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लोकलेखा सिमती 
२०१७-२०१८ 

 

  सिमती प्रमुख  

 १)  श्री. गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स.  

  सदस्य 

 2)  श्री. िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

 3)  श्री. नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 

 4)  श्री. संजय सावकारे, िव.स.स. 

 5)  श्री. सधुाकर दशेमखु, िव.स.स. 

 6)  श्री. राजेंद्र पाटणी, िव.स.स. 

 7)  श्री. अतुल भातखळकर, िव.स.स. 

 8)  श्री. योगेश सागर, िव.स.स. 

 9)  डॉ. सिुनल दशेमखु, िव.स.स. 

* 10)  श्री. प्रशांत ठाकूर, िव.स.स. 

 10अ) ॲड. पराग अळवणी, िव.स.स. 

 11)  श्री. संजय केळकर, िव.स.स. 

 12)  श्री. सरेुश ऊफर्  बाळुभाऊ धानोरकर, िव.स.स. 

 13)  श्री. अजय चौधरी, िव.स.स. 

 14)  श्री. शंभरुाज दसेाई, िव.स.स. 

 15)  श्री. सत्यजीत पाटील-स�डकर, िव.स.स. 

 16)  श्री. अब्दलु स�ार अब्दलु नबी, िव.स.स. 

 17)  प्रा. िवरेंद्र जगताप, िव.स.स. 

 18)  श्री. िदलीप वळसे-पाटील, िव.स.स. 

 19)  श्री. जयंत पाटील, िव.स.स. 

 20)  श्री. राजेश टोप,े िव.स.स. 

(तीन) 



   

** 21)  श्री. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 22)  श्री. रिवंद्र फाटक, िव.प.स. 

*** 23)   श्री.  हमेंत टकले, िव.प.स. 

 23अ) श्री. िवक्रम काळे, िव.प.स. 

**** 24) श्री. अमरिसंह पंिडत, िव.प.स. 

 25) श्री.  अशोक ऊफर्  भाई जगताप, िव.प.स. 

  िनमंित्रत 

***** 26) श्री. जयंत पाटील, िव.प.स. 

 

सदरह� सिमती िदनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी िवधानसभा व िदनांक ६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी िवधानप�रषद सदस्यांच्या 
नामिनद�शनाद्वारे गठीत करण्यात आली. 

      महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय : 
(1) श्री. िजतेंद्र भोळे, सिचव (का.) 
(2) श्री.  य.ु के. चव्हाण, सिचव (EM). 
(3) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव. 
(4) श्री. अ.चां.कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(5) श्री.  सो. न. सानप, अवर सिचव. 
(6) श्री. िवनोद राठोड, क� अिधकारी. 
(7) श्री. रवींद्र मे�ी, क� अिधकारी. 
 

  * श्री. प्रशांत ठाकूर, िव.स.स. यांनी आपल्या सिमती सदस्य पदाचा राजीनामा िदल्याने �रक्� झालेल्या जागेवर ॲड. पराग अळवणी, 

िव.स.स. यांची मा. अध्य� महाराष्ट्र िवधानसभा यांनी िदनांक 14 फेब्रवुारी, 2019 रोजी सिमती सदस्य म्हणून नामिणयुक्�ी केली. 

** श्री. िवजय उफर्  भाई िगरकर, िव.प.स यांची िदनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी िवधानप�रषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत सपंल्यामुळे �र� 

झालेल्या जागेवर मा. सभापती, िवधानप�रषद यांनी श्री. िवजय उफर्  भाई िगरकर, िव.प.स यांची पुन्हा िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सिमती 

सदस्य म्हणून नामिनयु�� केली.  

*** श्री. हेमंत टकले, िव.प.स. यांनी आपल्या सिमती सदस्य पदाचा राजीनामा िदल्याने �र� झालेल्या जागेवर श्री. िवक्रम काळे, 

िव.प.स. यांची मा. सभापती, महाराष्ट्र िवधानप�रषद यांनी िदनांक  १९ िडसेंबर, २०१७   रोजी सिमती सदस्य म्हणून नामिनयु�� केली. 

**** श्री. अमरिसहं पंिडत, िव.प.स. यांची िदनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी िवधानप�रषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत सपंल्यामुळे जागा �र� 

झाली. 

***** श्री. जयंत पाटील, िव.प.स. यांची मा. सभापती, िवधानप�रषद यांनी िनमंित्रत सिमती सदस्य म्हणून िदनांक ६ सप्टेंबर, २०१७ 

रोजी नामिनयु�� केली होती. िदनांक २७ जुलै, २०१८ रोजी िवधानप�रषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत सपंल्यामुळे त्यांची िनमंित्रत सिमती 

सदस्यत्वाची िनयु�� सपंु�ात आली होती. ते िवधानप�रषद सदस्य म्हणून पुन्हा िनवडून आल्यामुळे मा. सभापती, िवधानप�रषद यांनी  

श्री. जयंत पाटील, िव.प.स. यांची िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सिमती सदस्य म्हणून �र� जागेवर नामिनयु�� केली. 

 

 

 

(चार) 

 



   

 

प्रस्तावना 

मी, लोकलेखा सिमतीचा सिमती प्रमखु, सिमतीने अहवाल सादर करण्याचा अिधकार िदल्याव�न भारताचे िनयंत्रक व महालेखापरी�क यांच्या सन 
२०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे यावर िवचार क�न लोकलेखा सिमतीचा पन्नासावा अहवाल सादर करीत आह.े 

 सिमतीने िदनांक १७ व २२, जानेवारी, िदनांक १४ व २२ फेब्रवुारी,  िदनांक ११ एिप्रल, २०१८ व ११ , ऑक्टोबर, २०१८ रोजी अपर मखु्य 

सिचव, िनयोजन, कृषी व पदमु (कृषी) तसेच गहृिनमार्ण िवभाग, प्रधान सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग व  सिचव, महसलू व वन (वन) व इतर िवभागीय 

प्रितिनधी यांची सा� िवधानभवन, मुंबई येथे घेण्यात आली.  

प्रधान महालेखाकार, लेखापरी�ा-एक महाराष्ट्र, मुंबई तसेच महालेखाकार, लेखापरी�ा-दोन महाराष्ट्र, नागपरू ह े सिमतीच्या िनमंत्रणाव�न 

बैठकींना उपिस्थत होते. त्यांनी सिमतीला केलेल्या बह�मोल मागर्दशर्नाबद्दल सिमती त्यांची अत्यंत आभारी आह.े  

तसेच प्रधान सिचव, िव� िवभाग (लेखा व कोषागारे) यांनी सिमतीच्या बैठकींना उपिस्थत राह�न सिमतीला िदलेल्या सहकायार्बद्दल आिण 

संबंिधत िवभागाच्या सिचवांनी सिमतीसमोर सा� दऊेन सिमतीला सहकायर् केले त्याबद्दल सिमती त्यांचे  दखेील आभारी आह.े  

 सिमतीच्या बैठक�च्या कामकाजाच ेकायर्व�ृ स्वतंत्र�रत्या ठेवण्यात आले असनू तो अहवालाचा भाग आह.े बैठक�च्या कामकाजाच्या अनषुंगाने 

िवभागाकडून प्रा� झालेली आ�ािसत मािहती व प�रपत्रके प�रिश� "अ" मध्ये दणे्यात आलेली आहते. सिमतीच्या झालेल्या बैठकांचे संि�� कायर्व�ृ 

प�रिश� "ब" मध्ये दणे्यात आलेले आह.े 

 सिमतीने 25 फेब्रुवारी २०१9 रोजीच्या बैठक�त िनयोजन, कृषी, गहृिनमार्ण, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग, महसलू व वन िवभागासंदभार्त तयार 

केलेला प्रा�प अहवाल िवचारात घेतला व त्यातील िशफारशीवर सधुारणा सचुवनू प्रा�प अहवालाला मान्यता िदली. 

 

िवधान भवन,   
मंुबई/नागपूर,  

िदनांक : 25 फेब्रुवारी, २०१9     

गोपालदास अग्रवाल, 

सिमती प्रमुख, 
लोकलेखा सिमती. 
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†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞÖê 

ÃÖ®Ö 2014-2015 

µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¾µÖŒŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÃÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö ÜÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ •ÖÖ¤üÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ. 

ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü¢Ö´ÖŸÖ ¾ÖÖ ³ÖÖ×¸üŸÖ †®Öã¤üÖ®Ö/ ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ“µÖÖ ¸üŒÛú´Öê̄ ÖêõÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Öß / ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÖÔ“Öß ¸üŒÛú´Ö 
†×¬ÖÛú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ®Ö 2014-2015 “µÖÖ »ÖêÜµÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê.:- 

(ºþ¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ) 

†.ÛÎú. †®Öã¤üÖ®Ö/×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ‹ÛæúÞÖ †®Öã¤üÖ®Ö/ 
×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ¯ÖêõÖÖ  

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †×¬ÖÛú ÜÖ“ÖÔ  
(¤ü¢Ö´ÖŸÖ) 

‹ÛæúÞÖ †®Öã¤üÖ®Ö 
/×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ¯ÖêõÖÖ 

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †×¬ÖÛú ÜÖ“ÖÔ 
(³ÖÖ×¸üŸÖ) 

(1) (2) (3) (4) 

 ‹-´ÖÆüÃÖæ»Ö »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ (¹ý¯ÖµÖê) (¹ý¯ÖµÖê) 

 ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

1.  ÃÖß-5  "‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ÃÖê¾ÖÖ" 3,16,91  

 ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

2.  †Öê-15 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯Ö®ÖÝÖ¸ü" 2,41  

3.  †Öê-17 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¸üÖµÖÝÖ›ü" 3,11,76  

4.  †Öê-20 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¯ÖãÞÖê" 7,00,07  

5.  †Öê-21 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ" 24,68,62  

6.  †Öê-25 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖ×¿ÖÛú" 5,22,52  

7.  †Öê-29 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü" 6,01,40  

8.  †Öê-30 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Öî̧ ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü" 14,00,80  

9.  †Öê-31 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, •ÖÖ»Ö®ÖÖ" 2,34,08  

10.  †Öê-33 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖÓ¤êü›ü" 5,99,63  

11.  †Öê-35 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, »ÖÖŸÖæ̧ ü" 2,16,47  

12.  †Öê-36 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤ü" 2,04,50  

13.  †Öê-37 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ØÆüÝÖÖê»Öß" 36,97  

14.  †Öê-38 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ̧ ü" 8,83,86  

15.  †Öê-40 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ"          2,09,22  

16.  †Öê-41 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, “ÖÓ¦ü¯Öæ̧ ü"          5,86,61  

17.  †Öê-43 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÝÖÖë×¤üµÖÖ"           18,81  
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18.  †Öê-45 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †ÛúÖê»ÖÖ"         11,77,86  

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ   

 19. —Öê›üÃÖß-1 "ÃÖÓÃÖ¤ü/¸üÖ•µÖ/ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖ õÖê¡Ö 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôêû" 

            3,22 

 ‹ÛæúÞÖ (‹) ´ÖÆüÃÖæ»Öß »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ        1,04,92,50            3,22 

 

²Öß- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ 

 

 ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

20. •Öß-9 "ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ŠúÞÖ ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ•µÖßµÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›ü"        33,22,86,06 

 •Ö»ÖÃÖÓ̄ Ö¤üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

21. †ÖµÖ-6 "¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öê ¤êü¿ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ŠúÞÖ"           6,66,64 

 †®®Ö ®ÖÖÝÖ¸üß ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ¾Ö ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ̧ üõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

22. ‹´Ö-4 "†®®ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÜÖ“ÖÔ"        3,44,28,09  

 ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ   

23. †Öê-18 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß"            36,22  

24. †Öê-23 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü"          3,57,45  

25. †Öê-27 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, •ÖôûÝÖÖ¾Ö"          8,96,09  

26. †Öê-28 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü"         11,18,06  

27. †Öê-34 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ²Öß›ü"           25,19  

28. †Öê-42 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÝÖ›ü×“Ö¸üÖê»Öß"          7,99,18  

29. †Öê-44 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß"            4,00  

30. †Öê-46 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû"          2,92,55  

31. †Öê-47 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ"          3,09,40  

32. †Öê-48 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¾ÖÖ×¿Ö´Ö"           57,75  

 ‹ÛæúÞÖ(²Öß) ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÜÖ“ÖÔ       3,83,23,99       33,29,52,70 

 ‹ÛæúÞÖ (‹) + (²Öß)       4,88,16,49       33,29,55,92 
 

ŸÖôû™üß¯Ö : - ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê •Öê¾ÆüÖ •ÖÖ¤üÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê, †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê µÖÖ¯Ö æ¾Öá Ûêú»Öê»µÖÖ 
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß®ÖãÃÖÖ¸ü (ÃÖ®Ö 1953-54 “µÖÖ ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü 10 ¯ÖÆüÖ.) •µÖÖ´Öãôêû ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß •ÖÖ¤üÖ 
ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú šü¸üŸÖê ØÛú¾ÖÖ ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÛúÖêÞÖŸÖêÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÝÖî̧ ü¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ 
×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ‘ÖêÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸êü ÝÖî̧ ü¾ÖÝÖáÛú ü̧ÞÖÖ“µÖÖ ¸üÛú´ÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö“Ö ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ 
¸üÛú´ÖÖ ÛúÖœüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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महसलु व वन (वन) िवभाग 

1.1  भारताचे िनयंत्रक व महालेखापरी�क यांच्या सन २०१४-२०१५ या वषार्च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान क्र. सी-७  

यामधील िशषा�तगर्त झालेला अिधक खचर् व बचतीवरील खचार्संबंधी महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात पढुीलप्रमाण ेअिभप्राय िदल्याच े
सिमतीच्या िनदशर्नास आले आह.े  
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महसलू व वन (वन) िवभाग

-

1.2 - -7 वने या
२२ २०१८

वेळी सिमतीने िवचारणा के त िविनयोजनचा आलेला आह.े
आहे. िवभागाचे आकडे वेगळे आहते. िवभागाचा फरक
आहे. तसे कुठेच िदसत नाही. िवभागाची आकडे वारी वेगवेगळी

, िवभागाने केलेले आह.े िवभागाने याबाबतची
दु Note of error) (Note of error) वन

,
आहे का ? याबाबत सबंंिधतावंर जबाबदारी केली आह ेका ?
झाला आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िदनांक ३० . िदनांक २७ मे रोजी मािहती
पाठिवली आहे. याबाबत , १२१३.९३ कोटी

१२०९.६७ िवभाग , नोट ऑफ इरर िदनांक ३०
, २०१६ रोजी सादर करावयास पािहजे होती, २७ िवभागाने

, ती सोबत आणली आहते. डीसीएफ,
सीसीएफ सादर २७ िदवसांचा

िवभागाने िवभागाने
, ती मािहती िवहीत वेळेत सादर होईल. असे िवभागीय सिचवानंी अवगत केले.

, १२०९ कोटी एकूण अनदुान िमळाले आहे, १४३८.५० कोटी
एवढे अनदुान िमळाले नाही असे There is difference not only in debit side but also in credit side. असे
सिमतीने ळ अनदुान १३२१.३३ कोटी होते. परुवणी मागणी ११७.१६ कोटी होती. दोघांची बरेीज िमळून
१४३८.५० असे िवभागीय सिचवानंी सांिगतले.

मूळ तरतूद १३,२१,३३.५९ १२,१३,९३.११ । िवभाग के िलए
? असा मागणी ११७ कोटी १६ लाख होती.

आहेत, िवभागाने ही पुरवणी मागणी
२२२.३१ कोटीची करावी

िवभागाने परुवणी मागणी िवतरणाकडे कधी व ?
३१ २०१५ ११६ ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,

अिधवेशनात ती परुवणी मागणी मंजरू झाली होती. जानेवारी २०१५ हा िनधी वन
, न, बांब,ू ,

िवभागाने ११६
? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, व योजनेनंतर असे दोन भाग

आहेत. ११७ ७७.१७ १२,५०० (Joint forest management
committee) , ७७.१७ ५.७२

त. ३० , १८ लाख, २४ लाख,
बांधकामासाठी ३७ लाख, ४५ लाख, इको- २ कोटी ४० लाख,

२.५२ कोटी, ३० लाख,
१० कोटी ५० लाख, गोरेवाडा नागपरू ये १७ कोटी, गोरेगाव ०.३०, सन

५० वन िवभागाने िदला आहे असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला.
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असेल तर तो िवभागास गरज का
, मुळातच अिधकचा िनधी का मािगतला आहे ? असे

कळाले तर बरे होईल असे
िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.

िवभागाने के तरतूद ,
मुंबई बडुत आहे. कांदळवनांना , तस ेबदल केलेले नाहीत, तसे

, रोज जाळतात, मुंबई शहरातून
मातीचा रोज भराव , ठ्या
उभी राहते. वन िवभागाला , या िवभागाचे काम मोठे आहे. १० तरतूद ,
कांदळवनाला ५० मीटरचा फरक

५० मीटर काही काम करा , परंतु आता काम

करतात. हे वन िवभागाला िदसत नाही का ? वन
, १०

याबाबतची
आकडेवारी

, संजय गांधी वन

लागतो कारण पा १ मीटर X १
ली. असे सिमतीने

ता, कांदळवनाबाबत मािहती दतेाना कां अहवाल जाहीर
अहवाल ८२ चौ.

िवभागाने
,

िवभागाने िवभागाने
, कांदळवनात वाढ, कांदळव िवभागाचे ,

ही हे कौतुक (appriciate) केलेले आहे.

सिमतीने , , कांदळवनाची तोड करतात, झोपडया बाधंतात ही देखील
मुंबईतील

कुलाबा येथे , त. तशी
पढुील कारवाई दखेील

, Irrespective of the
ownership, , ,

३०
आहे. खाजगी जिमनीवर राखीव वन परंतु

वनाचा
ती आखनू िदलेली आहे.

लागतो िवभागाकडून
येते. , ,

शासनाकडून , In
addition to other F.C. Act proposal, नसले
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,
नंतर

कादंळवनाकडे िवकास करता येत नाही,
होतात असे सांिगतले जाते. परंतू िवभागाचा

िवभागाने मंजरू केलेली आहे.
कोकण िकनार ,

, ,
िवभागाने १५ ,

,
मोठा िवभागाने ऐरोली येथे सु असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

िवभागीय सिचवांनी , परंतु सिमतीचे मत , तेथे िवभागाची , तेथे
१०

िवभागाने
,

, यासाठी १०
का, याबाबत वन िवभागाचे काही धोरण आह ेका ? अशी िवचारणा सिमतीने केली. तसेच सदर िवषय

चारकोप आिण बोरीवली पटट्यातील चारकोप, , ८,
९

१० िवभागाकडे ?
शकेल. अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,
आहे. चारकोप येथे सु असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.

‘ ’
तारीखिनहाय गगुलचे फोटो

माहीत नाही काय ? या बाबतीत
अिधका

, िवभागाची हरकत नाही. परंतु
५०

,
, ही अितशय गंभीर बाब आह.े आमदार िकंवा

, ही िवभागाची
जर असे असेल तर िवभागाने १०

बांधावयास पािहजे अस ेसिमतीने सिूचत केले असता, हे वन िवभाग, महसलू िवभाग आिण खाजगी जमीन,

चे अिधकार वन िवभागाला
आहेत असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

कांदळवन
,

? ली असता,
कांदळवन
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िवभागाची ,
असा खलुासा

िवभागीय सिचवांनी केला.

आह.े अने

? अशी िवचारणा सिमतीने केला असता,

गाला
थेट कारवाई करता येत नाही. असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

,
केले जाईल आिण खाजगी िकं वन िवभागाचे

जमीन असे दोन भाग आहते.
शकतो.

ना कायदशेीर कारवाई करता येते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.

जमीन मालकास
र ? ? अशी िवचारणा

सिमतीने केली असता,
वन िवभागाकडून

नाहीत. ती आकडेवारी सु सिमतीकडे सादर
केले.

झालेले आहेत. येईल असे िवभागीय सिचवांनी
िसत केले.

चारकोप येथे िदली
होती.
िनधीतू
होती. ५०
परवानगी िद शेवटी या बाबतीत माननीय वन

, ,
नाहीत. याबाबत

वयास पािहजे.

असताना वन िवभागाने ते काम थांबिवले.
िदले ? If the construction is being done on the land of collector, you should not

have taken any action. , आह.े
, कारवाई करतील.

परंतु आमदार िनधी,
जातो. ? अशी िवचारणा सिमतीने केली तसचे
िवषयावर असे सिमतीने सूिचत केले असता, संबंिधत
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जर शासन
नाही. तसे

येईल काय ? खाजगी जिमनीवर कांदळवन असेल आिण ते नको असेल तर अशा वेळी तेथ ेकाय
? कारण

? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, कांदळवनाचेच र
काम िवभागाला करता येईल.

असे िवभागीय सिचवानंी अवगत केले.
उ त सिमतीने सांिगतले असता, साल भर मे अकाऊंट ओपन होते

सिमती डाऊट कर रही है तो वह िवभाग महालेखाकार से कह सकता
ह.ै जब अकाऊंट बंद हो जाता ह ैतो उसके बाद ६ िवभाग
उसके िवभागाने कारण बताना चािहए िक िवभागाने ?

उस समय िवभागाने असे महालेखापालानंी सांिगेतले.
१

नमूद केले आह.े १
, तसेच िवभागाने महालेखापाल होते ते

महालेखापालानंी ? The
third point is that reconciliation should be done on time. २-३ िवषय आहते ११०-
मंजरू ८३५ , ४८

? झाले आह,े , २०१७
४१२५ असनू ३७८३ असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

८३५ ही पद ेकोणती आहते ? ४१२५
परंतु ८३५ असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला.

२४०६
खाली ८३५ पदे मंजूर

” तसेच २४०६
खाली नमूद , “ ४८ पदे मंजूर आहते.

, ,
” ठका होत असतात.

८ ,
मत आह.े

,
िवभागाकडून िनधीची मागणी केली जाते. परंतु ती पद ेभरली जात नाहीत. िवभाग िनधीची मागणी कशासाठी करतो, अशी

,

८३५ ८३५
पदे ही एका योजनेतील आहते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.

परंतु एकूण ८३५ मत आहे. ८३५
आहेत ? असे सिमतीने सिूचत केले
असता,
केले.



52

दळणवळण २.०० कोटी पयांची बचत झालेली आह.े ताडोबा,
गाडीतून जात असताना खपू धळू उडते. , होळी खे राखीव वनामधील
कामावरील पैसे वाचलेले आह.े या कामाचे िवभागाने ? िवभागाची बचत िदसते आह.े

? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,
. २४०६

०१-वनीकरण, ०७०- दळणवळण व इमारती, (००)(०१) ४.८२
कोटी होते. २.९५ कोटी आहे, १.८७ कोटी आहे अस ेिवभागीय सिचवांनी सांिगतले.

या िवभागाची १.८७ एकूण
४८ मंजरू पद ेहोती. असे
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.

असे सिमतीने सिूचत केले असता, वेतनावरील
मावर वळता वेतनाचा िनधी

िनधी वळता करता येत नाही.
अवगत केले.

४८ मंजरू पदां ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ही ४८
काही वेळा पद ेभरली जातात,

असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

? पद हे कायम आहे. झाली
ह ेपद मग दसुरीकडून बदलीने भरले जाते. असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,
असे िवभागीय सिचवानंी सांिगतले.

िवभागाने
१३.०० ? यात कोणकोणते िवषय आहते ? िवभागाकडून आता नवीन जनावराचंा

भरपाई िमळते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,
, १५.०० कोटी

 रकमेची नकुसान सरासरी
बिघतली २.७५ १२.०० लाख जे गंभीर जखमी

२ .००
नकुसान ८.००

वाघ, िबबट्या,
, गवा, , , तरस, लांडगा, , मगर, भरपाई

, अशी मािहती िवभागीय सिचवानंी िदली.

