
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथ ेअधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २३, 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 - ६७ 
------------------------------------- 

  
राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेच्या प्रस्तावित िामाांना  

तीन िषावपूिीची दरसूची लागू िेल्याबाबत 
  

(१) *  ९६३०७   श्री.िभैि नाईि (िुिाळ), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), श्री.सरेुश गोरे 
(खेि आळांदी), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण)  :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्ाामध्ये प्रस्ताववत करण्यात 
आलेल्या जलयकु्त शिवाराच्या कामाींसाठी सन २०१३-१४ या वर्ााची दरसचूी लाग ू
करण्याचे आदेि काढल्याने राज्यभरातील १९९२७ काम े प्रलींबित 
असल्याच ेननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण ववभागात जलयकु्त शिवार योजनेसाठी गतवर्ी 
प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या कामाींना ३ वर्ाापवूीच े दर लाग ू केल्याने चार 
जजल््यातील ३५२ काम ेप्रलींबित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाींधकाम साहहतयाींचे वाढलेले दर, ताींबिक यींि सामगु्रीसाठी 
लागणारा ननधी आणण इींधनात झाललेी वाढ यामध्ये खचा वाढूनही ननधी 
पवूीप्रमाणे देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, यामध्ये शसमें् िींधारे, नाला िींधारे, कोल्हापरू िींधारे, नदी गाळ 
उपसा, ओढा आणण पयााय खोलीकरण, रीं दीकरण आहद कामे प्रस्ताववत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, जलयकु्त शिवाराची प्रलींबित काम ेतातडीने पणूा करण्याच्या 
अनरु्ींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली व यािाितची सद्यजस्िती काय 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     तिावप, जलयकु्त शिवार अशभयानाींतगात सन २०१६-१७ मध्ये रतनागगरी 
जजल्हयात १३२ काम,े रायगड ६८ व शसींधुदगुा ३२ काम ेप्रलींबित आहेत.  
(३) जलसींपदा ववभागाची दरसचूी जलसींधारण ववभागामार्ा त आतापयतं 
वापरण्यात येत होती. जलसींपदा ववभागाने सन २०१६-१७ मध्ये नवीन दरसचूी 
प्रशसध्द केली आहे. तयानरु्ींगाने जलसींधारण ववभागामार्ा त स्वतींि दरसचूी तयार 
करण्याच ेकाम प्रगतीपिावर असनू तोपयतं जलसींपदा ववभागाची सन २०१३-१४ 
ची दरसचुीचा अवलींि करण्याच्या सचुना िासन पि हद. २० मे, २०१७ अन्वये 
देण्यात आल्या आहेत.   
(४) होय. 
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(५) िासन ननणाय हद.२७/४/२०१७ व हद.२२/५/२०१७ अन्वये कोकण ववभागातील 
सन २०१६-१७ मधील जलयकु्त शिवार अशभयानाींतगात प्रलींबित कामाींसाठी 
अनकु्रमे रू.६.७० को्ी व १२.२२ को्ी ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे.  
     तसेच मदृ व जलसींधारण ववभाग पररपिक हद.०१/११/२०१७ अन्वये मदृ व 
जलसींधारण ववभागाींतगात रािववण्यात येणाऱ्या ववववध कामाींच्या अींदाजपिकीय 
दरपिृक्करणासाठी ववभागाची सामाईक दरसचूी तयार करण्यासाठी आयकु्त, मदृ 
व जलसींधारण आयकु्तालय, औरींगािाद याींच े अध्यक्षतखेाली ०७ सदस्यीय 
सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीच्या ४ िठैका झाल्या असनू 
दरसचूीच ेकाम अींनतम ्प्पप्पयात आहे.             
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे, िोल्हापूर ि यितमाळ येथील दहा पयवटन  
स्थळाांचा वििास िरण्याबाबत 

  

(२) *  ९५८५९   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्री.हनमुांत 
िोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु, कोल्हापरू व यवतमाळ येिील दहा पया् न स्िळाींचा ववकास करण्याचा 
ननणाय िासनाने माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानसुार सदर दहा स्िळाींच्या ववकासासाठी िासनाने ककती 
ननधीची तरतदू केली असनू सदर पया् न स्िळाींचा ववकास ककती कालावधीत 
करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात राबविण्यात आलेल्या िुष्ट्ठरोग शोध अशभयानाबाबत 
  

(३) *  ९५०८२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), िॉ.शमशल ांद 
माने (नागपरू उत्तर), िॉ.आशशष देशमखु (िाटोल), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.नानाजी शामिुळे 
(चांद्रपरू) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुषठरोग िोध अशभयानात ठाणे जजल्हयात २५२ नवीन कुषठरोगी 
आढळले असनू तयामध्ये ० त े१४ वयोग्ातील ४८ िालकाींचा समावेि असनू, 
पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यात पींतप्रधान प्रगती योजनेअींतगात पनवेल पींचायत 
सशमतीच्या आरोग्य ववभागाच्या कुषठरोग िोध अशभयानात सवेक्षणातनू ५०० 
पेक्षा अगधक सींियीत कुषठरोगी आढळले तयापकैी ६५ जणाींना कुषठरोगाची 
लागण झाली आहे, तसेच जव्हार (जज.पालघर) कु्ीर रग्णालय येिे रािववण्यात 
आलेल्या राषरीय कुषठरोग ननमूालन कायाक्रमामध्ये १२८ सींिनयत कुषठरग्ण 
आढळून आले असल्याचे माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व तयाचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
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(३) असल्यास, तयाअनरु्ींगाने राज्यात कुषठरोग ननयींिणासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
     कें द्र िासनाच्या मागादिाक सचूनेनसुार सन २०१६-१७ या वर्ाात राज्यातील 
१६ जजल््यात १९ सप्प े्ंिर त े५ ऑक््ोिर २०१६ दरम्यान कुषठरोग िोध मोहहम 
रािववण्यात आली. या मोहहमेअींतगात ठाणे जजल्हयात २५२ नववन कुषठरोगाच े
रग्ण आढळून आल.े तयामध्ये ६० िाल कुषठरग्ण आढळून आल.े तया सवा 
रग्णाींना िहुववध और्धोपचार देवनू रोगमकु्त करण्यात आले आहेत. 
     तयाचप्रमाणे सन २०१७-१८ या वर्ाात राज्यातील २२ जजल्हयात ०६ 
सप्प े्ंिर त े२१ सप्प े्ंिर २०१७ दरम्यान कुषठरोग िोध मोहहम रािववण्यात आली. 
या मोहहमेअींतगात रायगड जजल््यातील पनवेल तालकु्यात ६५९ सींिनयत 
रग्णाींची नोंदणी झालेली होती. सींिनयत रग्णाींची वदै्यकीय अगधकारी याींचेकडून 
तपासणी केली असता तयामध्ये ६६ जणाींना कुषठरोग झाल्याचे आढळून आलेले 
आहे. तया सवा रग्णाींना िहुववध और्धोपचार सरु करण्यात आलेला आहे. 
     तयाचप्रमाणे पालघर जजल््यातील जव्हार कु्ीर रग्णालय नगरपाशलका 
कायाक्षेिात हद.६ त े२१ सप्प े्ंिर, २०१७ या कालावधीत रािववण्यात आलले्या 
कुषठरोग िोध अशभयानाींतगात १८५ सींिनयत रग्ण आढळून आल.े वदै्यकीय 
अगधकारी याींचेकडून या सींिनयताींची तपासणी केली असता १ रग्णाींस कुषठरोग 
झाल्याचे आढळून आल ेतयाला िहुववध और्धोपचार सरु करण्यात आलेला आहे. 
(२) राज्यातील जास्त कुषठरग्णभार असलेल्या जजल्हयाींमध्ये (दर दहा हजारी 
०.८ पेक्षा जास्त कुषठरग्णभार) कें द्रिासनाच्या मागादिाक सचूनानसुार वरील 
वविरे् मोहहम रािववण्यात आली होती. समाजात लपनू राहहलेले कुषठरग्ण 
िोधून तयाींच्यावर उपचार सरु करणे व सींसगााची साखळी खींडीत करणे हा 
मोहहमेचा उद्देि आहे. तयामळेु िासनाने चौकिी करण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(३) १. िहरी भागात अवसै याींचेमार्ा त जोखमीच्या भागात सवेक्षण करन 
सींिनयत रग्ण िोधून वदै्यककय अगधकारी याींच्या ननदान ननजश्चती नींतर तयाींना 
िहुववध और्धोपचार हदला जातो. 
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     २. ग्रामीण भागात आरोग्य कमाचारी व आिा याींच्यामार्ा त सींिनयत रग्ण 
िोधून वदै्यककय अगधकारी याींच्या ननदान ननजश्चती नींतर तयाींना िहुववध 
और्धोपचार हदला जातो. 
     ३. नववन िोधलले्या सवा कुषठरग्णाींच्या सहवाशसताींची तपासणी केली 
जात.े 
     ४. साींसगगाक रग्ण व मलेु आढळलेल्या हठकाणी ग्रामीण भागात सींपणूा 
गावाचा व िहरी भागात आजूिाजूच्या ३०० घराींची तपासणी केली जात.े 
     ५. राज्यात ग्रामीण रग्णालय व उपजजल्हा रग्णालय स्तरावर २१९ 
कुषठरोग सींदभा सेवा कें द्र आहेत. तयापकैी ठाणे जजल्हयात १५ सींदभा सेवा कें दे्र, 
रायगड जजल्हयात १५ सींदभा सेवा कें दे्र व पालघर जजल्हयात १२ सींदभा सेवा कें दे्र 
आहेत. यामार्ा त कुषठरग्णाींना आवश्यक त ेनसुार ववकृती प्रनतिींध व वदै्यकीय 
पनुवासन सेवा हदल्या जातात. 
     ६. कायाक्षिेात ववववध आरोग्य शिक्षण व जनजागतृीचे कायाक्रम करन 
समाजात कुषठरोगाववर्यी जनजागतृी केली जात.े 
     ७. कें द्रिासनाच्या मागादिाक सचूनेनसुार सन २०१५-१६ पासनू जास्त 
रग्ण भार असलेल्या जजल्हयाींमध्ये कुषठरोग िोध मोहहमा रािववण्यात आल्या 
आहेत. तयाचिरोिर सन २०१६-१७ पासनू ज्या जजल्हयाींमध्ये रग्ण भार कमी 
आहे या हठकाणी र्ोकस लेप्रशस कॅम्पेन व हाडा ् ू  ररच एररया या वविरे् मोहहमा 
रािववण्यात आल्या आहेत. 
(४) ववलींि झालेला नाही. 

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

बुलढाणा जजल् ्यात ननधी अभािी रोजगार हमी योजनेची  
िामे प्रलांबबत असल् याबाबत 

(४) *  ९५०९२   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलुढाणा जजल् ्यात रोजगार हमी योजनेंतगात ितेरस् त,े ितेतळे, वव ींधन 
ववहीर, पनुभारण इत यादीचे मींजूरी िाितचे प्रस् ताव ननधी अभावी रोजगार हमी 
योजना कायाालयात प्रलींबित असल् याची िाि हदनाींक ०४ नोव् हेंिर, २०१७ रोजी वा 
त या समुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीनसुार रोजगार हमी योजनेंतगातचे सदरहू प्रस् ताव 
मींजूरीसह ननधी उपलब् ध करून देण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मनरेगा योजनेंतगवत िायवरत असलेल्या िां त्राटी िमवचाऱ याांना  
समान धोरण लागू िरण्याबाबत 

  

(५) *  १०००४७   श्री.रमेश बुांदीले (दयावपरू), श्री.राज ुतोिसाम (अणी), श्री.रवि 
राणा (बिनेरा), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महातमा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात कीं िा्ी कमाचारी 
९ त े१० वर्ाापासनू सींपणूा राज्यामध्ये काम करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवा कीं िा्ी कमाचाऱ्याींना समान धोरण लाग ूकरण्याच्या दृष्ीन े
हदनाींक १ माचा, २०१४ रोजी मसदुा तयार करण्यात आलेला असतानाही 
अद्यापपयतं लाग ूकरण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाातील हदनाींक २९ सप्प े्ंिर, २०१७ रोजीच्या िासन 
ननणायातील मदु्दा क्र.२३ नसुार नवीन िा्यस्त सींस्िेच्या अींतगात कीं िा्ी 
कमाचाऱ्याींचे धोरण सींस्िेकड ेदेऊन तयाींच्या मलुभतू हक्कावर ननिधं येण्याची 
िक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
महातमा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतींगात कीं िा्ी कमाचाऱ् याींना सींपणूा 
राज्यामध्ये समान धोरण लाग ू करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) मनरेगा या योजनेतींगात कें द्र िासनाच्या 
operational guideline नसुार कीं िा्ी कमाचारी ननयकु्त करण्यािाित 
असलेल्या तरतदुीनसुार कीं िा्ी कमाचारी याींची ननयकु्ती करण्यात येत े
(२) या अनरु्ींगाने कीं िा्ी कमाचाऱ्याींच्या मानधनात सप्प े्ंिरच्या महहन्यात ८% 
मानधनवाढ करणे, महहला कमाचाऱ्याींना प्रसतुी रजा अनजु्ञेय करणे, कीं िा्ी 
कमाचाऱ्याींचे मानधन वेळेत होण्याच्या सचूना, कीं िा्ी ताींबिक अगधकारी व 
एमआयएस-कोऑडीने्र याींचे मानधनात सधुारणा करण्यात आल्या आहेत. 
(३), (४) व (५) मा.सवोच्च न्यायालयाने शसव्हील ॲप्पलीकेिन क्र.११६४६/ 
११७२४/१९९६ प्रकरणी हद. २२.०८.१९९६ रोजी हदलेल्या ननकालाच्या अनरु्ींगाने 
मागील दाराने (Back Door Entry) कोणतीही सरकारी नोकर भरती करता 
येणार नाही अिा सचूना सामान्य प्रिासन ववभागाने हदनाींक १९.११.२००३ 
अन्वये हदल्या आहेत. तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाने तातपरुतया/अस्िायी 
ननयकु्तया ननयशमत न करण्यािाित हदलले्या ननणायानसुार सामान्य प्रिासन 
ववभागाने हदनाींक २५.०८.२००५ च्या पररपिकान्वये सचूना ननगाशमत केल्या 
आहेत. 

----------------- 
  
खेि (जज.पुणे) तालुक्यातील िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱयाांना सुधाररत 

जलननयोजनात पाणी आरक्षक्षत िरण्याबाबत 
(६) *  ९९२७५   श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड प्रकल्पाच्या (ता.खेड, जज.पणेु) उपयकु्त पाणीसाठा २१७.१० 
द.ल.घ.मी. पकैी धरणाचे ननम्न िाजूस असलले्या खडे तालकु्यातील भामा, 
भीमा नदीवरील १० कोल्हापरूी पध्दतीच्या िींधाऱ्याला िारमाही शस ींचनासाठी सहा 
आवताने देण्यासाठी ३ ्ीएमसी पाणी सधुाररत जलननयोजनात आरक्षक्षत 
करण्यािाितची मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १९ डडसेंिर, २०१६ 
रोजी व तयासमुारास पिाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनरु्ींगाने सधुाररत जलननयोजनात खेड 
तालकु्यातील कोल्हापरूी पध्दतीच्या िींधाऱ्याींना ककती पाणी आरक्षक्षत केल ेआहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मागणीच्या अनरु्ींगाने भामा नदीवरील खेड तालकु्यातील को.प. िींधाऱ् यासाठी 
भामा आसखेड प्रकल्पामधनू, पाणी उपलब्धतनेसुार महततम मयाादा ९.७७९ 
द.ल.घ.मी.पाणी सोडणे प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जळगाांि जजल््यातील धगरणा नदी पात्रात बांधारा  
बाांधण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

(७) *  ९९३३६   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भडगाींव (जज.जळगाींव) िहराच्या पाणी ् ींचाई ननवारणािा गगरणा नदी पािात 
कच्चा िींधाऱ् याच े जागी पक्का िींधारा िाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करन 
देण्यािाित स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ८ डडसेंिर, २०१६ रोजीपासनू 
वारींवार मा.मखु्यमींिी याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार गगरणा नदी पािात कच्चा िींधा-याचे जागी 
पक्का िींधारा िाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करन देण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.         
(२) गगरणा नदी पािात कच्चा िींधाऱ्याचे जागी पक्का िींधारा िाींधण्यासाठी 
जजल्हा ननयोजन सशमती, जळगाींव याींचकेडून ननधी उपलब्ध करन घेण्यािाितची 
कायावाही क्षेबिय स्तरावर सरु असनू तयासाठी आवश्यक अींदाजपिक 
जजल्हागधकारी, जळगाींव याींचकड े जलसींपदा ववभागाींतगात सींिींगधत मींडळाने 
पाठववले आहे. जजल्हागधकारी, जळगाव याींनी हद. ३०.१०.२०१७ अन्वये जजल्हा 
ननयोजन अगधकारी, जळगाींव याींना ननधी उपलब्ध करन देण्यासाठी व 
प्रिासकीय मान्यतसेाठी पाठववल ेअसनू पढुील कायावाही तयाींचेकडून अपेक्षक्षत 
आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



10 

मेळघाट (जज.अमरािती) मध्ये बालमतृ्य ूि मातामतृ्यूच्या  
सांख्येत िालेली िाढ 

  

(८) *  ९५२९०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाि), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्री.नरहरी 
झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.प्रभदुास शभलािेिर (मळेघाट) :  सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळेघा् (जज.अमरावती) मधील कुपोर्ण आणण िालमतृय ू रोखण्यासाठी 
रािववण्यात येत असलेल् या अनेक योजनाींपकैी माततृव अनदुान योजना, जननी 
सरुक्षा योजना आणण माहेरघर योजना प्रभावहीन झाल्यामळेु सन २०१७ मध्ये २२ 
मातामतृय ूतर पाच वर्ांमध्ये १६० मातामतृय ूव सन २०१२-१३ त े२०१६-१७ या 
काळात ३८०० िालअभाक उपजत मतृयूींची नोंद झाल्याची िाि माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मेळघा् हे आहदवासी िहूल घा् आणण डोंगराळ असलेल्या 
पररसरात गेल्या काही दिकापासनू साततयाने अभाक, िाल आणण मातामतृय ूहोत 
असनू अमरावती जजल््याचा भाग असलेल्या या मेळघा् पररसरात धारणी 
आणण गचखलदरा या दोन तालकु्याींचा समावेि असनू मेळघा्ात ४० ्क्के 
आरोग्य उपकें द्रावर प्रसतूीसाठी आवश्यक सवुवधा उपलब्ध नसनू दगुाम भागात 
आरोग्य सेवा पोचलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहेत, तयानसुार िालमतृय ूव मातामतृय ू
रोखण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 



11 

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     मेळघा् भागात सन २०१२-१३ त े २०१६-१७ या कालावधीत झालेले 
मातामतृय ूव िालमतृय ू(० त े६ वर्ा) अनकु्रमे ५६ व १७८० आहेत. 
     तसेच, सन २०१७-१८ मध्ये माहे एवप्रल त ेजुल ै२०१७ या कालावधीत 
झालेले मातामतृय ूव िालमतृय ू(० त े६ वर्ा) अनकु्रमे १ व ७२ आहेत. 
     तसेच, सन २०१२-१३ त े२०१६-१७ या कालावधीत झालेले उपजत मतृय ू
६६१ आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     अमरावती जजल््यातील मेळघा् भागात ९२ उपकें द्र कायारत असनू ८९ 
हठकाणी प्रसतूीसाठी आवश्यक सवुवधा उपलब्ध आहेत. इमारत िाींधकामा ववर्यी 
कायावाही प्रगती पिावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िासनाकडून िालमतृयचू ेप्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य ववभागामार्ा त 
पढुील उपाययोजना करण्यात येतात- सींस्िातमक प्रसतूी, ननयमीत लसीकरण, 
नवजात काळजी कक्ष, नवजात जस्िरीकरण कक्ष, वविरे् नवजात काळजी कक्ष 
एचिीएनसी व इन् े्ंनशसर्ाईड एचिीएनसी, जीवनसतव “अ” व जींतनािक 
मोहहम, िाल उपचार कें द्र, पोर्ण पनुवासन कें द्र, मानव ववकास कायाक्रमा अींतगात 
तज्ञाींमार्ा त माताींची व िालकाींची तपासणी व उपचार, नवसींजीवनी कायाक्रमा 
अींतगात माततृव अनदुान योजना, भरारी पिकाींमार्ा त आरोग्य तपासणी व 
उपचार, दायी िठैक योजना इ. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नाधिि े(ता.िैभििािी, जज.शसांधदुगुव) प्रिल्पासह िालव्यासाठी सांपाददत 

िेलेल्या जशमनीचा िाढीि मोबदला शतेिऱयाांना शमळण्याबाबत 
(९) *  १०००२९   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाधवड े (ता.वभैववाडी, जज.शस ींधुदगुा) प्रकल्पासाठी व प्रकल्पाच्या 
कालव्यासाठी सींपाहदत केलले्या जशमनीचा वाढीव मोिदला शमळावा म्हणून 
सींिींगधत ितेकऱ् याींनी मागील २ वर्ाापासनू तसेच स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी 
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हदनाींक २० जुल,ै २०१७ रोजी व तद्पवूी मा.जलसींपदा मींिी, कायाकारी अशभयींता, 
जलसींपदा ववभाग, कणकवली आदीींकड ेमागणी केललेी आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू नाधवड ेप्रकल्पाचे काम पणूा झालले ेअसतानाही अद्यापी 
कालव्याची काम ेसरुूच झाललेी नसल्यामळेु अद्यापपयतं ितेकरी शस ींचनापासनू 
वींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
नाधवड ेप्रकल्पासाठी तसेच कालव्यासाठी सींपाहदत केलेल्या जशमनीचा वाढीव 
मोिदला सींिींगधत ितेकऱ्याींना ववनाववलींि शमळण्यासह प्रकल्पाच्या कालव्याची 
काम ेतातकाळ सरुू करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मखु्य कालवा ८.२५ ककलो मी्र लाींिीचा आहे. सद्य:जस्ितीत १ त े३ ककलो 
मी्र पयतंच्या कालव्याची काम ेअींित: पणूा झाली आहेत. ४ त े५ ककलो मी्र 
मधील माती काम पणूा झाल ेअसनू भसूींपादन प्रस्ताव ननवाडा स्तरावर आहे. 
तसेच ६ त े८ ककलो मी्र मधील कालव्याची काम ेिींहदस्त नशलका प्रणालीद्वारे 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
     सद्य:जस्ितीत धरणाचे पाणी नाल्यामध्ये सोडून तयावर खाजगी 
उपसाद्वारे ितेकऱ् याींना शस ींचनाचा लाभ होत असनू सन २०१६-२०१७ मध्ये 
२२.६८ हेक््र क्षिे शस ींचन झाल ेआहे. 
(३) १ त े३ ककलो मी्र मधील माती काम पणूा झाल ेआहे. भसूींपादनाचा ननवाडा 
जाहीर झाला असनू ननवाडा रक्कम रू.१०२.९५ लक्ष पकैी रू. ९०.६५ लक्ष 
भसूींपदान सींस्िेला जमा केल ेआहेत. उवाररत रक्कम जमा करण्यात येत आहे. 
     ४ त े५ ककलोमी्र मधील माती काम पणूा झाल ेआहे. भसूींपादन प्रस्ताव 
ननवाडा स्तरावर आहे. ६ त े८ ककलो मी्र मधील कालव्याची काम ेिींहदस्त 
नशलका प्रणालीद्वारे करण्याचे प्रस्ताववत असल्याने भसूींपादनाची आवश्यकता 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खरेदी-विक्रीची बनािट देयिे सादर िरून रेिशलांि िॉपोरेशन  
िां पनीने विक्रीिर बुिविल्याबाबत 

  

(१०) *  ९५०६६   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरेदी-ववक्रीची िनाव् देयके सादर करून समुारे सव्वा को्ी रूपयाींचा ववक्री 
कर िडुववणाऱ् या मे.रेडशल ींक कॉपोरेिन कीं पनी ववरूध्द ठाणे येिील श्रीनगर 
पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल झाल्याची िाि हदनाींक १२ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी 
वा तया समुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत 
काय आढळून आल,े 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार ववक्रीकर िडुववणाऱ् या कीं पनी ववरूध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. मे.रेडशल ींक कॉपोरेिन या कीं पनी 
ववरद्ध हदनाींक ०९ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी श्रीनगर पोलीस स््ेिन, ठाणे येिे 
पहहली खिर क्र.आय-१२४ नसुार गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(२) मे.रेडशल ींक कॉपोरेिन या कीं पनीने प्रतयक्ष मालाची ववक्री न करता र्क्त 
ववक्रीची खो्ी देयके हदल्याचे व िासनाची कर महसलू िडुववण्याचा प्रयतन 
केल्याचे ननदिानास आल.े 
(३) मे.रेडशल ींक कॉपोरेिन या कीं पनीचा महाराषर मलु्यवगधात कर अगधननयम, 
२००२ अींतगात घेतलेला कर नोंदणी दाखला पवूालक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात 
आला. श्रीनगर पोलीस स््ेिन, ठाणे येि े सदर कीं पनीववरद्ध कायद्यानसुार 
गनु््याची नोंद करण्यात आली. तयानसुार श्रीनगर पोलीस स््ेिन, ठाणे येि े
हद.९.१०.२०१७ रोजी गनु्हा दाखल झाला आहे. सदर कीं पनीच्या खरेदीदार 
व्यापाऱ्याींकडून कर वसलुीची कायावाही चाल ूआहे. 
(४) लाग ूनाही. 

----------------- 
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मौजा िोल्ही क्र-१ (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) पुनिवसीत गािामध्ये 
नागरी सुविधेची िामे अपूणविस्थेत असल्याबाबत 

(११) *  १००५४१   िॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनुवासनामध्ये १८ नागरी सवुवधा परुववण्यािाित िासन ननणाय असताींना 
मौजा कोल्ही क्र-१ (ता.िाभळुगाींव, जज.यवतमाळ) िेंिळा प्रकल्पामधील 
पनुवासीत गावाींमध्ये पनुवासनाची काम ेअपणूा असल्याच ेहदनाींक २० ऑक््ोिर, 
२०१७ रोजी वा तया समुारास ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पनुवासीत गावाचे ११ वर्ाापवूी पनुवासन झाले परींत ुगावामध्ये 
रस्त,े नालीचे िाींधकाम व स्वच्छता गहृ अिी अनेक नागरी सवुवधेच्या अींतगात 
करावयाची काम ेअपणूा असल्याचे ननवेदन नागरीकाींनी हदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर पनुवासीत गावातील पनुवासनाची कामे तातकाळ पणूा 
करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िेंिळा प्रकल्पाींतगात मौजा कोल्ही-१, ता.िाभळूगाींव, 
जज.यवतमाळ या पनुवाशसत गावठाणात अनजु्ञेय १८ नागरी सवुवधाींची काम ेपणूा 
करन गावठाण ग्ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती, िाभळूगाींव याींचेकड े
हदनाींक २३/०६/२०१० रोजी हस्ताींतररत करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) हे खरे असनू पनुवाशसत गावाींमध्ये नागरी सवुवधाींची दरुस्ती व दजदेार 
नागरी सवुवधाींची काम ेहाती घेण्याची कायावाही सरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मध्य िैतरणा जलविद्युत प्रिल्पास मांजूरी देण्याबाबत 
  

(१२) *  ९५३५६   अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.पाांिुरांग 
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बरोरा (शहापरू), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), 
श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.राज परुोदहत 
(िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.अशमत िनि (ररसोि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई महानगरपाशलकेच्या मध्य वतैरणा जलववद्यतु प्रकल्पासाठी सन २०१० 
पासनू पाशलकेने राज्य िासनाकड ेपाठपरुावा करनही अद्याप या प्रकल्पाला 
परवानगी हदली नसल्यामळेु हा प्रकल्प प्रलींबित असल्याची िाि हदनाींक १७ 
ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा तयासमुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावास राज्य िासनाने, सात वर्ाात मींजूरी न 
हदल्यामळेु, सदरहू जलववद्यतु ननशमाती, प्रकल्प उभारण्याचा अहवाल आणण 
प्रकल्प कायााजन्वत करण्याकामी, मुींिई महापाशलकेने सन २००८ मध्ये नेमलेल्या 
मे.रायगॉन कन्सल् ी्ं्स कीं पनीवर खचा केललेे समुारे ५१ को्ी रपयाींचे मुींिई 
महापाशलकेचे आगिाक नकुसान झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जलववद्यतु ननशमाती प्रकल्पासींिींधी राज्य िासनास सादर 
झालेल्या प्रस्तावास सात वर् ेइतका कालावधी होवनूही तयास अद्याप िासनाने 
मींजूरी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सात वर्ाापासनू प्रलींबित प्रकल्पास मींजरूी देवनू तयास लागणार 
आवश्यक ननधी उपलब्ध करन प्रकल्पाचे काम तवरीत सरु करण्यािाित 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) प्रकल्पाला परवानगी हदली नाही, हे खरे नाही. 
     मध्य वतैरणा हा िहृन्मुींिई महानगरपाशलका क्षेिासाठी पाणी परुवठा 
प्रकल्प आहे.  
     राज्यातील जलववद्यतु प्रकल्पाींचे सव्हेक्षण, ननयोजन व कायाजन्वनीकरण 
करणे ही जिािदारी जलसींपदा ववभागावर सोपववण्यात आली आहे. महाराषर 
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िासनाने हदनाींक १५.०९.२००५ च्या िासन ननणायान्वये जाहहर केलेल्या 
धोरणानसुार, २५ मे.व.ॅ पयतंचे, जलववद्यतु प्रकल्प हे खाजगी प्रवताकाींना 
ववकसनासाठी देण्यात येतात. 
     या धोरणानसुार मे. महालक्ष्मी कोनाल उजाा प्रा.शल., पणेु याींनी        
हद. २०.०१.२०१० रोजी जलववद्यतु प्रकल्प ववकसनाखाली मागणी केली होती. 
तसेच मुींिई महानगरपाशलकाने हद. ३०.०६.२०१० अन्वये हा प्रकल्प जलववद्यतु 
ववकसनासाठीची मागणी िासनाकड े केली होती तयामळेु प्रिम मागणी 
करणाऱ्यास प्रिम प्राधान्य या ततवानसुार मे.महालक्ष्मी कोनाल ऊजाा प्रा.शल., 
पणेु याींच्या मागणीचा ववचार होऊन िासनाने पि हद. २८.२.२०११ अन्वये 
सवेक्षण व अन्वेर्ण करन प्रकल्पाचा ताींबिक व आगिाक व्यवहायाता अहवाल 
तयार करण्यासाठी परवानगी हदलेली आहे. 
(२) िहृन्मुींिई महानगरपाशलकेने प्रकल्प ववकासनािाितची परवानगी (LoP) न 
घेता सल्लागार म्हणून मे. रायगॅान कन्सल् ी्ं्स प्रा.शल. याींना नेमल्यामळेु 
िहृन्मुींिई महानगरपाशलकेच ेआगिाक नकुसान झाल ेआहे ककीं वा नाही यािाितची 
माहहती / आकडवेारी जलसींपदा ववभागाकड ेउपलब्ध नाही. 
(३) सदर जलववद्यतु प्रकल्प ववकसनासाठी यापवूीच मे. महालक्ष्मी कोनाल उजाा 
प्रा.शल. पणेु याींना देण्यात आलेला आहे. 
     िहृन्मुींिई महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावावर माजी मखु्यमींिी याींनी हदलेल े
अशभप्राय पनुववालोकनासाठी उगचत स्तरावर ववचाराधीन आहेत.  
(४) अींदाज े ११ मे.व.ॅ क्षमतचेा सदर जलववद्यतु प्रकल्प खाजगीकरणाच्या 
धोरणाींतगात खाजगी प्रवताकाकडून ववकशसत करणे प्रस्ताववत असल्याने सदर 
प्रकल्पाींस िासनाकडून ननधी उपलब्धतचेा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जातिैधता प्रमाणपत्र सादर न िेलेल्या विद्यार्थयाांच ेिैद्यिीय ि 
अशभयाांबत्रिीच ेप्रिेश रद्द िेल्याबाबत 

(१३) *  ९८२७४   श्री.अब ूआजमी (मानखदूव शशिाजीनगर), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॉ.अननल बोंि े(मोशी), 
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श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूििू (अचलपरू), श्री.मोहन फि (पाथरी), श्री.शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.नरहरी झिरिाळ 
(ददांिोरी), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराि उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.सरेुश लाि (िजवत), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जातवधैता प्रमाणपि सादर न केल्याप्रकरणी अनसुगुचत जाती, अनसुगूचत 
जमाती, ववमकु्त जाती भ्क्या जमाती आणण इतर मागासवगा (ओिीसी) 
प्रवगाातील ३५३ ववद्यार्थयांच ेसन २०१७ मधील वदै्यकीय व अशभयाींबिकीच ेप्रवेि 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेिानसुार रद्द करण्यात आल ेआहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार ववद्यार्थयांचे िकै्षणणक वर्ा वाया जाऊ नये यासाठी 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. सींववधाननक आरक्षणाद्वारे प्रवेि 
शमळववण्यासाठी जातवधैता प्रमाणपि सादर न करता हमीपिाच्या आधारे 
वदै्यकीय व दींत पदवी अ्यासक्रमाींच ेप्रवेि करण्यािाित मा.उच्च न्यायालयाने 
आदेि पाररत केल े होत.े सदर आदेिास मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक 
०४/०८/२०१७ रोजी स्िगगती हदली होती. तयानरु्ींगाने जातवधैता प्रमाणपि 
नसणाऱ्या ववद्यार्थयांच े प्रवेि रद्द समजण्यात येतील अस े आयकु्त, राज्य 
सामाईक प्रवेि परीक्षा कक्ष याींनी नो्ीिीद्वारे जाहीर केले होत.े तयामध्ये सवा 
प्रवगाातील एकूण ३५३ उमदेवाराींचा समावेि होता. तिावप, तयानींतर सदर 
यादीतील ज्या उमदेवाराींनी ववहीत मदुतीत जातवधैता प्रमाणपि सादर केल,े 
अिा उमदेवाराींना प्रवेिासाठी पाि समजण्यात आल ेआहे. 
     अशभयाींबिकी अ्यासक्रमासाठी प्रवेशित ववद्यार्थयांचे प्रवेि रद्द केलले े
नाहीत. 
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(२) मा.न्यायालयाने हदलेल्या आदेिानसुार कायावाही करण्यात आली आहे. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या व मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिानसुार 
प्रवेिासाठी ननवड याद्या प्रशसध्द करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील ‘ि’ ि ‘ि’ शे्रणीची बालगहेृ रद्द िरण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(१४) *  ९६२७०   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांिी पिूव), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), िॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.उदेशस ांग पाििी (शहादा), िॉ.शशशिाांत खेििेर 
(शस ांदखेि राजा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९६३ िालगहृाच्या तपासणीच्या आधारावर ‘क’ व ‘ड’ शे्रणीची २१४ 
िालगहेृ रद्द करण्याचा ननणाय िासनाने घेतला असल्याची  िाि हदनाींक १० 
नोव्हेंिर, २०१७ रोजी वा तयासमुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िालगहृाींची मान्यता रद्द करण्याच्या िासन ननणायानसुार ‘क’ व 
‘ड’ शे्रणीच्या िालगहृातील मलुाींना अनदुानास पाि असलेल्या ‘अ’ व ‘ि’ 
शे्रणीमधील िालगहृात समाववष् करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रद्द करण्यात आलले्या िालगहृाींतील मलुाींना ‘अ’ व ‘ि’ शे्रणीतील 
िालगहृाींवर अनतररक्त भार येत असल्याने प्रवेि शमळण्यात अडचणी ननमााण 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रद्द करण्यात आलेल्या िालगहृाींतील मलुाींच्या अन्य िालगहृाींतील 
प्रवेिािाित आणण ‘क’ व ‘ड’ शे्रणीतील कमाचाऱ्याींच्या पनुवासनािाित िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महहला व िाल ववकास ववभागाकड े९१३४४ मींजुर प्रवेशित क्षमतचेी िालगहेृ 
असनू तयापकैी र्क्त २१४ िालगहेृ िींद करण्यात येणार असनू सद्यजस्ितीत 
१८७४१ एवढेच प्रवेशित िालगहृाींमध्ये दाखल आहेत तयामळेु प्रवेि शमळणेस 
कोणतयाही अडचणी ननमााण झालेल्या नाहीत.तसेच सदर सींस्िा िासकीय 
नसल्याने कमाचाऱ्याींच्यािाित िासनाकडून कायावाही अपेक्षक्षत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ब्रम्हपुरी ि शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यात उपजजल्हा  
रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(१५) *  ९५१११   श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपरुी (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील ग्रामीण रग्णालयाचे पररवतान करन १०० 
खा्ाींचे उपजजल्हा रग्णालय गेल्या तीन वर्ाापासनू मींजूर करण्यात आल े
असतानाही अघापही १०० खा्ाींचे उपजजल्हा रग्णालय सरुू करण्यात आल े
नसल्याच ेहदनाींक २८ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा तया समुारास ननदिानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शस ींदेवाही (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील ५० खा्ाींचे उपजजल्हा रग्णालय 
मींजूर करन सरुू करण्यािाित जजल्हा िल्यगचककतसक चींद्रपरू याींनी प्रस्ताव 
िासनाकड ेपाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ब्रम्हपरूी व शस ींदेवाही तालकु्यात उपजजल्हा रग्णालय सरु 
करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) १०० खा्ाींचे उपजजल्हा रग्णालय ब्रम्हपरुी येिील िाींधकाम अींनतम ्प्पप्पयात 
असनू ककरकोळ काम ेसावाजननक िाींधकाम ववभागाकडून सरु आहेत. तसेच 
ग्रामीण रग्णालय, शस ींदेवाही येिील ३० खा्ाींच्या रग्णालयाचे ५० खा्ाींच्या 
उपजजल्हा रग्णालयात शे्रणीवधान करण्यािाितचा प्रस्ताव हदनाींक २८.११.२०१७ 
रोजी िासनास प्राप्पत झाला असनू तयावर कायावाही सरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
क्षयरोग ननयांत्रणासाठी िाम िरणाऱ या िां त्राटी िमवचाऱ याांना शासिीय 

सेिेत सामािून घेण्याबाबतची नस्ती गहाळ िाल्याबाबत 
(१६) *  ९६४३४   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िी.पी.सािांत 
(नाांदेि उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हरीभाऊ 
जािळे (रािेर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य) :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईसह राज्यातील आरोग्य कें द्रात सन १९९८ पासनू क्षयरोग रग्णावर 
उपचार करण्यासाठी समुारे दोन हजार पेक्षा अगधक कीं िा्ी कमाचारी काम करत 
असनू कमी वेतनावर काम करणाऱ्या या कीं िा्ी कमाचाऱ्याींना िासकीय सेवेत 
सामावनू घेण्यािाितचा प्रस्ताव क्षयरोग ननमींिण कायाक्रमाचे सहसींचालक 
आरोग्य (कुषठ आणण क्षय) याींनी िासनाकड ेतीन वर्ाापवूी पाठववला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, क्षयरोग ननयींिणासाठी काम करणाऱ्या कीं िा्ी कमाचाऱ्याींना 
िासकीय सेवेत सामावनू घेण्यािाित मागणी करणारी नस्ती प्रिासनाकडून 
गहाळ झाली असल्याचे माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यािाितची चौकिी िासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानसुार दोर्ी अगधकाऱ् याींवर कारवाई करण्यािाित व क्षयरोग 
ननयींिणासाठी काम करणाऱ्या कीं िा्ी कमाचाऱ् याींना िासन सेवेत सामावनू 
घेण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     सहसींचालक (कुषठ व क्षय) याींनी हद.१६/०१/२०१७ रोजीच्या पिान्वये 
क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमातींगात कीं िा्ी कमाचा-याींना सेवेत कायम करणेिाितचा 
प्रस्ताव िासनास प्राप्पत झाला आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमातींगात ननयकु्त केलेल्या कीं िा्ी कमाचाऱ् याींना 
िासन सेवेत कायम करणे िक्य नसल्यािाित घेतलेल्या ननणायाची मळू नस्ती 
िासनाकड े उपलब्ध आहे. तिावप सधुाररत राषरीय क्षयरोग ननयींिण 
कायाक्रमाींतगात कीं िा्ी कमाचाऱ्याींना कायम करण्यािाित मॅग्मो सींघ्नेने 
केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने िासनाच्या अवलोकनािा सादर केलेली नस्ती 
आढळून येत नाही. 
(३) नस्तीचा िोध घेतला असता नस्ती आढळून आली नाही. 
(४) क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमातींगात ननयकु्त केललेे कीं िा्ी कमाचारी हे 
कें द्रिासनाच्या राषरीय आरोग्य अशभयानाच्या मागादिाक सचूनानसुार करार 
ततवावर ननयकु्त केलेले ननव्वळ कीं िा्ी कमाचारी आहेत. राषरीय आरोग्य 
अशभयानाींतगात ननयकु्त कीं िा्ी कमाचाऱ् याींना ननयशमत स्वरपात सामावनू 
घेण्याकररता िासन ननणाय हद.०५ जून २०१७ अन्वये आयकु्त सेवा तिा 
अशभयान सींचालक, राषरीय आरोग्य अशभयान याींच ेअध्यक्षतखेाली अ्यास 
सशमती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोयना अभयारण्य ि स्याद्री व्याघ्र प्रिल्पात (ता.पाटण, जज.सातारा) 
िन्य प्राण्याांची शशिार िरणारी टोळी सकक्रय असल्याबाबत 

  

(१७) *  ९६१८५   श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना अभयारण्य व सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पात (ता.पा्ण, जज.सातारा) वन्य 
प्राण्याींची वीजचेा िॉक देऊन, ववर्ारी अन्न, गावठी िॉम्ि, सापळे लावनू शिकार 
करणारी ्ोळी गेल्या अनेक वर्ाापासनू सकक्रय असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ 
च्या नतसऱ् या आठवडयात ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाितची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार वन्य प्राण्याींची शिकार िाींिववण्यासाठी व शिकार 
करणाऱ्या सींिींगधताींवर कारवाई करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात स्िाईन फ्लूच्या रुग्णाांच्या सांख्येत होत असलेली िाढ 
  