िवभागाने ३५.०० िवभागाकडे
दखेील पैसे िनघतात.
आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,

संबंिधतांना लगेच मदत त येते. असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.

िवभागाने कमी येतील. िवभागाने
वेळेवर कसे होईल ह ेपहावे. असे सिमतीने सिूचत केले.
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-२ -८ ही जागा
कोणाची आहे ते माहीत नाही. यासबंंधात वन िवभागाने कारवाई करावयाची आह.े You are the patron department.
कारवाई करीत नसेल तर वन िवभागीय कारवाई करावी. वन िवभागाने कारवाई करावी. वन

? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता,

बोलािव . िवभागाकडून
येते. , . यांसबंधा

,
हा िवषय गंभीर िवभागाने लगेच कारवाई

करावी. तेथे िवभागाकडून
? अशी िवचारणा

सिमतीने केली असता, , ,
ढावा होतो असे िवभागीय

सिचवानंी अवगत केले.

वन िवभागाकडे ?
वन जमीन, बंधातील सटेॅलाईट इमेजसह स

िवभागाकडे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ही मािहती
आजचे जे फोटो िकंवा मािहती िवभागा आह.े ती जागा वन िवभागाची असेल तर वन िवभागाकडून लगेच

कारवाई येते. िवभागाकडून लगेच कळिव यासंबंधात कारवाई लगचे
. आह.े याबाबत

कारवाई .
खासगी जिमनीवर कांदळवन असेल तर िवभागाला कारवाई करता येत नाही. ते अिधकार वन िवभागाला िमळाले पािहजेत. िवभागा

यासबंंधात सिमतीने शासनाला िशफारस केली तर सिमतीची भावना सफल होऊ शकते अस े िवभागीय सिचवांनी
सांिगतले. याबाबत सिमती शासनास िशफारस करेल अस ेसिमतीने सािंगतले.
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-७ :-

२४०६-
२४१५-कृिष िवषयक संशो
-

1.3 २०१४-२०१५ -७

िनद
-७ २२ २०१८

िवभागाने १२१३.९३
१२०९.६७

१३२१ १२१३ कोटी झाला असताना िवभागाने
११७ २२२.३१

केलेली आह.े

काय आह ेयाबाबत िवचारणा केली. कांदळ २
८२

ले आहते.

चे

कांदळवनामुळे िवकास करता येत

१०

बोरीवली, दिहसर येथील गणपत पा

१०

सं
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असे खेदाने नमूद करावेस ेवाटते.

सिमती आह.े या सिमतीमधील

िशफारस :-
1.4 -७

३० २०१६ २७ मे, २०१६ रोजी सादर

१४००

याबाबतची

ची िशफारस  आहे.

1.5

२०१२
.

1.6
. .
.

. कांदळवने ही वने, महसलू व खाजगी जमीनीवर आहेत.
.

.
1.7 . ,

कांदळवनांना आग लावून देणे, . , वन िवभाग व महसूल
िव .

.
.सी.टी. . , अशी सिमती िशफारस

करीत आहे.
1.8

आहे.
, .
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, बदार

यावा, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.
1.9

िठकाणीही

1.10

िशफारस करीत आहे.
1.11 २४०६- ०२- ११०-

योजना

३.५० १७.०० लाख २.१० कोटी

२०१७ ४१२५ ३७८३ ८३५ पदे
२४०६ वनीकरण व

४८

२

िशफारस :-

1.12 ६१,७२४ चौ. ५५,४३३
६ ४८ ६

८३५ पदे

८३५
स ३

आकडेवारी िवभागाकडून सिमतीस साद
दर

िदनांकापासनू एक मिह त सादर करावा अशी सिमतीची िशफारस आहे.
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कृषी व पदुम (कृषी) िवभाग
2.1 २०१४-२०१५ िविनयोजन लेखे अहवालातील डी-3

चे
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कृिष व पदुम (कृिष) िवभाग 

सा� : 

2.2 सन,२०१४-१५ च्या िविनयोजन लेख्यातील मागणी महालेखापालांच्या उपरो� अिभप्रयासंदभार्त क्र.डी-३ कृिषिवषयक सेवा 
यावरील सिमतीने िदनांक २२ जानेवारी, २०१८ रोजी कृिष व पदमु (कृषी) िवभागाचे प्रधान सिचव व इतर िवभागीय प्रितिनधींची सा� 
घतेली सा�ीच्या वेळी िवभागाच्या िविनयोजन िवभागामध्ये मखु्य ज्या अडचणी आहते त्यामध्ये बराच िनधी शासनाला प्रत्यािपर्त केला 
त्याबद्दलच्या आहते. त्याचबरोबर परुवणी मागण्या मंजरू क�न घतेल्या.  मात्र त्या परुवणी मागण्यांसह मळू अनदुानसदु्धा िवभागाकडून 
खचर् झालेले नाही.  त्याचप्रमाण े खचर्मेळाच े काम वेळेवर झालेले नाही.  या प्रमखु अडचणी आहते असे मत व्य� क�न या प्रमखु 
िवषयांवर थोडक्यात मािहती  दणे्यास सिमतीन े सांिगतले असता, �ापन क्रमांक ३ मध्ये जो गोषवारा िदला आह,ेत्यामध्ये तीन मखु्य 
लेखाशीषर् आहते त्यासंबंधीच्या िविनयोजन लेख्यासंबधीचे चच�चे मदु्द ेसमािव� आहते.  डी-३ ही मागणी क्रमांक आह ेतर मखु्य लेखाशीषर् 
ह े२४०१, २४०२ मदृ आिण जलसंधारण आिण २४१५ ह ेिवद्यापीठाच्या संबंधात आह.े  या तीनही लेखाशीषार्व�न स्प� िदसते क�, ८३९ 
कोटी �पये इतक� रक्कम बचत झाली आह.े  या तीनही लेखाशीषा�चा लेखाशीषर्िनहाय अभ्यास केला तर सवार्त जास्त प्रत्यािपर्त केलेली 
रक्कम ही ६३१ कोटी असनू ती कें द्र शासनाच्या िनधींपैक� आह.े  यामध्ये िवभागान ेपरूक मागण्यांसह एकूण ७९८ कोटी इतक� रक्कम 
मंजरू क�न घतेली होती. तसेच स�ुवातीची रक्कम १७०३ कोटी इतक� होती.  त्यामळेु एकूण तरतुदीपैक� िवभागाला ६३१ कोटी इतका 
िनधी प्रत्यािपर्त करावा लागला.  कें द्राकडून िततका िनधी आला नाही अशी मािहती िवभागीय सिचवांनी िदली. 

म्हणजे ८३९ कोटी िनधींपैक� िवभागाला ६३१ कोटी �पये एवढे कें द्र शासनाकडून अपेि�त असलेले अनदुान न िमळाल्यामळेु िनधी 
परत करावा लागला असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, परंत ुिवभागाला त्यापैक� जो अिधकचा िनधी लागला तो ५७ कोटी ८८ लाख 
इतका आह.े  म्हणजे नेट ५७३ कोटी २३ लाख इतका िनधी िवभागास प्रत्यािपर्त करावा लागला.  जो ५७ कोटी ८८ लाख अिधकचा िनधी 
िवभागाला लागला आह ेत्याच ेइतर शीषार्मधनू  पनुिनर्योजन क�न घतेले आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले.  

कें द्र शासनाचा िनधी न िमळण्याची कारण े कोणती आहते अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, कें द्र शासनाकडून ज्याप्रमाण े
आराखडा मंजरू केला जातो. मात्र बर्याच योजनांमध्ये स�ुवातीला िजतका िनधी दशर्िवला जातो तेवढा िनधी प्रत्य�ात शेवटचा ह�ा 
िवत�रत करेपय�त िवत�रत होत नाही.  पढुच्या अथर्संकल्पानपवु� िवभागाला सचूना िमळते क� अमकू इतक� तरतूद करावी. परंतु 
कालानकु्रमानसुार शेवटी तो िनधी कमी होतो असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले व योजनांबाबत मािहती दतेाना या योजनांसंबंधी 
प�रच्छेदानसुार �ापन क्रमांकानसुार मािहती िदलेली आह.े  त्यानसुार १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २६, २९ 
आिण ३० असे जे �ापन क्रमांक आहते त्यामध्ये कें द्र शासनाने कमी िनधी िदला आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

िनधी न दणे्याचे कारण उपयोिगता प्रमाणपत्र सादर केले नाही ह ेआह ेकाय ? िवभागाचे प्रस्तावच गलेे नसतील म्हणनू तसे आह े
काय? अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, उपयोिगता प्रमाणपत्राच े कारण नाही. स�ुवातीलाच आराखडा मंजरू असतो. याबाबत 
आर.के.व्ही.वाय. म्हणजे राष्ट्रीय कृषी िवकास योजनचेे उदाहरण दतेा येईल असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

िवभागाची बरीच रक्कम अखिचर्त रािहली म्हणजे, यामध्ये बरीचशी रक्कम कें द्र शासनाकडून आली नाही असे िदसते असे मत 
सिमतीने व्य� केले असता, १४ व्या िव� आयोगाची स�ुवात सन २०१४-१५ पासनू झाली व त्यावेळी िवभागाचा कें द्राकडील बराचसा 
िनधी कमी झाला.  त्यावेळी शेवटचा िनधी ५६३ कोटी �पये कें द्राचा िनधी आिण त्याच्या मॅिचंग गॅ्रन्टमध्ये १६३ कोटी राज्याचा िनधी 
होता असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

ज्या योजनांसाठी कें द्र शासनाचा िनधी आला नाही.  त्या योजनांचे पढुे काय झाले, त्यांना नतंर िनधी कोठून आला ? या सिमतीच्या 
प्र�ाबाबत उदाहरण दतेाना राज्य शासनामध्ये दोन भाग आहते. २४०१ लेखाशीषार्मध्ये राज्य शासनाचे १६३ कोटी �पये आहते. कारण 
कें द्र शासनाचा कमी िनधी आल्यामळेु िवभागाने त्याच ेपनुिनर्योजन केले.  परंतु राज्य शासनान ेशेवटपय�त ६० टक्के, ७५ टक्के आिण ८५ 
टक्के अशा प्रकारचा िनधी िवत�रत केला आह.े  जवळ जवळ १५ टक्के रक्कम कें द्र शासनाने िवत�रत न केल्यामळेु मॅिचगं गॅ्रन्ट कमी 
झाली.  राज्य योजनांमध्ये स�ुवातीला ६० टक्के, त्यानंतर ७० टक्के आिण शेवटी ८५ टक्के पय�त िनधी िवत�रत केला.  चाल ू वष� 
िवभागाला ७० टक्क्यांपे�ा जास्त िनधी िवत�रत होत नाही असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  
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याचा अथर् िनधीमध्ये कपात केली जाते असे मत सिमतीने व्य� केले असता, त्यास िवभागीय सिचवानी सहमत दशर्िवली व फेब्रवुारी 
आिण माचर्पय�त तो िनधी आला नाही तर िवभागाला तरतूद समिपर्त करता येत नाही िकंवा त्याच ेपनुिनर्योजन करता येत नाही.  कारण अपे�ा 
असते क� मंजरुी िमळेल. परंतु शवेटपय�त ८० टक्के मंजरुी िमळते.  त्यामळेु उवर्�रत िनधी समिपर्त करावा लागतो.  आकडेवारीमध्ये िवभागाला 
अिंतम सधुा�रत अनदुानाची आकडेवारी ३१ माचर्नंतर कमी दाखवावी लागते.  त्यामळेु हा िनधी प्रत्यिपर्त केलेला िदसतो.  परंत ु प्रत्यिपर्त 
असलेला िनधी िवत�रत झालेला नसतो असे सिमतीस अवगत केले. 

म्हणजे हा राज्य शासनाचा योजनांचा िहस्सा आह ेअसे मत सिमतीने व्य� केले असता, लेखाशीषर् क्रमांक २४०२ मध्ये कें द्र शासनाचे १५ 
कोटी �पये कमी आले आहते.  त्यात फारसा कमी िनधी आला नाही. पण िवद्यापीठाच्या लेखाशीषार्मध्ये धनादशेाद्वारे नतंर प्रत्यिपर्त केल्यामळेु 
त्यावष� अकाऊंट झाले नाही.  तेच मदु्द े या ३ प�रच्छेदामध्ये आहते.  मखु्य मदु्दा हडे क्रमांक २४०१ मध्येच आह े असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले.  

यामध्ये �रकन्सीलेशन वेळेवर झाले नाही हा एक मदु्दा आह.ेआणखी एक मदु्दा असा आह ेक�, कें द्र शासनाकडून जो िनधी आला नाही 
त्यासंबंधी िवभागाकडून िवभागाकडून काही बाबींची पतूर्ता करावयाची रािहली होती अशी रक्कम िकती आह ेआिण कोणकोणत्या योजनांमधील 
तो िनधी आह े? ज्या हडेखाली आधी िनधी आला होता आिण त्यांची पतूर्ता क�न िवभागान ेकें द्र शासनाला पाठवावयाची होती ते कम्प्लाएन्सेस 
त्यांना पाठिवले नाहीत अशी कोणती प्रकरण ेआहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली  तसेच,मागच्या वषार्चा िनधीदखेील अशा पध्दतीने पडून 
रािहला होता ही बाब सिमतीने िनदशर्नास आणली असता, यामध्ये दोन प्रकार आहते,  एक म्हणजे योजनांशी संबंिधत िनधी आिण दसुरे म्हणजे 
वेतनाचे अनदुान.  तो �र� पदांमळेु अखिचर्त आह ेअसा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

वेतनांच ेसमजण ेशक्य आह.े  परंत ुत्या योजनांच्या बाबतीत उपयोिगता प्रमाणपत्र िदले नाही म्हणनू दसुरा ह�ा िमळाला नाही असे काही 
घडले काय? अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, पीक संवधर्न िवस्तार व शेतकर्यांचे प्रिश�ण, राज्याच्या कृिष राज्यांच्या कृिष िवस्तार 
कायर्क्रमांना िवस्तारिवषयक सधुारणा करण्याक�रता सहाय्याबाबत उप अिभनय ९०% कें द्रीय परुस्कृत योजना यामध्ये ९५ कोटी �पये एका 
योजनेचे प्रत्यािपर्त झाले आहते.  या प्रकरणी िवतरणाची ऑडर्र पािहली तर ती ऑडर्रच मयार्िदत आह.े यामध्ये ३४,१२,६६,०००/- 
िदसतात.यासंबंधी जलैुमध्ये सांगण्यात आले क�, १३२ कोटी �पयांचा आराखडा करावा.आराखडा जलैुला मंजरू झाला.  यामध्ये जे िवतरण झाले 
ते चकू नाही. कें द्र शासनाच्या कृषी मतं्रालयान ेशेवटी जो िनधी िदला तो तीन हप्त्यात िदला.  पिहला ह�ा ४ ऑगस्ट रोजी, दसुरा २८ जानेवारी 
रोजी आिण ितसरा १८ माचर् रोजी िदले आहते.एकूण ३४ कोटी �पये िदले आहते.त्यामळेु ते िशल्लक िदसत आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी 
अवगत केले.  

पीकसंवधर्न, संचालन व प्रशासन, िवभागीय व िजल्हा कृषी कायार्लये या अतंगर्त यासंबंधी िवभागान ेनोट ऑफ एरर वगैरे काही सादर केले 
आह ेकाय ? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता,  नोट ऑफ एरर सादर केले आह.े  त्याला मंजरुी िमळाली आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले.  

महालेखाकारांचे यांच ेम्हणण ेआह ेक�,  िवभागाची नोट ऑफ एरर मान्य केलेली आह.े  यामध्ये िनधी प्रत्यिपर्त केल्यानतंर सधु्दा ४ कोटी 
५७ लाख �पयांचा िनधी िशल्लक आह े असे सिमतीन े िनदशर्नास आणले असता, िजल्हा कायार्लयात रक्कम खचर्  होते, त्याची मािहती 
नसल्यामळेु रकमेमध्ये बराच फरक आलेला आह.े ४ कोटी ५७ लाख �पयांची बचत झालेली आह ेव त्याबाबत नोट ऑफ एरर मंजरू केलेले आह े
असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

 कृषीिवषयक संशोधन व िश�ण, पीकसंवधर्न, इतर संस्थांना सहाय्य, महात्मा फुले कृषी िवद्यापीठाला सहायक अनदुान या संबंधी नोट 
ऑफ एरर िदलेली आह ेकाय ? १४ कोटी ५० लाख �पये परुवणी मागणीच्या माध्यमातनू घतेले  असनू त्यातील ३७ कोटी �पये प्रत्यािपर्त केले 
असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, हा िवषय िवद्यापीठाशी संबंिधत असनू यामध्ये दोन उपलेखाशीषर् आहते. २४१५००२५ व २४१५००७२. 
परुवणी मागणी  �पये १४ कोटी ५० लाख ही रक्कम  २४१५०७२ या उपलेखाशीषार्मधनू घतेली आह.े मळू रक्कम ४ कोटी ५० लाख �पये होती. 
अशा प्रकारे एकूण १९ कोटी �पयांची रक्कम होती. त्यापैक� २५ टक्के रक्कमते कपात झाल्यामळेु १४ कोटी �पये िवत�रत झाली  व संपणूर् रक्कम 
खचर् झाली. यामध्ये रक्कम समिपर्त केलेली नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

दसुर्या लेखाशीषार्मधील २७५कोटी ७० लाख �पयांपैक� िकती रक्कम खचर् केली ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, १० कोटी 
१९ लाख �पयांची बचत झाली असनू ती रक्कम धनादशेाच्या माध्यमातनू जमा केली  आह.े िवद्यापीठाने ही रक्कम ऑगस्ट, २०१५ मध्ये जमा 
 केलेली आह.े  २७५ कोटी ७० लाख �पये ही रक्कम  दोन उपलेखाशीषार्ची बेरीज क�न मळू अनदुान रक्कम दाखिवण्यात आलेली आह.े 
लेखाशीषर् २४१४००२५ मध्ये २७१ कोटी २० लाख �पयांची तरतूद होती. लेखाशीषर् २५१५००७२ मध्ये  ४ कोटी ५० लाख �पयांची तरतूद 
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 होती.  १४ कोटी ५० लाख �पये परुवणी मागणीमधनू  घणे्यात आले. २५२ कोटी ६५ लाख �पये िवभागाला  िमळाले त्यातून २४२ कोटी �पये 
खचर् झाले १० कोटी �पये त्यावेळी प्रत्यािपर्त करावयास हवे हाेते, ते केले नाही. त्यामळेु १० कोटी �पये व कट लावण्यात आलेली रक्कम उिशरा 
चलानद्वारे जमा करण्यात आली. िद.३१ माचर् नतंर ही रक्कम जमा केलेली आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

ही आकडेवारी चकु�ची आह.े या संबंधी नोट ऑफ एरर िवभागाने सादर केलेली नाही. महालेखापालांची आकडेवारी वेगळी आह.े मळू 
अनदुान २७५.७०कोटी �पये, परूक अनदुान  १४.५० कोटी �पये त्यापैक� ३७.५४ कोटी �पये प्रत्यािपर्त करण्यात आले आहते. िवभागाकडून 
सधुारीततरतुदीच्या संबंधी सांगण्यात येत आह.े २५२ कोटी �पये खचर् झाल्याच ेसांगण्यात येत आह.े त्या संबंधी नोट ऑफ एरर  दणे्यात आलेली 
नाही असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, ३७ कोटी ५४ लाख �पये प्रत्यर्िपर्त झाल्याच ेिदसत असनू त्याच ेदोन भाग आहते. ३२.७९ कोटी 
�पयांची बचत झालेली आह ेतसेच ३७.५४ कोटी �पये प्रत्यािपर्त करण्यात आलेले आहते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

२४२ कोटी �पये खचर् झाले, २५२ कोटी �पये  प्रा� झाले. एकूण अनदुान १९ कोटी �पये िमळाले.  २३८ �पयांच ेअिंतम सधुा�रत अनदुान 
िमळाले. मळू अनदुान ४ कोटी ५० लाख �पये होते, त्यात  परूक अनदुान १४ कोटी ५० लाख �पये िमळाले.  एकूण १९ कोटी �पयांपैक� ७५ 
टक्के रक्कम १४ कोटी २५ लाख �पये िमळाले.  २७१कोटी पकै� २३८ कोटी �पये िमळाले.  २५२ पैक� २४२ कोटी �पये खचर् झाले. १० कोटी 
�पयांचा चेक उिशरा िदलेला आह.े नोट ऑफ एरर, महालेखापालांकडे सादर केलेला नाही. नोट ऑफ एरर बी केप्ट रेडी फॉर पीएसी असे 
महालेखापालांनी िलिहलेले दखेील आह.े प्रथम प�ृावरील आकडेवारी महालेखापालांच्या रेकॉडर्वर आह.े  २५ टक्के रक्कमेस कट लागला. 
वेगवेगळया हडेअतंगर्त २५२ कोटी �पये एकूण अनदुान िमळाले व त्यापैक� २४२कोटी  �पये खचर् झाले.  नोट ऑफ एरर  सिमतीला सादर केले 
आह ेते मान्य करण्यात येईल. मात्र तशाच प्रकारे महालेखापालांना दखेील नोट ऑफ एरर सादर करण ेआवश्यक आह ेअसे सिमतीने सिूचत केले 
तसेच आकडेवारी योग्य आह.े १० कोटी �पये उिशरा का भरले एवढाच प्र� आह.े खचर्म मेळाच ेकाम करताना गरैवग�करण  झाले  तर त्या 
ताळमेळेच्या वेळी िदले नसेल तरच नोट ऑफ एरर  िदली जाते. येथे नोट ऑफ एरर दणे्याचा प्र� नाही असे मत सिमतीने व्य� केले असता, 
गिणतात काही चकू नसनू सदर रक्कम प्रत्यर्िपर्त केलेली नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

प्रत्य� खचर् २५२ कोटी �पये झाल्याच ेसांिगतले जात असनू खरे तर रक्कम २४२ कोटी �पये खचर् झालेली आह.े १० कोटी �पये उिशरा 
का िदले एवढाच हा िवषय आह ेअसा मदुदा सिमतीन े उपिस्थत केला आह,े टे्रझरीमधनू काढलेली रक्कम खचर् झाल्याचे दाखवण्यात आले. 
टे्रझरीमध्ये �रपोटर् केले  क�, अमकु रक्कम खचर् झाली आह ेमात्र ती रक्कम त्यांच्या खात्यात होती.  नंतर ऑगस्टमध्ये प्रत्यिपर्त केलेली आह.े 
त्यांनी ही रक्कम ठेवण ेचकु�चे होते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

१० कोटी �पये चलनाद्वारे उिशरा का भरले ? यामळेु शंका िनमार्ण होत आह.े माचर् मिहन्याच्या आधी रक्कम जमा करण ेआवश्यक होते. 
या संबंधी िवभागान ेिवद्यापीठाकडून खलुासा मागवावा.शक्यतो रक्कम कोषागारात जमा करण्याची वेळ येत  नाही, अशी वेळ का आली हा प्र� 
आह.े असा मदु्दा सिमतीने उपिस्थत केला असता, या संबंधी िवद्यापीठाकडून खलुासा मागवण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

रक्कम सरेंडर झालेली आह ेमात्र �रकन्सीिलएशन न झाल्यामळेु  ती रक्कम ल�ात येत नाही असे मत यासंदभार्त महालेखाकारांनी व्य� 
केले.  

१० कोटी �पये वेळेवर जमा न करण्याचे कारण काय आह?े िवद्यापीठाकडून खलुासा मागवनू सिमतीसमोर सादर करावा असे सिमतीन े
सिूचत केले असता, िवद्यापीठाकडून खलुासा मागवण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी आ�स्त केले. 