(१८) *  ९५०३२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अमर िाळे (आिी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अब ू
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आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयप्रिाश मुांदिा 
(बसमत), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.हनमुांत िोळस 
(माळशशरस), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचि (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाि (िजवत), श्री.शामराि 
ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.नरेंद्र 
महेता (शमरा भाईंदर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजििा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी 
झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांिी ग्रामीण), िुमारी प्रझणती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), िॉ.शशशिाांत 
खेििेर (शस ांदखेि राजा), श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसन्नर), िॉ.सजुजत 
शमणचिेर (हातिणांगले), प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुि) :  सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील वविरे्त: मुींिईसह ठाणे, नाशिक, पणेु, कोल्हापरू, साींगली, 
अमरावती, नागपरू इतयादी जजल््यात स्वाईन फ्ल ू आजाराने समुारे ५१९ 
रग्णाींचा मतृय ूझाला असनू ४ हजार पके्षा जास्त व्यक्तीींना स्वाईन फ्लचूी लागण 
झाल्याचे माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील जजल्हा व ग्रामीण रग्णालयाींमध्ये स्वाईन फ्ल ू
रग्णाींवर उपचारासाठी लागणाऱ् या ् ॅमी फ्ल ूया गोळया व लस उपलब्ध नसल्याने 
रग्णाींना खाजगी और्धाींच्या दकुानातनू खरेदी करावी लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानसुार राज्यात स्वाईन फ्लचूी िाधा होऊ नये व या 
आजारावर ननयींिण शमळववण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यात जानेवारी त ेऑक््ोंिर, २०१७ पयात ६०३१ स्वाईन फ्ल ूिागधत 
रग्ण आढळले असनू तयापकैी ७१९ रग्णाींचा मतृय ूझाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यात स्वाईन फ्लवूरील ऑसल्ॅमीवीर या और्धाचा परेुसा साठा 
उपलब्ध आहे. तसेच इनर्ल्यएुींझा आजारावरील लस स्वाईन फ्ल ूप्रभावग्रस्त 
जजल्हाींमध्ये आणण मनपाींमध्ये स्िाननक पातळीवर उपलब्ध करण्यात आली 
असनू राज्य पातळीवरही खरेदी प्रकक्रया सरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(४) राज्यात स्वाईन फ्लचूा प्रादभुााव रोखण्यासाठी पढुील उपाययोजना केल्या 
जात आहे. 
 फ्ल ूसद्दश्य रग्णाचे ननयशमत सवेक्षण 
 रग्णाींवर वगीकरणानसुार ववनाववलींि उपचार 
 उपजजल्हा रग्णालयात तसेच वदै्यककय महाववद्यालयाींच्या रग्णालयात 
ववलगीकरण कक्षाची स्िापना 

 उपचार सवुवधा असणाऱ् या सवा खाजगी रग्णालयाींना स्वाईन फ्ल ूउपचाराची 
मान्यता 

 राज्यातील ५ िासकीय प्रयोगिाळा मार्ा त मोर्त ननदान सवुवधा 
 रेशलगेअर आणण डॉ.लाल पॅिॉलॉजी लॅि शिवाय इतर खाजगी प्रयोगिाळाींना 
मान्यता देण्यासाठी तज्ञ सशमतयाींची स्िापना 
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 ऑसेल्ॅमीवीरचा परेुसा साठा 
 दसुऱ् या व नतसऱ् या नतमाहीतील गरोदर माताींना तसेच उच्च रक्तदाि व मधुमेह 
असणाऱ् या रग्णाींना आणण आरोग्य कमाचाऱ् याींना फ्ल ूप्रनतिींधक लसीकरण 

 महाराषर सािरोग प्रनतिींध व ननयींिण ताींबिक सशमतीची स्िापना 
 अन्न व और्ध ववभागामार्ा त खाजगी और्ध दकुाींनामध्ये ऑसल्ॅमीवीर 
उपलब्ध ठेवण्यासाठी ननयशमत समन्वय 

 िासकीय आणण खाजगी डॉक््राींचा स्वाईन फ्ल ूकायािाळा 
 फ्ल ूप्रनतिींधासाठी जनतचेी आरोग्य शिक्षण 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि (जज.नाशशि) शहरामध्ये रूग्णालयाांििून  
अियिदानासांदभावत होत असलेला गैरप्रिार 

  

(१९) *  ९५०५३  श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक िहरामध्ये अवयवदानासाठी अपघातग्रस्त महहलेला ब्रेनडडे घोवर्त 
करण्याची घाई ववजन हॉस्पी्लमधील डॉ.सींजीव देसाई याींनी केल्याची घ्ना 
माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त महहलेच्या पतीने केलेल्या तक्रारीनींतर 
महानगरपाशलकेच्या वदै्यककय ववभागाने दोन रग्णालयाींना कारणे दाखवा 
नोह्स िजावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणामळेु अवयवदानाच्या नावाखाली मोठे रॅके् कायारत 
असल्याचे ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती 
सदर रग्णालयाींवर तसेच अवयवदानाच्या नावाखाली सरु असलेल्या 
रॅके्सींदभाात िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी जजल्हा िल्य गचककतसक, नाशिक याींनी गठीत केलेल्या 
सशमतीमार्ा त ववजन रूग्णालय, नाशिक आणण श्री.साईिािा रग्णालय, नाशिक 
याींची चौकिी करण्यात आली असनू चौकिी सशमतीने चौकिी अहवाल आरोग्य 
सेवा सींचालनालयास सादर केला आहे. तयानसुार सींचालक, आरोग्य सेवा व 
वदै्यकीय महाववद्यालयामार्ा त उच्चस्तरीय सशमती स्िापनू अहवालानसुार दोर्ी 
आढळल्यास तयाींचेवर योग्य ती कायावाही करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खोर (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथे सागिान लािूि जप्त िेल्याबाबत 
  

(२०) *  ९८६७७   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांिी ग्रामीण) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िहापरू (जज.ठाणे) वन ववभागाच्या दलुाक्षामळेु चोर्या ् ोळया तस्काराींकडून 
वकृ्षतोड करत असनू खोर येिे पाच लाख रपयाींच ेसागवान लाकूड माहे सप्प े्ंिर, 
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान जप्पत करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािाित चौकिी करण्याची मागणी पयाावरण सींघ्नेने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आल,े 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) िहापरू वनववभागात हदनाींक ३०.८.२०१७ व हदनाींक 
१४.९.२०१७ रोजी सागवान व इतर प्रजातीचे र.१,७७,८१२/- इतक्या ककींमतीचा 
माल जप्पत करण्यात आला आहे. 
(२) अिा प्रकारची मागणी प्राप्पत झालेली नाही. 
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(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी ५ आरोपीींना ताब्यात घेण्यात आल.े सदर 
आरोपीींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल ेअसता न्यायालयाने तयाींना 
जामीनावर मकु्त केल ेआहे. 
     सदरच्या गनु्हयाचा पढुील तपास वनक्षिेपाल, िहापरू याींचेमार्ा त 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
पुणे जजल््यातील पूिव हिेलीतून िाहणाऱया निीन ि जुना उजिा मुठा 

िालव्यातून पाणी गळती होत असल्याबाबत 
  

(२१) *  ९९०८४   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल्हयातील खडकवासला पा्िींधारे ववभागातींगात पवूा हवेलीतनू 
वाहणाऱ्या नवीन व जुना उजवा मठुा कालव्यातनू मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळती 
सरुू असल्याची तक्रार नागररकाींनी कायाकारी अशभयींता खडकवासला पा्िींधारे 
ववभाग याींच्याकड ेहदनाींक १९ सप्प े्ंिर, २०१७ रोजी वा तया समुारास केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वर्ाापासनू नवीन मठुा कालव्यातनू गळतीच ेप्रमाण 
वाढल्याने लोणी काळभोर, कुीं जीरवाडी, सोरतापवाडी (जज.पणेु) या गावाींमधील 
हजारो एकर ितेी नावपक झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नवीन व जुना उजवा मठुा कालव्याची पाहणी िासनाने 
केली आहे काय व तयानसुार कालव्याचे अस्तरीकरण करण्यािाित िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) जुन्या व नवीन मठुा उजवा कालव्यातनू र्ार मोठ्या 
प्रमाणात गळती नाही व कालव्याच्या सरुक्षक्षततसे धोका नाही. दरूध्वनीद्वारे 
अिाप्रकारच्या तक्रारी नागरीकाींकडून कायाकारी अशभयींता, खडकवासला पा्िींधारे 
ववभाग याींचेकड ेकेल्या आहेत. 
(२) नाही. 
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(३) सदर हठकाणची कालव्याची पाहणी क्षेबिय अगधकारी याींनी केली असनू 
गळतीच े हठकाणी कुीं जीरवाडी व सोरतापवाडी येिील ननवडक हठकाणी 
अस्तरीकरणाची अींदाजपिके तयार करण्याची कायावाही क्षेबिय स्तरावर 
प्रगतीपिावर असनू ननधी उपलब्धतनेसुार काम ेहाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पालघर जजल्हयात पोषण आहार योग्य पध्दतीने पोहोचत नसल्याबाबत 
  

(२२) *  ९७३०४   श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजतेंद्र आव्हाि 
(मुांब्रा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराि उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), 
श्री.सरेुश लाि (िजवत), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूििू (अचलपरू), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.नरहरी झिरिाळ 
(ददांिोरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयात पोर्ण आहार योग्य पध्दतीने पोहोचत नसल्याने 
आहदवासी माता आणण मलुाींची अवस्िा दयनीय झाल्यामळेु हजारो आहदवासीींनी 
हदनाींक २ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा तया समुारास पोलीस अगधक्षक, पालघर 
कायाालयावर मोचाा काढून तयाींच्या मागण्याींचे ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आहदवासीींच्या ननवेदनातील मागण्याींचे स्वरप काय आहे, 
(३) असल्यास, पोर्ण आहार योग्य पध्दतीने पोहोचववण्यािाित व तयाींच्या इतर 
माींगण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) कुपोर्णािाित व िालमतृय ूिाींिववण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे. 
     आहदवासी समाजातील िालके व गरोदर माता कुपोर्णाने व िकेारीने 
हदवसेंहदवस दगावत आहे या सवा घ्नेस महाराषर राज्याचे मखु्यमींिी 
मा.ना.देवेंद्रजी र्डणवीस, आहदवासी ववकास मींिी मा.ना.ववषणु सावरा तिा 
पालकमींिी व अध्यक्ष आहदवासी ववकास मींडळ महाराषर राज्य याींचेवर 
र्सवणुक व मतृयसु जिािदार असल्यािाित गनु्हा दाखल करणे या मागण्याींच े
ननवेदन देण्यात आल ेआहे. 
(३) एकाजतमक िाल ववकास सेवा योजने अींतगात पालघर जजल्हयामध्ये ६ महहने 
त े३ वर्ा वयोग्ातील िालकाींना तसेच गरोदर माता याींना THR आणण वय वर्ा 
३ त े६ या वयोग्ातील िालकाींना ताजा गरम आहाराचे ववतरण ननयशमतपणे 
सरु आहे. 
     जजल््यात भारतरतन डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम ही योजना गरोदर व 
स्तनदा माताींसाठी रािववली जात आहे. या योजनेंतगात दररोज एकवेळचा चौरस 
आहार व ्प्पपा २ अींतगात ६ महहने त े६ वर् ेवयाच्या िालकाींना आठवडयातनु 
४ वेळा प्रनत हदन एक उकडलेले अींड ेव २ केळी असा आहार देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात िन विभागात िन अधधिाऱयाांसह इतर िमवचाऱयाांची  
२२०० पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२३) *  ९६१७७   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), िॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वन ववभागात वन अगधकाऱ्याींसह इतर कमाचाऱ्याींची समुारे २२०० 
पदे ररक्त असल्याच ेमाहे सप्प े्ंिर, २०१७ च्या िवे्च्या आठवड्यात ननदिानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरन वन ववभागाचा कारभार सरुळीत 
होण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, सप्प े्ंिर, २०१७ अखेर वन ववभागात २२०१ पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) ववतत ववभागाच्या िासन ननणाय हदनाींक ०२.०६.२०१५ व हद.१५.०१.२०१६ 
अन्वये सरळ सेवेच्या कोट्यातील ररक्त असणाऱ् या पदाींपकैी ५०% ककीं वा एकुण 
सींवगााच्या ४% यापकैी जे कमी असेल इतकीच पदे भरण्याचे ननदेि आहेत. 
तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाामधील ज्या सींवगाचंी मींजूर पदसींख्या र्ारच कमी 
आहे, अिा सींवगाातील मींजूर पदसींख्येच्या ४% पदे ही ० ककीं वा १ येत असल्याने 
सदर सींवगाातील ररक्त पदे सरळ सेवा भरती प्रकक्रयेद्वारे भरता येत नाहीत.  
     पदोन्नतीमधील आरक्षणािाित वविरे् अनमुती यागचका क्र.२८३०६/२०१७ 
मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींबित असल्याने सामान्य प्रिासन ववभागाने 
हद.०२/११/२०१७ रोजीच्या पिान्वये सवा स्तरावरील पदोन्नती प्रकक्रया स्िगगत 
ठेवली असल्याने सद्य:जस्ितीत क्षेबिय स्तरावरील अगधकारी / कमाचारी याींची 
ररक्त पदे पदोन्नतीने भरता येत नाहीत. 
(३) भारतीय वन सेवा अगधकाऱ् याींची ररक्त पदे उपलब्ध अगधका-याींमधून 
पदोन्नतीने भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. पदोन्नतीमधील 
आरक्षणािाित वविरे् अनमुती यागचका क्र.२८३०६/२०१७ मा.सवोच्च 
न्यायालयात प्रलींबित असल्याने सामान्य प्रिासन ववभागाने हद.२/११/२०१७ 
रोजीच्या पिान्वये सवा स्तरावरील पदोन्नती प्रकक्रया स्िगगत ठेवली असल्याने 
सदर प्रकरणी होणाऱ् या ननणायानसुार क्षेबिय स्तरावरील अगधकारी / कमाचाऱ् याींची 
ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
     सरळसेवेद्वारे सहा. वनसींरक्षक सींवगाातील ११ पदे रे्ब्रवुारी २०१८ अखेर, 
तसेच वनक्षेिपालाींची १९५ ररक्त पदे माचा २०१८ अखेर प्रशिक्षणाअींती उपलब्ध 
होणार आहेत. 
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     ववतत ववभाग िासन ननणाय हद.२.६.२०१५ व हद.१५.१.२०१६ मधील ररक्त 
पदे भरण्याच्या ननिधंास अनलुक्षून ववभागामार्ा त क्षेबिय स्तरावरील सहा. 
वनसींरक्षक, वनक्षेिपाल, वनरक्षक, लेखापाल व शलपीक या सींवगाातील  दरवर्ी 
ररक्त होणारी पदे पढुील ३ वर् े१०० ्क्के भरण्यास मान्यता देण्यािाितचा 
प्रस्ताव सामान्य प्रिासन / ववतत ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात साथीच्या आजाराांमध्ये िालेली िाढ 
  

(२४) *  ९५२८७   िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्रीमती 
तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), िॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), 
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), 
श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), 
िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे जानेवारी त ेजुल,ै २०१७ या सात महहन्याच्या कालावधीत 
मलेररयाचे ४५६३, स्वाईन फ्लचूे २७३८, डेंग्यचुे ६०० पेक्षा जास्त, गचकनगनुनयाच े
२१६६ तर हतततीरोगाचे ७४,५४२ रग्ण आढळून आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, तयानसुार मलेररया, डेंग्य,ु गचकनगनुनया, हततीरोग व स्वाईन 
फ्ल्य ूया आजाराींवर ननयींिण आणण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यात जानेवारी त ेजुल ै२०१७ या सात महहन्यात मलेररयाचे ८२५५, 
स्वाईन फ्ल्यचूे ३५१३, डेंग्यूचे ७१८, गचकनगनुनयाच े२२२ रग्ण आढळून आल े
आहेत. हततीरोगाच्या वावर्ाक सवेक्षणानसुार सन २०१७ मध्ये राज्यात 
हततीरोगाचे ६४४५० रग्ण आढळून आल.े 
(२) राज्यात सािरोग पररजस्ितीचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात येतो. 
(३) मलेररया, डेंग्यू, गचकनगनुनया, हततीरोग आणण स्वाईन फ्ल्य ूया आजारावर 
ननयींिण आणण्यासाठी खालील उपाययोजना रािववण्यात येतात. 
     १. महाराषर राज्य सींसगाजन्य आजार ननयींिण सशमतीकडून आजाराींचा 
आढावा घेऊन रोग प्रनतिींधातमक उपाययोजना केल्या जातात. 
     २. ननयशमत सािरोग सवेक्षण. 
     ३. कक्कजन्य आजाराींवर ननयींिण ठेवण्यासाठी ननयशमत कक्किास्िीय 
सवेक्षण. 
     ४. रग्णोपचारासाठी परेुसा और्धसाठा. 
     ५. ननदानासाठी प्रयोगिालेय सवुवधा. 
     ६. मलेररया रग्णाींवर राषरीय और्ध धोरणानसुार समळू उपचार 
     ७. कक्कजन्य आजाराींसाठी एकाजतमक कक्क व्यवस्िापन 
     ८. मलेररया सींवेदनिील भागात वर्ाातनू दोन वळेा कक्कनािक र्वारणी. 
     ९. हततीरोग दरूीकरणासाठी प्रभाववत भागात एकहदवसीय सामदुानयक 
और्धोपचार मोहहमेचे आयोजन. 
     १०. हततीरोगामळेु अींडवधृ्दी झालेल्या रग्णाींसाठी मोर्त िस्िकक्रया 
शिबिराींचे आयोजन. 
     ११. इन्फ्ल्यएूींझासाठी अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना मोर्त व ऐजच्छक 
लसीकरण. 
     १२. डासोततपतती रोखण्यासाठी लोक सहभाग. 
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     १३. आींतरववभागीय समन्वय. 
     १४. ववववध सािरोग प्रनतिींधासाठी जनतचेे आरोग्य शिक्षण. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे रुग्णालयात ििव रोग रुग्ण सेिा 

विभाग ि ऑक्सीजन प्लँट िायावन्िीत िरणेबाबत 
  

(२५) *  ९५०६०   श्री.अमल महािीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नॅिनल कॅन्सर ग्रीड से्ं र उभारणीकरीता सन २०१७-१८ च्या 
अिासींकल्पामध्ये १२६ को्ी रपयाींची तरतदू केली असनू तयामध्ये छिपती 
प्रशमलाराजे रग्णालय, कोल्हापरू तसेच पणेु, मुींिई, औरींगािाद व नागपरू येिे 
असलेल्या वदैयकीय महाववद्यालयाींचा समावेि असताना छिपती प्रशमलाराज े
रग्णालय, कोल्हापरू याहठकाणी नॅिनल कॅन्सर ग्रीड सेन््र उभारण्यािाितच े
काम अद्याप सरु न झाल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान 
ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या रग्णालयात १ को्ी रपये ननधी खचा करून कायाान्वीत करण्यात 
येणाऱ्या ऑक्सीजन प्पलँ् च ेकामही अद्याप सरुू झालले ेनाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, छिपती प्रशमलाराजे रग्णालयात कका रोग रग्णसेवा ववभाग 
कायााजन्वत करण्यािाित व ऑक्सीजन प्पलँ् सरु करण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही, ्ा्ा रस्् याींच्यािी केलेल्या सामींजस्य 
करारानसुार नॅिनल ग्रीड अींतगात राज्यातील ववववध रग्णालये नोंदणीकृत 
करण्यात आली आहेत. तयामध्ये छिपती प्रशमलाराज े रग्णालयाचा समावेि 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) नॅिनल कॅन्सर ग्रीड अींतगात िासकीय वदै्यकीय  महाववद्यालयातील 
अध्यापकाींना ्ा्ा कका रोग रग्णालयाच्या माध्यमातनू कका रोग 
उपचाराींच ेमागादिान व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सदर योजनेत सदर 
सींस्िेचे नाव समाववष् आहे. सींस्िेत ऑजक्सजन प्पलँ् सरुू करणेिाितचा 
कोणताही प्रस्ताव िासनास प्राप्पत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िसांतराि नाईि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती वििास महामांिळात 

िोट्यिधी रुपयाांचा िालेला गैरव्यिहार 
  

(२६) *  ९९८८८   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांिी 
पिूव), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय विमकु्त जाती/भटक्या 
जमाती ि इतर मागासिगव आझण विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसींतराव नाईक ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती ववकास महामींडळात 
कजावा्पासह ववववध प्रकरणाींमध्ये गेल्या पाच वर्ांत कोट्यवधी रपयाींच े
गरैव्यवहार झाल्याचे माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच लातरू जजल्हयातील वसींतराव नाईक ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती 
ववकास महामींडळ कायाालय, लातरू अींतगात िासनाचा आलेला ननधी 
िेकायदेिीरपणे वा्प करन समुारे ३ को्ी ६८ लाख रपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्याचे माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आल,े हे ही 
खरेआहे काय, 
(३) असल्यास, पाच लाख रपयाींचे कजा एकाच व्यक्तीला वेगवेगळया जजल््यात 
वा्प करण्यात आल े असनु या महामींडळाींतगात देण्यात येणारे कजा ज्या 
व्यक्तीच्या नाव े उचलण्यात आले तया व्यक्तीना न देता गारमें् कीं पन्या, 
इलेजक्रकल साहहतयाचे ववके्रत ेयाींना देण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
 