कृिष िवषयक संशोधन व िश�ण, पीकसंवधर्न, इतर संस्थांना सहाय्य, डॉ.पंजाबराव दशेमखु िवद्यापीठाला सहाय्यक अनदुान या 
उिद्द�ाअतंगर्त जेवढी रक्कम कट झाल्यानंतर उपलब्ध झाली, ती संपणूर् खचर् झाली असनू पनुिवर्िनयोजन  केलेले आह.ेअसे सिमतीन ेिनदशर्नास 
आणले आसता ज्या रकमचेा कट लागतो ती रक्कम  प्रत्यािपर्त केल्याचे दाखवावे लागते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. त्यास सिमतीने 
सहमती दशर्िवली.  

कृिषिवषयक संशोधन व िश�ण पीकसंवधर्न, इतर संस्थांना सहाय्य, मराठवाडा कृिष िवद्यापीठाला सहायक अनदुान या उिद्द�ाखाली २ 
कोटी �पयांची बचत झालेली आह.े हा दखेील िवद्यापीठाचा िवषय आह.े पद े �र� आहते.  रक्कम प्रत्यािपर्त  केलेली आह.े २००.८९लाख 
�पयांप�ेा जास्त खचर् झालेला नाही.  त्यामळेु िद.३१.३.२०१६ रोजी नोट ऑफ एरर प्रस्तािवत करता आली नाही.  १२०(००)(०४)(०९) 
याउददी�ा अतंगर्त सादर केलेले नाही. सेवा िनव�ृीच ेवय वाढल्यामळेु तसेच पद े�र� असल्यामळेु बचत झाली असल्याचे सांिगतले आह.े िद. 
६.७.२०१६ व िद.२१.१०. २०१६ रोजी रक्कम जमा केलेली आह.े रक्कम उिशरा जमा करण्याचे काय कारण आह,े िवद्यापीठ वेळेवर खचर् 
मेळाचे काम करीत नाही काय ? अशी  िवचारणा, वेळेवर खचर् मेळाचे काम करीत नाही. याबाबत जबाबदारी िनि�त करण्याचे अिधकार व्ही.सी. 
यांना आहते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  
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याबाबत ३७.५०कोटी �पये एकूण अनदुान शासनाचे असताना त्यांनी रक्कम खचर् करावी िकंवा वेळेवर प्रत्यिपर्त करण े आवश्यक 
आह.े व्ही.सी यांच्या अखत्या�रत िह बाब ह े असल्यास िवभागान े त्यांच्याकडून खलुासा मागवण े आवश्यक आह.े तसेच संबंिधत अकाऊंट 
अिधकार्यांच्या िव�ध्द िवभागाने  कारवाई प्रस्तािवत केली पािहजे असे सिमतीने सिूचत केले.असता िवभागाने आता कारवाई प्रस्तािवत केलेली 
असनू अदंाज सिमतीमध्ये दखेील हा मदु्दा चच�ला आलेला होता.  त्यांनी सांिगतले क�, या संबंधी तरतूद क�न घ्यावी, जेणके�न या कारणामळेु 
संिनयंत्रण करता येईल. िवद्यापीठाची श�ैिणक यंत्रणा सोडून िव�ीय सल्लागार व रिजस्ट्रार यांना प्रशासक�य यंत्रणखेाली आणावे, अशी तरतदू 
करावी असे सांगण्यात आले होते असे िवभागीय सिचवानी अवगत केले  

पीक संवधर्न िवस्तार व शतेकर्यांचे प्रिश�ण, कोरडवाह� शतेीच्या स्थैयार्साठी तरतूद करण ेया उिद्द�ाखाली २० लाख ९७ हजार �पये 
जास्त खचर् झालेले आहते. िद. २९.७.२०१६ रोजी द�ुस्तीचा प्रस्ताव सादर केलेला आह.ेनोट ऑफ एरर  सादर करण्याची शेवटची तारीख 
  प्रत्येक िव�ीय वषार्च्या २५ मपेय�त असते. आता सन २०१४ -२०१५ या िव�ीय वषार्ची मदुत म,े २०१५ पय�त होती. आता सन २०१६ मध्ये 
हा प्रस्ताव आलेला आह.े  एवढा उिशरा प्रस्ताव येऊन उपयोग होऊ शकत नाही असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, पीक संवधर्न पीक िवमा 
शेतकर्यांसाठी वैयि�क अपघात िवमा योजना (राज्य योजनातंगर्त योजना) याखाली हा प्रस्ताव सन २०१६ मध्ये प्रा� झाला होता, परंतु तो 
गहाळ झाला होता.  तो द�ुस्तीसाठी आता हाती घणे्यात आला आहअेसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

 “Reason for not carrying timely reconciliation” असे यामध्ये म्हटले असनू हाच मखु्य मदु्दा आह.े  िवभागाने त्याप्रमाण ेिसस्टीम 
डेव्हलप केली पािहजे. असे सिमतीने सिूचत केले. 

पीक संवधर्न पीक िवमा शतेकर्यांसाठी वैयि�क अपघात िवमा योजना (राज्य योजनातंगर्त योजना) याखाली २० लाख �पयांची सेिव्हगं 
आह.े असे सिमतीन े िनदशर्नास आणले असता, िजल्हा प�रषदमेध्ये �र� पद े होती.  त्याअतंगर्त सवर् िजल्हा प�रषदांच े िमळून २० लाख �पये 
िशल्लक रािहलेले आहते.  यामध्ये छोटया रकमा आहते. असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. �ापन क्र २६ पीक संवधर्न बी बीयाण,े वीज, 
रासायिनक खत िनयंत्रण व िकटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा या अतंगर्त  काही कायार्लयांनी दयेके बी.डी.एस.रजा अनदुानावर काढल्यान े
कोषागार कायार्लयाने आ�ेप लावनू परत केली.  त्यामळेु रक्कम सेिव्हगं झाल्याच ेिवभागाचे मत आह ेअसे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, 
यामध्ये ६७ हजार �पये एवढी रक्कम आह.े  ६७ हजार �पये परत करण्याचे कारण  काढण ेशक्य झाले नाही.  ह ेनॉन सॅलरी आहते त्यामळेु 
कदािचत परत केले असतील.  याबाबतची सिवस्तर मािहती सिमतीस सादर करण्यात येईल. असे िवभागीय सिचवांनी आ�स्त केले. 

पीक संवधर्न िवस्तार व शतेकर्यांचे प्रिश�ण, िवस्तारिवषयक सधुारणा करण्याक�रता राज्य िवस्तार कायर्क्रमांना सहाय्य (कें द्र परुस्कृत 
योजना) (राज्य िहस्सा १० टक्के) या उिदद�ातगर्त िवभागान े परुवणी मागणी घतेली परंत ु मळू रक्कमच खचर् झालेली नाही. शेतकर्यांच्या 
प्रिश�णबाबतचा हा िवषय असनू यामध्ये काय अडचण होती ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, याचे दोन-तीन टप्प ेझाले.  पिहल्या वेळी 
िव� िवभागान े४५ लाख �पयांचा िनयतव्यय मंजरू केला, परंत ुसांिगतले क� बजेट ७० टक्क्यांचचे करावे.  त्या अनषंुगान े३१ लाख ५० हजार 
�पयांच ेबजेट तयार करण्यात आले.  त्यानंतर िदनांक ५ जलैु, २०१४ रोजी सांगण्यात आले क�, १०० टक्के बजेट करण ेशक्य आह.े  त्यामळेु पणूर् 
४५ लाख �पयांचे बजेट करण्यात आले.  शेवटी मे मिहन्यामध्ये १०.७३, जलैु मध्ये १६.२७ व ३१ माचर् रोजी ६ लाख �पये असे एकूण ३३ लाख 
�पये �रलीज करण्यात आले.  १२ लाख �पये िवतरीत करण्यात आले नाहीत.  िवभागाला १३.३३ लाख �पये प्रत्यिपर्त करावे लागले.  त्यामळेु 
सवर् बीज गणुन प्र�ते्रांची िमळून ५६ हजार �पयांची बचत झालेली आह.े  या रकमा छोटया-छोटया आहते. कारण िवभागाकडे तालुका बीज 
गणुन कें द्र २२ व दसुरी १२० अशी एकूण १४२ कें द्र आहते. असा खलुासा िवभागीय प्रितिनधींनी केला. 

पीक संवधर्न, कृिष अिभयांित्रक�, कृिष अिभयांित्रक�करणासाठी प्रोत्साहनपर (२५ टक्के) अथर्सहाय्याची (राज्य योजना) उददी�ाखालील 
योजना ही राज्य योजना आह ेयामध्ये मोठया प्रमाणात रक्कम प्रत्यािपर्त झाली आह.े यामध्ये राज्य योजना असल्याच े िलिहण्यात आलेले 
आह.ेयामध्ये नमेक� काय अडचण होती ? अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, हा कें द्र शासनाशी िनगडीत २५ टक्के िहस्सा आह.ेतो २५ 
टक्क्यांचा राज्यांचा िहस्सा दशर्िवण्यात आलेला आह.े असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

 पीक, संवधर्न, तेलिबयांचा िवकास, महाराष्ट्र िजल्हा प�रषद व पचंायत सिमती अिधिनयम १९६१ यांच्या कलम १२३ अन्वये िजल्हा 
प�रषदांना अनदुाने (स्थािनक �ेत्रातील योजना) अथ�पाय अिग्रमांची समायोजन िजल्हास्तर (कें द्र िहस्सा) ही दखेील कें द्र शासनाचीच योजना 
आह.े असे मत सिमतीन ेव्य� केले.  
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पीक संवधर्न, िवस्तार व शेतकर्यांचे प्रिश�ण, शा�त कृिष – पजर्न्याश्रयी �ते्र िवकास कायर्क्रमासाठी राष्ट्रीय अिभयान यािशषा�तगर्त नोट 
ऑफ एरर सादर केला आह ेका?  अशी िवचारणा सिमतीने केली असता यामध्ये नोट ऑफ एरर मजंरू करण्यात आलेला आह ेअसे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले.  

कृिष िवषयक संशोधन व िश�ण, पीकसंवधर्न, इतर संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र कृिष िवषयक िश�ण व संशोधन प�रषदलेा सहायक 
अनदुान यामध्ये जास्तीचा खचर् झालेला असनू िनधी दखेील प्रत्यिपर्त केलेला आह े असे मत सिमतीन े व्य� केले असता, िदनांक ३० माचर्, 
२०१५ रोजी ही रक्कम चलनाद्वारे खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली आह.े  सदर चलनाची प्रत जोडण्यात आली आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी 
अवगत केले. त्यावेळी  याची नोट ऑफ एरर दणे्यात यावी असे सिमतीने सिूचत केले असता िवभागीय सिचवांनी त्यास सहमती दशर्िवली.  

पीक संवधर्न, तेलिबयांचा िवकास, तेलिबयांबाबत राष्ट्रीय अिभयान आिण पामतेल लघ ूअिभयान-तीन (झाडांपासनू उत्पािदत तेलिबया) 
(डीएसओ) (कें द्र िहस्सा ७५ टक्के) या उद्दी�ाखाली ११ हजार �पये जास्तीचे आहते.  याचा नोट ऑफ एरर िदनांक २९.०२.२०१६ रोजी 
िदल्याच ेसांगण्यात येत आह.ेपरंतु तो प्रधान महालेखाकार यांच्याकडे पोहचला नाही.  त्यामळेु तो पनु:� सादर करण्यात यावा.  खरे तर, हा नोट 
ऑफ एरर एवढया उिशरा दऊेन काहीही उपयोग नाही असे मत सिमतीने व्य� केले असता, िवभागीय सिचवांनी त्यास सहमती दशर्िवली. 

कृिष िवषयक संशोधन व प्रिश�ण,पशसंुवधर्न, इतर संस्थांना सहाय्य, मराठवाडा कृिष िवद्यापीठाला सहायक अनदुान या उद्दी�ाखाली  २ 
लाख १ हजार �पयांचा जास्तीचा खचर् झालेला आह ेअसे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, यामध्ये शासनाकडे िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी 
िनधी जमा करण्यात आला आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.   

संबंिधत िवद्यापीठाने इतक्या उिशरापय�त पैसे जमा केले तर, You should take action against all the concerned officials.   
याबाबत सिमतीची अशी सचूना आह ेक�, प्रत्येक ितमाही संपल्यानतंर एक मिहना सोडून येणार्या मिहन्यामध्ये खचर् मेळाचे काम करावे.  प्रत्येक 
ितमाहीच्या ताळमेळामध्ये महालेखापाल यांच्याकडील खचार्मध्ये बदल आढळून आल्यास त्यावेळीच खचर् मेळाच ेकाम केले तर या अडचणी 
येणार नाहीत.  तसेच आिथर्क वषर् संपल्यानंतर दोन मिहन्यांच्या आत नोट ऑफ एरर िदले पािहजे.  जेणके�न, सिमतीसमोर एवढया मोठया 
प्रमाणात प�रच्छेद उपिस्थत होणार नाहीत. यामध्ये कृिष िवभागाच्या मोठया प्रमाणावर चकुा झाल्याचे आढळून येत आह े असे मत सिमतीन े
नाराजीन ेव्य� केले.  

पीक संवधर्न, िवस्तार व शतेकर्यांच े प्रिश�ण, शेतकर्यांच े दशेाबाहरेील दौरे व( राज् य योजना) याउद्दी�ामध्ये  ३ लाख ७ हजार �पये 
जास्तीचे दाखिवण्यात आले आहते.राज्यातील शतेकर्यांच्या दशेाबाहरेील दौर्यांबाबतचा हा िवषय आह.े असे मत सिमतीने व्य� केले असता, 
मागील दोन-तीन वषा�मध्ये राज्यातील शतेकर्यांचे दशेाबाहरे दौरे झालेले नाहीत.  कारण दषु्काळी प�रिस्थती असल्यामळेु बाहरेील दौरे होऊ 
शकलेले नाहीत असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

शेतकर्यांनी बाहरेील दशेांमध्ये जाऊन काही तरी नवीन िशकावे हाच मळुात या दौर्यांमागील हतेू असतो. िवभागाने दौरे काढले नाही क� 
शासनान ेदौर्यांना मंजरुी िदलेली नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, याबाबत प्रस्ताव सादर केला जातो, परंतु दषु्काळी प�रिस्थतीमध्ये 
बाहरेील दौरे काढण्याप�ेा ते पैसे इतरत्र कामी आणावेत अशी भावना असते असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

 पीक संवधर्न अन्नधान्य पीके, िपकांवरील िकड रोग सव��ण व सल्ला प्रकल्प (सीआरओपीएसपी) या उद्दी�ाखाली ३ कोटी ५ लाख �पये 
जास्तीच ेखचर् झालेले आहते असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, ह ेसन २०१३-१४ चे होते व ते या २०१४-२०१५ यावष� नोंदिवले गलेे 
आहते.  याचा नोट ऑफ एरर सादर करण्यात आलेला आह.े  िदनांक ११.०६.२०१५ रोजी नोद चकु�ची द�ुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
आह.े  सन, २०१३-१४ चा खचर् चकूुन यामध्ये आल्यामळेु ती रक्कम जास्त िदसत होती असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

पीक संवधर्न, िवस्तार व शतेकर्यांचे प्रिश�ण, राष्ट्रीय अिभयान-वातावरणातील बदल आिण पोषणात्मक शेती, संिनयंत्रण,प्रितमानकरण व 
नेटवक�गं या उिद्द�ामध्ये कें द्र शासनाकडून कायर्क्रमांना मान्यता न िमळाल्यामळेु ५ कोटी �पये एवढी रक्कम प्रत्यािपर्त  करण्यात आली आह े
असे मत सिमतीन ेव्य� केल असता, वातावरण बदलाबाबत अभ्यास करण्याबाबत िवद्यापीठाचा प्रस्ताव होता.  परंतु याबाबत िवद्यापीठस्तरावर 
अभ्यास करण्याऐवजी कें द्र शासनाने कें द्रीय स्तरावर याबाबत कायर्क्रम आयोिजत केला व यासाठी मान्यता िदली नाही असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले.  
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पीक संवधर्न, तेलिबयांचे िवकास, एकाित्मक तेलिबया उत्पादन कायर्क्रम कें द्र परुस्कृत योजना (कें द्र िहस्सा-७५ टक्के)  यामध्ये दखेील 
जास्तीचा खचर् झालेला आह.े यामध्ये ८ लाख २६ हजार �पये जास्तीच ेिदसत आहते असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सन २०१३-१४ 
मध्ये िजल्हा अिध�क, कृिष अिधकारी यांचा ९ कोटी २५ लाख �पयांचा व्यपगत झालेला धनादशे कोषागार कायार्लय, अमरावती यांच्या 
आदशेान्वये पा�रत झाला आह.े प्रत्य�ात ३३.९३ लाख �पये खचर् झाले जे ३४.११ दाखिवले आहते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

याचे मळू कारण आह ेक�, ९ लाख २५ हजार सन २०१३-१४ चे होते.  ते यामध्ये दाखिवण्यात आले व त्यामळेु ८ लाख २६ हजार िदसत 
आहते.  असे झाले नसते तर ९९ हजार �पयांची बचत िदसली असती असे सिमतीने मत व्य� केले असता, िवभागीय सिचवांनी त्यास सहमती 
दशर्िवली. 

याची नोट ऑफ एरर सादर केला आह ेका ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, एक वषार्पवू�चे असल्यामळेु यामध्ये नोट ऑफ एरर 
चालणार नाही, असे वाटते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

त्यावर Note or error can be given within one year after completion of the accounting year. खचर् िमळाचे करण्याची 
काळजी घतेली जात नाही, नोट ऑफ एरर वेळेवर केला जात नाही हाच मळू िवषय आह.े  तसेच एफ.एम.जी. च्या  वेळी सवर् आकडेवारी 
आपसात कन्फमर् केलेली नाही.  हा संपणूर् िविनयोजन लेख्यांचा सारांश आह.े  या कायर्पद्धतीला द�ुस्त करावे हीच सिमतीची अपे�ा आह ेअसे 
सिमतीने सिूचत केले असता,  सामान्यत: या िवभागाच्या ितजोरीतून सन २००७-०८ पासनू पैसे काढल्यानंतर ते खचर् करण्यात आले आहते, असे 
िदसते आिण महालेखापालांच्या कायार्लयामध्ये त्या खचार्ची नोंद होत असते. िवभागाच्या स्तरावर या सवर् िनधीसाठी खाते तयार क�न त्यामध्ये 
पैसे जमा करावयाचे होते. त्यामाग ेदोन मखु्य उद्दशे होते. पिहला असा क�, कें द्र शासनाकडून प्रा� होणारा िनधी हा शेवटच्या टप्प्यामध्ये येतो. 
त्यामळेु तो िवभागाला उपलब्ध होत नाही असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला.  

We can consider about late receipt of the grants from the Central Government. परंतु िवभागाचे इतरही प्र� आहते. 
त्यामध्ये खचर् िमळाचे काम , नोट ऑफ एरर वेळेवर पाठिवण्यात येत नाही. तसेच, िवद्यापीठांबाबत िवभाग उदासीन िदसत आह.े िवद्यापीठांवर 
व्हाईस चान्सलर यांचे िनयंत्रण आह.े ज्यावेळेस बँकेकडून कजर् घणे्यात येते त्यावेळेस दर वष� त्या खात्याचे ऑडीट करण्यात येत असते. त्यामळेु 
िवभाग िवद्यापीठांना पणूर्पण ेगँ्रट दऊे शकते असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता,  ज्यावेळेस या खात्यामध्ये काही सधुारणा करण्यात येत होती 
तेव्हा असे िनदशर्नास आले क�, त्यावेळेस जवळपास ६०० कोटी �पये असे आहते क�, ज्यांचा खचर् करण्यात आलेला आह.े त्या खचार्ची नोंद 
महालेखापालांच्या खात्यामध्ये घणे्यात आलेली आह.े परंतु खचर् करण्यात आलेल्या पशैांचे कॅशबकु उपलब्ध नाही. त्यामळेु सदर ६०० कोटी 
�पयांचा तपास करण ेफार कठीण काम आह.े प्रत्येक िठकाणी म्हणजेच उप िवभागीय कृिष अिधकारी (एस.डी.ए.ओ.) तालुका कृिष अिधकारी 
तसेच त्यांचे किन� अिधकारी अशा ज्या ज्या अिधकार्यांना पैसे काढण्याच ेअिधकार होते ते त्यांनी काढले आिण बँकेच्या बचत खात्यामध्ये 
ठेवले होते. यासाठी िवभागान ेएक मोिहम राबिवली होती. त्यामध्ये सांगण्यात आले क�, िदनांक ३० जनू पय�त चाल ूवषार्चा सवर् खचर् करण्यात 
यावा. त्यानंतर एक जलैु पासनू सवर् खाती बंद करण्यात येणार. तसेच, पिब्लक फायनान्स मॅनेजमेंट िसस्टीम एका सॉफ्टवेअरमध्ये आणली जाणार 
आह.े सदर कायर्वाही ही जलैु मिहन्यामध्ये स�ु केली. त्याचप्रमाण ेसवर् अिधकार्यांना सांगण्यात आले क� बँक खाती बंद करण्यात येऊन बंद 
केलेल्या खात्यामध्ये िकती िशल्लक बॅलेन्स आह ेयाची मािहती घऊेन प्रमाणपत्र घणे्यात यावे. तसेच यामध्ये िशल्लक असलेली रक्कम िजल्हा 
कायार्लयामध्ये जमा करण्यात यावी. िजल्हास्तरावरील कायार्लयामध्ये जमा झालेली रक्कम पणु े आय�ु कायार्लयामध्ये जमा होईल. परंत ु
आय�ुस्तरावर एवढया मोठया रकमेची मोजणी करण ेआिण पडताळणी करण ेशक्य झाले नसते. त्यामळेु पनु्हा ते िजल्हास्तरावर दणे्यात आले. या 
सवर् जमा झालेल्या रकमचेी एकित्रत बेरीज केली तर जवळपास ६०० कोटी �पये सध्या िवभागाकडे आहते. या ६०० कोटी �पयांचा खचर् 
महालेखापालांच्या िहशेबाप्रमाण ेकरण्यात आलेला आह.े यामध्ये व्याजाची रक्कम आिण मळू रक्कम िकती आह,े तसेच िकती रक्कम  कोणत्या 
उद्दशेासाठी काढण्यात आली आह,े यासाठीचे कॅशबकु उपलब्ध नाहीत. औरंगाबाद येथील कायार्लयामध्ये पाच कोटी �पयांचा सेल्फ िवड्रॉल 
चेक होता. त्यासाठी पोिलसांकडे गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े इतर कायार्लयाची मािहती िमळेलेली नाही असे िवभागीय सिचवांनी 
अवगत केले.  

It is a sample of one district, what can be the situation in other districts? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता याव�न 
असे िदसते क�, िवभागामध्ये बेिशस्त कारभार स�ु आह.े औरंगाबाद येथे पाच कोटी �पये कोणत्या कारणासाठी काढण्यात आलेले आहते.अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता यामध्ये जवळपास ५८५ कोटी �पये िशल्लक आहते. कृिष िवभागाने िव� िवभागाला िवनतंी केली आह ेक�, 
सदर रक्कम ही कोषागारामध्ये सस्पने्स अकाऊंटमध्ये जमा क� दणे्यात यावी.औरंगाबाद येथे संि�� दयेकावर (A.C Bill)सदर रक्कम काढण्यात 
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आलेली आह.े यामध्ये डी.ए.टी. िवभागाच्या आिण महालेखापाल कायार्लयाच्या सवर् अिधकार्यांना बोलिवण्यात आले होते. महालेखापाल 
कायार्लयाने स�ुवातीला फारसा सहयोग दशर्िवला नाही. त्यामळेु िवभागने सी.ए.जी. यांना सहकायर् करण्यासाठी पत्र िदले. यामध्ये सवा�ना त्रास 
होणार आह.े त्यामळेु िवभागाकडे असलेले ६०० कोटी �पये सवर्प्रथम शासनाच्या ितजोरीमध्ये जमा करण्यात येतील. मागील वषार्चे  नयेत म्हणनू 
कंप्यटुराईज िसस्टीम तयार करण्यात आलेली आह.े यापढुील काळामध्ये खचर् मळेाच्या कामात  अडचण येणार नाही. यामध्ये रक्कम आह�रत  
करण ेबंद झाले आह.े आता लाभाथ्या�च्या खात्यावर आधार िलंकद्वारे पसेै जमा होतात. त्यामळेु ज्या िठकाणी िठबक िसंचानासाठी िवभागाला 
पैसे कमी पडत होते, त्यािठकाणी आता या कामासाठी िवभागाकडे अिधक िनधी िशल्लक रािहलेला आह.े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले व 
महालेखापालांनी मागील िहशेब िनकाली काढण्यासाठी मदत करावी, अशी िवनतंी केली. 

महालेखापालांनी या िवषयाबाबत िवभागाला आवश्यक ते सहकायर् करावे, असे लोकलेखा सिमतीमाफर् त त्यांना सांगण्यात येईल असे 
सिमतीने आ�स्त केले.  

सदर िहशबे हा सन २००७-०८ पासनू आह.े बँक अकाऊंटमध्ये असलेल्या खात्याच ेकॅशबकु नसल्यामळेु व्याज आिण मळू रक्कम िकती 
आह,े ह ेसमजत नाही. औरंगाबाद येथे पाच कोटी �पये सेल्फ ट्रान्सफर केल्याची बाब ल�ात येण्याचे कारण असे क�, त्या िठकाणी बदली होऊन 
आलेल्या अिधकार्याने कॅशबकुची मागणी केल्यामळेु ही बाब िनदशर्नास आली आह.े पाच कोटी �पयांचे सेल्फ िवड्रॉल करण्यात आलेले 
आहते अशी मािहती िवभागीय सिचवांनी िदली.  

पाच कोटी �पयांचे काढलेले सेल्फ िवड्रॉल, it can be misappropriation also असे मत सिमतीन े व्य� केले असता,यासंदभार्त  
पोलीस स्टेशनमध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आह.े त्याबाबत पढु े काय कायर्वाही करण्यात आलेली आह,े याबाबतची मािहती सध्या 
उपलब्ध नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

औरंगाबाद येथील पाच कोटी �पयांचा िहशेब िमळत नाही. Don’t you have internal audit system in your department? अशी 
िवचारणा सिमतीन ेकेली असता पाच कोटी �पये काढल्याचा िहशेब िमळतो. परंत ुकाढण्यात आलेले पसेै कोठे खचर् करण्यात आले याचा िहशेब 
िमळत नाही. 

औरंगाबाद येथील पाच कोटी �पयांचा िहशेब िमळत नाही. Don’t you have internal audit system in your department? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता, ज्यावेळेस बँकेच ेएस.ई. बील काढण्यात येत होते तेव्हा सहायक संचालक, कोषागार यांना या िवषयापासनू दरू 
ठेवण्यात आलेले होते. तसेच, उप िवभागीय कृिष अिधकारी (एस.डी.ए.ओ.) यांनाच सदर पैसे काढण्याचा अिधकार िदला होता. प्रत्येक िठकाणी 
कोषागार िवभागाला बाजलूा ठेवण्यात आलेले होते. प्रत्येक वेळेस महालेखापालांचे लेखा प�र�ण करण्यात आलेले होते. परंतु त्यांनी याबाबत 
बी.डी.एस.वरील आकडेवारीनसुार ऑडीट करण्यात आले होते. यामध्ये प्रत्य� झालेला खचर् िदसनू येत नाही. त्यामळेु येथे करण्यात आलेली 
चचार् ही अपरुी आह.े पी.एफ.एस.एम. प्रणाली स�ु झाल्यानंतर सवर् गो�ी ऑनलाईन होतील. त्यामध्ये कोणत्या खात्याव�न िकती खचर् करण्यात 
आले याची मािहती िमळू शकते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केली.  

यामध्ये डायरेक्ट बेिनिफट ट्रान्सफर होते. त्यामळेु सेल्फ िवड्रॉलची पध्दत बंद करण्यात यावी असे सिमतीने सिूचत केले असता, जर 
िसिस्टममधनू पेमेंट केले  नाही तर ते डी.बी.टी. मध्ये िदसते. परंतु कोणाच्या खात्यावर पैसे गेले आहते, ते कळू शकत नाही. यामध्ये लाभाथ्या�च्या 
खात्यावर पैसे जाण ेमह�वाच ेआह.े यासाठी योग्यती कायर्वाही करण्याच ेकाम िवभागामाफर् त स�ु आह.े यावेळेस खचर् मेळाच ेकाम  राहणार नाही. 
परंतु यामध्ये ६०० कोटी �पयांचा मदु्दा पढु ेसमोर येणार आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

सन २०१४-१५ च्या िविनयोजन लेख्यांचा हा िवषय स�ु आह.े यामध्ये ६०० कोटी �पये िवभागाच ेलेख्यांच्या बाहरे आहते. त्यामळेु जो 
पय�त सदर ६०० कोटी �पये चलनाद्वारे भरण्यात येत नाही, तो पय�त सदर लेखे बंद करता येणार नाही. अन्यथा ह ेलेखे बंद केले तर सदर ६०० 
कोटी �पयांची नोंद लेख्याबाहरे राहील.यामध्ये ४० हडे असतील आिण त्या ६०० कोटी �पयांमधील २०० कोटी �पये या वषार्च ेअसतील तर ह े
लेखे बंद करता येणार नाहीत.असे सिमतीने सिूचत केले. 

यामध्ये जे ६०० कोटी �पये आहते, ते सन २००७-०८ पासनू आहते. सिमतीकडे जी कागदपत्रे सादर झालेली आहते आिण 
महालेखापालांनी जी पडताळणी केली आह,े त्याव�न एक नवीन मदु्दा िवभागाच्या सिचवांनी सिमतीला सांिगतलेला आह.े सन २००७-०८ पासनू 
ही रक्कम िदसत आह.े तसेच िजल्हािनहाय खचर् मेळाचे काम िवभागामाफर् त करण्यात येत आह.े यामध्ये जी व्याजाची रक्कम आह,े ती खचर् 
मेळाच ेकाम क�न वषर्िनहाय तपासणी क�न  महालेखापालांच्या सहकायार्न ेया ६०० कोटी �पयांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी सचूना  या 
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सिमतीनेकेली आह.े तसेच, सन २०१४-१५ च ेजे िविनयोजन लेख ेसिमतीला प्रा� झाले आहते, त्या लेख्यांचा अहवाल िवभागान ेिदलेले आह.े 
तो िवषय आता संपलेला आह.े परंतु हा जो नवीन मदु्दा उपिस्थत केला आह ेत्यामागील १० वषा�च्या ऑडीटची प्रिक्रया महालेखापालांनी स�ु 
करावी. तसेच, ६०० कोटी �पये कोणत्या कोणत्या वषार्तील आहते, याचा अहवाल सिमतीला दणे्यात यावा.असे सिमतीने सिूचत केले ज्यावेळेस 
सन २००६ पासनू महालेखापाल या िवभागाच ेऑडीट करीत होते, त्यावेळेस सदर रक्कम त्या ऑडीटमध्ये दशर्िवण्यात आली नाही काय  ? अशी 
िवचारणा सिमतीन े केली असता, जमा खचार्च े खचर् मेळाचे काम केले  म्हणनू सदर िविनयोजन लेख े तयार झालेले आहते असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले.  

 िवभागाने िजल्�ाच्या नावे रक्कम काढली, िजल्हा कायार्लयाने िवभागाकडून आलेली रक्कम उप िवभागीय कृिष अिधकारी 
(एस.डी.ए.ओ.) यांना पाठिवली, उप िवभागीय कृिष अिधकारी (एस.डी.ए.ओ.) यांनी तीच रक्कम तालुका कृिष अिधकार्यांना पाठिवली, अशी 
वस्तुिस्थती आह.े त्यामळेु याबाबतची सखोल चौकशी क�न त्याबाबतचा अहवाल सिमतीला सादर करण्यात यावा. सदर अहवाल प्रा� 
झाल्यानंतर त्या अहवालावर चचार् करण्यात येईल. तसेच, यासाठी महालेखापालांनी िवभागाला आवश्यक ते सहकायर् करावे. The Secretary 
wants to keep informed the PAC this is the reason he has given this information to us. िवभागान ेसवर् तपासणी करण्याची 
आवश्यकता आह.े याबाबतचा अहवाल महालेखापालांना दणे्यात यावा. तसेच एक अहवाल सिमतीला दखेील दणे्यात यावा, जेणके�न सिमती 
महालेखापालांना यासाठी सहकायर् करण्याची िवनतंी करेल. ज्या ज्या िठकाणी गरैव्यवहार झालेले आहते, त्यािठकाणी फौजदारी गनु्ह े दाखल 
क�न योग्य ती कायर्वाही करण्यात यावी असे सिमतीने सिूचत केले असता, हा  अिनयिमततेचा मदु्दा आह.े िविनयोजन लेख्यांचा आिण या 
बाबीचा संबंध नाही असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

ही एक प्रकारची अिनयिमतताच आह.े तसेच यामध्ये िनधीचा गरैव्यवहार केला आह.ेजर महालेखापालांनी याबाबत आ�ेप काढलाच 
नसेल तर त्यामध्ये त्यांची भिूमका फारशी राहणार नाही. सदर ६०० कोटी �पयांची पडताळणी िवभागाच्या अतंगर्त लेखा परी�कांनी करावयाची 
असते.यामध्ये असणारी रक्कम ही भरपरू मोठी आह.े यामध्ये जो गरैव्यवहार झालेला आह,े त्याची सिमतीला मािहती दणे्यात यावी. त्यामळेु याची 
पडताळणी महालेखापालांच्या मदतीिशवाय होऊ शकणार नाही असे सिमतीन ेसिूचत केले. 
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अिभप्राय व िशफारशी :-  

मागणी क्र. डी-३ 

अिभप्राय :- 

 2.3 कृिष व पदमु (कृिष) िवभागाच्या सन २०१४-२०१५ च्या मागणी क्रमांक डी-३ मध्ये प्रधानशीषर् २४०१-पीक संवधर्न, २४०२-मदृ 

व जलसंधारण व २४१५-कृिष िवषयक संशोधन व िश�ण या तीन लेखाशीषार्खाली िमळून �पये ३८,५८,५१,१८ हजार (�पये तीन हजार आठश े

अठ्ठावण्ण कोटी एकावन्न ल� अठरा हजार फ�) एवढी तरतदू मजंरू करण्यात आली होती व �पये १०,६८,७६,७३ हजार (�पये एक हजार 

अडुस� कोटी शहा�र ल� �याह�र हजार) एवढी परूक मागणी घणे्यात येऊन अिंतम तरतूद �पये ४९,२७,२७,९१ हजार (�पये चार हजार नऊशे 

स�ावीस कोटी स�ावीस ल� एक्याण्णव हजार) एवढी झाली होती. तथािप, या शीषार्खाली खचर् अपे�पेे�ा कमी होऊन �पये ८३९,७९,७९ 

हजार (�पये आठशे एकोणचाळीस कोटी एकोणऐशंी ल� एकोणऐशंी हजार फ�) एवढी बचत झाली आह.े सदर बचतीचा िवचार करता �पये 

१०,६८,७६,७३ हजारांची परूक तरतूद आनावश्यक होती, असा महालेखापालांनी आ�पे घतेला होता.  

 2.4 या संदभार्त सिमतीने िवभागाच्या सिचवांची सा� घतेली. सा�ीच्यावेळी प्रधानशीषर् २४०१-पीक संवधर्न याबाबतचा मदु्दा चच�स 

आला असता त्यामध्ये खचर् मेळा वेळेवर झालेला नाही, असे सिमतीच्या िनदशर्नास आले तसेच कें द्र शासनाकडून जो िनधी प्रा� झाला नाही, 

त्यासंबंधीत िवभागाकडून काही बाबींची पतूर्ता करावयाची राहीली होती का ? याबाबत दखेील सिमतीने िवचारले असता मागील वष�चा िनधी 

दखेील खचर् न होता िशल्लक राहीला होता, असे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. याबाबत सिमतीस मािहती दतेाना कें द्र शासनाच्या कृिष मंत्रालयान े

तीन हप्त्यामध्ये िनधी िदला होता. त्यापैक� पिहला ह�ा ४ ऑगस्ट रोजी, दसुरा ह�ा २८ जानेवारी रोजी व ितसरा ह�ा १८ माचर् रोजी प्रा� झाला 

त्यामळेु �पये ४ कोटी ५७ ल� इतक� रक्कम खचर् न होता िशल्लक राहीलेली िदसते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

िशफारस :- 

 2.5 िवभागाने वािषर्क लेख्यांचा खचर्मेळ िविहत वेळेत न केल्याचे सा�ीच्यावेळी िनदशर्नास आले. महाराष्ट्र 

अथर्सकंल्पीय िनयमपुिस्तका यातील िनयम १५७ मध्ये शासक�य खचार्चा एकूण मेळ महालेखापालांच्या पुिस्तकेत नोंदिवलेल्या 

खचार्शी घालण्याबाबत सिवस्तर कायर्पध्दती िविहत करण्यात आली आहे, असे असले तरी िवभागाकडून करण्यात आलेला 

खचार्चा मेळ महालेखापालांच्या पुिस्तकेत नोंदिवलेल्या खचार्शी वेळच्यावेळी िबनचुकपणे व योग्य�रत्या घालण्यात येत नसल्याचे 

सिमतीच्या िनदशर्नास आले आहे. प�रणामी एकूण िवभागाच्या नोंदवहीप्रमाणे होणारा खचर् व महालेखापालांच्या पिुस्तकेप्रमाणे 

नोंदिवलेला खचर् यात तफावत आढळते. त्यामुळे िवभागाने खचर् मेळाच्या कामात कामचुकारपणा केल्यामुळे महालेखापालांना 

त्यांच्या लेखाप�र�णात आ�ेप घ्यावे लागतात. या प्रकरणी देखील खचर्मेळ न केल्यामुळे खचार्त तफावत आढळली आहे. त्यामुळे 

ज्या अिधकारी / कमर्चारी यांनी खचार्चा ताळमेळ तसेच चुक�च्या नोंदीचा प्रस्ताव िविहत मुदतीत महालेखापाल कायार्लयास सादर 

केलेला नाही, त्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये याबाबतची नोंद घेण्यात यावी व याबाबत केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीस ३ 

मिहन्यात कळिवण्यात यावी, अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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 2.6 िवभागाकडील �र� असलेल्या िविवध सवंगार्तील पदांमुळेदेखील िनधी िशल्लक रािहला आहे, असे सा�ीच्यावेळी 

सिमतीच्या िनदशर्नास आले. सदरह� पदे िकती कालावधीपासनू व कोणत्या िविश� सवंगार्तील आहेत, याबाबतची मािहती 

सिमतीस प्रा� झालेली नाही. कृिष िवभागाचा व्याप व िवस्तार पाहता त्याच्या अिधपत्याखाली असलेली पदे बराच काळ �र� 

ठेवणे सयं�ु�क नाही. िवभाग स�म व कायर्�म करण्याकरीता िवभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच या 

िवभागाचा ग्रामीण जनतेशी व िवशेषत: बळीराजाशी सबंधं असल्यामुळे िवभागाने त्यांच्याकडे �र� असलेल्या पदांचा आढावा 

घेऊन सदर पदे भरण्याबाबतची कायर्वाही तात्काळ करावी व िवभागाने केलेल्या कायर्वाहीबाबत सिमतीस ३ मिहन्यात अवगत 

करण्यात यावे.  

प्रधानशीषर्-२४१५ कृिष िवषयक सशंोधन व िश�ण :-  

महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठास सहायक अनदुान – 

अिभप्राय :-  

 2.7 या शीषार्खाली मळू अनदुान �पये २७५.७० कोटी एवढ े होते. �पये १४.५० कोटी परुवणी मागणीच्या माध्यमातनू घतेले व 

त्यापैक� �पये ३७.५४ कोटी प्रत्यािपर्त करण्यात आले आहते, अशी सिमतीस मािहती प्रा� झाली. िवभागास या शीषार्खाली �पये २५२.६५ कोटी 

एवढी रक्कम प्रा� झाली होती. त्यापैक� प्रत्य�ात �पये २४२ कोटी एवढी रक्कम खचर् झाली. उवर्�रत �पये १० कोटी एवढी रक्कम ही 

िवभागाकडेच पडून होती. िवभागाने सदरह� �पये १० कोटी रक्कम ही माह े ऑगस्ट मध्ये प्रत्यािपर्त केल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. 

वास्तिवक पाहता माचर् मिहना संपण्यापवू� सदरह� �पये १० कोटी एवढी रक्कम शासनास प्रत्यािपर्त करण ेआवश्यक असताना �पये १० कोटी 

एवढी रक्कम उिशरा का भरण्यात आली, याबाबत प्र� िनमार्ण झाला. येथे दखेील सदरह� रक्कम ही प्रत्यािपर्त झालेली आह ेपरंतू खचर्मेळा वेळेवर 

न झाल्यामळेु रक्कम ल�ात आलेली नाही असे अिभप्राय महालेखापालांनी नोंदिवले. याबाबत महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठाकडून खलुासा 

मागवनू सिमतीस सादर करावा, असे सिमतीने सिूचत केले. 

िशफारस :- 

 2.8 महालेखापालांनी कृिष िवभागांच्या वािषर्क लेख्यांचा खचर्मेळ न केल्यामळेु िवभागाच्या नोंदवहीत होणारा खचर् व 

महालेखापालांच्या पिुस्तकेप्रमाण ेनोंदिवलेला खचर् यात तफावत आढळून आल्याच ेिनदशर्नास आणले. यापवू�च्या मदु्दावर दखेील कृिष िवभाग 

वािषर्क लेख्यांचे खचर्मेळ करण्यात गांभीयर् दशर्िवत नसल्याचे िनदशर्नास आले आह.े तसेच चकु�च्या नोंदीच े प्रस्ताव दखेील िविहत मदुतीत 

महालेखापाल कायार्लयास सादर करण्यात येत नाहीत. खचर्मेळ व चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव िविहत मुदतीत न केल्यामुळे �पये १० कोटी 

एवढ्या रक्कमेची तफावत आढळून येत आहे. महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठाकडील जे अिधकारी / कमर्चारी यांचेकडे खचार्चा 

ताळमेळ तसेच चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव याचे काम सोपिवलेले होते व ते पूणर् करण्याची त्यांची जबाबदारी होती त्यांचे प्रस्ताव 

िविहत मुदतीत सादर केलेले नाहीत, त्यांच्याकडून कृिष िवभागाने तात्काळ खलुासा मागवावा व हे अिधकारी / कमर्चारी दोषी 

आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई क�न केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीस तीन मिहन्यात देण्यात यावी, अशी सिमतीची 

िशफारस आहे.  
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तसेच या सदंभार्त सिमती असे सचुिवते क�, खचर्मेळ व चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव इत्यादीबाबत सवर् समावेशक सचूना कृिष 

िवभागांतगर्त येणार्या सवर् कृिष िवद्यापीठे व कायार्लयांना िनगर्िमत करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे िवद्यापीठाच्या सबंंिधत 

अिधकारी / कमर्चारी यांच्याकरीता लेखािवषयक बाबींसदंभार्त व िवशेषत: लोकलेखा सिमतीच्या अनुषंगाने उद्भवणार्या 

बाबींसदंभार्त महालेखापाल कायार्लयाच्या समन्वयाने प्रिश�ण कायर्क्रम आखण्यात यावेत जेणेक�न पुढील काळात खचर्मेळ, 

हस्तांतरण नोंद, चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव याबाबत लोकलेखा सिमतीत आ�ेप उपिस्थत होणार नाहीत अशी िशफारस सिमती 

शासनास करीत आहे. या िशफारशीच्या अनुषंगाने िवभागाने केलेल्या कायर्वाहीबाबतची मािहती ३ मिहन्यात सिमतीस अवगत 

करावी. 

प्रधानशीषर्-२४१५ कृिष िवषयक सशंोधन व िश�ण :- 

०१-पशुसवंधर्न, १२० इतर ससं्थांना सहाय्ये, मराठवाडा कृिष िवद्यापीठास सहायक अनुदान - 

अिभप्राय :- 

 2.9 'मराठवाडा कृिष िवद्यापीठास सहायक अनदुान' या खाली �पये २००.८९ लाख एवढा अिधक खचर् झालेला िदसत आह.े तथािप, 

सा�ीच्यावेळी सदरह� खचर् हा अिधक खचर् झालेला नाही, असे सिमतीस अवगत करण्यात आले. याच े कारण सांगताना सेवािनव�ृीचे वय 

वाढल्यामळेु तसेच पद े�र� असल्यान ेबचत झाल्याचे स्प� करण्यात आले. परंत ूयेथे दखेील िवभागाने चकु�च्या नोंदीचा प्रस्ताव िबलंबान ेसादर 

केल्याचे िदसनू येते. त्यामळेु िवद्यापीठाकडून िविहत कालावधीत खचर्मेळाचे काम झालेले नाही, असे ल�ात येते. खचर्मेळाच्या कामाची 

जबाबदारी िनि�त करण्याचे अिधकार ह े कुलग�ंुना असल्यामळेु त्याचेकडून िवभागान े खलुासा मागवनू घ्यावा तसेच संबंिधत लेखा 

अिधकार्यांिव�ध्द कारवाई प्रस्तािवत करावी, असे सिमतीन े सिूचत केले. या संदभार्त िवभागान े कारवाई प्रस्तािवत केल्याच े सिमतीच्या 

िनदशर्नास आणले. 

िशफारस :- 

 2.10 कृिष िवभागाच्या घेतलेल्या सा�ींच्या अनुषंगाने सिमतीस असे िनदशर्नास आले आहे क�, कृिष िवभागांतगर्त 

असणारी िविवध कृिष िवद्यापीठे ही त्यांच्याकडे शासनाकडून प्रा� झालेल्या अनुदानाबाबत िवशेष गांभीयार्ने पाहत नाहीत. या प्रा� 

झालेल्या अनुदानाचा लेखाजोखा ठेवणे हे सबंंधीत िवद्यापीठातील लेखा  िनयोजन अिधकार्याची जबाबदारी असनू सदरह� 

अिधकारी लेखा िवषयक बाबींवर व्यविस्थत िनयंत्रण ठेवीत नाहीत. अत:, यापवू�च सिूचत केल्याप्रमाणे कृिष िवभागाने खचर् 

मेळ्याचा कामासदंभार्त सवर् िवद्यापीठांना मागर्दशर्क सचूना तातडीने िनगर्िमत कराव्यात तसेच अनुदान ज्यांच्या िनयंत्रणाखाली 

िदलेले आहे त्या िनयंत्रण अिधकार्यांवर जबाबदारी सोपवून प्रा� झालेले अनुदान व प्रत्य� झालेल्या खचार्चा ितमाही अहवाल 

कुलगु�ंमाफर् त मूळ िवभागास सादर करण्याबाबत कायर्पध्दती िनि�त करावी व त्याचे योग्य ते पालन होईल याबाबत द�ता घेण्यात 

यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. त्याचप्रमाणे खचर्मेळाच्या कामात िदरंगाई केल्यासदंभार्त सबंंिधत लेखा 

अिधकार्यांिव�ध्द कारवाई प्रस्तािवत क�न केलेल्या कारवाईची मािहती सिमतीला ३ मिहन्यांत कळिवण्यात यावी अशी देिखल 

सिमती िशफारस करीत आहे. 
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प्रधानशीषर्-२४०१ पीक सवंधर्न :- 

११४-तेलिबयांचा िवकास, एकाित्मक तेलिबया उत्पादन कायर्क्रम कें द्र परुस्कृत योजना (कें द्र िहस्सा ७५ टक्के) - 

अिभप्राय :- 

 2.11 एकाित्मक तेलिबया उत्पादन कायर्क्रम कें द्र परुस्कृत योजना (कें द्र िहस्सा ७५ टक्के) यामध्ये ८.२६ ल� एवढा अिधकचा खचर् 

झाल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. सदरह� खचर् अिधकचा होत नसनू िजल्हा अिध�क, कृिष अिधकारी यांचा �पये ९.२५ लाख �पयांचा 

व्यपगत झालेला धनादशे कोषागार अिधकारी यांचेकडून पा�रत झाल्यामळेु अिधक खचर् िदसनू येत आह.े सदरह� चकु�च्या नोंदीचा प्रस्ताव दखेील 

िवभागान ेसादर केला नाही. तसेच खचर्मेळ्याची कायर्वाही दखेील िवभागाकडून झालेली नाही, असे सिमतीच्या िनदशर्नास आले.  