35 

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
गरैव्यवहार करणाऱ्या दोर्ीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मुींिई आगिाक गनु्हे िाखा, मुींिई याींच्याकड ेगनु्हा रजजस््र नीं.६८९/२०१७, 
हद.७.११.२०१७ रोजी भा.दीं.वव.स. कलम १७०, १८६, १८९, ४०९, ४१६, ४२०, ४४१, 
४६९, ४६६, ४६७, ४६८, ५०४, ५०६, १२० (ि) नसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. तसेच महामींडळाच्या लातरू कायाालयाअींतगात झालेल्या गरैव्यवहार 
प्रकरणी लातरू येिील गाींधी चौक पोलीस स््ेिन येिे गनु्हा रजजस््र नीं. 
५०५/२०१७, हद.३.११.२०१७ रोजी भा.दीं.वव.स. कलम ४०९, २०१, ३४ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. यािाितचा पोलीस तपास सरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील समुद्रकिनारी  
मुलभूत सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

  

(२७) *  ९९९०७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रतनागगरी) तालकु्यातील समदु्रककनारी येणाऱ्या देिी-ववदेिी 
पया् काींची गदी वाढत असताना समदु्रककनारे अस्वच्छ असनू समदु्रककनाऱ्याींवर 
मलुभतू सवुवधाींचा अभाव असल्याचे हदनाींक २४ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा तया 
समुारास ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समदु्रककनाऱ्याींवरील मलुभतू सवुवधाींच्या अभावामळेु पया् काींची 
सींख्या कमी होऊन स्िाननकाींच्या रोजगाराची समस्या ननमााण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 



36 

(३) असल्यास, दापोली तालकु्यातील समदु्रककनारे स्वच्छ करन समदु्रककनाऱ्याींवर 
पया् काींसाठी मलुभतू सवुवधा उपलब्ध करन देण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) दापोली तालकु्यातील कोळिरे या समदु्रककनारी ४ ्ॉयले्, २ चेंजजींग 
रम्स, २ कचरा कुीं ड्या, आींजले या समदु्रककनारी चेंजजींग रम, िौचालय, माहहती 
र्लक, िेंचेस, कचराकुीं डी, केळिी या समदु्रककनारी िेंचेस, कचराकुीं ड्या, ओपन 
जीम, गाडान, मरुड या समदु्रककनारी िेंचसे, कचराकुीं ड्या तर हणे या समदु्रककनारी 
िेंचेस इ.मलुभतू सवुवधा उपलब्ध आहेत. तसेच पया् काींना वपण्याच्या पाण्याची 
सोय, ककनाऱ्यापयतं रस्ता, मलुाींना खेळण्यासाठी िगीचा, समदु्रककनारा 
स्वच्छता, माहहती र्लक, प्रिमोपचार कक्, सौर पिदीप, सागरी सरुक्षा साहहतय 
इतयादी कामे प्रस्ताववत करण्यात आललेी आहेत. 
     सप्प े्ंिर, २०१६ पासनू आतापयतं दापोली तालकु्यातील सवा 
समदु्रककनाऱ्याींच्या हठकाणी ककमान ३ त े ४ वेळा वविरे् स्वच्छता अशभयान 
रािवनू ककनारे स्वच्छ करण्यात आलेले आहेत. 

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

राज्यात साथीच्या आजाराांची पॅथॉलॉजीद्िारे समान दराने  
तपासणी िरण्यात येत नसल्याबाबत 

(२८) *  ९५५६५   श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन (सायन-िोळीिािा), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, 
श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि 
उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), 
अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
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श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये वेगवेगळ्या हठकाणी डेंग्य ूतसेच इतर सािीच्या आजाराींच्या 
तपासण्यासाठी खाजगी पॅिॉलॉजीींकडून वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सावाजननक आरोग्य ववभागाने हदनाींक २८ सप्प े्ंिर, २०१६ 
रोजीच्या आदेिान्वये तपासण्यासाठी प्रतयेकी ६०० रपयाींपेक्षा जास्त िलु्क 
आकरण्यात येऊ नये अस ेस्पष् ननदेि हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित िासनाचे स्पष् आदेि असतानाही  रग्णाींकडून 
खाजगी पॅिॉलॉजीमध्ये तपासणीसाठी प्रतयेकी ६०० रपयाींपेक्षा ८०० त े१५०० र. 
जास्त िलु्क आकारीत असल्याचे िासनाच्या ननदिानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रग्णाींची आगिाक वपळवणकू िाींिववण्यासाठी िासनाच्या 
आदेिाची दरपबिका प्रतयेक खाजगी पॅिॉलॉजीमध्ये लावण्यािाित तसेच समान 
दराने आजाराींच्या तपासण्या करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     डेंग्य ू ननदानासाठी िासन ननणायाप्रमाणे ननजश्चत िलु्क आकारण्याच्या 
सचूना खाजगी पॅिॉलॉजीींना देण्यात आल्या आहेत. सदर िासन ननणाय हा केवळ 
डेंग्य ूआजाराच्या ववशिष् तपासणीिाित आहे. 
(२) होय. 
     िासनाकडून डेंग्य ूननदानासाठी Dengue NS१ ELISA/MAC ELISA 
चाचणीसाठी कमाल र.६००/- िलु्क आकारण्यािाित चा िासन ननणाय झाला 
आहे. 
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(३) होय. मुींिईतील एका खाजगी पॅिॉलॉजीमध्ये डेंग्य ू चाचणीसाठी ६०० 
रपयाींपेक्षा जास्त िलु्क आकारल्याची िाि एका तक्रारीद्वारे ननदिानास आली 
आहे. 
(४) राज्यामध्ये तसेच मुींिई महानगर पाशलकेच्या सावाजननक आरोग्य 
खातयामार्ा त डेंग्य ू ननदानासाठी Dengue NS१ ELISA/MAC ELISA या 
चाचणीसाठी कमाल र.६००/- िलु्क आकारण्यािाित चा िासन ननणाय खाजगी 
प्रयोगिाळेचे सींिधीत अगधकारी याींना ननगाशमत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नळिािी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) शशिारातील म्हाळुांगी  
नदीिरील बांधाऱयाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२९) *  ९५३९६   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नळवाडी (ता.शसन्नर, जज.नाशिक) शिवारातील म्हाळुींगी नदीवरील िींधारा 
मागील वर्ाात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु परुात वाहून गेला असनू सदर िींधाऱ्याींची 
वर्ाभरानींतरही दरुस्ती न झाल्याची िाि माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तया 
दरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मौज ेनळवाडी, चास, कासारवाडी येिील िकेडो एकर जमीन 
शसींचनाखाली आणणाऱ्या या िींधाऱ्यात दरुस्ती अभावी पाणीसाठा होत नसल्याने 
तीनही गावच्या ितेकऱ्याींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िींधारा दरुस्ती करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) होय, हे अींित: खरे आहे. 
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     सन १९९२-९३ मध्ये नळवाडी ता.शसन्नर येि े म्हाळुींगी नदीवर दगडी 
िींधारा िाींधण्यात आला होता. परींत ुहदनाींक ०१/०८/२०१६ व ०२/०८/२०१६ रोजी 
झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु म्हाळुींगी नदीवरील िींधाऱ् याचे खालच्या िाजुचे दगड 
ननखळल्यामळेु नदी पािातील २५ मी्र िींधाऱ् याचा भाग वाहून गेला आहे. तसेच 
िींधाऱ् याच्या पायाचा िराचसा भाग अनतवषृ्ीमळेु व परुाच्या पाण्याने कमकुवत 
झाला आहे. तयामळेु सदयजस्ितीत सदर िींधाऱ् याची दरुूस्ती करणे िक्य नसनू 
सदर हठकाणी पनु्हा नवीन िींधाऱ् याचे िाींधकाम करणे गरजेच ेआहे. तयासाठी 
सवेक्षण-अन्वेर्ण करून अींदाजपिक व आराखडा करण्याचे काम कायाकारी 
अशभयींता, लघपुा्िींधारे (पवुा) ववभाग, जजल्हा पररर्द, नाशिक कायाालयात 
प्रगतीपिावर आहे. 

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

ननफाि (जज.नाशशि) उपजजल्हा रुग्णालयाच ेशे्रणीिधवन  
िरून निीन रुग्णालय बाांधण्याबाबत 

  

(३०) *  १०१२९१   श्री.अननल िदम (ननफाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननर्ाड (जज.नाशिक) उपजजल्हा रग्णालयाचे शे्रणीवधान करून १०० खा्ाींच े
नवीन रग्णालय िाींधण्यास मींजुरी देण्यािाित लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा तया समुारास मा.सावाजननक आरोग्य मींिी याींच्याकड े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मा. सावाजननक आरोग्य मींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
६ एवप्रल, २०१७ रोजी झालेल्या िठैकीत एक महहन्याच्या आत मींजुरी देण्याच े
आश्वासन मा.सींचालक, आरोग्य सेवा याींनी हदल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार उपजजल्हा रग्णालयाचे शे्रणीवधान करून नवीन 
रग्णालय िाींधण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हदनाींक ३०.११.२०१७ रोजी िासनास प्रस्ताव प्राप्पत झाला असनू तयावर 
कायावाही सरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िळे (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील िुां भी-धामणी नदीिरील 
बांधाऱयाची िालेली दरुिस्था 

  

(३१) *  ९९९९०   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळे (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापरू) येिील कुीं भी-धामणी नदीवरील िींधारा 
समुारे ६० वर् ेजुना असनू िींधाऱ्याची दरुवस्िा झाली असनू सदर िींधाऱ्याच्या 
पाणीसाठ्यावर धरणसींस्िेच्या कायाक्षेिातील ३० गावे व कायाक्षेिािाहेरील २० 
गावातील ितेीसह वपण्याच्या पाण्याची सोय अवलींिनू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िींधारा जीणा झाला असल्याने आजूिाजूच्या ५० गावाींवर 
भीर्ण पाणीसींक् ननमााण होऊन समुारे ४० हजार एकर ितेीचे नकुसान होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िींधाऱ्याची पाहणी िासनाने केली आहे काय व तयानसुार 
कुीं भी-धामणी नदीवरील िींधारा दरुस्त करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. सदर िींधारा हा खाजगी िींधारा असनू कुीं भी प्रकल्पाींतगात इतर 
को.प. िींधाऱ् याच्या साखळीमध्ये आहे. तयामळेु सतत पाणीपरुवठा होत असतो. 
(३) खाजगी िींधारा असल्याने िींधाऱ् याच्या दरुस्तीिाित िासनाकडून कायावाही 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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राज्यातील रुग् णालयाांच्या िरण्यात आलेल्या तपासणी मोदहमेबाबत 
  

(३२) *  ९८९५१   प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) साींगलीतील म्हैसाळ प्रकरण घडल्यानींतर राज्य कु्ुींि कल्याण कायाालयाने 
महापाशलका, नगरपाशलका आणण ग्रामपींचायत या तीन स्तरावर राज्यातील सवा 
वदै्यकीय सींस्िाींची हदनाींक १५ एवप्रल त े ३० एवप्रल, २०१७ या कालावधीत 
तपासणी करण्यात आली असता एकूण ३७ हजार ६८ वदै्यकीय सींस्िाींपकैी ६ 
हजार ७४२ सींस्िाींमध्ये वदै्यकीय क्षेिासाठी आवश्यक असणारे ननयम व २ हजार 
८४ वदै्यकीय सींस्िाींनी वदै्यकीय कमाचाऱ्याींसाठी असणारे ननयम पाळले 
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदरहू तपासणी मोहहमेद्वारे राज्यात ८४ पेक्षाींही अगधक िोगस 
डॉक््र आढळून आल ेतयापकैी केवळ सात जजल्हयातील र्क्त १८ डॉक््राींवर 
पोलीस ठाण्यात गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित सींिगधत दोर्ी वदै्यकीय सींस्िाींवर व डॉक््राींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यातील सवा दवाखाने/रग्णालयाींच्या तपासणीची धडक मोहहम हदनाींक 
१५/३/२०१७ त ेहद.३१/५/२०१७ या कालावधीमध्ये रािववण्यात आली आहे. 
     हद.३१/५/२०१७ अखेर राज्यामध्ये ३७०६८ Clinical Establishments 
(कें द्राींची) तपासणी करणेत आली. यापकैी ६७४२ कें द्र अिवा रग्णालयाींमध्ये 
ववववध कायद्यातील तरतदूीींनसुार िु् ी आढळून आल्या आहेत. 
     २०८४ वदै्यकीय सींस्िाींनी महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण कायदा पालन न 
केल्याचे आढळून आल ेआहे.  
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 



42 

    तपासणी पिकाने केलले् या तपासणीमध् ये ८१ िोगस डॉक््र आढळून आल े
आहेत. त यापकैी २० डॉक् ्राींवर एर्.आय.आर दाखल करण् यात आल ेआहे. 
उवारीत प्रकरणी जजल् हागधकारी याींचे अध् यक्षतखेालील सशमती मार्ा त नोह्सा 
देण् यात आल् या आहेत. प्राप्प त खुलास् याींवर जजल् हा स् तरीय सशमतीमध् ये चचाा 
करन अींनतम ननणाय घेण् यात येणार आहे. 
(३) तपासणी पिकाींनी तपासणीत आढळलेल् या िु् ी जजल् हागधकारी याींच् या 
अध् यक्षतखेाली स् िापन केलले् या सशमतीसमोर ठेवल् या. 
 जजल् हा स् तरीय सशमतीने नसैगगाक न् यायाच् या तत वानसुार सींिींगधत कें द्राींना 
कारणे दाखवा नो्ीसा देऊन आपले म् हणने ववहीत मदुतीत माींडण् याची सींधी 
हदली आहे. 

 सशमतीने शिर्ारस केल् यानसुार महाराष र पॅ्रक् ्ीिनल अॅक् ् या कायदयाच े
उल् लघींन केल् याच ेआढळून आल् याने २० िोगस डॉक् ्राींवर व २ िॉम् ि ेनशसगं 
होम रजजस् रेिन कायदा अींतगात, १ क्रॉस पॅिी, १ र्ायर रेग् यलूेिन अस ेएकूण 
२४ डॉक् ्राींवर एर्.आय.आर दाखल करण् यात आली आहे. 

 १६९ वदै्यकीय सींस् िाींना दींड करण् यात आला आहे. 
 २७ दवाखाने िींद करण् यात आल ेआहे. 
 वदैयककय गभापात कायदा १९७१ या कायदयामध् ये प्रिम दिानी उल् लींघन 
झाल् याचे आढळून आल् यामळेु या कायदयातील तरतदूीीं अन् वये ४ कें दे्र िींद 
करण् यात आली आहेत. 

 गभाधारणापवूा व प्रसतूीपवूा ननदान तींि (शल ींग ननवडीस प्रनतिींध) या कायदयाच े
उल् लघींन झाल् यामळेु ५ सोनोग्रार्ी मिीन सील करण् यात आली आहेत. 

 ३ वदै्यकीय सींस् िाींना ताकीद देण् यात आली आहे. 
 ५ प्रकरणे पोशलस व अन् न व और्ध प्रिासन ववभागाकड ेपाठववण् यात आली 
आहे. 

(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
नाांदगाि खांिशे्िर (जज.अमरािती) पांचायत सशमती अांतगवत ग्रामपांचायत 

स्तरािरील ई-ननविदा प्रकक्रयेत िालेला गैरव्यिहार 
  

(३३) *  ९५७२७   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जजल्हा पररर्द पींचायत सशमतीस्तर व ग्रामपींचायत स्तरावरील 
ववकासकामाींची ई-ननववदा प्रकक्रया पारदिी रािवनू कीं िा्दाराींकडून अनामत 
रक्कम व सरुक्षा ठेव रक्कम राषरीयकृत िॅकेत िासन जमा करणे िासन 
ननणायानसुार अननवाया असताना सन २०१३ त े२०१७ या आगिाक वर्ाात नाींदगाव 
खींडशे्वर (जज.अमरावती) तालकु्यातील ग्रामपींचायत सगचवाींनी सदर ई-ननववदा 
प्रकक्रया न रािववता सींिींगधत कीं िा्दारासोित सींगनमत करन को्यवधी 
रपयाींची िनाव् ववकास काम ेकेल्याच े हदनाींक २८ सप्प े्ंिर, २०१७ रोजी वा 
तयासमुारास ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार जजल्हा पररर्द पींचायत सशमतीस्तर व ग्रामपींचायत 
स्तरावरील ववकासकामाींच्या ई-ननववदा प्रकक्रयेत गरैव्यवहार करणाऱ्या सींिींगधत 
ग्रामपींचायत सगचव आणण कीं िा्दाराींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) सींिींगधत ग्रामपींचायत स्तरावर रािववलेल्या ई-ननववदा प्रकक्रयेिाितची 
नस्ती व ई-ननववदा पणूा केल्याची माहहती जजल्हा पररर्द स्तरावर मागववण्यात 
आलेली आहे.  
     सदर िाितीत सींिींगधत ग्रामपींचायतीचे सगचव याींचे कडून ववहीत मदुतीत 
माहहती प्राप्पत न झाल्याने सींिींगधत सवा सगचवाींना पींचायत सशमती कायाालयाने 
कारणे दाखवा नो्ीस िजावली आहे. तसेच चौकिी करीता पिक गठीत 
करण्यात आल ेआहे. सदर िाितीत अननयशमतता आढळून आल्यास सींिींगधत 
ग्रामपींचायत सगचवा ववरध्द ननयमानसुार प्रिासकीय कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

ननविदा न िाढता अांगणिाडयाांना आहार पुरिठा िरण्याच े 
देण्यात आलेले िां त्राट रद्द िरण्याबाबत 

  

(३४) *  १००८९५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अींगणवाड्याींना आहार परुवठा करण्यासाठी पयाायी व्यवस्िा 
म्हणून महहला सींस्िाींच्या माध्यमातनू परुवठा करणेिाित हदनाींक २५ जुल,ै 
२०१४ रोजीच्या िासन ननणायानसुार वा्प करण्याच े ननदेि असताना १४ 
जजल््याींमध्ये माि ननववदा न काढता आहार परुवठा करण्यािाित महहला साहस 
सींस्िा, सोलापरू व जननी महहला मींडळ, पणेु याींना िेकायदेिीरपणे काम देण्यात 
आल्याची िाि माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, महहला साहस सींस्िा, सोलापरू व जननी महहला मींडळ, पणेु 
याींना ननववदा न काढता िेकायदेिीरपणे देण्यात आलेला कीं िा् रद्द करून 
कारवाई करण्याची मागणी मा.मखु्यमींिी, राज्याचे मखु्य सगचव व आयकु्त 
एकाजतमक सेवा योजना याींचेकड ेलोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ ऑगस््, २०१७ 
रोजीच्या पिाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाितची चौकिी करन सींिींगधताींचे कीं िा् रद्द करण्यािाित 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     राज्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये एकुण ८१८५८ इतक्या अींगणवाडया 
कायारत असनू ३८३३५ अींगणवाडी कें द्राचे िचतग्ाींनी काम सोडून हदलेले आहे. 
तिापी मा. सवोच्च न्यायालयाचे रर् वप्ीिन नीं. १९६/२००१ मध्ये हदनाींक 
०७.१०.२००४ रोजी हदलले्या आदेिानसुार वर्ाातनू ककमान ३०० हदवस आहार 
परुवठा करणे िींधनकारक असल्यामळेु पयाायी व्यवस्िेअींतगात १.जननी महहला 
सींस्िा याींना रायगड, २.अहमदनगर, ३.पणेु या जजल्हयात व महहला साहस 
सींस्िेस १.लातरु, २.कोल्हापरू, ३.सोलापरू या जजल्हयात ज्या हठकाणी स्िाननक 
िचतग्ाींनी आहार परुवठा आदेि देण्यात आल ेआहेत. 
(२) होय. 
      सदर कामाची चौकिी करण्यात आललेी असनू सदर काम हे पयाायी 
व्यवस्िे अींतगात सन २०१३ पासनू देण्यात आल े असनू नवीन े्ंडर न 
झाल्यामळेु लाभािी आहारापासनू वींचीत राहू नये करीता काम सरु ठेवलेल ेआहे. 
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(३) महहला साहस या सींस्िचे्या आहाराच्या दजाािाित ३ अगधकाऱ्याींचे तपासणी 
पिक पाठवनू तपासणी करण्यात आली असनू आहाराचा दजाा उततम 
असल्यािाित अहवाल प्राप्पत झालेला आहे. तिापी राज्यातील सवा जुन्या गरम 
ताजा आहार परुवठाधारकाींची महहला मींडळ/ िचतग्/ महहला सींस्िाींची मदुत 
सींपल्यामळेु हदनाींक १७ जलु,ै २०१७ रोजी परुवठयासाठी ननववदा प्रकाशित 
करण्यात आली आहे. सदर ननववदेची प्रकक्रया पणुा झालेली आहे. तिापी सदर 
ननववदेसींदभाात मा.उच्च न्यायालयात ४ रर् यागचका दाखल झालले्या आहेत. 
सदर यागचकेमध्ये परुवठा आदेि देण्यािाित स्िगगती हदलेली असल्यामळेु 
अद्याप नवीन परुवठाधारकाींची नेमणकु करण्यात आललेी नाही. 
(४) लाग ुनाही. 

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

रायगि जजल््यातील ५९ गािाांच्या पयवटन वििास  
आराखडयाला मांजूरी देण्याबाबत 

(३५) *  ९७१६६   श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग), श्री. धैयवशील 
पाटील (पणे) :  सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील ५९ गावाींच्या पया् न ववकासासाठी प्रादेशिक पया् न 
ववकास कायाक्रमाींतगात २४३ को्ीींचा ववकास आराखडा तयार करण्यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रायगड जजल््यातील ५९ गावाींच्या पया् न ववकासाचा आराखडा 
तयार करण्यासाठी कन्सल् ी्ंन्् इींजजननअर सव्हीसेस, पणेु या सींस्िचेी ननयकु्ती 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये सदर आराखडा िासनाच्या मींजूरीसाठी 
पाठववण्यात आलेला असनू िासनाने अद्यापपयतं मींजूरी हदलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगड जजल््यातील ५९ गावाींच्या पया् नाचा ववकास करण्याच्या 
दृष्ीने पया् न ववकासाचा आराखडा मींजूरीसह िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. माि सदर आराखडा पया् न स्िळाींचा 
आहे. 
(३), (४) व (५) रायगड जजल््याच्या पया् न ववकास आराखड्यािाित िासन 
ननणायास मान्यता घेणे व तो ननगाशमत करण्याची कायावाही अींनतम ्प्पप्पयात 
आहे. 

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

नाांदेिसह मराठिाियातील शतेतळयाांची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(३६) *  ९९३६०   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्हयात ५ हजार ितेतळयाींच े उहद्दष् असताना केवळ ५९९ 
ितेतळयाींचे काम पणूा झाली असनू उवाररत ितेतळयाींचे काम अद्यापी पणूा 
करण्यात येत नसल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान 
ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मराठवाडा ववभागात ३९ हजार ४०० ितेतळी तयार करण्याच े
िासनाचे उहद्दष् असताना प्रतयक्षात केवळ ४ हजारच ितेतळी पणूा करण्यात 
आली असल्याचे ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
नाींदेडसह मराठवाडयातील ितेतळयाींची उवाररत काम ेतातकाळ पणूा करण्यािाित 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
     जजल्हयास ५००० ितेतळयाींचा लक्षाींक प्राप्पत झाल ेहोत.े परींत ुमे २०१७ 
अखेर सधुाररत लक्षाींक ४००० झाला असनु तयापकैी माहे ऑक््ोिर, २०१७ अखेर 
११४३ ितेतळे पणुा झाल ेहोत.े हदनाींक २० नोव्हेंिर, २०१७ अखेर ११४७ ितेतळे 
पणुा झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
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     मराठवाडा ववभागात एकुण ३९,६०० ितेतळ्याींचे उहद्दष् आहे. तयापकैी 
हदनाींक २३/११/२०१७ अखरे मराठवाडा ववभागात मागेल तयाला ितेतळे 
योजनेंतगात २०७४२ ितेतळे पणुा करण्यात आल ेआहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे तळिाि-ेभामेर (ता.बागलाण, जज.नाशशि) येथे बबबट्याने  
अिीच िषीय मुलाचा घेतलेला बळी 

  

(३७) *  ९५०३३   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे तळवाड-ेभामेर (ता.िागलाण, जज.नाशिक) येिील शिवारात मेंढराच्या 
वाघरात झोपलेल्या अडीच वर्ीय मलुाला बििट्याने ठार मारल्याची घ्ना 
हदनाींक २१ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा तया समुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नसुार बििट्याने ठार मारलेल्या मलुाच्या कु्ूींबियाींना 
िासनाने कोणती आगिाक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौज ेतळवाड े(भा.) येिे हदनाींक २१.१०.२०१७ रोजी 
मालकी ग्क्रमाींक २६२ मध्ये बििट्याच्या हल्ल्यात गच. कोमल नामदेव 
नामदास या मलुाचा मतृय ुझाला आहे हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रचशलत िासन ननणायातील तरतदूीनसुार मतृ मलुाच ेकायदेिीर 
वारस आई व वडील याींच्या सींयकु्त खातयावर धनादेिाद्वारे र. १.०० लाख अदा 
करण्यात आल े असनू र.७.०० लाख वारसाींच्या नावाने मदुत ठेव (Fixed 
Deposit) जमा करण्यात आल ेआहे. अस ेएकूण र.८.०० लक्ष अगिाकसहाय्य 
मतृकाच्या वारसास अदा करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्यातील सांत गािगेबाबा ननिावण  

भूमी आराखिातांगवत मांजूर िामे ि निीन िामािरीता  
ननधी शमळण्याबाबत 

(३८) *  ९७२३२   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतवसा (जज.अमरावती) तालकु्यातील सींत गाडगेिािा ननवााण भमूी आराखडा 
अींतगात मींजूर काम ेव नवीन कामाींकरीता ३.९८ को्ी रपयाींचा वाढीव ननधी 
मींजूर करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींिी याींना हदनाींक २९ जुल,ै २०१७ 
रोजी वा तया समुारास ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार सींत गाडगेिािा ननवााण भमूी आराखडा 
अींतगात मींजूर काम ेव नवीन कामाींकरीता वाढीव ननधी देण्यािाित िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय.  
(२) व (३) सन्माननीय लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्पत झालेला वाढीव ननधीचा प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
  
राज्यातील अांगणिाडयाांना बचत गटाांमाफव त पोषण आहार देण्याबाबत 

  

(३९) *  ९८३३२   अॅि.गौतम चाबिुस्िार (वप ांपरी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ९२ हजाराहून अगधक अींगणवाडयाींपकैी र्क्त २३ हजार 
अींगणवाडयाींमध्ये िचत ग्ाींमार्ा त पोर्ण आहार देत असल्याचे माहे ऑक््ोिर, 
२०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, तयानसुार राज्यातील अींगणवाड्यामध्ये िचत ग्ाींमार्ा त पोर्ण 
आहार देण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     राज्यात एकूण ९७३७२ अींगणवाड्या कायारत असनू तयापकैी ग्रामीण 
भागात ८१८५८ व नागरी भागात १५५१४ अींगणवाडया कायारत आहेत. ग्रामीण 
भागातील अींगणवाडयाींपकैी ५५५३२ अींगणवाडयाींमध्ये स्िाननक महहला मींडळ / 
िचत ग्ाींमार्ा त गरम ताजा आहाराचा परुवठा सरु आहे. उवाररत ३८३३५ 
अींगणवाडयाींमध्ये िचतग्ाींनी स्वत: वेळोवेळी काम सोडून हदल्यामळेु पयाायी 
व्यवस्िेअींतगात महहला सींस्िाींमार्ा त कच्च्या धान्याचा परुवठा करण्यात येतो. 
(२) चौकिीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) राज्यात ग्रामीण भागातील सवा अींगणवाडयाींना एकसारखा पोर्णआहार 
परुवठा होण्याच्या दृष्ीकोनातनू हदनाींक १७ जुल,ै २०१७ रोजी पोर्ण आहाराची 
ननववदा प्रकाशित करण्यात आली आहे. तिावप, सदर ननववदेसींदभाात मा.उच्च 
न्यायालयात ४ ररत यागचका दाखल झालले्या आहेत. सदर रर् यागचकेिाित 
परुवठा आदेि देण्यास न्यायालयाने स्िगन आदेि हदललेा आहे. न्यायालयाच्या 
पढुील आदेिाप्रमाणे ननववदा प्रकक्रयेिाित कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल्हयातील गिदहांग्लज तालुक्यातील उप जजल्हा रुग्णालय 

तसेच चांदगि तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच्या दरुिस्थेबाबत 
(४०) *  ९६७०६   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्हयातील गडहहींग्लज तालकु्यात १०० खा्ाींचे उपजजल्हा 
रग्णालय असनूही या रग्णालयात अनतदक्षता ववभाग, रक्तपेढी व सोनोग्रार्ी 
से्ं र या सवुवधा उपलब्ध नसल्याने रग्णाींना तातडीच्या उपचारासाठी िेळगाींव 
ककीं वा कोल्हापरू येिे जाव ेलागत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच चींदगड तालकु्यातील ग्रामीण रग्णालयामध्ये कमाचारी, वदै्यककय 
अगधकारी, र्ामााशसस्् व नसेसची सींख्या आवश्यकतनेसुार नसनू ऑपरेिन 
गिए्र, सोनोग्रार्ी से्ं र व ब्लड िँक या आवश्यक सोई-सवुवधा नसल्याने 
रग्णाींना आरोग्याच्या सवुवधा योग्य प्रकारे शमळत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तिाितच्या सवुवधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीन ेस्िाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २८ जुल,ै २०१७ रोजी वा तयासमुारास पिाद्वारे 
मा.सावाजननक आरोग्य मींिी याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानसुार उप जजल्हा रग्णालय व ग्रामीण रग्णालयात 
सोई-सवुवधा उपलब्ध करन देण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) यािाित स्िाननक लोकप्रनतननधी याींचे हद.२८.०७.२०१७ चे पि प्राप्पत झाल े
आहे. 
(४) कोल्हापरू जजल््यातील गडहहींग्लज तालकु्यातील उपजजल्हा रग्णालयात 
अनतदक्षता ववभाग कायारत आहे.  तिेे रक्त साठवणकू कें द्र उपलब्ध आहे. 
तसेच या रग्णालयात दर मींगळवारी खाजगी स्िीरोगतज्ञ व दर गरुवारी खाजगी 
रेडडओलॉजजस्् याींना िोलावनू सोनोग्रार्ी केल्या जातात. 
     चींदगड तालकु्यातील ग्रामीण रग्णालयाकरीता २७ पदे मींजूर असनू, 
तयापकैी ६ पदे ररक्त आहेत. और्ध ननमााता हे पद आय.पी.एच.एस. अींतगात 
भरण्यात आललेे आहे. या रग्णालयामध्ये ऑपरेिन गिए्रची सवुवधा उपलब्ध 
आहे. तसेच सोनोग्रार्ी से्ं रच्या प्रस्तावाचा पाठपरुावा सरु आहे. या 
रग्णालयाकरीता ब्लड िॅक मींजूर झाली असनू अन्न व और्ध प्रिासन याींनी 
जागेच्या नकािास मींजूरी हदली आहे. सदर कें द्राकरीता साहहतय सामगु्रीसाठी 
मागणी करण्यात आली आहे. सद्या अतयावश्यक सेवा भासल्यास उपजजल्हा 
रग्णालय, गडहहींग्लज याींचकेडून रक्त परुवठा केला जातो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पलसगि (ता.िुरखेिा, जज.गिधचरोली) ग्रामपांचायतमध्ये तेंदपूान ेसांिलन 
िां त्राटाच्या शललाि प्रकक्रयेत िालेला गैरव्यिहार 

(४१) *  १०११७६   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत पलसगड पींचायत सशमती कुरखेडा (ता.कुरखेडा, जज.गडगचरोली) 
येिील तेंदपूाने सींकलन कीं िा्ाच्या शललाव प्रकक्रयेत गरैव्यवहार झाला असल्याने 
ग्रामसभेने सदर ग्रामपींचायतीला ताला ठोको आींदोलन हदनाींक १२ सप्प े्ंिर, २०१७ 
रोजी वा तया समुारास केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यवहारामळेु मजुराींना तेंदपूतता सींकलनाचा दर कमी 
शमळाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
गरैव्यवहार करणाऱ्या दोर्ीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े : (१) हदनाींक १२.९.२०१७ रोजी पलसगड ग्रामपींचायतीला 
ताला ठोकण्यात आला ही िाि खरी आहे. परींत ुया हदविी ग्रामसभेच ेआयोजन 
करण्यात आल े नव्हत.े तयामळेु ग्रामसभेने ताला ठोको आींदोलन केल े अस े
म्हणता येणार नाही. 
(२) चौकिीअींती सदर प्रकरणात गरैव्यवहार झाला नसल्याचे आढळून आल.े 
मागील तीन वर्ााच्या सरासरीच्या ५ प्ीने दर शमळाल ेअसल्याने मजुराींना 
तेंदपूतता सींकलनाचा दर कमी शमळाला हे खरे नाही. 
(३) चौकिीअींती सदर प्रकरणात गरैव्यवहार झाल्याच ेननदिानास आल ेनाही. 
तयामळेु दोर्ीींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रूग्णालयातील एक्स रे ि 
सोनोग्राफी यांत्रणा बांद असल्याबाबत 

(४२) *  ९५३०६   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गहुागर (जज.रतनागगरी) येिील ग्रामीण रूग्णालयातील एक्स रे मिीन वर्ाभर 
तर सोनोग्रार्ी यींिणा पाच वर्ांपासनू िींद असल्याने गरजू रूग्णाींना खासगी 
रग्णालयात पसै ेखचा करन वदै्यकीय उपचार घ्याव ेलागत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच या ग्रामीण रूग्णालयातील वदैयकीय अधीक्षक, वदैयकीय अगधकारी, 
और्ध ननमााण अगधकारी यासह अनेक पदे ररक्त असल्याने रूग्णाींना योग्यररतया 
वदै्यकीय सेवा शमळत नसल्याने तयाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ग्रामीण रूग्णालयाची पाहणी िासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानसुार या ग्रामीण रूग्णालयाला वदै्यकीय यींिणा उपलब् ध 
करन देण्यासह येिील ररक्त पदे भरण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. ग्रामीण रग्णालय, गहुागर येिील क्ष 
ककरण मिीन डडसेंिर, २०१६ पासनू िींद होती परींत ुसदर मिीनची दरुस्ती करन 
नोव्हेंिर २०१७ पासनू कायााजन्वत करण्यात आली आहे. तसेच सोनोग्रार्ी मिीन 
हदनाींक २४ माचा,२००८ रोजी प्राप्पत झाली असनू सदर मिीनची कायाक्षमता व 
आयमुाान सींपलेल े असल्याने सोनोग्रार्ी मिीन्सच्या अहवालात जास्त चुका 
होण्याची िक्यता असल्याने मिीन सीलिींद केले आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. वदै्यकीय अगधकारी याींची ३ पदे मींजूर असनू ती 
कायााजन्वत आहेत. वदै्यकीय अगधक्षक, वगा-१ चे पद ररक्त आहे. ग् क 
सींवगााची १५ पकैी ९ पदे भरलेली असनू, ६ पदे ररक्त आहेत. ग् ड सींवगााची ७ 
पकैी ५ पदे भरलेली असनू २ पदे ररक्त आहेत. या व्यनतररक्त राषरीय आरोग्य 
अशभयानाींतगात कीं िा्ी स्वरपात ६ वदै्यकीय अगधकारी कायारत आहेत. सदर 
रग्णालयाच्या एकूण २६ मींजूर पदाींपकैी १७ पदे भरललेी असनू ९ पदे ररक्त 
आहेत. 
(३) जजल्हा िल्य गचककतसक, रतनागगरी याींनी सदर रग्णालयाची या वर्ाात माहे 
जानेवारी, मे व ऑक््ोिर महहन्यात पाहणी केली असनू कामकाजािाित 
आवश्यक तया सचूना हदल्या आहेत. 
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(४) ग्-क सींवगाातील ररक्त असलेली पदे उपसींचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापरू 
तसेच वगा-ड सींवगाातील ररक्त पदे जजल्हा िल्य गचककतसक, रतनागगरी याींच े
स्तरावरन भरण्याची कायावाही सरु आहे. सर्ाईगार हे पद ररक्त असल ेतरी 
सदर पदावर कीं िा्ी सर्ाईगार कायारत आहे. वदै्यकीय अगधक्षक वगा-१ व 
वदै्यकीय अगधकारी ग्-अ या सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सरु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर, पुणे ि जळगाांि जजल्हयातील विविध तालुक्यातील  
जजल्हा पररषदेच्या शाळाांची िालेली दरुिस्था 

  

(४३) *  ९७९३८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.राहूल 
िुल (दौंि), िॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), 
श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग), प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी 
(िोथरुि), श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील नन ींिोडी गावातील जजल्हा पररर्देच्या िाळेच्या 
वगााचे छत कोसळून माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये तीन ववद्यार्थयांचा मतृय ुझाला 
असनू नेवासा (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील नादरुस्त व धोकादायक २० 
िाळेतील वगा खोल्याींमधील तीन हजार ववद्यािी धोकादायक िाळाींमध्ये शिक्षण 
घेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच पणेु जजल््यातील ववववध तालकु्यातील जजल्हा पररर्देच्या प्रािशमक 
शिक्षण ववभागाच्या ८८ इमारती अतयींत धोकादायक असल्याचा अहवाल 
यडुायसने हदनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोजी सादर केला आहे तसेच जजल््यातील 
भोर ७३, आींिेगाव ३९, िारामती ७, दौंड २४, हवेली ४२, इींदापरू १७, जुन्नर ४३, 
खेड ८८, मावळ ४२, मळुिी ३३, परुींदर ३७, शिरूर २४, वेल्हे ६२ अिा शमळून 
तब्िल ५३१ िाळाींच्या इमारतीची दरुूस्ती करणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावही 
जजल्हा पररर्देच्या प्रािशमक शिक्षण ववभागाकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच जळगाींव जजल्हयातील जजल्हा पररर्देच्या िाळाींचे स्रक्चरल ऑडी् 
करन िाळा दरुस्तीिाित लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २५ जुल,ै २०१७ रोजी वा 
तयासमुारास जजल्हयाच्या मा.पालकमींिी याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दरुवस्िा झालले्या िाळाींची िासनाने पाहणी केली आहे 
काय व तयानसुार या िाळाींचे नतुनीकरण करण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
(४) होय. 
     (अ) अहमदनगर जजल्हा पररर्द िाळाींच्या नवीन वगा खोल्या व 
दरुस्तीसाठी र.१४५ को्ी ३४ लक्ष  १३ हजार इतक्या खचााच्या आराखडयािाित 
कायावाही सरु आहे. 
     (ि) तसेच, पणेु जजल्हयातील तालकुाननहाय खालील प्रमाणे जजल्हा 
पररर्देच्या िाळा दरुस्तीच ेप्रस्ताव प्राप्पत आहे. 
    (१) भोर ७३, पकैी ४३, (२) आींिेगाव ३९ पकैी २८, (३) िारामती, ७ पकैी ५,  
(४) दौंड २४ पकैी १४, (५) हवेली ४२ पकैी १७, (६) इींदापरू १७ पकैी १३,      
(७) जुन्नर ४३ पकैी ३४, (८) खेड ८८ पकैी ३३, (९) मावळ ४२ पकैी ४२,     
(१०) मळुिी ३३ पकैी ७ (११) परुींदर ३७ पकैी १७, (१२) शिरर २४ पकैी ५१ व 
(१३) वले्हे ६२ पकैी १७ इतक्या िाळा इमारतीींच्या दरुस्तीची कायावाही सरु आहे. 
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     (क) तयाच प्रमाणे सन २०१७-१८ कररता जळगाींव जजल्हा पररर्देच्या 
िाळाींच्या दरुस्तीसाठी जजल्हा ननयोजन सशमतीने र.२.२५ को्ी ननधी मींजूर 
केलेला असनू कायावाही सरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िरगणी (ता.आटपािी, जज.साांगली) येथील ओढ्यािर वपस ेिस्ती शसमेंट 

बांधाऱयाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिाल्याबाबत 
  

(४४) *  ९५६९६   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करगणी (ता.आ्पाडी, जज.साींगली) येिील ओढ्यावर वपसे वस्ती शसमें् 
िींधाऱ्याचे मातीशमश्रीत वाळूच्या सहाय्याने ननकृष् दजााचे काम सरु असल्याच े
माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदरहू ननकृष् दजााच े सरु असलेले काम ततकाळ िाींिवनू 
चाींगल्या वाळूने सरु कराव ेअिी मागणी ितेकऱ् याींनी तहशसलदाराींकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नसुार दोर्ीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सींिींगधत उपववभागीय अगधकारी, कीं िा्दार व तक्रारदार याींनी हदनाींक 
०६/०८/२०१७ रोजी कायाक्षिेावर सींयकु्तपणे भे् हदली. तयानसुार झालेल्या चचेत 
माती शमगश्रत वाळू पाण्याने धुवनू स्वच्छ करन Silt content तपासनू वाळू 
वापरास योग्य असल्यास वापरणेस सहमती हदली. सद्यजस्ितीत काम 
प्रगतीपिावर आहे. 
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(४) प्रस्ततु सींधानक कामाचे ियस्ि यींिणेमार्ा त तपासणी तसेच िींधाऱ्याला 
गळती नसल्याची खािी करनच अींनतम देयक ठेकेदारास अदा करण्यात येणार 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
जत (जज.साांगली) तालुक्यातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