 2.12 िवभागाच्या सा�ीच्यावेळी असेही िनदशर्नास आले क�, ज्यावेळेस खात्यामध्ये काही सधुारणा करण्यात येत होती त्यावेळी खचर् 

केलेल्या �पये ६०० कोटीची नोंद महालेखापालांच्या खात्यामध्ये आह ेपरंत ूिवभागाकडे यांची रोखवहीच उपलब्ध नाही. या संदभार्त स्प�ीकरण 

दतेाना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क�, प्रत्येक िठकाणी म्हणजेच उप िवभागीय कृिष अिधकारी (S.D.A.O.), तालुका कृिष अिधकारी व 

त्यांच्या किन� अिधकारी अशा अिधकार्यांना पसेै आहरीत करण्याच ेअिधकार होते. त्यांनी ते आहरीत केले व बँकेच्या बचत खात्यात ठेवले 

होते. िदनांक १ जलैु पासनू सवर् खाती बंद करण्यात येणार असल्याने सदरह� रक्कम जनू अखरेपय�त खचर् करावयाची होती. बँक खाती बंद 

केल्यावर बंद केलेल्या खात्यांमध्ये िकती रक्कम िशल्लक आह े याबाबत प्रमाणपत्र दणे े सवर् अिधकार्यांना बंधनकारक केले होते व रक्कम 

िशल्लक असल्यास, ती िजल्हा कायार्लयामध्ये जमा करावयाची होती व त्यानंतर ती पणु े आय�ु कायार्लयामध्ये जमा होणार होती. तथािप, 

आय�ु स्तरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील रक्कमचेी पडताळणी करण ेशक्य होणार नसल्याने ते अिधकार पनु्हा िजल्हा स्तरावर दणे्यात आले 

होते. या रक्कमेची एकित्रत बेरीज केली तर ती रक्कम �पये ६०० कोटी एवढी होत असनू त्यामध्ये व्याजाची रक्कम व मदु्दल िकती व रक्कम 

कोणत्या उद्दशेाने काढण्यात आली आह,े याबाबतची रोख नोंदवही उपलब्ध नसल्याचे सा�ीच्यावेळी सांगण्यात आले. 

 2.13 िवभागाची वरील व्यवस्था बघता कृिष िवभागाकडे सध्या बेिशस्त कारभार स�ु आह,े असे सिमतीन े अिभप्राय नोंदिवले. 

त्याचप्रमाण ेऔरंगाबाद येथे संि�� दयेकावर �पये ५ कोटी रक्कम काढल्याच ेिनदशर्नास आले. सदरह� �पये ५ कोटीची रक्कम सेल्फ ट्रान्स्फरद्वारे 

काढली असल्यामळेु या रक्कमेच्या नोंदीसंदभार्त रोख नोंदवहीची मागणी संबिधत अिधकार्याकडून आल्यामळेु या �पये ६०० कोटी रक्कमेची 

नोंद नसल्याची बाब िवभागाच्या ल�ात आली. रोख नोंदवहीच उपलब्ध नसल्यामळेु �पये ५ कोटी कोठे खचर् करण्यात आले याचा िहशोब 

दखेील लागत नाही. सदरह� �पये ६०० कोटी सध्या िवभागाच्या लेख्यांबाहरे आहते त्यांचा संपणूर्त: िहशेब जोपय�त जळुत नाही तो पय�त ह ेलेख े

दखेील बंद करता येत नाहीत. 

 2.14 सन २००७-०८ या वषार्पासनू या �पये ६०० कोटी रक्कमेचा िहशेब िदसनू येत नाही. म्हणजेच जवळजवळ गेल्या १० वषार्पासनू 

�पये ६०० कोटी एवढ्या रक्कमेच्या नोंदी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामळेु गेल्या १० वषार्त अतंगर्त लेखाप�र�ण दखेील कशाप्रकारे झाले असेल, 

याबाबत सिमतीने आ�यर् व्य� केले. त्यामळेु गेल्या १० वषार्तील लेख्यांचे लेखाप�र�ण महालेखापाल कायार्लयान ेलवकरात लवकर क�न 

त्याबाबतचा अहवाल तसेच या संदभार्तील चौकशीचा अहवाल दखेील सिमतीस सादर करावा, असे सिमतीने सिूचत केले. सदर अहवाल प्रा� 

झाल्यावर सिमती त्यावर बैठक�त िवचार िविनमय करणार आह.े 



 169   

िशफारस :- 

 2.15 एकाित्मक तेलिबया उत्पादन कायर्क्रम कें द्र पुरस्कृत योजना (कें द्र िहस्सा ७५ टक्के) यामध्ये �पये ८.२६ लाख इतका 

दशर्िवण्यात आलेला अिधकचा खचर् हा वास्तिवत पाहता अिधकचा खचर् नसल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. परंतू या प्रकरणी 

देखील िवभागाने खचर्मेळ, चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव िविहत कालमयार्देत करण्याची द�ता घेतली नाही याचा असा प�रणाम झाला 

क�, अंितम सधुा�रत अनुदान िनि�त करताना लेख्यांच्या आकडेवारींची पडताळणी व्यविस्थत�रत्या केली नसल्याचे िदसनू येते. 

िवभागाच्या आतापय�त घेतलेल्या सा�ीमध्ये कृिष िवभाग हा त्यांच्या लेखा िवषयक बाबींसदंभार्त कोणतीही गो� गांभीयार्ने घेत 

नाही असे िदसनू येत आहे. वारंवार िविवध उिद�ांखालील खचार्चा ताळमेळ व त्यानुषंिगक करावयाची कायर्वाही याबाबत िवभाग 

अनिभ�च असल्याचे िदसनू येते. यात फार मोठ्या प्रमाणात सधुारणा होणे आवश्यक आहे असे सिमतीचे ठाम मत झाले आहे. 

केवळ िवभागातील अिधकार्यांची खचर्मेळ िविहत वेळेत न करण्याची प्रवृ�ीच यामध्ये िदसनू येत आहे. चुक�च्या नोंदीचे प्रस्ताव 

आिण खचर्मेळ ही कामे िवभागाने िविहत वेळेत व िनयिमतपणे पार पाडली असती तर महालेखापालांनी घेतलेल्या बर्याच 

आ�ेपांचे त्वरीत व त्यांच्याच स्तरावर िनराकरण झाले असते व लोकलेखा सिमतीच्या बैठक�त पुढे या िवचाराथर् बाबी उद्भवल्या 

देखील नसत्या. 

 2.16 खचर्मेळ्याचे काम िविहत कालावधीत न करणे, त्याकडे पूणर्त: दुलर्� करणे, कामात िनष्काळजीपणा दशर्िवणे ही 

बाब अितशय गंभीर असनू या प्रकरणी सबंंिधत अिधकारी / कमर्चारी यांच्यावर जबाबदारी िनि�त क�न त्यांनी कामात 

दशर्िवलेल्या कुचराईबाबत त्यांचेवर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची मािहती सिमती ३ मिहन्यात देण्यात यावी. 

त्याचप्रमाणे आगामी कालावधीत लेखा िवषयक काम िविहत कालावधीत होण्यासाठी या कामाकरीता कृिष िवभागातील व�र� 

अिधकार्याची िनय�ु� करण्यात यावी व त्या अिधकार्यावर या सवर् बाबीची जबाबदारी सोपवून त्यास या कामास उ�रदायी 

करण्यात यावे, अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

 2.17 िवभागाच्या सा�ीच्यावेळी जवळपास �पये ६०० कोटी एवढ्या रक्कमेच्या खचार्ची नोंद उपलब्ध नाही, अशी 

मािहती सिमतीस प्रा� झाली. सदरह� �पये ६०० कोटी रक्कम ही सन २००७-०८ पासनू िवभागाच्या लेख्याबाहेर आहे. त्यामुळे ही 

रक्कम शासनाकडे जमा होत नाही तो पय�त लेखे देखील बंद करता येत नाही. या �पये ६०० कोटी रक्कमेमध्ये मूळ मुद्दल व व्याज 

िकती याचा देखील िहशेब नाही. सदरह� रक्कम ही लेख्याबाहेर असण्याची बाब  औरंगाबाद येथील कायार्लयामध्ये �पये ५ कोटी 

सेल्फ ट्रान्स्फर केल्याचे िवभागाच्या अिधकार्यांने रोख नोंदवहीची मागणी केल्यामुळे अपघातानेच िनदशर्नास आल्याची मािहती 

सिमतीस प्रा� झाली. या �पये ६०० कोटीची रक्कम िजल्हा कायार्लये, उप िवभागीय कृिष अिधकारी  (S.D.A.O.), तालकुा कृिष 

अिधकारी यांच्याशी सबंंिधत आहेत. त्यामुळे या रक्कमेची व्या�ी देखील फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. सन २००७-०८ या 

वषार्पासनू म्हणजेच जवळजवळ १० वषार्पय�त ऐवढी मोठी रक्कम कशी, कोणी, केव्हा, कोणाच्या आदेशाने खचर् करण्यात आली व 

या खचार्ची नोंद देखील कोणत्याच स्तरावर झाली नाही, हे एक प्रकारचे आ�यर्च आहे. ही एक प्रकारची अिनयिमतता तर आहेच 

परंतू यात िनधीचा गैरव्यवहार झाल्याची शंका सिमतीस वाटत आहे. गेल्या १० वषार्त झालेली िविवध अंतगर्त लेखा प�र�णे, लेखा 

प�र�णे, खचर्मेळे हे करताना ही बाब िनदशर्नास आली नाही क�, िनदशर्नास येऊन देखील त्या गो�ीकडे जाणून बुजून दुलर्� 

करण्यात आले, याचा खलुासा होणे आवश्यक आहे.  
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 2.18 या सवर् बाबींचा तपास करण्यासाठी व �पये ६०० कोटी हे शासनाच्या ितजोरीत पुन्हा आणून याचे लेखे बंद 

होण्याच्या ��ीने िवभागाकडून झालेली अिनयिमता शोधून काढण्यासाठी महालेखापाल कायार्लयातील व�र� अिधकार्यांची एक 

सिमती तात्काळ स्थापन क�न या सिमतीस सन २००७-०८ या वषार्पासनूचे िवभागाचे लेखाप�र�ण अत्यतं काटेकोरपणे करण्यास 

सांगून त्याचा अहवाल लोकलेखा सिमतीस िविहत मुदतीत सादर करण्यास कळिवण्यात यावे. महालेखापाल कायार्लयाने गठीत 

केलेली सिमती, सिमतीची कायर्क�ा व सिमतीस अहवाल सादर करण्याची िदलेली मुदत याबाबतची मािहती लोकलेखा सिमतीस 

कळिवण्यात यावी. महालेखापाल कायार्लयाने िनयु� केलेल्या सिमतीस िवभागाने िविहत कालावधीत काम पूणर् करण्यास 

सहकायर् करावे अशी सिमती िशफारस करीत आहे. त्याचप्रमाणे या गैरव्यवहारामध्ये दोषी आढळणार्या सवर् तत्कािलन व िवद्यमान 

अिधकारी / कमर्चारी यांचेवर आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशीही सिमती िशफारस करीत आहे. 

महालेखापाल कायार्लयाने लेखाप�र�ण क�न केलेला अहवाल व या अहवालाच्या अनुषंगाने िवभागाने दोषींवर केलेल्या 

कारवाईची मािहती महालेखापाल कायार्लयाने त्यांचा अहवाल िवभागास सादर केल्याच्या िदनांकापासनू ३ मिहन्यांच्या आत 

िवभागाने सिमतीस द्यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 
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िनयोजन िवभाग 

3.1 भारताचे िनयंत्रक व महालेखापरी�क यांच्या सन २०१४-२०१५ या वषार्च्या िविनयोजन लेख ेअहवालातील िनयोजन िवभागांतगर्त 
अनदुान क्रमांक ओ-17-िजल्हा रायगड, ओ-20 िजल्हा पणू,े ओ-21 िजल्हा सातारा व ओ-38 िजल्हा नागपरू  यामधील िशषा�तगर्त झालेला 
अिधक खचर् व बचतीवरील खचार्संबंधी महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात पढुीलप्रमाण े अिभप्राय िदल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले 
आह.े  
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मागणी क्रमांक ओ-१७ -- िजल्हा रायगड 

सा�:-- 

3.2 मागणी क्रमांक ओ-17 संदभार्त अिधक मािहती जाणनू घणे्यासाठी सिमतीन े िदनांक 11 एिप्रल 2018 रोजी अप्पर मखु्य सिचव,  
िनयोजन िवभाग यांची सा� घतेली. 

२४०३ पशुसवंधर्न, १०१, पशुवैद्यक�य सेवा व पशुआरोग्य, िजल्हा योजना रायगड, पशुवैद्यक�य दवाखान्याचे /प्रथमोपचार 
कें द्राचे बांधकाम  

सदर कामाच्या संदभार्त ४० लाख �पयांची मळु गँ्रट आह,े िवभागाने ती गँ्रट ५६ लाख �पयान ेवाढवनू िदली आह,े तत्संदभार्त सांगावे असे 
सिमतीने सिूचत केले असता, सदर कामासाठी ४० लाख �पये गँ्रट ठेवली होती. रायगड िजल्�ातील कोणत्याही पशवैुद्यक�य दवाखान्यात एक्सरे 
मिशन नव्हती. नागोठण ेव चौक अशी दोन मोठी पशधुन असलेली गावे आहते, तेथील दवाखान्यांत एक्सरे मिशन घणे्याचा प्रस्ताव िडसेंबरमध्ये 
िवभागाला पाठिवला होता असे िवभागीय प्रितिनधीने सांिगतले. 

दवाखान्याची श्रणेी कोणती होती ? असे सिमतीन ेिवचारले असता, दवाखान्याची श्रेणी १ आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधीने सांिगतले. श्रेणी 
१ दवाखान्याला एक्सरे मिशन अलाऊ आह ेका ? पशवैुद्यक�य दवाखाना श्रेणी १ ला कुठेही एक्सरे मिशन दतेा येत नाही असे सिमतीच ेमत 
असल्याचे सिमतीन ेसांिगतले असता,  तेथे पॉिलिक्लिनकही आहते असे िवभागीय प्रितिनधीने सिमतीस अवगत केले. 

रायगड िजल्�ात पॉिलिक्लिनक कुठे आहते ? असा सिमतीन ेप्र� केला असता,  पेण, नागोठण,े अिलबाग, महाड अशा ४-५ िठकाणी 
पॉिलिक्लिनक आहते असे िवभागीय प्रितिनधीन ेसांिगतले. 

िवभागान ेसवर् एक्सरे मिशन पॉिलिक्लिनकसाठी घतेली आहते का ? असे सिमतीन ेिवचारले असता िवभागीय प्रितिनधीने होकाराथ� उ�र 
िदले. तेथे एक्सरे मिशन ऑपरेटर, टेिक्निशअन आह ेका, त्यांची पद ेआहते का ? असा सिमतीन ेप्र� केला असता पद ेउपलब्ध असनू त्यांनी 
एलडीओनंा प्रिश�ण िदले आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधीने सांिगतले. 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, वनांमधील मृद व जलसधंारणाची कामे  

उपरो� मागणीच्या संदभार्त स्पष् ट करावे असे सिमतीच ेिनदशे िदले असता, सदर कामासाठी १ कोटी २० लाख �पयांचा िनयतव्यय होता. 
मात्र एजन्सीन े २ कोटी ७० लाख �पयांची जास्तीची मागणी केली होती. कन्व्हजर्नच्या िस्कमची कामे पणूर् करण्यासाठी मागणी केली होती. 
कन्वजर्नची िस्कम म्हणजे जलय�ु िशवार गिॅबयन. पढुच्या वष� जलय�ु िशवार होणार होते, त्यांचे गिॅबयनचे स्ट्रक्चर, सीसीटी बंधारे होते, 
त् यामळेु त्यांनी जास्तीची मागणी केली होती. रोहा व अिलबाग अशी २ िडिव्हजन आहते. फॉरेस्ट रोहाला िदले आह,े मात्र अिलबागला पैसे कमी 
पडले, त्यामळेु �रॲप्रोिप्रएशन क�न त्यांना पैसे िदले आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधीन ेसिमतीस अवगत केले. 

२७०२ लहान पाटबंधारे, लघु पाटबंधारे योजनांचे सव��णाचे काम- 

उपरो� मागणी संदभार्त मािहती दणे्यात यावी अशी सिमतीन ेसचूना केली असता,  बाब क्रमांक ६ - लघपुाटबंधारे, ही सव्ह�ची योजना 
आह,े यासाठी २५ लाख �पये िनयतव्यय होता. मात्र एजन्सीची मागणी, अित�र� गरज म्हणनू त्यांनी आम्हाला डीपीडीसीमध्ये मागणी प्रस्तािवत 
केली. १ कोटी ४२ लाख �पयांची अित�र� मागणी केल्यामळेु आम्ही त्यांना ती रक्कम उपलब्ध क�न िदले. सव्ह� व १०१ ते २५० हके्टरची 
कामे यासाठी ती रक्कम दणे्यात आली असे िवभागीय प्रितिनधीने सांिगतले. 

खपू मोठी रक्कम आह.े बजेिटंगमध्ये एवढा मोठा फरक कसा पडला ? िवभागाने बजेिटंगमध्ये फ� २५ लाख �पयेच ठेवले आहते. 
िवभागाला अचानक १ कोटी ४२ लाख �पयांची का गरज िनमार्ण झाली ? असे सिमतीने िवचारले असता, िवभागाकडे दोन िडिव्हजन आहते, 
एक कोलाडला व एक ठाण-ेकळवा येथे आह.े ठाण् याच्या भागात पनवेल व खालापरू िवभाग जोडला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

बजेिटंगच्या वेळी प्लॅिनंगमध्ये का कमी पडला ? िवभागान ेफ� २५ लाख �पयांचीच मागणी केली िकंवा त्या रकमचेे बजेट झाले, नंतर 
एवढी मोठी रक्कम लागली. खपू पट रक्कम झाली. ५ ते ६ पट रक्कम झाली. सव्ह� झाले हहेी ठीक आह.े पण सव्ह� बर्याचदा प्रॉपर टेिक्नकली 
साऊंड नसतात. ह े सव्ह� कशाचे आहते ? असे सिमतीने िवचारले असता, १०१ ते २५० हके्टर लघपुाटबंधारे यासंबंधीचे सव्ह� आहते असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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साठवण तलाव आहते का ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, त्यास िवभागीय प्रितिनधीनी होकाराथ� उ�र िदले. 

सव्ह� झाल्यावर काय झाले ? समजा सव्ह�मध्ये काही साईट िमळाल्या तर पढुे काय, साईट पाहण्यासाठीच सव्ह� करता का ? असे सिमतीन े
िवचारले असता, िवभागान ेयामधनू दसुर्या वष� काम ेमंजरू केली आहते साईट पाहण,े साईट ॲप्रोचबेल आह ेका ते पाहण ेह ेयामध्ये असते. 
दसुर्या-ितसर्या वष� ती काम ेस�ु केली आहते असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

१ कोटी ४२ लाख �पयांमध्ये िवभागाला िकती साईट योग्य वाटल्या, योग्य वाटल्या असल्या तरी, त्यांना पैसे उपलब्ध होणार आहते  का ? 
असा प्र� सिमतीने केला असता, िवभागान ेक्रमान ेपैसे िदले आहते. सन २०१५-१६ मध्ये २ कोटी �पये िदले आहते असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 

एखाद्या िठकाणी साठवण तलाव करण्याची साईट उपलब्ध आह,े मात्र जलसंधारण िवभागान े त्यांना ६५० हके्टरपय�तचचे अलाऊ केले 
आह.े तेवढे पैसे उपलब्ध आहते का, िवभागाला त्यासाठी जलसंधारण महामंडळाकडून पैसे िमळतील क� आपल्या बजेटमधनू िमळतील ? असा 
प्र� सिमतीने केला असता, स्टेट लेव्हलकडून जास्त िनधीबाबत सांिगतले आह.े िवभागाने सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ मध्ये 
डीपीडीसीमधनूही बजेट प्रोिव्हजन केली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

पॅ्रिक्टकली एखाद्या एजन्सीला काम द्यायच ेअसते त्या ��ीन ेनसुते सव्ह� केले जातात, पण सव्ह� ज्या उद्दशेान ेकेले जातात ते उद्दशे सफल 
होत नाहीत, पढु ेकाही चांगल्या साईट असतील तर त्यावरही काम झाले पािहजे, त्यांच्यासाठी पैसे िमळाले पािहजेत. मात्र पैसे उपलब्ध होत 
नाहीत. सव्ह�ची उपय�ुतता झाली पािहजे. सव्ह� क�न काय िनष्पन्न झाले, हहेी पािहले पािहजे. सव्ह� झाला, मात्र ती साईट व्हायबल नाही, असे 
होऊ नये. काँटॅ्रक्टर िड्रव्हन सव्ह� असतात. १ कोटी ४२ लाख �पये खचर् झाले तरी त्याची उपयोिगता होईल, असे मला वाटत नाही. आपण २ 
वषा�नी पनु्हा पहावे क�, त्यामध्ये काय उपयोिगता झाली. फ� सव्ह� होतो. एका मिशनने स्टॅ्रटा तपासतात. सव्ह� केल्यानतंर ते प्रकल्प राबिवण्यात 
आले का ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, िवभागीय प्रितिनधींनी होकाराथ� उ�र िदले. 

सव्ह�मध्ये िकती प्रकल्प व्हायबल व िकती नॉन व्हायबल िनघाले ? असा प्र� सिमतीने केला असता, िवभागाकडे तीही मािहती उपलब्ध 
आह.े ० ते १०१ हके्टरची २५ कामे एिलिजबल िनघाली, एमआय सव्ह�ची ४ कामे एिलिजबल िनघाली. जानेवारी, २०१५ पासनू ती कामेही स�ु 
केली आहते. एमआय सव्ह� िडिस्ट्रक्टची कामे होती असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाने आता एमआयमध्ये ४ कामे असल्याच ेसांिगतले आह े४ कामांचे एिस्टमटे काय होईल, त्याचे पढुील िनयोजन झाले आह ेका ? 
िवभागान े१०१ हके्टरपय�तची २५ काम ेसांिगतली आहते. प्रत्येक कामाच ेअदंाजपत्रक मोठे असेल असा प्र� सिमतीने केला असता, १५-२० 
लाख �पयांची कामे आहते. िवभागान ेत्यासाठी थोडे-थोडे पैसे डीपीडीसीमधनू दते आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभाग रायगडमध्ये ५० वषा�चा सव्ह� क�न ठेवत आहात काय, पैसे आहते म्हणनू सव्ह� क�न ठेवायचा, असे चालले आह ेका ? काम ेस�ु 
करण्यासाठी पैसे कसे उपलब्ध होणार आहते, हाही प्र� आह.े सव्ह� केला, काही एिलिजबल साईट दखेील असतील, पण कामांना पैसे लागणार 
आहते, ते २०-२५ वषा�त आपल्या िनयोजनाप्रमाण े िमळतील का ? िवभागाकडे िजतक्या प्रकल्पांसाठी पैसे उपलब्ध आहते, िततक्याच्या 
प्रकल्पांचा सव्ह� अलाऊ केला पािहजे िकंवा दीडपट केला पािहजे. दीडपट यासाठी कारण काही व्हायबल होतील तर काही होणार नाहीत असे 
मत सिमतीन ेव्य� केले. 

िवभागान ेसन २०१५-१६ पासनू कोणत्याही योजनचेा सव्ह� घतेलेला नाही. सन २०१४-१५ नंतर यावष�ही सव्ह� घतेलेला नाही आिण 
गेल्या वष�ही सव्ह� घतेलेला नाही. सन २०१८-१९ मध्येही सव्ह� घतेलेला नाही. सव्ह�चा अहवालच घतेलेला नाही असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 

३४५२ पयर्टन, पयर्टनासाठी पायाभूत सिुवधा 

या मागणीसंदभार्त स्पष् ट करण्यात यावे असे सिमतीने िनेदशे िदले असता,  हा पयर्टनचा िवषय आह.े रायगड िजल्�ात बर्यापकै� 
समदु्रिकनारा आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागान ेस�ुवातीला अडीच कोटी �पये का ठेवले नाहीत ? असा सिमतीने प्र� केला असता,  स�ुवातीला ८० लाख �पये होते असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

रायगड िजल्हा पयर्टनासाठी ओळखला जातो. मग िवभागाने त्यासाठी कमी पैसे का ठेवता ? असे सिमतीने िवचारले असता, रायगड 
िवकास आराखडा २३९ लाख �पयांचा होता, तो डीपीसी व्यित�र� होता, त्यामध्ये बरीचशी काम े होतात. रायगडमध्ये अनेक पयर्टन स्थळे 
आहते. समदु्रिकनार्याच्या ग्रामपंचायती आहते, तेथे सरुि�ततेसाठी प्रिसध्दी, जनजागतृी, टॉयलेट �म आवश्यक होते. उच्च न्यायालयाचा िनणर्य 
असल्यामळेु त्या प्रकरणांसाठी �रॲप्रोिप्रएशन क�न नगरपािलका व ग्रामपचंायती यांना १ कोटी ३९ लाख �पये िदले आहते असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 
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२८१० अपारंप�रक ऊजार् साधने  

नॉन कन्व्हेंशनलमध्ये ११६ लाख �पयांची गरज कशी पडली ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, िजल्हा प�रषदनेे २४.२ ला प्रस्ताव 
पाठिवला होता. अपारंप�रक ऊजार्मध्ये घरगतुी िदप संच परुवठा करण्याक�रता १ कोटी १६ लाख �पयांची आवश्यकता होती. लोडशेिडंग व 
शेतीतील िदवे यासाठी सोलार संच िदले. तो िनधी उपलब्ध इतर योजनांतील बचतीतून िदला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

२२३० कामगार व सेवायोजन 

 या मागणीसाठी तांित्रक मान्यता िमळाली नाही असे नमदू केले आह?े याबाबत खलुासा करावा असे सिमतीने सांिगतले असता, त्या वषार्त 
उच्च व तंत्रिश�ण िवभागाने नेमलेल्या महाजन सिमतीच्या िशफारशीनसुार अभ्यासक्रम बदलला होता. इन्स्ट्र� मेंट पवू�प्रमाण ेघ्यायची िकंवा नाही 
याबाबत िवभागान ेतांित्रक मान्यता िदली नाही. उपलब्ध िनधीपैक� १२ लाख �पये खचर् झाले होते, उवर्�रत िनधी पनुिवर्िनयोजनाने िवत�रत केला 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

नवीन िसलॅबसप्रमाण े इन्स्ट्र� मेंट घ्यायची होती का? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, फेब्रवुारी-माचर्पय�त त्यांच्या मखु्यालयाकडून 
तांित्रक मान्यता िमळाली नाही. मागील २-३ वषार्पासनू आयटीआय िवभागाचा २५ ते ३० टक्के िनधी खचर् होतो. उवर्�रत रक्कम परत केली जाते. 
त्यांच्या आय�ुांकडून िकंवा मखु्यालयाकडून तांित्रक मान्यता िमळत नाही असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

 ३४५१-सिचवालयीन आिथर्क सेवा, १४१ िनयोजन आरोग्य-िनयोजन मंडळ 

या मागणी अतंगर्त िजल्हा िनयोजन सिमतीतील कामांच ेमलू्यमापन व संिनयंत्रण करण्यासाठी एजन्सी नमेावयाची होती. त्या संदभार्तील 
जीआर २०१५ मध्ये आलेला होता. आमच्या स्तरावर टेंडर काढले होते. परंतु प्रितसाद िमळाला नाही. त्यामळेु ६२.९५ लाख �पयांपैक� ६० 
लाख �पये इतक्या िनधीच ेपनुिवर्िनयोजन करावे लागले. शासनाकडून २०१५-१६ क�रता एजन्सीची यादी प्रा� झाली. त्या यादीप्रमाण ेएजन्सी 
नेमनू सव्ह� करावयाचा होता. शासन िनणर्य २२ जलैु, २०१६ रोजी काढण्यात आला असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

२४०३, पशुसवंधर्न  

सदरह� मागणी पशसंुवधर्न िवभागाची असनू औषधे खरेदी करावयाची होती. उपलब्ध �.७८ लाख इतक्या िनधीपैक� ४५ लाख �पयांची 
औषध खरेदी झाली. उवर्�रत ३३ लाख �पयांच्या औषध खरेदीबाबत आय�ु, पशसंुवधर्न यांच्याकडून तांित्रक मान्यता िमळाली नाही. त्यामळेु 
तेवढा िनधी पनुिवर्िनयोजनाद्वारे िवत�रत करण्यात आला असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

कामधेन ूद�क ग्राम योजनलेा प्रितसाद िमळाला नाही का? असे सिमतीने िवचारले असता, ज्या गावात ३०० पशधुन आह ेत्याच गावात 
योजना राबिवली जाते. रायगड िजल्हयातील ३०० पशधुन असलेली गावे संपली आहते. एकदा गावात योजना राबिवल्यानतंर पनु्हा त्या गावात 
योजना राबिवली जात नाही. २५ लाख �पये ३०० पशधुन असलेल्या गावांसाठी वापरण्यात आले. उवर्�रत िनधी पनुिवर्िनयोजनाद्वारे िवत�रत 
करण्यात आला. आता ही योजना बंद झाली आह.े कोकणामध्ये पशधुन संख्या हळूहळू कमी होऊ लागली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले. 

डीपीडीसीमध्ये िजल्हयासाठी लागणार्या िनधीची तरतूद केली जाते. परंतु संबंिधत िवभागाच्या संचालक िकंवा आय�ु कायार्लयाकडून 
तांित्रक मान्यता न िमळाल्यामळेु िनधी समिपर्त केला जातो. राज्य पातळीवरील. The State level authorities are not giving technical 
sanction and are not co-operating for expenditure to be incurred. त्यामळेु या गो�ी होत आहते. त्यामळेु पनुिवर्िनयोजन करण्याची 
वेळ येते. राज्य पातळीवर बेिसक सधुारणा कशी करता येईल ह ेपािहले पािहजे. अगोदर योग्यप्रकारे िनयोजन केले पािहजे. I am mentioning 
this so that reforms can be done असे सिमतीने मत व्य� केले असता, पवू� िवभागाकडून तांित्रक मान्यता िदली जात होती. गेल्या 
वष�पासनू पावर ऑफ डेिलगशेन खालच्या स्तरावर िदल्यामळेु आता िजल्हा प�रषदचे्या कायर्कारी अिभयंत्याला १ कोटी �पयांपय�त मान्यतेच े
अिधकार दणे्यात आले आहते. त्यामळेु स्थािनक स्तरावर तातडीन े तांित्रक मान्यता िमळते. क्र�डा अिधकार्यांना तांित्रक मान्यतेचे अिधकार 
दणे्यात आले आहते. आयटीआयच्या संदभार्त स्थािनक पातळीवरील अिधकार्यांना तांित्रक मान्यतेच ेअिधकार िदले तर िडसेंबरच्या पवू� िनधी 
खचर् होऊ शकतो असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िनयोजन अिधकारी, रायगड यांनी जे म्हटले आह ेती वस्तुिस्थती आह.े This problem is not across all departments but it is 
limited to some departments. उच्च व तंत्रिश�ण िवभाग, आरोग्य िवभागाने खालच्या पातळीवर अिधकार प्रदान केलेले नाहीत. आता 
त्यात सधुारणा होत असनू खालच्या स्तरावर अिधकार िदले जात आहते असे याबाबत िवभागीय सिचवांनी स्प� केले. 
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४०५९, सावर्जिनक बांधकामावरील भांडवली खचर् 

यासंदभार्त मागणी असनू, िजल्हा िनयोजन सिमतीच्या इमारतीचे बांधकाम पणूर् झाले का? त्या वषार्त ३२ लाख �पये बचत झाली होती 
त्याबाबत मािहती दणे्यात यावी असे सिमतीन ेसिूचत केले असता, त्या वष� ३२ लाख �पये वाचले होते. पणूर् रक्कम खचर् झाली नाही, म्हणनू 
पढुील वष� प्रयत्न क�न इमारतीचे बांधकाम पणूर् केले आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधीनी सांिगतले. 

एका वषार्त िवभागाला ४८ लाख �पये खचर् करता आले नाहीत? असा प्र� सिमतीन े केले असता, त्या वष� पणूर् रक्कम खचर् झालेली 
नाही. परंतु नंतर खचर् झालेली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

१७, ४४०२-मृद व जलसधंारण  

यावरील भांडवली खचर् यासंदभार्तील मागणी असनू मदृ व जलसंधारण िवभागाने अिधक िनधी घतेला आह?े याबाबत मािहती दणे्यात 
यावी असे सिमतीन ेसिूचत केले असता, कृषी िवभागाचा मळू िनयतव्यय १.६० कोटी �पयांचा होता. िजल्हा अधी�क कृषी अिधकारी यांनी 
अित�र� मागणी केली. दि�ण रायगड भागात काम े पणूर् करण्याच े रािहले होते, म्हणनू पनुिवर्िनयोजनाद्वारे िनधी िदला आह असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी खचर्  

वीज प्रकल्पांसाठी कजर् हा काय प्रकार आह?े याबाबत खलुासा करावा असे सिमतीने िनदशे िदले असता, एमएसईबीची योजना आह.े 
आमच्याकडे ४० लाख �पये िनधी ठेवला होता. अिलबाग हा आिदवासी भाग नसला तरी आिदवासी वाड्या आहते. सागरगड माची तेथे 
गवळवाडी, गावठाणवाडी व ठाकूरवाडी या तीन वाडया अतंभूर्त आहते. तेथे इलेिक्ट्रिफकेशन झालेले नव्हते. आमदार श्री. जयंत पाटील यांनी 
त्या भागाला भेट िदल्यानंतर तेथे वीज परुवठा नसल्यामळेु दोन िदवसांनी झालेल्या डीपीडीसीच्या बैठक�त पालकमं�यांना िवनंती केली क�, 
िवद्यतुीकरणासाठी ४२ लाख �पये लागणार आहते, त्यासाठी िनधी उपलब्ध क�न द्यावा. आमच्याकडे िनधी उपलब्ध असल्यामळेु आम्ही 
महाराष्ट्र वीज िवतरण कंपनीला िनधी उपलब्ध क�न िदला आिण ती रक्कम खचर् झाली असनू िवद्यतुीकरण पणूर् झाले आह.े पवू� लोन फॉर पॉवर 
प्रोजेक्ट ही योजना होती. आता त्या योजनचे े नाव बदलले असनू सहाय्यक अनदुान अशी योजना झालेली आह े असे िवभागीय प्रितिनधीनी 
सिमतीस अवगत केले. 
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अिभप्राय व िशफारशी :- 

मागणी क्रमांक ओ-१७ :-  

प्रधानशीषर् २७०२-लहान पाटबंधारे, ०१-भपू�ृ जल, ८०० इतर खचर्, पाटबंधारे योजनेखालील सव��णाचे काम  

अिभप्राय :- 

3.3 या खाली मळू तरतूद �पये २५ ल� एवढी होती. जलय�ु िशवार अिभयानाशी संबंिधत कामांच े सव��ण करण्यासाठी 

पनुिवर्िनयोजनाद्वारे �पये १,४२.९६ ल� एवढी रक्कम पनुिवर्िनयोजनाद्वारे घणे्यात आली. िवभागाची मळू तरतूद २५ ल� असताना िवभागाला 

अचानक �पये १,४२ लाख �पयांची गरज का िनमार्ण झाली याबाबत खलुासा करताना िवभागाकडे ठाण ेव कोलाड असे दोन िडव्हीजन असनू 

ठाण्याच्या भागात पनवेल व खालापरू िवभाग जोडला आह.े १०१ ते २५० हके्टर लघ ुपाटबंधारे या संबंिधच ेह ेसव्ह��ण होते. यामध्ये साठवण 

तलाव दखेील आहते. सव्ह��णाच्या कामामध्ये लघ ु पाटबंधारे प्रकल्पाचे िठकाण दगुर्म भागात नाही, तेथे काम करण े शक्य आह े या बाबी 

सव्ह��ण क�न तपासल्या जातात. लघ ुपाटबंधार्यांच्या कामांना िवभागाने क्रमाने िनधी िदला आह.े सन २०१५-१६ मध्ये २ हजार कोटी �पये 

तसेच सन २०१६-१७ मध्ये िजल्हा िनयोजन सिमती मधनू तरतूद केली आह,े असे िवभागाकडून सांगण्यात आले. प्रत्य�ात एखाद्या एजन्सीला 

काम द्यायचे असते त्या ��ीने नसुते सव्ह��ण केले जातात, पण सव्ह� ज्या उद्दशेाने केले जातात ते उद्दशे मात्र सफल होत नाहीत. काही चांगले 

प्रकल्प असल्यास त्यासाठी िनधी िमळाला पािहजे, पण िनधी उपलब्ध होत नाही. सव्ह��ण करताना िकती प्रकल्प राबिवण ेशक्य झाले याबाबत 

० ते १०१ हके्टरची २५ काम ेकरण्यायोग्य होती तसेच एमआय सव्ह��णाची ४ कामे योग्य वाटली. माह ेजानेवारी, २०१५ पासनू ती काम ेस�ु 

केली आहते. जी २५ काम ेआहते ती १५ ते २० लाख �पयांची आहते व त्यासाठी िजल्हा िनयोजन सिमती मधनू थोडाथोडा िनधी उपलब्ध क�न 

दणे्यात येत आह,े अशी मािहती िवभागाने िदली. त्यावर सिमतीने ५० वषा�चा सव्ह��ण क�न ठेवण ेयोग्य होणार नाही, त्या कामांसाठी िनधी कसा 

उपलब्ध होईल याचाही िवचार केला पािहजे. िवभागाकडे ज्या प्रमाणात िनधी उपलब्ध आह ेतेवढ्याच प्रकल्पांचा सव्ह��ण केला पािहजे िकंवा 

त्याच्या िदड पट सव्ह��ण केला पािहजे. कारण यातील काही प्रकल्प प्रत्य�ात येण ेशक्य होईल िकंवा काही होणार नाहीत, असे मत सिमतीन े

व्य� केले. सा�ीच्यावेळी िवभागान ेसन २०१४-१५ पासनू सन २०१८-१९ पय�त कोणत्याही योजनचेा सव्ह��ण घतेला नाही, अशी मािहती 

सिमतीस प्रा� झाली.  

िशफारस :- 

3.4 रायगड िजल्�ातील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सव��णाचा कामाकरीता अंदाजपत्रकात २५ लाखाची तरतूद करण्यात 

आली होती परंतू एजन्सीची मागणी, अित�र� गरज म्हणून िजल्हा िनयोजन सिमतीकडे मागणी क�न पुनिवर्िनयोजनाद्वारे �पये 

१.४२ कोटीची अित�र� मागणी प्रा� झाली. त्यामुळे मूळ अंदाजपत्रकापे�ा ५ ते ६ पट अिधक रक्कम खचर् झालेली आहे. मूळ 

तरतूद करताना या बाबीचा िवचार करण्यात आला नव्हता काय असा प्र� पडतो. एखाद्या एजन्सीला काम द्यावयाचे असल्यास 

िवभागाकडून नुसतेच सव��ण केले जाते परंतू त्या सव��णाचा उदे्दश सफल होत नाही. तसेच सव��ण केलेली जागा ही खरोखरच 

लघु पाटबधंारे योजनेकरीता उपयु� आहे िकंवा कसे याचाही िवचार केला जात नाही. ही सव��ण ठेकेदारांच्या फायद्याकरीता 

केलेली सव��णे असावीत अशी शंका येते. िवभागाने एखाद्या प्रकल्पाचे सव��ण करावे परंतू तो प्रकल्प भिवष्यात पूणर्त्वास नेणे 

शक्य होणार आहे का याबाबत िवचार करणे आवश्यक आहे असे सिमतीचे मत आहे. िवभागाकडे नुसता िनधी प्रा� झाला आहे 

म्हणून ठेकेदारांनी सचूिवलेल्या िठकाणी, जे काम भिवष्यात पूणर्त्वास नेणे शक्य नाही, अशा िठकाणी िवभागाने आपला वेळ व 

िनधी वाया घालव ूनये व भिवष्यात यात सधुारणा व्हावी अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 
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सा� :-- 
िजल्हा योजना-पुणे (ओ-२०) 

3.5 मागणी क्रमांक ओ-२० संदभार्त अिधक मािहती जाणनू घणे्यासाठी सिमतीने िदनांक 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी अप्पर मखु्य सिचव, 
िनयोजन िवभाग यांची सा� घतेली. 

महसलू िवभाग- द�मत     
महसलूी िवभागात ७ कोटी �पये जास्तीचा खचर् केलेला आह ेतसेच १ कोटी ११ लाख �पये समिपर्त केले याबाबत स्प�ीकरण द्यावे असे 

सिमतीने िनदशे िदले असता, पणु ेिजल्�ाचा एकूण ३८० कोटी �पयांचे िनयतव्यय अथर्संकल्पीत होता त्यापैक� ३७८ कोटी ७५ लाख �पये खचर् 
झाले. सन २०१४-१५ मध्ये पनुिवर्िनयोजनाबाबत िडसेंबर मिहन्यात बैठक झाली होती. त्यामध्ये आम्ही िवभागिनहाय िनधीच े वाटप क�न 
त्यानसुार खचर् केलेला आह.े काही िवभागांनी िडसेंबर मिहन्यात समिपर्त केलेला िनधी दसुर्या िवभागावर खचर् केलेला आह े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

पणु े िजल्�ासाठी जी अथर्संकल्पीय तरतूद प्रा� होती त्यापैक� ७ कोटी �पये जास्तीचा खचर् केलेला आह.े आम्ही प्रत्येक िवभागाच े
समायोजन पणूर् केलेले आह.े िवभागाकडे िवभागिनहाय स्प�ीकरण आह.े 

�.१११.६८ लाख समिपर्त केलेले नाही. आम्ही प्रत्येक िवभागाकडून िडसेंबर मिहन्यात मािहती घतेो. एखाद्या िवभागाकडून िनयोजन 
करण्यामध्ये काही चकू झाली असेल तर तो िवभाग िनधी परत करतात. � १११.६८ लाख समिपर्त केलेले आह.े परंतु प्रत्य�ात तो िनधी समिपर्त 
न होता आम्ही त्या रकमचेे पनुिवर्िनयोजन करतो. 

िवभागाने �.१११.६८ लाख समिपर्त केले नाही तर ते दसुर्या िवभागावर खचर् केले असे िवभागाचे म्हणण ेआह ेकाय ? अशी सिमतीन े
िवचारणा केली असता, िवभागीय प्रितिनधींनी होकाराथ� उ�र िदले. 

७ कोटी �पये जास्तीचा खचर् करण्याचे कारण काय ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, िवभागान े७ कोटी �पये कोअर सेक्टर म्हणजे 
गाभा �ेत्रासाठी िदलेले आह.े पाणीपरुवठा, औषध खरेदी, जनसिुवधा, प्राथिमक शाळा द�ुस्ती या हडेवर तो िनधी खचर् केलेला आह.े एकूण 
िनयतव्ययानसुार खचर् झालेला आह.े एकूण मंजरुीप�ेा ७ कोटी �पये जास्त खचर् झालेला नाही. प्लानच्या आत राखनू ७ कोटी �पये कोअर 
सेक्टरसाठी खचर् केलेला आह,े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

भांडवली िवभागात एकूण �. ८ कोटी १६ लाख ११ हजार इतका िनधी िशल्लक रािहला. हा िनधी िवभागाने दसुरीकडे वळिवला काय ? 
अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, िवभागाने ती रक्कम कोअर सेक्टरसाठी खचर् केली. हा िनधी पाणीपरुवठा, औषध खरेदी, प्राथिमक शाळा 
द�ुस्ती या लेखािशषार्खाली खचर् केलेला आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

२४०३ पशुसवंधर्न, १०१ पशु वैद्यिकय सेवा व पशु आरोग्य, १०१ (३७) (०८) पशुवैद्यिकय दवाखान्यांचे प्रथमोपचार कें द्राचे 
बांधकाम-  

या मागणी अतंगर्त �.१ कोटी ६४ लाख जास्तीचा खचर् करण्याची कारण े काय  ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता,  सन २०१३-
२०१४ मध्ये िजल्हा पशसंुवधर्न उपाय�ु, पणु ेया कायार्लयामाफर् त �. १.६४ लाख �पयांच ेदयेक पणु ेकोषागारात सादर करण्यात आले होते.  मात्र 
सदरचा धनादशे व्यपगत झाल्यामळेु त्यामळेु तो पढुील वष� पनुज�िवत क�न खचर् करण्यात आलेला आह.े या शीषार्खाली एकूण ३ कोटी ५५ 
लाख एकूण तरतूद होती, परंत ुत्यामध्ये �.३९ लाख �पयांची वाढ आह,े असे िवभागीय प्रितिनधीन ेसिमतीस अवगत केले.  