हमी योजना पुनश्च सुरु िरण्याबाबत 
  

(४५) *  ९४९९७   श्री.विलासराि जगताप (जत), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) जत (जज.साींगली) तालकु्यातील महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेमधील गरैव्यवहार ननदिानास आल्यानींतर तालकु्यातील रोजगार हमी 
योजना वर्ाभरापासनू िींद असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा तया 
दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयामळेु एक वर्ाापासनू पणूा झालेल्या कुिल व अकुिल कामाींच े
पसै ेलाभार्थयांना अद्यापपयतं शमळाले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्ाभरापासनू सदरची योजना िींद असल्याने तालकु्यातील 
मजुराींवर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जत तालकु्यात महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना पनु्हा कधीपासनू सरु करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. 
     जत तालकु्यामध्ये महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअींतगात ितेतळे, कीं पोष्, नाडपे कीं पोष्, र्ळिाग, रोपवा्ीका, ग् 
लागवड व ततुी लागवडची काम ेसरुू आहेत. तसेच ग्रामपींचायत यींिणामार्ा त 
घरकूल ची काम ेसरुू आहेत. 
(२) होय. 
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     माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये जत तालकु्यातील ग्रामपींचायत एकूीं डी, िाज व 
काशिशलींगवाडी या गावातील मनरेगा अींतगात कामामध्ये अपहार झाल्याने 
सींिींगधत ग्ववकास अगधकारी, सहायक ग्ववकास अगधकारी, सहायक 
लेखागधकारी, कृर्ी अगधकारी, सहायक कायाक्रम अगधकारी (APO), ग्रामसेवक 
याींचेववरध्द दोन स्वतींि र्ौजदारी गनु्हे दाखल झाल्यामळेु तयाींना ननलींबित केल े
आहे. तयाींचे कालावधीतील प्रलींबित असणारी अकुिल रक्कम र.३४२.५७ लक्ष व 
कुिल रक्कम र.४०४.९५ लक्ष अिी एकूण र.७४७.५२ लक्ष ची देयके प्रलींबित 
आहेत. 
     सदर देयकाींची मळु कागदपि ेआढळून न आल्याने देयक अदा करणेस 
ववलींि झालेला असनू देयक अदा करणेकामी स्िळ पाहणी व रे्रमलु्याींकन 
करण्याची कायावाही सरु आहे. तयानसुार देयके अदा करण्याची कायावाही 
करण्यात येईल.  
     तसेच पींचायत सशमती स्तरावरन चाल ू असलले्या व पणुा झालेल्या 
ितेतलाव व माती नाला िाींध कामाचे जजल्हा अगधक्षक कृर्ी अगधकारी 
याींचेमार्ा त अकुिल कामाचे रे्रमलु्याींकन करण्याची कायावाही सरु आहे. 
तयामळेु देयके प्रलींबित आहेत.  
(३) नाही.  
     जत तालकु्यामध्ये मग्रारोहयो अींतगात काम ेसरु असनू सन २०१७-१८ 
मध्ये १८४१७ इतकी मनषुयहदवस रोजगार ननशमाती झाली आहे. सदर कामावरील 
मजुराींना रोजगार उपलब्ध करून हदलेला आहे. वयैजक्तक लाभाची काम ेतसेच 
घरकुलाची काम ेसध्या सरु असनू अपणूा काम ेपणूा करण्याची कायावाही करण्यात 
येत आहे.   
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अिोला जजल््यात पोषण आहार योजना ि ग्राम बालवििास िें द्रातील 

उपचार योजना राबविल्या जात नसल्याबाबत 
  

(४६) *  ९८८३३   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल््यातील कुपोवर्त िाल-माता याींच ेमतृय ूरोखण्यासाठी िासनाने 
रािववलेल्या पोर्ण आहार योजना व ग्राम िालववकास कें द्रातील उपचार योजना 
जजल्हा पररर्द, अकोला याींच्याकडून न रािववता सेसर्ीं डातील २५ लाख व जजल्हा 
वावर्ाक योजनेतील १२ लाख अखगचात ठेवल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
तया दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनाींचा ननधी वापरण्यात न आल्यामळेु अको् व तले्हारा 
तालकु्यातील ग्रामीण व डोंगरी भागातील िालके, स्तनदा माता, गरोदर जस्िया 
याींचा कुपोर्णामळेु मतृय ूझाल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महहला व िालववकास ववभागामार्ा त रािववण्यात येणाऱ्या ग्राम 
िालववकास कें द्राचा ननधी खचा करण्याची नस्ती ततकाशलन मखु्य कायाकारी 
अगधकारी याींनी जाणीवपवूाक प्रलींबित ठेवल्याचे ननदिानास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त सवा प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार जजल््यासाठी िासनाकडून प्राप्पत झालेल्या ननधी 
ववननयोग न करणाऱ्या अगधकारी/कमाचारी याींच्याववरध्द िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) सन २०१७-१८ या वर्ाातील जजल्हा पररर्द सेस र्ीं डातनू 
अनतररक्त पोर्ण आहारासाठी र.२५ लक्ष मींजूर करण्यात आल ेआहे. अनतररक्त 
पोर्ण आहार देण्याची योजना रािववण्याची प्रकक्रया सरु असल्याने माचा, २०१८ 
अखेर हा सवा ननधी खचा होणार आहे. 
(२) नाही. 
     सदर मतृय ू हे कुपोर्णामळेु झालेले नसनू ववववध आजाराींमळेु झालेले 
आहेत. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अांगणिािी सेवििा ि मदतनीस याांच्या सांपाबाबत 
  

(४७) *  ९५०२०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), 
अॅि.गौतम चाबिुस्िार (वप ांपरी), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरिाळ 
(ददांिोरी), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.हनमुांत 
िोळस (माळशशरस), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.सरेुश लाि (िजवत), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.गोिधवन 
शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.राज ु तोिसाम (अणी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप 
(देिळाली), श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांिी पिूव), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.शभमराि 
तापिीर (खिििासला), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.गणपतराि देशमखु 
(साांगोल)े, श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
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श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), श्री.सरेुश धानोरिर 
(िरोरा), श्री.धैयवशील पाटील (पणे), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू ििू (अचलपरू), िॉ.अननल बोंि े (मोशी), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डि मल्लीिाजूवन रेडिी (रामटेि), श्री.सधुािर 
देशमखु (नागपरू पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.मांगेश िुिाळिर 
(िुलाव), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.पास्िल धनारे (िहाणू), श्री.उदेशस ांग 
पाििी (शहादा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), 
श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), 
श्री.महेश चौघलेु (शभिांिी पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दोन लाख अींगणवाडी सवेवका व मदतनीस याींनी मानधन वाढ 
करण्याच्या मागणीसह इतर प्रलींबित मागण्याींसाठी  हदनाींक ११ सप्प े्ंिर, २०१७ 
रोजी पासनू िेमदुत सींप पकुारला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींच्या सींपकाळात राज्यातील १५ आहदवासी 
जजल्हयाींमध्ये कुपोर्ण आणण िालमतृयचूी गींभीर जस्िती ननमााण होऊन लाखो 
िालकाींना पोर्ण आहार शमळू न िकल्याने १२५ िालकाींचा मतृय ुतसेच समुारे 
अडीच हजार कुपोवर्त िालके आरोग्य ववभागाच्या रग्णालयात दाखल करण्यात 
आल्याची िाि ननदिानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सींपातील अींगणवाडी सवेवका व मदतनीस याींच्या मागण्या 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या सींदभाात िासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे 
व सदरहू ननणायाची अींमलिजावणी तातकाळ करण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. हे अींित: खरे आहे.    
(२) होय. हे अींित: खरे आहे. 
     पोर्ण आहार न शमळाल्याने हे िालमतृय ूझाल ेही िाि खरी नाही. 
(३) अींगणवाडी कमाचारी सींघ्नेने खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. 
     १. अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, शमनी अींगणवाडी सेववका याींना 
सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी िासकीय कमाचाऱ्याींचा दजाा, वेतनशे्रणी व 
अन्य लाभ देण्यात यावेत. 
     २. अींगणवाडी कमाचारी २००५ पासनू सेवाननवतृत झाले आहेत तयाींना 
एकरकमीचा लाभ देण्यात यावा. 
     ३. शमनी अींगणवाडीला पणुा अींगणवाडीचा दजाा द्यावा. दरम्यानच्या 
काळात शमनी अींगणवाडी सवेवकाला समान कामाला समान वेतनाच्या सहायाने 
सेववकेसारखचे मानधन व इतर सवा लाभ देण्यात याव.े 
     ४. अींगणवाडीच्या कामासाठी लागणारे सवा रजजस््र व अहवाल व इतर 
सवा साहहतय िासनाने परुवावे. ज ेसाहहतय हाताने उचलनू नेण्यासारख ेनाही. 
असा सवा खचा िासनाने द्यावा, इतयादी मागण्या. 
(४) एकाजतमक िाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र िासनाची योजना आहे. 
तयामळेु कें द्र िासनाच्या ननकर्ाींप्रमाणे योजनेचे कामकाज चालत.े मानधनामध्ये 
वाढ करण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला आहे. मानधनी कमाचाऱ्याींना वाढवनू 
द्यावयाच्या राज्य हहश्याचे मानधन व इतर सवलती िाित तरतदू करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-----------------  
राज् यातील बालगहृाांच्या स् ियांसेिी सांस् थाांना अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(४८) *  ९६५८६   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.नारायण िुच े(बदनापरू), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव 
गायििाि (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महहला व िालववकास ववभागाच् या मान् यतनेे राज् यात स् वयींसेवी सींस् िाींच् या 
अनदुाननत िालगहृात या वर्ी िालकल् याण सशमतीच् या आदेिाने समुारे १४ हजार 
अनाि, ननराधार-ननरागश्रत िालके वास् तव् यास आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रत येक िालकाला ९५०/- रपये सहाय्यक अनदुान िासन 
स् वयींसेवी सींस् िाींना देत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, आगिाक वर्ााच् या पहहल् या नतमाहहत आगाऊ अनदुान देण् याच े
स् पष ् असतानाही अद्यापी अनदुान ववतररत झालेले नसल् याची िाि माहे 
ऑक् ्ोिर, २०१७ मध्ये वा तयादरम् यान ननदिानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, तयानसुार अनदुान तातडीने सींस् िाींना शमळण् यािाित िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) राज्यातील िालगहृाींमध्ये माहे ऑक््ोिर, २०१७ अखेर 
काळजी व सींरक्षणाची गरज असलेली एकुण १६७१३ िालके िाल कल्याण 
सशमतीच्या आदेिाने िालगहृामध्ये दाखल आहेत. 
(२) िासन ननणाय क्र. सींकीणा-२०११/ प्र.क्र. ४१८/का-८, हदनाींक १३ सप्प े्ंिर, 
२०१३ नसुार सवासाधारण िालगहृाींना प्रनत िालक दरमाह रपये १२१५/- एवढे 
अनदुान देण्यात येत.े परींत ूज्या िालगहृाींमध्ये िायोमॅरीक यींिणा िसववण्यात 
आलेली नाही. तसेच सींस्िेतील िालकाींची माहहती रॅक चाईल्ड या कें द्र 
िासनाच्या सींकेतस्िळावर भरण्यात आलेली नाही अिा सींस्िाींना प्रनत िालक 
दरमाह रपये ९५०/- एवढे अनदुान देण्यात येत.े 
(३), (४) व (५) िासन ननणाय क्र. िालग-ृ२०१५/ प्र.क्र.५०/ का-८/ मुींिई हदनाींक 
१३ जुल ै२०१५ अन्वये महाराषर िाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) ननयम 
२००२, अींतगात असलले्या तरतदूीनसुार िालगहृाींची तपासणी करण्यात आली. 
सदर तपासणीच्या ववरोधात मा. उच्च न्यायालय, खींडवपठ, औरींगािाद येिे 
दाखल रर् वप्ीिन क्र. ६५७९/२०१५ प्रकरणी हदनाींक ०५ मे, २०१७ रोजी 
हदलेल्या आदेिानसुार शे्रणीननहाय वगावारीच्या अींनतमीकरणानींतर अ आणण ि 
शे्रणीतील सींस्िाींना ७०% सहाय्यक अनदुान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



63 

राज्यात हािाांचा िॅन्सर (अजस्थरोग) रूग्णाांसाठी आरोग्य  
िें द्र प्रशशक्षण उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४९) *  ९५०८६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.आशसफ 
शखे (मालेगाांि मध्य), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर)   :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हाडाींचा कॅन्सर (अजस्िरोग) या दशुमाळ आजाराने िहुसींख्य तरूण 
मलेु िासली असल्याचे माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, १५ त े२९ या ककिोरवयीन व तरूणाींमध्ये ववववध प्रकारच्या 
कॅन्सरच ेप्रमाण वाढत असनू कका रोगाचे ननदान झाल्यानींतर रूग्णाींना स्वप्रनतमा, 
स्वयततता, शिक्षण, रोजगार इ. ननगडीत िािीींिी मानशसक व िाररररक 
कमतरतचे्या दृष्ीकोनातनू रूग्णाींसाठी खास आरोग्य कें द्र, समाज जागतृी, 
सामाजजक व मानशसक मदत, शिक्षण व व्यवसायशभमखु प्रशिक्षण यािािी 
उपलब्ध करून देण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे  खरे नाही. 
     तिावप, तरणाींमध्ये हाडाींच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचे िातमी 
हद.४.९.२०१७ च्या महाराषर ्ाईम्स व ्ाईम्स ऑर् इींडडया या वतृतपिात 
प्रशसध्द झाली आहे. सदर िातमीच्या आधारे ्ा्ा रग्णालयामार्ा त अहवाल 
मागववण्यात आला होता. तयानसुार तसेच कॅन्सर रजजस्रीच्या अहवालानसुारही 
मलुाींमध्ये अजस्िरोग कॅन्सरचे प्रमाण वाढल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) सन २०१२ पासनू महातमा रु्ले जन आरोग्य योजनेअींतगात (पवूीची-राजीव 
गाींधी जीवनदायी योजना) १५ त े२९  वयोग्ातील ४१११ रग्णाींना मेडीकल 
आँकॉलॉजी २४३४ रग्णाींना रॅडडकल आँकॉलॉजी व १८६० रग्णाींना सजजाकल 
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आँकॉलॉजीचे उपचार उपलब्ध करन देण्यात आलेले आहेत. ्ा्ा मेमोररअल 
हॉस्पी्ल व राज्य असींसगाजन्य रोग ननयींिण ववभागामार्ा त रािववण्यात 
येणाऱ् या PPP उपक्रमामार्ा त खाजगी कका रोग तज्ञाींची उपचार सेवा, जजल्हा 
रग्णालयात मोर्त उपलब्ध करन देण्यात येत आहे, राषरीय असींसगाजन्य रोग 
ननयींिण कायाक्रमाींतगात “कॅन्सर वॉररअर” हा उपक्रम एकूण १९ जजल्हयाींमध्ये 
रािववण्यात येत आहे. तसेच डडसेंिर, २०१७ या महहन्यात मखु स्वास्र्थय 
मोहहमेअींतगात राज्यभरात तोंडाच्या कका रोगािाित तपासणी व जनजागतृी 
िाळा, कॉलेजेस, हॉस्पी्ल व गावपातळीवर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे राजुर (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथील रस्त्याच्या  
रुां दीिरणासह पुलाच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(५०) *  ९६०४९   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापरु, सोलापरू महामागाावरील मौज ेराजुर (ता.मोताळा, जज.िलुढाणा) 
या गावात जाणारा रस् ता अरूीं द असनू पलुाच ेिाींधकाम देखील अनतिय जुने 
झालेले आहे, सदरहू रस् ता योजनािाहय असल् याने जजल् हा पररर्देच् या कोणत याही 
योजनेत समाववष ् करता येत नसल् याची िाि हदनाींक १५ ऑक् ्ोिर, २०१७ रोजी 
वा त या समुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त अरूीं द रस् त यामळेु गावात रूग् णवाहीका, अजग्निमन 
दलाच ेवाहन व पोशलसाींचे मोठे वाहन इ. आवश् यक सवेा गावाला उपलब् ध होत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त रस्तयाची पाहणी िासनाने केली आहे काय व तयानसुार 
रस्तयाच्या रीं दीकरणासह पलुाचे नतुनीकरण करण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मौ.राजुर हे गाव मलकापरू सोलापरू महामागाावर जस्ित आहे. मलकापरू 
सोलापरू महामागा क्र.१३ व मौ.राजुर याींच्या मध्ये नळगींगा नदी आहे. नदीवर 
सद्यजस्ितीत दगडी िींधारा असनू िींधा-यावर आर.सी.सी. स्लॅि आहे. तयावरन 
सद्यजस्ितीत वाहतकु सरु आहे. िींधारा अरींद असनू तयाचे िाींधकाम िरेच जुने 
असल्याने तयाहठकाणी नवीन पलुाची आवश्यकता आहे. 
     सदर रस्ता योजनािा्य असल्याने िींधाऱ् यासाठी जजल्हा 
पररर्द/िासनाच्या योजनेमधून ननधी उपलब्ध होव ूिकत नाही. तयासाठी िासन 
पररपिक हद.२०.७.२०१६ अन्वये सदर रस्ता योजनेमध्ये समाववष् 
करण्यािाितची कायावाही जजल्हा पररर्देमार्ा त सरु करण्यात आली 
आहे.          
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे ििूस, बबबी ि गारगोटिािी (ता.खेि, जज.पुणे) येथील नदी 
पुनरुज् जीिन अांतगवत शसमेंट बांधाऱयाांची िामे रद्द िेल्याबाबत 

  

(५१) *  १००३८६   श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेकडूस, बििी, गारगो्वाडी (ता.खेड, जज.पणेु) येि ेनदी पनुरज् जीवन 
अींतगात शसमें् िींधाऱ्याींची काम े िासनाच्या हदनाींक २३ जून, २०१७ च्या 
ननणायानसुार पाणी साठ्यािी ननगडीत मापदींडात िसत नसल्याने रद्द करण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ितेकऱ्याींसाठी शसमें् नाला िाींध अनतिय उपयकु्त असनू 
जशमनी खालील पाण्याची पातळी तसेच सींरक्षक्षत शसींचनाची सवुवधा ननमााण 
करण्यासाठीच्या महतवाच्या अिा पद्धतीमध्ये पाणी साठ्यािी ननगडीत मापदींड 
वापराची अ् शिगिल करण्याची मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ 
ऑक््ोिर, २०१७ रोजी मा.मखु्यमींिी आणण मा.राज्यमींिी, जलसींपदा याींचेकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी केलले्या मागणीच्या अनरु्ींगाने पाणी 
साठ्यािी ननगडीत मापदींडाची अ् शिगिल करण्यािाित िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     प्रस्ततु शसमें् नाला िाींधाची काम ेिासन ननणाय हद.२३/६/२०१७ मधील 
आगिाक मापदींडात िसत नसल्याने प्रिासककय मींजूरीिाितची पढुील कायावाही 
करण्यात आलेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िासन पि हद.०२/११/२०१७ अन्वये अनघड दगडातील िाींधकाम 
सींकल्पगचिाप्रमाणेच शसमें् नाला िाींध हा उपचार सींधानक एम-१५ या ग्रेडमध्ये 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)  
योजनेच्या रोजगार ननशमवतीत िालेली घट 

  

(५२) *  ९५३३८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेची 
घसरण झाली असनू, सन २०१५-१६ मध्ये सरासरी प्रती कु्ुींि मनषुय हदवस 
ननशमाती ६० होती, सन २०१६-१७ मध्ये ४९ हदवसापयतं खाली आल्याच े
मनरेगाच्या वावर्ाक अहवालातील आकडवेारीतनू माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मनरेगात मजुरीचे दर वाढल ेअसल ेतरी इतर क्षेिात, वविरे्त: 
िाींधकाम क्षिेात अगधक मजरूी शमळत असनू, आहदवासी भागात कामाची मागणी 
असनूही मनरेगाचे काम उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामाच्या ननयोजनापासनू त े मजुरीच्या वा्पापयतं परेुिी 
पारदिाकता न आल्याने मजूर िहराींकड ेकामासाठी जात असल्याने आहदवासी 
भागामध्ये स्िलाींतराचे प्रमाण जास्त असनू, मजुरी वेळेवर न शमळणे ही सवाात 
मोठी अडचण आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मजुरीची रक्कम उशिरा हदल्यास तयाप्रमाणात सींिींगधत अगधकारी 
कमाचाऱ्याींना आगिाक दींड आकारण्याची तरतदू असताना तयाची अींमलिजावणी न 
झाल्यामळेु गले्या दोन वर्ाात श्रशमकाींनी या योजनेऐवजी कामासाठी अन्यि 
जाण्याचा पयााय ननवडल्याच ेननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय 
आढळून आल,े 
(६) असल्यास, तयानसुार कामाचे हदवस वाढववण्यासह मजुरी देण्यास ववलींि 
करणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींित: खरे आहे.         
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर योजना मागणी प्रधान योजना आहे.ग्रामपींचायत /यींिणा स्तरावर िले्र् 
ठेवण्यात येतो व मागणी प्रमाणे मजुराींना काम ेउपलब्ध करून देण्यात येतात. 
(४) हे खरे नाही. 
(५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हयातील ब्रम्हपुरी ि शसांदेिाही येथे पांचायत सशमतीच्या नविन 
प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामासाठी ननधीसह मान्यता शमळण्याबाबत 
(५३) *  ९५२०७   श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू जजल्हयातील ब्रम्हपरुी व शस ींदेवाही येि ेपींचायत सशमतीच्या नववन 
प्रिासकीय इमारतीच ेिाींधकाम करण्यासाठीचा प्रस्ताव अींदाजपिकासह प्रधान 
सगचव, ग्रामववकास ववभाग याींच्याकड ेसादर करण्यात आला असनू उक्त प्रस्ताव 
मींजूरीववना प्रलींबित ठेवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्रम्हपरूी व शस ींदेवाही येिे पींचायत सशमतीच्या नववन प्रिासकीय 
इमारतीचे िाींधकाम करण्यािाितचे ननवेदन जजल््याचे पालकमींिी तिा मा.ववतत 
व ननयोजन मींिी याींना हदल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार ब्रम्हपरूी व शसींदेवाही येिे पींचायत 
सशमतीच्या नववन प्रिासकीय इमारतीचे िाींधकाम करण्यासाठीच्या प्रस्तावास 
ननधीसह प्रिासकीय मान्यता शमळण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) अींित: खरे आहे.  
(२)  हे खरे आहे.  
(३) ब्रम्हपरूी व शस ींदेवाही येिे पींचायत सशमतीच्या नववन प्रिासकीय इमारतीचे 
िाींधकामाच्या प्रस्तावात आढळून आलले्या िु् ीींची पतुाता करण्यािाित, जजल्हा 
पररर्द चींद्रपरू याींना हदनाींक २९.०५.२०१७ च्या पिान्वये कळववण्यात आल ेआहे. 
जजल्हा पररर्देकडून िु् ीींच्या पतुातसेह पररपणुा प्रस्ताव प्राप्पत न झाल्यामळेु 
हदनाींक २०.०६.२०१७ व हदनाींक २०.११.२०१७ रोजी स्मरणही करण्यात आल ेआहे. 
     सद्य:जस्ितीत ब्रम्हपरूी व शस ींदेवाही पींचायत सशमती प्रिासकीय इमारत 
िाींधकामाचा पररपणुा प्रस्ताव िासनास अद्याप प्राप्पत झालेला नाही.पररपणुा 
प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतनेसुार उगचत कायावाही करण्यात 
येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शशिाजी नगर (जज.पुणे) येथील बालसुधारगहृात ई-लननांगच्या पिद्यािर 
अजश्लल धचत्रफीत दाखविल्या सांदभावतील सशमतीच्या अहिालाबाबत 