 �. ३९ लाख रक्कम पनुिवर्िनयोजनामध्ये घतेलेली आह.े म्हणजे या शीषार्खाली एकूण �. ३ कोटी ९४ लाख  पैक� �.३ कोटी ९५ लाख 
खचर् झाले आिण � १.६४ लाख मागील वषार्चा चेक या वष� एन्कॅश झालेला आह े म्हणनू तो जास्तीचा िदसत आह,े काय अशी सिमतीन े
िवचारणा केली असता, मागील वष� तो िनधी व्यपगत झाला होता तो पनुज�िवत क�न घतेला, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  
२४०१ पीक सवंधर्न, १०९-िवस्तार व प्रिश�ण, १०९ (३७)(०१) राज्याच्या कृषी िवकास कायर्क्रमांना िवस्तारिवषयक सधुारणा 
करण्यासाठी सहाय (केपुयो)-          

या शीषार्वर �.६०.६९ लाख तरतदू करण्यात आली आिण ती सवर् रक्कम समिपर्त का करण्यात आली, िवभागाने अभ्यास क�न मागणी 
केली नाही काय ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, या योजनेमध्ये कें द्र शासन आिण राज्य शासनाची मॅिचंग ग्रांट होती. त्याअनषंुगाने 
डीपीडीसी मधनू िनधी दणे्यात आला होता. सन २०१३-२०१४ मध्ये िनधी खचर् झाला नाही म्हणनू तो पढुील वष� खचर् केलेला आह,े असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  
३४५१-सिचवालयीन आिथर्क सेवा, १०१ िनयोजन आयोग/िनयोजन मंडळ, १०१ (३७) (०३) इतर िजल्हा योजना- 

या मागणी अतंगर्त �. १४९.९८ ल� इतक� रक्कम सरेंडर करण्याच ेकारण काय ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, सन २०१४-
२०१५ मध्ये अिग्नशमन दलाच्या बळकटीकरणासाठी १ कोटी २५ लाख �पयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंत ु नगरपािलकांनी सदर 
कामासाठी १३ व्या िव� आयोगामधनू खचर् केला. त्यामळेु त्यांना िनधी सरेंडर करावा लागला, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  
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िजल्�ातील सवर् नगरप�रषदांतील अिग्नशमन यंत्रणा स�म आहते काय ? प्रत्येक नगरपािलकांकडे अिग्नशमन यंत्रणा नाही, अिग्नशमन 
गाडया नाहीत असे असताना  िनधी सरेंडर करण्याचे काय कारण आह?े िजल्हािधकारी म्हणनू आपण त्या बाबीस मान्यता का िदली ? अशी 
सिमतीने िवचारणा केली असता, पनुिवर्िनयोजन करताना त्यांनी असे स्प�ीकरण िदले क�, १ कोटी २५ लाख �पये नगरप�रषदचे्या िनधीतनू खचर् 
केलेला आह.े सदरचा िनधी हा १३ व्या िव� आयोगातील होता. तेव्हा डीपीडीसीच्या िनधीची आवश्यकता नाही असे त्यांनी कारण िदले होते, 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

ही तरतूद एका नगरपािलकेपरुता मयार्िदत होती क� िजल्�ातील सवर् नगरपािलकांसाठी होती ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, सवर् 
नगरपािलकांसाठी ही तरतूद आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

३४५२-पयर्टन, ०१ पयर्टनासाठी पायाभतू सिुवधा, पयर्टन कें दे्र, १०१ (३७) (०२) िविवध िठकाणी पयर्टन िवकासासाठी 
मुलभूत सिुवधा पुरिवण्याकरीता अनुदाने-    

या लेखािशषर्खाली ५५ लाख �पये सरेंडर का करण्यात आले ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, लोणावळा-खंडाळा मागार्वरील 
ितकोना िकल्ला येथे वाहनतळाच े काम प्रस्तािवत होते. बांधकामास शेतकर्यांचा िवरोध होता आिण जागा उपलब्ध न झाल्यामळेु बांधकाम 
िवभागाला काम करता आले नाही म्हणनू ही रक्कम परत करण्यात आली असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

३४५१ सिचवालयीन आिथर्क सेवा, १०२, िजल्हा िनयोजन यंत्रणा, १०२ (३७) (०१) िजल्हा िनयोजन सिमतीचे 
बळकटीकरण- 

या मागणी अतंगर्त ३८ ल� �पयांची तरतूद करण्यात आली आिण पणूर् रक्कम सरेंडर का करण्यात आली ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली 
असता, सदरचा िनधी बळकटीकरणावर खचर् करावयाचा होता. त्या कालावधीत आमची इमारत दसुर्या िठकाणी होती आिण  िजल्हािधकारी 
कायार्लयाच ेकाम पणूर् झाले नव्हते म्हणनू खचर् केला नाही असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

सदर तरतूद आपण नवीन इमारत बांधणीसाठी होती िकंवा त्यातील फिनर्चरसाठी तरतूद केली होती क� अन्य गो�ींसाठी तरतूद ठेवली होती 
अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता,  िनयोजन करताना वाटले होते क� इमारत पणूर् होईल. पणूर् फिनर्चर आणता येईल या िहशेबान े३ कोटी 
�पयांची तरतूद केली होती, परंतु इमारतीच ेकाम पणूर् झाले नाही. त्यावेळी काही क� शकलो नाही म्हणनू ही रक्कम अन्य कामांवर खचर् केली. 
मागील आठ मिहन्यापवू� िजल्हािधकारी कायार्लयाची इमारत पणूर् झाली असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

१०८ वािणज्यक पीके, उस िवकास कायर्क्रम (के पुयो.) 

या मागणीअतंगर्त �.८३.२० लाख बचत होण्याचे कारण काय ? असा सिमतीने प्र� केला असता, ऊस िवकास कायर्क्रमाची ही ७५:२५ 
टक्के अशी  योजना होती, परंत ुकें द्र शासनाकडून १०० टक्के िनधी मंजरू झाल्यामळेु बचत झालेली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.    

२४०४-दुग्धव्यवसाय िवकास, पशुधनासह दुग्धव्यवसाय िवकास प्रकल्प, १०२ (३७) (०१) एकात्मीक दुग्धव्यवसाय िवकास 
कायर्क्रम- 

या मागणी अतंगर्त �. १५ ल� �पयांची बचत होण्याचे कारण काय ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, या प्रकरणामध्ये राज्य 
शासनाकडून िनधी मंजरू झाला. जानेवारी मिहन्यात प्रस्ताव केला होता. िडसेंबर मिहन्यामध्ये पनुिवर्िनयोजन बैठक�पवू� राज्य शासनाने िनधी 
िदल्यामळेु िनधी परत करावा लागला असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

२२३०-कामगार व सेवा योजना, ०३ प्रिश�ण, कारागीर व प्रिश�ण यांचे प्रिश�ण, (३७) (०४) िवद्यमान औद्योिगक प्रिश�ण 
ससं्थांमधील उपकरणांची तूट भ�न काढणे- 

या हडेखाली मोठ्या प्रमाणात बचत होण्याची कारण ेकाय आहते ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, एकूण २ कोटी �पयांची तरतदू 
करण्यात आली होती. आयटीआयच्या अिधकार्यांना एका आयटेमवर फ� ५० हजार �पये खचर् करण्याच ेअिधकार आहते. बाक�चे अिधकार 
शासनाकडे आहते. शासनाकडून वेळेवर िनद�श न आल्यामळेु १ कोटी ६८ लाख �पये सरेंडर करावे लागले असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

शासनाकडून वेळेवर िनद�श का आले नाहीत ? यामध्ये ९.७८ हजार �पये अिधक खचर् झाले आह ेत्यासाठी िवभागाने महालेखाकारांची 
मान्यता घतेली आह ेकाय ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, यामध्ये १० लाख ३२ हजार �पये एवढे ॲक्सेस रक्कम होती असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले.  
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२२०५-कला व ससं्कृती, सावर्जिनक ग्रंथालये, १०५ (३७) (०४) ग्रामपंचायत व इतर सावर्जिनक ग्रंथालयासाठी सहायक अनुदान- 

यामध्ये ३५ लाख १० हजार �पयांची तरतूद होती. यासाठी शासनाकडून नवीन गं्रथालयाची मान्यता नव्हती म्हणनू आम्ही कला व संस्कृती 
सावर्जिनक गं्रथालये रद्द करावी लागली असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५-खादी ग्रामोद्योग, १०५ (३७) (०१) ग्रािमण कारागीर िवकास योजना-  

या िवषयामध्ये खादी व ग्रामोद्योग िवभागाकडून वेळेवर मागर्दशर्क सचूना आली नाही म्हणनू सरेंडर केले आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले.  

२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०-सिंमश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आिण सहकारी ससं्था, ११० (३७) (०४) ग्रामीण औद्योिगक 
वसाहती- 

 व्याज अनदुान योजनेला शासनाने मान्यता िदली नाही म्हणनू ही तरतदू सरेंडर केली आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

४५१५-इतर ग्रामिवकास कायर्क्रमावरील भांडवली खचर्, पशू वैद्यक�य सेवा व पशू आरोग्य, १०१(३७) (०१) पशू वैद्यक�य दवाखाने 
व िचिकत्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुिनक�करण- 

६ कोटी �पये आपण पनुिनर्योजीत कशाला केले आहते ? या मागणी संदभार्त मािहती दणे्यात यावी अशी सिमतीने सचूना केली असता,  
एकूण ३६ कोटी ५१ ल� एवढा िनधी इतर िजल्हा योजनांचा आह.े त्यावर ६ कोटी �पये ॲक्सेस केले आहते. ३ कोटी ७० लाख �पये ह े
खचार्साठी आहते. पण काम पणूर् झाले नाही म्हणनू ते पैसे दसुर्या िवभागाकडे िदले आहते असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

इतर ग्रामिवकास िवभागाचा भांडवली खचर् हा िजल्हािधकारी कायार्लायाला कसा करता येईल असा सिमतीने प्र� केला असता, ही इतर 
िजल्हा हडेची योजना आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

४४०३-पशू सवंधर्नावरील भांडवली खचर्, पशू वैद्यक�य सेवा व पशू आरोग्य, १०१ (३७) (०१) पशू वैद्यक�य दवाखाने व 
िचिकत्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुिनक�करण- 

पशसंूवधर्न िवभागासाठी एकूण २ कोटी �पयांची तरतूद होती. भोर येथे लघ ूिचिकत्सालयाच्या बांधकामासाठी जागा उपलब्ध झाली नाही 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

पशवैूद्यक�य दवाखान्यासाठी एकच प्रस्ताव नसतो तर अनेक प्रस्ताव असतात त्यामळेु दसुर्या जागेवर त्याचा िनणर्य घतेला पािहजे. िजल्हा 
प�रषदचे्या मखु्य कायर्कारी अिधकार्यांनी पशसंूवधर्न अिधकार्यांना याबाबत िवचारले पािहजे. 

यातील १३३ लाख �पये इकडे ितकडे वळवायच ेहोते म्हणनू िदले नाही असा िवषय आह ेकाय ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, 
यामध्ये ७ कोटी �पये बाक�च्या �ते्रामध्ये खचर् केले होते. पण काही िवभागामध्ये यातील पैसे खचर् केले नव्हते. 

४२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य यांवरील भांडवली खचर्, (०१) नागरी आरोग्य सेवा, ११० �ग्णालये व दवाखाने, ११० 
(३७) (०१) ग्रामीण �ग्णालये बांधकाम व िवस्तारीकरण करणे-         

यामध्ये शासनाकडून १ कोटी १९ ल� �पये मंजरू  झाले होते. या योजनेमध्ये स�ुवातीला जो गॅप होता या िहशेबाने ते प्रस्तािवत केले होते 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

यामध्ये �ग्णालय व दवाखान,े नागरी आरोग्य सेवा, ग्रामीण �ग्णालय बांधकाम, िवस्तारीकरण, मोठी बांधकाम े ह े सवर् आह.े पणूर् 
िजल्�ामध्ये याची मागणी नाही असे होईल काय अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, सिमतीच ेम्हणण ेबरोबर आह.े पण शासनाने ही योजना 
१ कोटी १९ ल� �पयांची मंजरू केली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

२ कोटी �पयांची मंजरुी होती पण िवभागान े त्यापैक� ४६ लाख �पये खचर् केले आहते. बाक�च ेप्रस्ताव िवभागास मान्य नव्हते काय ? 
यासाठी मान्यता कोणाकडून घ्यायचे आह े ?  सावर्जिनक आरोग्यासाठी िजल्हाप�रषदच पैसे दतेे फ� त्यासाठी शासनाची मान्यता लागते. 
सिमतीला असे वाटते क�, आपण सवर् हडेवर ह ेपैसे जमा करायच ेआिण नंतर आपल्या मनाप्रमाण ेइकडे ितकडे ते पैसे वाढवनू द्यायचे. ह ेपसेै खचर् 
न होण्याचे कारण सिमतीला सांगावे अशी सचूना सिमतीन े केली असता, २ कोटी �पयांचा प्रस्ताव जेव्हा आमच्याकडे आला होता तेव्हा 
डीपीसीमध्ये मंजरुी झाल्यानतंर शासनाने १ कोटी १९ लाख �पयाला मंजरुी िदली आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

िजल्हा स्तरीय योजनलेा शासन पसेै दते नाही. कारण डीपीडीसीच्या अतंगर्त येणार्या योजनलेा डीपीडीसीच पैसे दतेे. शासनाने कोणत्या 
िजल्हा स्तरीय योजनलेा पैसे िदले आहते, ह ेसिमतीला पण कळू द्यावे. ग्रामीण �ग्णालय ह ेिजल्हास्तरीय योजनमेध्ये नाहीतर राज्य शासनाच्या 
योजनेंतगर्त आह.े ४ पीएचसीच ेकाम बंद आह ेत्यासाठी पैसे पािहजे कारण डीपीडीसीमध्ये कमी पैसे आहते. 
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डीपीडीसीच्या योजनमेध्ये ग्रामीण �ग्णालय आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

ज्या योजनांमध्ये कंस्ट्रक्शन आिण एक्सप्रेंशन ऑफ �रल आहते.....कदािचत ज्या राज्यस्तरीय योजना आहते. त्यामध्ये बरेच उद्दशे 
असतात. िजल्हा �ग्णालय, ग्रामीण �ग्णालय यासाठी काही योजनांमधनू िनधी प्रा� झाला असेल आिण त्यासाठी राज्य स्तरीय योजनांमधनू िनधी 
प्रा� होत असेल तर त्या िनधीमध्ये बचत क�न डीपीसीच्या इतर काही योजनांसाठी मागणी असेल तर ज्या राज्यस्तरीय योजनांसाठी िनधी मंजरू 
झाला होता त्याची मािहती िदली पािहजे असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

५०५४-मागर् व पलू यांवरील भांडवली खचर्, (०४) िजल्हा व इतर मागर्, ८०० इतर खचर्, ८०० (३७) (०१) सवर् साधारण मोठी 
बांधकामे-  

रामबाग, ओढा आिण भोर या तीन तालुक्यांमध्ये रस्त्यावरील बांधकामाचा प्रस्ताव होता. तसेच सदर योजनेकरीता परेुसे प्रस्ताव न 
आल्याने यंत्रणने े मागणी नसल्याचे कळिवल्यानसुार पनुिवर्िनयोजननेे सदर िनधी इतर योजनकेडे वगर् करण्यात आलेला आह े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले.  

४२५० इतर सामािजक सेवावरील भांडवली खचर्, २०१ कामगार (३०), (३७) (०२) भुसपंादन व औद्योिगक प्रिश�ण ससं्थेकरीता 
जमीन सपंादन व इमारतींची बांधकामे- 

या िठकाणी िवभागाकडून वेळेवर मान्यता िदलेली नाही. िवभाग ल� दते नाही िकंवा शासनाकडून पाठपरुावा होत नाही ह ेखपू मोठे कारण 
आह.े या सवर् गो�ी ल�ात घऊेन िसिस्टममध्ये  पणूर्पण ेबदल केलेला आह.े यासाठी संबंिधत िवभागाकडे बांधकाम दते आहोत. तसेच या सवर् 
योजना मान्य कराव्या यासाठी प्रस्ताव सादर करीत आहोत असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

भसंूपादन व औद्योिगक प्रिश�ण संस्थेकरीता जमीन संपादन  व इमारतीची बांधकाम ेह ेयातील पैसे का वाचले आहते ? 

औद्योिगक प्रिश�णासाठी सािहत्य खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे द्यायला पािहजे. यासाठी मान्यता द्यायला त्यांना अडचण होती 
पण नवीन इमारतीला मान्यता दणे्यासाठी काय अडचण होत आह.े सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने हा प्रस्ताव कधी पाठिवला आह े? 

औद्योिगक प्रिश�ण संस्थेने ह े मान्यतेसाठी िवभागाकडे कधी पाठवले आह े ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, िवभागान े माचर् 
मिहन्यात शासनाकडे प्रस्ताव िदला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

४२५० इतर सामािजक सेवांवरील भांडवली खचर्, २०१ कामगार, २०१ (३७) (०६) औद्योिगक प्रिश�ण ससं्थेसाठी वसतीगृह 
इमारतीचे बांधकाम आिण िवद्याथ्या�ना सिुवधा पुरिवणे-    

या मागणी संदभार्त मािहती दणे्यात यावी अशी सिमतीन ेसचूना केली असता, यामध्ये ३५ लाख १० हजार �पयांची तरतूद होती. यासाठी 
शासनाकडून नवीन गं्रथालयाची मान्यता नव्हती आम्ही कला व संस्कृती सावर्जिनक गं्रथालये रद्द करावी लागली, असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले. तांित्रक मान्यता असलेले प्रस्ताव िविहत वेळेमध्ये प्रा� न झाल्याने इतर सामािजक सेवांवरील भांडवली खचर्, कामगार औद्योिगक 
प्रिश�ण संस्थेसाठी वसितगहृ इमारजीच ेबांधकाम आिण िवद्याथ्या�ना सिुवधा परुिवण,े मोठी बांधकाम ेया योजनेमधनू िनधी कमी क�न अन्य 
यंत्रणसे िनधी �.३४.७५ ल� वगर् केला आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींने सांिगतले. 

 ४४०६ वनीकरण व वन्य जीवन यावरील भांडवली खचर् (०१) वनीकरण ०७० दळणवळण व इमारती ०७० (३७)(०१) वनातील 
मागर् व पलू- 

यामध्ये ४९ ल� ८३ हजार िवभागाने जास्त िदलेले आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

अिधकचा खचर् करण्याचे कारण काय ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, िसंहगड िकल्ल्याकडे जाणार्या िसंहगड-गोळेवाडी 
रस्त्यावर दरडी कोसळण्यापासनू प्रितबंध करण्यासाठी एक नवीन योजना केली. बाक� िवभागाच े पसेै परत आले म्हणनू िशफ्ट केले, असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागान ेसवर् प्रशासक�य मान्यतेबाबतचा िनयिमत त्रैमािसक आढावा घतेला पािहजे. जे िवभाग पैसे खचर् क� शकत नाहीत त्यांचे पैसे 
सप्टेंबरमध्ये जमा करावे, ते पैसे िवभागास दसुर्या योजनेक�रता दतेा येतील, असे सिमतीने सिूचत केले असता, िवभागाचा असा प्रयत्न आह ेक�, 
ऑक्टोबरपय�त १०० टक्के प्रशासक�य मान्यता दऊे. ऑक्टोबर पय�त प्रशासक�य मान्यता १०० टक्के िदली तर िवभागास नमेके कुठे प्रॉब्लेम 
आहते ते कळेल.  त्यामळेु पढुच्या वष� अडचण येणार नाही याची िवभागाला पणूर् खात्री आह.े ३ वषा�पवू�च्या चकुांबाबत योग्य कारवाई करण्यात 
येईल असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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अिभप्राय व िशफारशी :-  

मागणी क्रमांक ओ-२० :-  

प्रधानशीषर् ३४५१-सिचवालयीन आिथर्क सेवा, १०१-िनयोजन आयोग / िनयोजन मंडळ, १०१ (३७) (०३) इतर िजल्हा योजना 

अिभप्राय :- 

3.6 अिग्नशमन दलाच्या बळकटीकरणासाठी �पये १.२५ कोटी एवढी तरतदू करण्यात आली होती. नगरपािलकांनी सदर कामासाठी १३ 

व्या िव� आयोगाकडून खचर् केल्यामळेु �पये १४९.९८ ल� इतका िनधी शासनास परत करण्यात आला. िजल्हा प�रषदतेील सवर् नगरप�रषदा 

अिग्नशमन यंत्रणा स�म नसतानाही सदरह� िनधी न वापरता परत करण्यात आल्याबद्दल सिमतीने आ�यर् व्य� केले. यास कारण दतेाना सदर 

िनधी हा १३ व्या िव� आयोगातील असल्याने िजल्हा िनयोजन सिमतीच्या िनधीची आवश्यकता नाही असे नमदू करण्यात आले. 

िशफारस :- 

 राज्यातील नगरप�रषदांकडे असलेली अिग्नशमन यंत्रणा स�म नाही तसेच नगरपािलकांमध्ये देखील पुरेशी अिग्नशमन 
यंत्रणा नसणे व अिग्नशमन गाड्याही नसताना ज्या प्रयोजनाकरीता रक्कम प्रा� झालेली आहे तेथे ती न वापरता शासनास पुन्हा परत 
करणे यात िवभागाची दूर��ी िदसनू येत नाही. राज्यातील नगरप�रषदा / नगरपािलकांमध्ये होणारी मोठमोठी घर सकुंले तसेच 
व्यावसाियक बांधकामे याचा िवचार करता या नगरप�रषदा व नगरपािलकांमध्ये त्यांची स्वत:ची अिग्नशमन यंत्रणा स�म असणे 
अितशय आवश्यक झालेले आहे. त्या ��ीने िवभागाने सवर् नगरप�रषदा व नगरपािलकांच्या अिग्नशमन यंत्रणेचा आढावा घेऊन 
त्याचा अहवाल सिमतीस ३ मिहन्यांच्या आत सादर करावा, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 
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िनयोजन िवभाग 

िजल्हा योजना सातारा (मागणी क्र. ओ-21) 

सा� : 

3.7 मागणी क्रमांक ओ-२१ –यासंदभार्त अिधक मािहती जाणनू घणे्यासाठी सिमतीने िदनांक ११ एिप्रल,२०१८ रोजी अपर मखु्य सिचव, 
िनयोजन िवभाग यांची सा� घतेली.                 

२२०५ कला व संस्कृती – ४२ लाख ६० हजार इतक� तरतूद होती. िवभागान े४२ लाख ६० हजार रक्कम पनुिवर्िनयोजन केली आह ेअसे 
करण्याचे कारण काय,  िनयोजन नसताना ही रक्कम का ठेवण्यात आली ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, ग्रामपचंायतीला अ, ब, क 
आिण ड अशी गं्रथालये असतात. त्यासाठी हा िनयतव्यय ठेवला होता. महसलू िवभागामाफर् त गं्रथालयाची पडताळणी स�ु होती आिण नवीन 
गं्रथालय करण्याबाबत शासन िनणर्य न झाल्यामळेु िजल्हा गं्रथालय अिधकार्यांनी माचर् मिहन्यात  सवर् िनधी सरेंडर केला आिण िवभागान े
पनुिवर्िनयोजन क�न तो िनधी दसुर्या योजनेकडे वळता केला असे िवभागीय प्रितिनधीनी सिमतीस अवगत केले.  

डीपीडीसीच्या प्लािनगंमध्ये कशासाठी तरतूद करावी याच ेएक धोरण आह ेआिण त्यानसुार डीपीडीसीमध्ये ही तरतूद झालेली आह.े असे 
असताना नवीन गं्रथालय करण्यासाठी शासन िनणर्य झाला नाही हा कोणता िवषय मध्ये आणला ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता, 
त्यावष� महसलू िवभागाकडून गं्रथालयाची िनरी�ण े करण्यात आली. महसलू िवभागाकडून गं्रथालयाची पडताळणी करण्यात आली असे 
गं्रथालय अिधकार्यांकडून सांगण्यात आले. कदािचत काही िजल्�ांमध्ये अिनयिमतता िनदशर्नास आल्यामळेु त्या वष� नवीन �ंथालयाच्या 
मंजरुीचा शासन िनणर्य न िनघाल्यामळेु तो िनधी खचर् करता आला नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

ही प�रिस्थती सवर् िजल्�ांमध्ये होती काय ? अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असता, िवभागीय सिचवांनी होकाराथ� उ�र िदले. ग्रंथालयाची 
पडताळणी महसलू िवभाग कसा क� शकतो ? महसलू िवभागान ेकोणत्या वषार्त तपासणी केली ? असे सिमतीन ेिवचारले असता, िदनांक २१ मे 
२०१२ ते २५ मे २०१२ या कालावधीत तपासणी केली असे िवभागीय प्रितिनधीन ेसांिगतले.  