(५४) *  ९६३७१   श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शिवाजी नगर (जज.पणेु) येिील िासनाच्या िालसधुारगहृात ई-लननगंच्या 
पडद्यावर अजश्लल गचिर्ीत दाखववणे यासींदभाात सहयाद्री आहदवासी ववकास 
प्रनतषठान िालकाश्रम पळजस््का (ता.आींिेगाव, जज.पणेु) याींनी घेतलेल ेआक्षेप व 
केलेली तक्रार यास अनसुरन आयकु्त, महहला व िालववकास याींनी 
सवासमावेिक चौकिी करीता बिसदस्यीय सशमती नेमली असनू सशमतीने 
आपला अहवाल िासनास सादर केला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू अहवाल सादर करन अहवालातील शिर्ारिीींची 
अींमलिजावणी करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) सदर प्रकरणी ववभागीय उपआयकु्त (म.व.िा.वव) 
पणेु ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत बिस्तरेीय सशमती करण्यात आली 
होती. सदर सशमतीने तयाींच्या हद. २२/०७/२०१७ च्या पिानसुार सदर प्रकरणाची 
चौकिी करन तयािाितचा अहवाल आयकु्तालयास सादर केलेला आहे. चौकिी 
अहवालानसुार पढुील कारवाई आयकु्त महहला व िालववकास याींच्य स्तरावरन 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात निजात बालिाांसाठी जीिनरक्षि प्रणाली (व्हेंदटलेटर) ि 
इन्क्यूबेटर उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५५) *  ९५१४९   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
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श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िी.पी.सािांत 
(नाांदेि उत्तर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाि), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, 
श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमत), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार दहल), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), 
श्री.अब ूआजमी (मानखदूव शशिाजीनगर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सभुाष 
उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े
(आष्ट्टी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांि), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सरेुश लाि (िजवत), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), 
श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत 
गायििाि (िल्याण पिूव), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपरू), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े(शसन्नर) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गींभीर प्रकृती असलेल्या नवजात िालकाींसाठी जजल्हा रग्णालयात 
आवश्यक जीवनरक्षक प्रणाली (व्हेंह्ले्र) व इन्क्यिेू्र उपलब्ध नसल्याने 
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राज्यात आरोग्य सवुवधेअभावी २८११ िालकाींच ेव माताींचे िासकीय रग्णालयात 
मतृय ूझाल्याचे माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, नाशिक जजल्हा िासककय रग्णालयात गेल्या पाच महहन्यात १८७ 
नवजात िालकाींचा मतृय ूझाला असनू या जजल्हयात अभाक मतृयदूर ९ ्क्के 
इतका आहे, एका महहन्यात झालले्या ५५ िालमतृयमूध्ये ६७% मलेु अनसुगूचत 
जमातीींची तर ७१% ग्रामीण भागातील असनू तयातील ७२% मतृय ूहे केवळ कमी 
वजनाची मलेु जन्माला आल्याने झाले असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा 
तया दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल्हयातील िहरी व ग्रामीण भागात ४६५, ठाणे जजल्हा 
सामान्य रग्णालयात ४७ िालकाींचा, कोल्हापरू जजल्हयात ववववध कारणाींमळेु 
आठ महहन्यात १७८ नवजात िालकाींचा मतृय ू झाला आहे तसेच 
चींद्रपरू, गडगचरोली जजल् हयाींसह िालमतृयचूे प्रमाण अगधक असल्याचे माहे 
सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीत नवजात िालक कक्षात व्हेंह्ले्र व इन्क्यिेू्र 
उपलब्ध करन देण्यासह राज्यातील िालमतृय ू व मातामतृय ू रोखण्यािाित 
िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     जजल् हयाींकडून प्राप्प त वविरे् नवजात काळजी कक्षाींच् या अहवालानसूार सन 
२०१७-१८ मध् ये माहे सप्प ्ेंिर अखेर पयात एकुण २२८९ अभाक मतृ य ूझालेले 
आहेत. या िालकाींच् या मतृ यचूी प्रमखु कारणे. 
     Respiratory Distress Syndrome, Hypoxic Ischaemic 
Encephalopathy/Moderate-severe Birth Asphyxia, Sepsis हह आहेत. 
(२) वविरे् नवजात काळजी कक्ष, नाशिक येिे माहे एवप्रल त ेऑगस् ् २०१७ या 
दरम् यान एकूण २२७ अभाक मतृ य ूझाल ेअसनू अभाक मतृ य ूदर १५ % इतका 
आहे. 
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     माहे ऑगस् ् २०१७ मध् ये एकूण ५५ अभाक मतृ य ूझाले असनू त यापकैी 
अनसुगुचत जमातीची ्क् केवारी ७१ %  आहे. तसेच एकूण पकैी ग्रामीण 
भागाची ्क् केवारी ७०.९० % आहे. एकूण पकैी कमी वजनाची (less than 
२५०० गॅ्रम) ्क् केवारी ८५ ्क् के आहे. 
(३) एचएमआयएस च्या माहहतीनसुार रायगडजजल््यात सन २०१७-१८ माहे 
सप्प े्ंिर, २०१७ अखेर एकुण १६५ िालमतृय ूझालेले आहेत.  
• ठाणे जजल् हा रग् णालयामध् ये वविरे् नवजात काळजी कक्षामध् ये माहे एवप्रल त े
ऑगस् ् २०१७ या ५ महहन् यात ७३८ नवजात िालके दाखल झालेली असनू 
त यापकैी ४७ िालकाींचा मतृ य ूझालेला आहे. 
• एचएमआयएस च् या माहहतीनसुार कोल् हापरू जजल् हयात सन २०१७-१८ माहे 
एवप्रल त ेसप्प ्ेंिर या कालावधीत ० त े२८ हदवस या वयोग्ातील एकूण १५६ 
नवजात िालमतृ य ूझालेले आहेत. 
• राज् यात एचएमआयएस च् या माहहतीनसुार सन २०१७-१८ माहे सप्प े्ंिर अखेर 
९२६० िालमतृय ू झालेले आहेत. चींद्रपरू व गडगचरोली या जजल््याींच्या 
एचएमआयएस च्या माहहतीनसुार २०१७-१८ माहे सप्प े्ं. अखेरपयतं अनकु्रमे ३३५ 
व ३३५ एवढे ० त े५ वर्ा वयोग्ातील िालमतृय ूझालेले आहेत.  
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) कें द्र िासनाच् या मागादिाक सचुनाींनसुार राज् यामध् ये ववववध स् तरावर नवजात 
िालकाींना सेवा सवुवधा देण् यात येतात. त यानसुार जजल् हा रग् णालय स् तरावर 
प्रसतूी कक्षामध् ये आणण िस्िकक्रया कक्षामध् ये न् यिूॉना केअर कॉनार तसेच 
आजारी नवजात िालकाींसाठी स् पिेल न् यिूॉना केअर यनुन् स् िावपत करण् यात 
आल.े राज् यातील कें द्र सरकारच् या ननधीतनू त याींच ेमागादिाक तत वानसुार स् िापन 
करण् यात आल् यामळेु जजल् हा रग्णालयाच् या एसएनसीयमुध् ये व्हें्ीले्रची सवुवधा 
अपके्षक्षत नाही. 
     राज् यात उपलब् ध असलेल् या १३ व्या ववत त आयोगाच् या ननधीतनू जास् त 
रग् ण भरती असणा-या वविरे् नवजात काळजी कक्षामध् ये अनतरीक् त खा्ाींची व 
आवश् यक उपकरणाींची व् यवस् िा करण् यात येत आहे. वाढीव खा्ाींनसुार 
अनतररक् त जागेसाठी १२ हठकाणी वाढीव िाींधकाम करण् यात येत आहे. तसेच 
राज् यात १३ हठकाणी नवीन एसएनसीय ुिाधींण् यात येत आहे.  या व् यनतरीक् त 
वाढलेल् या खा्ाींसाठी जजल् हयातील १५ एसएनसीयमुध् ये कें द्र िासनाच् या 
मागादिाक सचूनाींनसूार अनतररक् त स् ्ार् नसा मींजूर करण् यात आल् या आहेत. 
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     राज् यातील िालमतृ यचू ेप्रमाण कमी करण् यासाठी आरोग् य ववभागा मार्ा त 
पढुील उपाय योजना करण् यात येतात - सींस् िात मक प्रसतूी, ननयमीत लसीकरण, 
नवजात काळजी कक्ष, नवजात जस्िरीकरण कक्ष, वविरे् नवजात काळजी कक्ष 
सोयी-सवुवधा उपकरणे एचिीएनसी व इन् ्ेनशसर्ाईड एचिीएनसी,  जीवनसत व 
‘अ’ व जींतनािक मोहहम, िाल उपचार कें द्र, पोर्ण पनुवासन कें द्र, मानव ववकास 
कायाक्रमा अींतगात तज्ञाींमार्ा त माताींची व िालकाींची तपासणी व उपचार, 
नवसींजीवनी कायाक्रमा अींतगात माततृ व अनदुान योजना, भरारी पिकाीं मार्ा त 
आरोग् य तपासणी व उपचार, दायी िठैक योजना इ. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

रक्तपेढयाांतील दवूषत रक्त ि रक्तघटिाांच्या सांक्रमणामुळे  
एडसची बाधा िाल्याबाबत 

(५६) *  ९५१६५   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), िॉ.शमशल ांद माने 
(नागपरू उत्तर), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सरेुश लाि (िजवत), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.योगेश दटळेिर 
(हिपसर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वर्ाभरात २८ हजार ९५२ जणाींना एड्सची (एचआयव्ही) िाधा 
झाल्यािाितची माहहती माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिईतील एड्स ननयींिण सोसाय्ीन े जाहीर केलले्या 
आकडवेारीनसुार सन २०१४ त े२०१७ या कालावधीत ७८ व्यक्तीींना रक्त व लाल 
रक्तपेिी, प्पले्ले्स, प्पलाझ्मा या रक्त घ्काींच्या सींक्रमणातनू एड्सची िाधा 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, तयानसुार रक्तपेढयाींमध्ये रक्त िधु्द ठेवण्यासह एड्स 
(एचआयव्ही) या आजारावर ननयींिण ठेवण्यािाित िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुींिईतील एकाजतमक सल्ला व चाचणी कें द्राींमध्ये ननदान झालले्या 
एचआयव्ही िाधीत रग्णाींनी समपुदेिन दरम्यान साींगगतलेल्या सींभाव्य सींक्रमण 
मागााच्या माहहतीनसुार, सन २०१४ त े२०१७ या कालावधीमध्ये ७८ एचआयव्ही 
सींसगगात व्यजक्तींकडून रक्त/ रक्तघ्क चढवले गेल्यािद्दल साींगगतले आहे. 
(३) उक्त प्रकरणी मुींिई जजल्हा एड्स ननयींिण सींस्िेन ेचौकिी केली आहे. परींत ु
सींिींधीत ७८ व्यजक्तींमध्ये एचआयव्ही िाधीत रक्त/रक्त घ्क चढवल्यामळेु 
एचआयव्ही सींसगा झाला यािाित कोणताही ननजश्चत परुावा आढळला नाही. 
तयामळेु यािाित खािीलायक अनमुान काढता येत नाही.       
(४) रक्तपढेयाींमध्ये सींसगामकु्त रक्त उपलब्ध करण्यासाठी राषरीय एड्स 
ननयींिण सींस्िेच्या मागादिानानसुार ऐजश्चक रक्तदानािद्दल जनजागतृी करण्यात 
येत आहे,  एचआयव्ही/एड्स या आजारावर ननयींिण ठेवण्यासाठी जनजागतृी, 
ऐजच्छक समपुदेिन व चाचणी, लैंगगक आजार-ननदान व उपचार, एचआयव्ही 
िागधताींसाठी एआर्ी उपचार पध्दती, नवजात िाळाींतील सींसगा रोखण्यासाठी 
एचआयव्ही िागधत गभावती महहलाींवर उपचार केल ेजात आहेत. अिा  ववववध 
उपाययोजना केल्या जातात. 
 (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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नार-पार शलांग प्रिल्पातील महाराष्ट्राच्या हक्िाच ेपाणी  
गुजरात राज्याला न देण्याबाबत 

  

(५७) *  ९६१८०   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), िॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफव  बच्च ूििू (अचलपरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नार-पार शल ींग प्रकल्पातील महाराषराच्या हक्काचे पाणी गजुरात राज्याला 
देण्यात येऊ नये यािाितची मागणी नाशिकच्या सवा लोकप्रनतननधीींनी 
मा.जलसींपदा मींिी व प्रधान सगचव याींच्याकड े माहे ऑक््ोिर, २०१७ च्या 
पहहल्या आठवड्यात व दोन वर्ाापासनू लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार नार-पार शल ींग प्रकल्पातील महाराषराच्या 
हक्काचे पाणी गजुरात राज्याला न देण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) महाराषर िासन,गजुरात िासन व कें द्र सरकार याींचे सोित हद.३/५/२०१० 
रोजी सामींजस्य करार झाललेा आहे. सदर करारानसुार पार -तापी-नमादा नदी 
जोड योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय जलववकास अशभकरणामार्ा त 
तयार करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प अहवालावर राज्याची भशूमका 
ननजश्चत करणे व दमणगींगा, नार-पार, अींबिका, औरींगा या पजश्चम वाहहनी नदी 
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खोऱ् यातील पाणी वापराचा िहृत आराखडा तयार करणेसाठी हद.४.४.२०१६ च्या 
िासन ननणायान्वये गहठत सशमतीच्या जलिास्िीय अ्यासानसुार नार-पार- 
अींबिका-औरींगा खो-यातील महाराषर राज्याच्या भागात उपलब्ध पाणी ८८८.०७ 
दलघमी आहे. प्रकल्प अहवालानसुार सदर योजनेसाठी एकूण १३३० दलघमी 
पाण्याचा वापर प्रस्ताववत असनू गजुरात हद्यीतनू ८९६ दलघमी व महाराषराच्या 
हद्यीतनू ४३४ दलघमी पाणी वापर प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबादच्या छािणी पररसरातील नागररिाांना  
गॅस्रोची लागण िाल्याबाबत 

  

(५८) *  १०१९४५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि 
पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािादच्या छावणी पररसरातील ६०० हून अगधक नागररकाींना गॅस्रोची 
लागण झाल्याची िाि माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रग्णाींच्या वाढतया सींख्येमळेु रग्णालयातील खा्ा कमी पडत 
असल्याने रग्णाींना जशमनीवरच उपचार घ्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागात तातडीने वदै्यकीय सेवा परुवनू गॅस्रोच्या सािीवर 
ननयींिण शमळववण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     औरींगािाद छावणी पररसरात हदनाींक १० नोव्हेंिर, २०१७ रोजी गॅस्रो 
उदे्रकाची लागण झाली होती, ही वस्तजुस्िती आहे. 
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(२) औरींगािाद छावणी रग्णालय २० खा्ाींचे असल्याने आणण रग्ण सींख्येत 
अचानक वाढ झाल्याने सरुवातीचे दोन हदवस रग्णाींवर जशमनीवर गादया ् ाकून 
उपचार करण्यात आल,े ही वस्तजुस्िती आहे. तयानींतर खा्ाींची परेुिी पयाायी 
व्यवस्िा करण्यात आली. 
(३) औरींगािाद छावणी पररसरातील गॅस्रो उदे्रक ननयींिणात आणण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे उपचारातमक व प्रनतिींधातमक  उपाययोजना करण्यात आल्या: 
• आरोग्य कमाचाऱ्यामार्ा त सािग्रस्त भागात सवेक्षण, 
• उपचार व सवेक्षणासाठी औरींगािाद महानगरपाशलका, िासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय आणण सावाजननक आरोग्य व्यवस्िकेडून अनतररक्त मनषुयिळ 
आणण और्ध परुवठा, 
• पाणी िधु्दीकरणासाठी घरोघरी मेडडक्लोर द्रावणाचे तसेच ओ.आर.एस. 
पाकी्ाींच ेवा्प, 
• प्रयोगिाळेद्वारे पाणी व ्ी.सी.एल. पावडरची तपासणी, 
• रग्णाींवर तातडीने आणण प्रभावी उपचार, 
• पाणी परुवठा तातपरुता िींद करन जलवाहहनी दरुस्त करण्यात आली. खींडीत 
पाणीपरुवठा कालावधीत पयाायी िधु्द पाणीपरुवठा करण्यात आला, 
• गहृभे्ीद्वारे पररसरातील लोकाींचे वयैजक्तक व पररसर स्वच्छता, वपण्याच्या 
पाण्यािाित घ्यावयाची काळजी यासींदभाात प्रिोधन, 
• गहृ भे्ीद्वारे हस्तपबिका वा्प. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगळुद (ता.दयावपूर, जज.अमरािती) येथील अांगणिािीच्या  
पोषण आहारात बुरशी ि अळया आढळल्याबाबत 

(५९) *  ९५८०२   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगळुद (ता.दयाापरू, जज.अमरावती) ग्रामपींचायत अींतगात असलेल्या 
अींगणवाडीतील लहान िालकाींना देण्यात आलले्या पौष्ीक िवेया पोर्ण 
आहारात िरुिी व अळ्या आढळल्याच े हदनाींक २५ ऑगस्् २०१७ रोजी वा 
तयासमुारास ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दयाापरू तालकु्यातील तीन ग्रामपींचायतीमध्ये सदर पाकक्ाींच े
वा्प करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ७० लहान िालकाींच्या आरोग्याच्या तपासणीसह या 
प्रकरणाची चौकिी िासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सींिींगधत परुवठादारावर आणण अगधकाऱ् याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
     हदनाींक २४.८.२०१७ रोजी अमरावती जजल्हयातील दयाापरू प्रकल्पाींतगात 
साींगळूद येिील अींगणवाडी कें द्र क्रमाींक २ येिे २३ लाभार्थयांसाठी िवेईचे पाकक्े 
प्राप्पत झालीत. यापकैी ३ त े ४ पाकक्ाींमधील हवा ननघनू गेल्याने पाकक्े 
गचपकले असल्याचे सरपींच व इतर ग्रामस्िाींसमोर सदर पाकक्े उघडल ेअसता 
आढळून आल.े या िवेयाींचा रींग हहरवा (िरुिीसारखा) हदसनू आल्यामळेु िवेया 
मोकळया न राहता एकमकेाींना गचपकल्या असल्याने तयाींचा गोळा झाल्याच े
आढळून आल.े 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     िाल ववकास प्रकल्प अगधकारी दयाापरू याींनी साींगळूद येिील अींगणवाडीला 
भे् देऊन गचपकलेल ेव चाींगले अिा दोन्ही प्रकारची सवा पाकक्े ताब्यात घेऊन 
जजल्हा कायाालयात जमा केलीत. तयामळेु या पाकक्ाींचे लाभार्थयांना वा्प 
झालेले नाही.   
(३) उपमखु्य कायाकारी अगधकारी याींनी हदनाींक २६.८.२०१७ रोजी साींगळूद 
गावाला भे् देऊन पाकक्े हवािींद नसल्यामळेु आद्रातमेळेु खराि झाल्याची 
तपासणी केली व सदर पाकक्े िदलनू देण्यािाित सींिींगधत परुवठादारास तयाच 
हदविी ननदेि हदल्यामळेु सींिींगधत परुवठादाराने सदर अींगणवाडीतील सवा पाकक्े 
तातकाळ िदलनू हदलेले आहेत. 
(४) व (५) सींिींधीत परुवठादाराने सदर अींगणवाडीतील िवेईची सवा पाकी्े 
तवररत िदलनू हदली असल्याने परुवठादार तसेच अगधकाऱ् याींवर कारवाईचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील रस्त्याांची प्रधानमांत्री ग्रामसिि 
योजना विशषे दरुूस्ती िायवक्रमाांतगवत दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(६०) *  १००९१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील रस्तयाींची प्रधानमींिी ग्रामसडक 
योजना वविरे् दरुूस्ती कायाक्रमाींतगात सन २०१७-१८ या वर्ाात दरुूस्ती 
करण्यािाित स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी सगचव, मखु्यमींिी ग्रामसडक योजना 
याींचेकड ेहदनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा तया समुारास लेखी पिाव्दारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार राधानगरी तालकु्यातील रस्तयाींची प्रधानमींिी 
ग्रामसडक योजनेंतगात दरुूस्ती करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.लोकप्रनतननधीींनी हद.२६.०४.२०१७ रोजीच्या लेखी पिाद्वारे रस्त े
दरुस्तीसाठी उल्लखे केलले्या रस्तयाींपकैी 
     (अ) रा.मा. १३० झुलपेवाडी िेंगवड ेिेंडडव रस्ता (सा.क्र.७/०० त े१०/०००) 
ता.भदूरगड व 
     (ि) रा.मा.१२० त ेनतरवड ेदेवळूवाडी काररवड ेरस्ता (सा.क्र.४/५०० त े८/००) 
ता.भदूरगड, ही दोन काम ेवविरे् देखभाल दरुस्ती सन २०१६-१७ मधून मींजूर 
असनू सदर काम ेप्रगती प्रिावर आहेत. 
     (क) प्रजजमा ५८ त ेराणेवाडी ककल्ल ेभदुरगड रस्ता (सा.क्र.३/०० त े६/००) 
ता.भदूरगड हे काम वविरे् देखभाल दरुस्ती सन २०१७-१८ मधून प्रस्ताववत आहे. 
तसेच (अ) रा.मा.१३० झुलपेवाडी िेगवड ेिेडडव रस्ता, ता. भदूरगड,  
     (ि) प्रजजमा ५८ त ेराणेवाडी ककल्ले भदूरगड रस्ता, ता.भदूरगड, 
     (क) प्रजजमा ५४ त ेनाधवड ेह्क्केवाडी रस्ता, ता.भदूरगड,   
     (ड) रा.मा.१२० त ेनतरवड ेदेवळूवाडी कररवड ेरस्ता, ता.भदूरगड, 
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     उपरोक्त रस्तयाींवरील उवाररत खराि लाींिीतील खड्ड े भरणेची काम े
ननयतकाशलक दरुस्ती (Zonal Maintenance) कायाक्रम सन २०१७-१८ मध्ये 
मींजूर असनू ननववदास्तरावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िजवत (जज.रायगि) तालुक्यातील आददिासीांना घरगुती  
गॅस शगेिीसाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(६१) *  ९७१६८   श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग), श्री.सरेुश लाि 
(िजवत), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.धैयवशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजात (जज.रायगड) तालकु्यातील आहदवासीींना वन ववभागाकडून घरगतुी 
गॅस िगेडी देण्याची योजना िासनामार्ा त रािववण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये उक्त तालकु्यातील ६०० हून अगधक 
लाभार्थयांनी गॅस िगेडी अनदुान शमळाव ेम्हणून २५ ्क्के प्रमाणे रपये १,२००/- 
इतकी रक्कम जमा करूनही तयाींना अद्यापही गॅस िगेडी शमळाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेसाठी वन ववभागाला आहदवासी ववभागाकडून देय 
असलेले अिासा्य तीन वर्ांपासनू शमळाल ेनसल्याने लाभार्थयांना गॅस िगेडी 
शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू अिासा्य वन ववभागाला ववनाववलींि शमळण्यािाित 
िासनाने कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) वनालगतच्या गावात राहणारे लोक वविरे्त: 
आहदवासी व मागासवगीय आहेत, अिा कु्ुींिाना गॅस कनेक्िन परुवठा 
करण्याची योजना िासन ननणाय हदनाींक १० जलु,ै २०१२ अन्वये वन 
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ववभागाअींतगात कायााजन्वत करण्यात आलेली आहे. सदर योजना आहदवासी 
ववकास ववभाग िासन पररपिक हदनाींक १८.९.२०१५ अन्वये राज्य योजनेमधून 
काढून जजल्हा वावर्ाक येाजनेमध्ये समाववषठ करण्यात आलेली आहे. 
(२) अशलिाग वन ववभागातील कजात तालकु्यात सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या 
कालावधीतील एकूण लाभार्थयाापकैी सन २०१२-१३ मध्ये ६५७ लाभार्थयााना नवीन 
गॅस कनेक्िन वा्प करण्यात आलेले आहे. तिावप सन २०१३-१४ या आगिाक 
वर्ाात अनदुान उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थयााना गॅस कनेक्िन व शसलेंडर वा्प 
करण्यात आलले ेनाही. तिावप सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या कालावधीत वरील 
६५७ लाभार्थयााना ररर्ील व सन २०१५-१६ यावर्ी १३५ लाभार्थयााना नवीन 
कनेक्िन वा्प करण्यात आलेले आहे. 
     सदर योजनेंतगात ६७० लाभार्थयााना अद्यापी गॅस कनेक्िनचा लाभ 
शमळालेला नाही. उपरोक्त लाभार्थयाानी जमा केलेली रक्कम ही सींयकु्त वन 
व्यवस्िापन सशमतीच्या खातयात जमा आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) सदर योजनेअींतगात चाल ू आगिाक वर्ाात जजल्हा आहदवासी वावर्ाक 
उपयोजनेतनू पनुववाननयोजनाव्दारे तसेच राज्यस्तरीय योजनेमधून आहदवासी 
लाभार्थयांना अनदुान उपलब्ध करन देण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नािािोंगरी (जज.भांिारा) िनपररक्षेत्रात िकृ्ष लागििीत  
िालेली अननयशमतता 

  

(६२) *  १०११९३   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकाडोंगरी (भींडारा वनववभाग) (जज. भींडारा) वनपररक्षेिात सन २०१५–१६ व 
२०१६–१७ या दोन वर्ाात झालेल्या वकृ्ष लागवडीच्या कामात जेसीिीने काम े
करून मजुराींच्या नावाने कामाच े देयके घेतल्याची तक्रार स्िाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ८ नोव्हेंिर, २०१७ रोजी वा तयासमुारास मा.वने मींिी 
याींना हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनरु्ींगाने या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाचे कारण काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
     लोकप्रनतनीधीींची हद.८ नोव्हेंिर २०१७ ची तक्रार हद.१५.११.२०१७ रोजी 
प्राप्पत झाली आहे. 
(२) होय. 
     उपरोक्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने प्रकाषठ ननषकासन अगधकारी गडगेाव 
आगर याींच्यामार्ा त चौकिी करण्यात आली आहे. तयाींनी हद.२९.११.२०१७ रोजी 
चौकिी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी मखु्य वन सींरक्षक (प्रादेशिक) नागपरू याींनी हद.२.१२.२०१७ 
रोजी वन पररक्षेि अगधकारी व वनपाल नाकाडोंगरी याींना ननलींबित करण्यात 
आल ेअसनू सींिींगधतावर शिस्तभींग ववर्यक कायावाही  सरु करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धळेु जजल्हयातील जलयुक्त शशिार अशभयानाांतगवत शसमेंट  
नालाबाांधाची १२८ िामे रद्द िेल्याबाबत 

(६३) *  ९५०२८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (ििाळा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : 
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जजल्हयात जलयकु्त शिवार अशभयानाींतगात ववववध काम ेिासनाने सरु 
केली असनू तयात प्रामखु्याने शसमें् नाला िाींध िाींधण्याच्या कामाचा समावेि 
असनू शसमें् नालािाींधकामात दहा त ेिारा ्क्केच पाणी साठत असनू नाल्यात 
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मोठया प्रमाणावर गाळ जमा होत असल्याने जजल्हयातील शसमें् नालािाींधाची 
१२८ कामे रद्द केली असल्याचे माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान 
ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, धुळे जजल्हयातील भजूल पातळी वाढववण्यासाठी नालािाींध 
िाींधण्यासह िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     तिावप, िासनाच्या शसमें् नाला िाींध कामाींकररता सधुाररत भौनतक व 
आगिाक मापदींडाच्या एकबित मागादिाक सचुनाींनसूार धुळे जजल्हयात सन 
२०१६-१७ मधील लघशुसींचन (जलसींधारण) ववभागाकडील शसमें् िींधाऱ्याची ७५ 
काम ेअपाि ठरत असल्याने सदर कामाींची अींमलिजावणी करण्यात आलेली 
नाही.  
(२) धुळे जजल्हयात जलयकु्त शिवार अशभयान सन २०१६-१७ अींतगात प्रस्ताववत 
२५९५ कामाींपकैी २४/११/२०१७ अखेर १६२५ काम ेपणूा करण्यात आली असनू 
उवाररत कामे ववहीत वेळेत पणूा करण्याचे काम प्रगतीपिावर आहे. अपाि शसमें् 
िींधारे कामाऐवजी आराखड्यािाहेरील व सेवाभावी सींस्िेमार्ा त जलसींवधानाची 
(नाला खोलीकरण/ रूीं दीकरण व शसमें् िींधारे) काम े घेण्यात आलेली आहेत 
तयामळेु पाणी ताळेिींदामध्ये तर्ावत हदसनू येत नाही.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

एिाजत्मि बालवििास सेिा योजनेच्या अहिालानुसार एिाच  
मदहन्यात १ हजार २३६ बालमतृ्य ूिाल्याबाबत 

  

(६४) *  ९५०८७   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
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श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.चांद्रिाांत 
सोनिणे (चोपिा), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), 
िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), 
श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.डि मल्लीिाजूवन 
रेडिी (रामटेि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्रीमती ज्योती 
िलानी (उल्हासनगर), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफव  बच्चू ििू (अचलपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राजेश िाशीिार 
(सािोली), श्री.चरण िाघमारे (तमुसर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सरेुश लाि (िजवत), 
िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर), श्री.रुपेश 
म् हात्र े(शभिांिी पिूव), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू 
पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (शशििी), िॉ.आशशष देशमखु (िाटोल), श्री.गणपत 
गायििाि (िल्याण पिूव), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे 
(िरळी) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िासनाच्या एकाजतमक िालववकास सेवा योजनेच्या अहवालानसुार  राज्यात 
माहे एवप्रल या एकाच महहन्यात १ हजार २३६ िालमतृय ूझाले आहेत तयातील 
िनू्य त ेएक वयोग्ातील मलुाींची सींख्या ९१६ असनू १ त े५ वर्ाातील िालमतृय ू
३२० असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) राज्यातील कुपोवर्त िालकाींची समस्या गींभीर असनू सन २०१६-१७ या 
वर्ाात चार लाख िालके तीव्र कमी वजनाची तर ८८ हजार िालके अनततीव्र कमी 
वजनाची असल्याच ेमहहला व िालववकास ववभागाच्या अहवालात नमदू केल्याची 
िाि माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणवाडयामध्ये देण्यात येणाऱ्या आहारामध्ये लोह व आयोडीन 
यकु्त शमठाचा वापरा करावा अस ेधोरण कें द्र िासनाच्या महहला व िालववकास 
ववभागाने सन २०११ मध्ये ननजश्चत केल े असनू मा.मखु्यमींिी याींनी कें द्र 
िासनाच्या धोरणाचा स्पष् उल्लेख करन आरोग्य ववभाग, महहला व 
िालववकास, अन्न व नागरी परुवठा, आहदवासी व िालेय शिक्षण ववभागाच्या 
प्रधान सगचवाींना हदनाींक २३ जून, २०१६ रोजी पिान्वये कें द्र िासनाच्या 
धोरणाची तातकाळ अींमलिजावणी करण्याच ेआदेि हदल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू िालमतृय ूप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, तयानसुार कुपोर्णामळेु होणारे िालमतृय ू रोखण्यासह व कें द्र 
िासनाच्या धोरणाची अींमलिजावणी करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     एकाजतमक िाल ववकास सेवा योजनेंतगात माहे माचा २०१७ च्या माशसक 
प्रगती अहवालावरन िालकाींची शे्रणीननहाय माहहती खालील प्रमाणे  

एकूण वजन 
घेतलेली िालके 

सवासाधारण 
िालके 

मध्यम कमी 
वजनाची िालके 

तीव्र कमी वजनाची 
िालके 

६१११४५०  ५४८२३९३ ५५०६२५  ७८४३२ 
(३) होय. 
(४) राज्यातील एकाजतमक िाल ववकास सेवा योजनेंतगात ग्रामीण, नागरी 
प्रकल्पाींमार्ा त दरमहा माशसक प्रगती अहवाल ऑनलाईन भरण्यात येतात. सदर 
अहवालामध्ये िालमतृय ूसींख्या व तयाची कारणे दिाववण्यात येतात व तयाचा 
वेळोवेळी माशसक िठैकीमध्ये आढावा घेण्यात येतो.  
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(५) आयकु्त, एकाजतमक िाल ववकास सेवा योजना, नवी मुींिई याींनी तयाींच्या 
हदनाींक २२.८.२०१६ च्या पिाने राज्यातील सवा उप मखु्य कायाकारी अगधकारी 
(िाक) व िाल ववकास प्रकल्प अगधकारी, नागरी प्रकल्प याींना आयोडडनयकु्त 
शमठाचा वापर करण्यािाित कळववण्यात आल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील पाच िषावपेक्षा अधधि िाळ प्रलांबबत असलेल् या  
थिीत विक्रीिराची िसूली िरण्याबाबत 

(६५) *  ९५४७७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ववक्रीकर ववभागाने माहे माचा, २०१६ अखेर प्रलींबित असलेल्या 
ववक्रीकराच्या सींदभाात हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ मध्ये हदलेल्या माहहतीनसुार 
राज्यात मलू्यवधीत ववक्रीकराची (व्हॅ्) ८० हजार ५०५ को्ी तर मुींिई ववक्रीकर 
अगधननयमाची (िीएस्ी) २६ हजार ९९७ को्ी अिा एकूण समुारे १ लाख ७ 
हजार ५०२ को्ी रपयाींची िकिाकी असल्याचे ननदिानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, पाच वर्ाापेक्षा अगधक काळ प्रलींबित असलले्या प्रकरणातील सदर 
िकीत रकमेची वसलूी कालपव्ययामळेु वसलू न होण्याचा धोका ननमााण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िकीत रकमेची वसलूी करण्यािाित तातडीने कायावाही करावी 
अिी मागणी मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी हदनाींक ११ सप्प े्ंिर, २०१७ 
रोजीच्या पिान्वये मा.ववतत मींिी याींच् याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
सदरची िकिाकी तातडीने वसलू करण्यािाित िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, पाच वर्ाापेक्षा अगधक काळ प्रलींबित असलेल्या र.२६१७२.०२ 
को्ीपकैी िहुतींि: रक्कम अपीलामध्ये प्रलींिीत आहे व वसलूीकरीता उपलब्ध 
असलेल्या रकमेिाित कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) होय खरे आहे. 
(४) प्रलींबित महसलूाची वसलूी करण्याकरीता ववववध उपाययोजना करण्यात येत 
असनू, ज्यामध्ये अपील प्रकरणाचा महसलूाच्या प्राधान्याने ननप्ारा, लापता 
व्यापाऱ्याींचा ठावहठकाणा ववववध माध्यमातनू जस े आयकर ववभाग, पोस्् 
ऑकर्स, पोलीस स््ेिन याींच्यािी सींपका  साधून िोधणे, जमीन महसलू 
अगधननयमाींतगात व्यापाऱ्याच्या मालमततचेी जप्पती व शललाव याींचा समावेि 
आहे. 
(५) लाग ूनाही. 

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

रक्त सांिलन आझण शशबीरातील ननयोजनाअभािी दरिषी  
हजारो युननट रक्ताचा अपव्यय होत असल्याबाबत 

  

(६६) *  ९५२१५   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा 
भाईंदर), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन 
(सायन-िोळीिािा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि 
(अिोल)े, श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.बाळासाहेब 
मरुिुटे (नेिासा), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.राज परुोदहत 
(िुलाबा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), 
श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.बाळासाहेब थोरात 



88 

(सांगमनेर), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), 
श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि 
(िल्याण पिूव), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.गोिधवन शमाव 
(अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ७३ पाशलका व सरकारी रक्तपेढ्याींच्या आकडवेारीनसुार माहे 
जानेवारी त ेजून, २०१७ या सहा महहन्याींच्या कालावधीत ३३,६४२ यनुन् रक्त 
म्हणजे ११,७७४ शल्र रक्त वाया गेल्याची माहहती माहे सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये 
ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, मुींिई िहर-उपनगरातील ३४ िासकीय आणण महापाशलकेच्या 
रक्तपेढयाींमधील तब्िल १ हजार ९२ यनुन् रक्त म्हणज ेजवळपास ३८२ शल्र 
रक्त जानेवारी, २०१७ त ेजनू, २०१७ या कालावधीत वाया गेल्याची माहहती माहे 
सप्प े्ंिर, २०१७ मध्ये ननदिानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रक्त सींकलन आणण शिबिरातील ननयोजनाचा अभाव तसेच 
अनेक रक्तपेढ्याींमध्ये क्षमतपेेक्षा अगधक रक्ताची साठवणूक होत असनू 
रक्तपेढ्याींच्या अभावामळेु दरवर्ी हजारो यनुन् रक्ताचा अपव्यय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रक्तवपिव्या िाद होऊ नये तसेच सदरहू रक्तवपिव्या 
मदुतीपवूी गरजू रग्णाींना शमळण्याकरीता िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१)  हे खरे नाही. 
     राज्य रक्त सींक्रमण पररर्देने सींकेतस्िळावर प्रशसध्द केलेल्या 
माहहतीनसुार वाया गेलेल्या रक्ताचा आकडा ३३६४ यनुन् असा आहे. काही 
वतृतपिाींनी तो ३३६४२ असा चुकीचा आकडा देऊन वतृतपिात िातमी प्रशसध्द 
केली होती. तयािाित खुलासा हदलेला आहे.       
(२) हे अींित: खरे आहे. 
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     तिावप, मुींिई िहर-उपनगरामध्ये िासकीय /महापाशलकेच्या र्क्त १७ 
रक्तपेढया कायारत आहेत व एकूण रक्त सींकलन ६०,७९० यनुन् 
कालिाहयतमेळेु रक्त वाया गेल्याची आकडवेारी १०९२ यनुन् एवढी आहे. 
ती  एकूण  सींकलनाच्या र्क्त १.८०% एवढी आहे. सदर वाया गेलेल ेरक्त 
एकूण रक्त सींकलनाच्या प्रमाणात अगदी नगण्य आहे व गरजेच्या व 
आपतकालीन जस्ितीमध्ये मुींिई सारख्या महानगर िहरामध्ये रक्त उपलब्ध 
असण्याचा दृष्ीकोन अ्ळ आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदरचे काळातील एकूण रक्त सींकलन १,८५,८९४ यनुन् आहे. 
कालिाहयतमेळेु रक्त वाया गेल्याची आकडवेारी ३३६४ यनुन् एवढी आहे. ती 
एकूण सींकलनाच्या र्क्त १.८०% एवढी आहे. सदर वाया गेलेल ेरक्त एकूण 
रक्तसींकलनाच्या प्रमाणात अगदी नगण्य आहे व गरजेच्या व आपतकालीन 
जस्ितीमध्ये रक्त उपलब्ध असण्याच्या दृष्ीन ेअ्ळ आहे. 
(४) लाग ूनाही. 
(५) लाग ूनाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील उपजजल्हा  
रूग्णालयाची िालेली दरुिस्था 

(६७) *  ९८४१६  श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग) : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) दापोली (जज.रतनागगरी) तालकु्यातील उपजजल्हा रूग्णालयाची दरुवस्िा झाली 
असनू या उपजजल्हा रूग्णालयात आवश्यक वदै्यककय अगधकारी नसल्याने गरज ू
रग्णाींना योग्य प्रकारे उपचार शमळत नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािाितची चौकिी िासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार या उपजजल्हा रूग्णालयाला आवश्यक वदै्यकीय 
अगधकारी व उततम दजााची वदै्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यािाित िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) उपजजल्हा रग्णालय दापोली येिील वदै्यकीय अगधक्षकाचे पद ररक्त 
आहे. वदै्यकीय अगधकारी ग् अ सींवगाातील १ स्िीरोग तज्ञ, १ भलूतज्ञ, १ 
िालरोगतज्ञ, १ शभर्क, १ िल्य गचककतसक व १ अस्िायी वदै्यकीय अगधकारी 
अिी ६ पदे भरली असनू एक पद ररक्त आहे. तिावप, उपजजल्हा रग्णालय 
दापोली येिे राषरीय आरोग्य अशभयानाींअतगात आयपीएचएस मानकानसुार 
एकूण ९ वदै्यकीय तज्ञाींची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वदै्यकीय 
तज्ञाींमार्ा त रग्णाींना आवश्यक सेवा उपलब्ध करन हदली जात आहे. तसेच 
रग्णालयातील उपलब्ध साधनसामगु्री व यींिसामगु्री याींचा आवश्यकतनेसुार वापर 
करन जनतसे आरोग्य सेवा उपलब्ध करन हदल्या जातात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मदु्रणपवूा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 
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