शाळेमध्ये बोगस िवद्याथ� दाखवनू शाळेची पटसंख्या वाढिवली जात होती. बोगस ग्रंथालय दाखवनू अनदुान घणे्याची शक्यता आह,े ही 
बाब िवचारात घऊेन मंित्रमंडळान ेअसा िनणर्य घतेला क�, सवर् िजल्हािधकार्यांनी त्यांच्या यंत्रणांमाफर् त गं्रथालयाची तपासणी क�न अहवाल 
द्यावा. तो अहवाल प्रा� झाल्यानतंर नवीन गं्रथालय द्यायच े िकंवा कसे याचा िनणर्य घणे्यात येईल. त्यानंतर राज्यभरात नवीन गं्रथालय दणे्यात 
आली नाहीत ही वस्तुिस्थती आह.े सिमती सन २०१४-२०१५ या वषार्च्या अहवालावर चचार् करीत आह.े मिंत्रमंडळान े गं्रथालयांची तपासणी 
क�न अहवाल दणे्यास सांिगतले, योजना बंद करण्यास सांिगतले काय ? योजना बंद केली नाही म्हणनू गं्रथालयासाठी िनधीची तरतूद करण्यात 
आली. तपासणीमध्ये काही गं्रथालयाचा दजार् बरोबर नसल्याच े िनदशर्नास आले असे  सिचवांनी सांिगतले याबाबत सिचवांनी खलुासा करावा 
असे सिमतीन े िनदशे िदले असता, राज्यभरात गं्रथालयांची तपासणी करण्यात आली त्यामध्ये काही अिनयिमतता झाल्याचे िनदशर्नास 
आल्यानंतर सन २०१४-२०१५ या वषार्त कोणत्याही नवीन ग्रंथालयास परवानगी िदलेली नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

या हडेमध्येच िलिहले आह ेक�, “Grant to Gram Panchayat and Library”. It can be given to Gram Panchyat also. हा 
सन २०१२ मधील िवषय आह ेआिण सिमती सन २०१४-२०१५ च्या लेख्यांवर चचार् करीत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. राजेश टोपे यांनी 
सांिगतले क�, त्यांच्या मंत्री पदाच्या कालावधीतील म्हणजे २०१२ मधील िवषय आह.े सिमतीच्या समोर सन २०१४-२०१५ या वषार्चे कागदपत्र े
आहते. हा नमेका काय िवषय आह ेह ेसिमतीला सांगावे. 

सन २०१२ मध्ये गं्रथालयांची  चौकशी झाली त्यामध्ये काही िकरकोळ प्रमाणात अनदुान उचलत असल्याचे िनदशर्नास आले होते. सन 
२०१२-२०१३ मध्ये चौकशी झाली. त्यानतंर सन २०१३-२०१४ पासनू आतापय�त नवीन गं्रथालये दणे्यात आली नाहीत. ही योजना बंद झाली 
नसली तरी गेल्या चार-पाच वषार्त नवीन गं्रथालये िदलेली नाहीत. या संदभार्त उच्च  व तंत्र िश�ण िवभागाकडून स्प� सचूना घ्याव्यात. अन्यथा 
िवभागाकडून दरवष� तरतदू केली तरी ती दरवष� लॅप्स होईल. कारण शासन नवीन गं्रथालय मंजरू करीत नाही तोपय�त िवभाग नवीन गं्रथालय दऊे 
शकत नाही. 

या संदभार्त सध्या शासनाच े धोरण काय आह े ? सन्माननीय सदस्यांनी सांिगतलेली बाब योग्य आह े असे धरले तर आपण तरतूद का  
करता ? ही योजना स�ु असेल आिण त्या संदभार्त काही नवीन मागर्दशर्न िमळाले असेल तर ती मािहती सिमतीसमोर घऊेन यावयास पािहजे. सन 
२०११-२०१२ मध्ये असे झाले होते आिण िवभाग तेच फॉलो करीत आहात काय ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, सन्माननीय 
सदस्यांनी सांिगतलेली वस्तिुस्थती खरी आह.े सन २०१२ नंतर शासनाने नवीन गं्रथालयाला मंजरुी िदलेली नाही आिण आजपय�त ही मंजरुी नाही. 
ही योजना पढुे चाल ू ठेवायची िकंवा कसे याबाबत संबंिधत िवभागाशी चचार् क�न िनणर्य घणे्यात येईल.जर ही योजना पढुे चालवावयाची नसेल 
तर ती बाब िजल्हा वािषर्क योजनेच्या सवर्साधारण यादीतून वगळण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  
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एखादी बाब काढून टाकण े खपू सोप े आह.े परंत ु ती समािव� करावयाची झाल्यास खपू अवघड आह,े  दोन-दोन वष� लागतात. तेव्हा 
याबाबत संबंिधत िवभागाची काय भिूमका आह ेयाची मािहती घऊेन िनणर्य घ्यावा असे सिमतीने सिूचत केले असता, संबंिधत िवभागाशी चचार् 
क�नच िनणर्य घणेार आहोत असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

महसलू िवभागाने संपणूर् राज्याचा �रपोटर् िदला क�, काही िजल्�ांचा �रपोटर् िदला? असे सिमतीने िवचारले असता, तो �रपोटर् सांस्कृितक 
कायर् िवभागाकडे गेला असेल. आमच्या िवभागाकडे त्याची प्रत नाही आिण मी तो �रपोटर् पािहलेला नाही असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

गं्रथालयाची पडताळणी करण्याचा िनणर्य पणूर् राज्याक�रता होता काय  ? असे सिमतीने िवचारले असता िवभागीय सिचवांनी होकाराथ� 
उ�र िदले.  

नवीन गं्रथालय स�ु करण्याबाबतचा शासन िनणर्य काढण्यात आला नसल्यामळेु त्या हडेखालील िनधी सातारा िजल्�ात िवत�रत केला 
नाही. सवर् िजल्�ंमध्ये या हडेखाली  िदलेला िनधी लॅप्स झालेला आह.े  नवीन गं्रथालय मंजरू करायचे नाही असा िनणर्य झाला होता काय ? 
कोणती गं्रथालये चालू ठेवावीत कोणती गं्रथालये चालू ठेव ूनयेत याबाबत बर्याच िठकाणी िहअरींग घतेल्या. संस्था चालिवतात ती गं्रथालये 
काय ? संस्था, ग्रामपंचायत या सवा�चा समावेश आह.े या संदभार्त सन २०११-२०१२ मध्ये शासन िनणर्य काढला, त्या संदभार्त काहीतरी िनणर्य 
घतेला पािहजे. आता जवळपास सहा वष� झालेली आहते. िवभाग िकती वष� चौकशी करणार आहात ? सन २०१२ मध्ये चौकशी संपलेली आह.े 
सिमतीची सिचवांना िवनंती आह ेक�, या िवषयाच्या संदभार्त त्यांनी मंत्री महोदयांना आिण त्या िवभागाच्या सिचवांशी  हा हडे स�ु ठेवावा िकंवा 
कसा याबाबत चचार् क�न िनणर्य घ्यावा.   

अनकु्रमांक २४, २५, २६ आिण २७ मधील प्रकरणांमध्ये िनधीची तरतूद करण्यात आली परंतु पनुिवर्िनयोजन करण्यात आले.  Whether 
it is a parking zone? It looks like a parking zone असे सिमतीने मत व्य� केले असता, िवभागाकडे िजल्हा वािषर्क योजनांखाली 
बर्याच योजना आहते.  सन २०१८-२०१९ चा िजल्हा वािषर्क योजना तयार करताना िजल्हािधकार्यांना सचूना िदल्या क�, आपल्याकडे स�ु 
असलेल्या योजनांपैक� सध्या िकती योजना प्रत्य�ात राबिवण्यात आल्या  आिण मागील तीन-पाच वषार्त िकती योजना कधीच राबिवण्यात 
आल्या नाहीत याचा आढावा  घऊेन त्याप्रमाण ेिनयोजन करावे. िजल्हा वािषर्क योजनेतील  एखाद्या योजनलेा िनधीची मागणी नसेल तर त्याच े
कारण शोधले पािहजे. तसेच ज्या योजनांतील िनधीचे दरवष� पनुिवर्िनयोजन होत असेल त्याचेही कारण शोधले पािहजे.  योजनेमध्ये िनधी दशर्वनू 
तो वषर्भर खचर् करायचा नाही आिण माचर् मिहन्यामध्ये संपणूर् िनधी पनुिवर्िनयोजनाच्या माध्यमातून दसुर्या योजनेकडे वगर् करायचे ह ेबरोबर नाही. 
 That shows the inadequacy of good planning at the District level. आम्ही आता िनयोजन िवभागामाफर् त या सवर् मािहतीच े
िव�ेषण क�न िजल्हािधकारी यांनी काय केले पािहजे ह ेत्यांना सचूिवत आहोत. त्यामळेु भिवष्यात पनुिवर्िनयोजनाच्या बाबींच ेप्रमाण कमी होईल 
असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

िवभागाने कोणत्या हडेखाली िनधींचे पनुिवर्िनयोजन केले? कोअर नॉन कोअरची िवभागाने काही काळजी घतेली नाही काय ? िवभागाने 
िनधी ॲप्रोिप्रएट केला आह.े त्यामळेु तो कोणत्या हडे खाली दणे्यात आला त्याची मािहती द्यावी असे सिमतीने सांिगतले असता, 
�रॲप्रोिप्रएशनच्या वेळी कोअर, नॉन कोअरची पणूर् काळजी घणे्यात आली होती. नगरोत्थान योजनसेाठी २ कोटी �पये जादा दणे्यात आले 
आहते. इको टु�रझमसाठी २ कोटी �पये जादा िदले आहते. इिंदरा आवास योजनेसाठी �पये २ कोटी १४ लाख इतका िनधी दणे्यात आला होता. 
मोठ्या ग्रामपचंायतींना अनदुान दणे्यासाठी �पये १ कोटी ४० लाख दणे्यात आले होते. जनसिुवधेसाठी �पये १ कोटी ४४ लाख दणे्यात आले 
होते. लघिुसंचनासाठी �पये ८ कोटी दणे्यात आले होते. ग्रामीण रस्त्यांसाठी �पये १३ कोटी २१ लाख दणे्यात आले होते. त्यावष� एकूण ४२ 
कोटी �पयांच ेॲप्रोिप्रएशन झाले होते असे िवभागीय प्रितिनधीने सिमतीस अवगत केले. 

िवभागाकडून वषार्तून तीन वेळा आढावा घणे्यात येते. िवभाग िडसेंबरमध्ये काय िस्थती आह ेह ेपाहण्यासाठी आढावा घतेे. त्यामळेु सवर् 
काही ह ेवेळच्या वेळी झाले पािहजे. माचर् पय�त िनधी खचर् न करण ेआिण तो िनधी दसुर्या िवभागांना हस्तांत�रत करण ेह ेअत्यंत चकु�चे आह.े 
अत्यंत अयोग्य पद्धतीने िनयोजन करण्याचा हा प्रकार आह.े  

२०० कोटी �पयांपैक� ४२ कोटी �पयांचे म्हणजे २५ टक्के ॲप्रोिप्रएशन झालेले आह.े ही रक्कम फार मोठी वाटते. असे सिमतीने मत 
व्य� केले असता, िजल्हा वािषर्क योजनेचा वेळोवेळी आढावा घणे्यात येतो. ३० सप्टेंबर पय�त िनधी खचर् होणार नाही असा अदंाज आल्यानंतर 
तो िनधी जेथे खचर् होऊ शकतो तेथे लोकिहताथर् वगर् करण ेआवश्यक आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

Alongwith Guardian Minister it is the duty of the Collector and DPO also असे सिमतीन े मत व्य� केले असता, 
त्याबद्दल दमुत असण्याचे कारणच नाही. कारण िजल्हािधकारी ह ेिजल्हा िनयोजन सिमतीचे सदस्य सिचव असतात. त्यामळेु पिहली जबाबदारी 
ही त्यांची असते. त्यानतंर िजल्हा िनयोजन सिमती आिण माननीय पालकमंत्री यांची जबाबदारी असते. आता आम्ही यात एक नवीन व्यवस्था 
िव� िवभागाच्या सहमतीने िनमार्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. सहा मिहने झाल्यानंतर आढावा घणे्यात येईल. त्यात कुठे िनधीची गरज आह,े 
कुठे िदलेला िनधी खचर् पडणार नाही याचा आढावा घणे्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 
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या वष� िवभागान े१५ फेब्रवुारी रोजी ३० टक्के �रिलजची ऑडर्र काढली. पवू� ७० टक्केचे िनयोजन केले. त्यातील ३०टक्के कुठे गेले ह े
दखेील समजले नाही. एवढ्या पशैाच ेऐनवेळी िनयोजन कसे काय करतात ? रात्रीच सगळे �रॲप्रोिपएशन होऊन जाते. िडपीडीसीला िव�ासात 
घतेले जात नाही. माननीय पालक मंत्री स्वत:च क�न टाकतात. त्यामळेु डीपीडीसीची मळू भावना आम्हाला समजतच नाही. आपण िनयोजन 
िवभागाचे प्रमखु आहात. आपण शेवटच्या �णी िनधी िदला तर तो खचर्च होऊ शकत नाही. �रॲप्रोिप्रएशन ह े डीपीडीसीन े केले पािहजे. 
कोणत्याही प�रिस्थतीत त्यास डीपीडीसीची मान्यता असली पािहजे. कोणतेही िडपाटर्मेंट सांगत नाही क�, आम्ही िनधी खचर् करणार आहोत ? 
िडसेंबर पय�त ३० टक्क्यांच्यावर िनधी खचर् होत नाही. याबाबत िवभागाने खलुासा करावा असे सिमतीने सिूचत केले असता, वस्तिुस्थती अशी 
आह ेक�, िजल्हा वािषर्क योजनेमध्ये ६ कें द्र शासन परुस्कृत योजनसेाठीचा िहस्सा ठेवावा लागतो, त्यामळेु पोस्ट बॅक िकंवा स्क्वीिझंग इफेक्ट 
होतो. कारण राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर िहस्सा तेथे आह.े कें द्र शासनाकडून िनधी आल्या िशवाय त्याचा शेवटपय�त वापर करता येत नाही. 
अशा ज्या योजना आहते त्या राज्य स्तरावर घणे्यासंबंधीचा आमचा प्रयत्न आह.े त्यामळेु िजल्हा िनयोजन सिमतीला जास्त िनधी उपलब्ध होईल 
असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

याचा अथर् कें द्र शासनाच्या योजनेतील आपला िहस्सा डीपीडीसीमध्ये ठेवतो असा आह े काय ? असे सिमतीने िवचारले असता, 
ग्रामिवकास, कृिष, पाणीपरुवठा व स्वच्छता या तीन िवभागांच्या सहा योजना आहते. या योजनांमधील राज्य शासनाचा िहस्सा डीपीडीसीमध्ये 
ठेवला जातो असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

त्याऐवजी तो िहस्सा राज्यस्तरावर ठेवावा अशी आपली सचूना आह ेकाय असे सिमतीने िवचारले असता, त्यास सहमती दशर्वनू असे 
केल्यामळेु िजल्हास्तरावर स�ुवातीपासनूच िनधी उपलब्ध राहील त्यामळेु ज्या योजनेसाठी िनधी द्यावयाचा असेल तो िनधी िजल्हा िनयोजन 
सिमती दऊे शकेल, असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

िवभाग ॲप्रोिप्रएशन ह ेमाचर् मिहन्याच्या शेवटी करते. डीपीडीसची बैठक तर होतच नाही. त्या मिहन्यात डीपीडीसीच्या बैठका होत नाहीत. 
मग डीपीडीसीची मान्यता न घतेा ॲप्रोिप्रएशन करण्यात येते.  

आमच्या िजल्�ाचे माचर् मिहन्यामध्ये ॲप्रोिप्रएशन केले पण डीपीडीसीची बैठक झाली नाही. सिमतीन े तर पत्र िदले क�, 
�रॲप्रोिप्रएशनसंबंधात बैठक घ्यावी. ती जर घतेली नाही तर आम्हाला आपण केलेले ॲप्रोिप्रएशन मान्य नाही. आपण ह ेॲप्रोिप्रएशन कशाच्या 
आधारावर करता ? असे सिमतीने िवचारले असता,  िजल्हा िनयोजन सिमतीची बैठक घणे्याचा अिधकार माननीय पालकम�ंयांना आह.े 
�रॲप्रोिप्रएशनसाठी बैठक घतेली पािहजे.  

The Laws says that the DPC must meet to reappropriate. वषार्च्या स�ुवातीला िनधी हा डीपीडीसीच्या मान्यतेने दणे्यात येतो. 
त्यात कोणताही बदल करावयाचा असेल तर तो िजल्हा िनयोजन सिमतीच्या मान्यतेनचे होऊ शकतो.      

िजल्हा िनयोजन सिमतीकडे एकूण िकती िनधी उपलब्ध क�न द्यायचा यासंबंधीचा िनणर्य शासन स्तराव�न होतो. त्यानंतर कोणत्या 
योजनलेा िकती िनधी द्यायचा ह ेिजल्हा िनयोजन सिमती ठरिवते असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  

४७०२ लहान पाटबंधार्यांवरील भांडवली खचर्  

या अनदुानाच्या मागणीसाठी काहीच प्रोव्हीजन नसताना ३४५ लाख �पयाचे �रॲप्रोिप्रएशन करण्यात आले आह.े एक �पयाचीही तरतदू 
नव्हती. यात िवभागान ेनमेक� कोणती कामे केली आहते. या ३ कोटी ४५ लाख �पयांमध्ये कोणती कामे केली आहते ? शनू्य तरतूद असली क�, 
िनधी दणे्यात येतो काय ? असे सिमतीन े िवचारले असता, िकमान एक हजार �पयांची तरी तरतदू पािहजे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस 
अवगत केले. 

मग िवभागान ेतरतूद नसताना िनधी कसा काय िदलेला आह े? असे सिमतीने िवचारले असता, परुवणी मागणीद्वारे िनधी िदलेला आह ेअसे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

एक हजार �पयाची तरतदू केली असेल तरच परुवणी मागणीद्वारे िनधी िदला जातो. अन्यथा दतेा येत नाही असे सिमतीन ेिवचारले असता, 
परुवणी मागणीद्वारे एक हजार �पयांची तरतदू करण्यात आली. एक हजार �पयांची तरतदू करण े आवश्यक होते असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

ज्या हडेला स�ुवातीला िनधी िदला नाही त्या हडेसाठी िवभागाने िनधी कसा िदलेला आह े? परुवणी मागणी अतंगर्त लेखाशीषर् उपलब्ध 
झाल्यान”े असे लेखी अिभप्रायामध्ये नमदू करण्यात आले आह.े ते चकु�च ेआह ेकाय असे सिमतीन ेिवचार असता, स�ुवातीला तरतूद नव्हती. 
िडसेंबर मिहन्यामध्ये एक हजार �पयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामळेु माचर्मध्ये पनुिवर्िनयोजनाद्वारे िनधी दणे्यात आलेला आह ेअसे 
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िडसेंबरमध्ये जी तरतदू झाली ती पिुनिवर्िनयोजनाद्वारे केली होती, याबाबत मािहती द्यावी असे सिमतीन ेसांिगतले असता, तो िनधी परुवणी 
मागणीच्या स्व�पात आला आह.े  

या िनधीतून कोल्हापरू टाईप बंधार्यांची कामे करण्यात आलेली आहते असे िवभागीय सिचवांची सिमतीस अवगत केले. 
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अिभप्राय व िशफारशी :- 

प्रधानशीषर् २२०५-कला व संस्कृती, १०५-सावर्जिनक गं्रथालये, ग्रामपंचायत व इतर सावर्जिनक ग्रंथालयासाठी सहायक अनदुान  

अिभप्राय :- 

3.8 या उिद्द�ाखाली �पये ४२.६० लाख इतक� तरतूद करण्यात आली होती. सदरह� संपणूर् तरतूद शासनास प्रत्यािपर्त करण्यात आली. 

त्यामळेु िनयोजन नसताना ही रक्कम का ठेवण्यात आली अशी सिमतीन ेिवचारणा केली असताना ग्रामपंचायतीला अ, ब, क व ड अशी गं्रथालये 

असतात त्यासाठी या िनयतव्यय ठेवला होता. महसलू िवभागान े मे, २०१२ मध्ये राज्य स्तरावरील महाराष्ट्रातील शासनमान्य सावर्जिनक 

गं्रथालयांची पडताळणी केली होती. शासन स्तरावर नवीन ग्रंथालयास मान्यता नसल्याने हा िनधी समिपर्त केला अशी मािहती प्रा� झाली.  

3.9 गं्रथालयाची पडताळणी महसलू िवभागान ेकशी केली याबाबत अशी मािहती प्रा� झाली क�, शाळेमध्ये बोगस िवद्याथ� दाखवनू 

शाळेची पटसंख्या वाढवली जात होती. त्यामळेु बोगस गं्रथालये दाखवनू अनदुान घणे्याची शक्यता आह े का, ही बाब िवचारात घऊेन 

मंत्रीमंडळाने सवर् िजल्हािधकार्याने त्यांच्या यंत्रणामाफर् त तपासणी क�न अहवाल द्यावा व तो अहवाल प्रा� झाल्यावर नवीन ग्रंथालय द्यायच े

िकंवा कसे याबाबत िनणर्य घ्यावयाच ेठरले होते. त्यानंतर राज्यभरात नवीन गं्रथालये दणे्यात आलेली नाहीत. तपासणीमध्ये काही गं्रथालयांचा 

दजार् बरोबर नसल्याचे दखेील िनदशर्नास आले. राज्यभरात गं्रथालयांची तपासणी करण्यात आली त्यामध्ये काही अिनयिमतता झाल्याच े

िनदशर्नास आले. सन २०१२ नंतर शासनाने नवीन गं्रथालयांना मंजरूी िदलेली नसल्याने ही योजना पढुे चालू ठेवावी िकंवा कसे याबाबत संबंिधत 

िवभागाशी चचार् क�न िनणर्य घणे्यात येणार आह.े ही योजना पढु े चालवावयाची नसल्यास ती बाब िजल्हा वािषर्क योजनेच्या सवर्साधारण 

यादीतनू वगळण्यात येईल अशी मािहती प्रा� झाली. सन २०११-१२ मध्ये यासंदभार्त शासन िनणर्य िनगर्िमत केला असनू त्याबाबत िनणर्य घणे े

अपेि�त आह.े 

 िशफारस :- 

 3.10 शाळेमध्ये बोगस िवद्याथ� दाखवून शाळेची पटसखं्या वाढवली जात होती त्याच अनुषंगाने बोगस ग्रंथालय दाखवून 

अनुदान घेण्यात येत होते का या सदंभार्त िजल्हािधकार्यांमाफर् त ग्रंथालयांची तपासणी करण्याचा िनणर्य घेतला होता. या 

तपासणीत काही ग्रंथालयांमध्ये अिनयिमतता झाल्याचे िनदशर्नास आले. सन २०१२ नंतर शासनाने नवीन ग्रंथालयास मंजूरी िदलेली 

नाही. या घटनेस ६ वष� पूणर् झालेली असनू या ६ वषार्मध्ये शासनाने नवीन ग्रंथालये स�ु करण्याबाबत मंजूरी िदलेली नाही. 

राज्यातील ग्रंथालयांच्या तपासणीमध्ये नेमक्या िकती ग्रंथालयात अिनयिमतता आढळली याबाबत सिमतीच्या बैठक�त मािहती 

प्रा� झालेली नाही. या िनणर्यामुळे ग्रामपंचायत व इतर सावर्जिनक ग्रंथालयांसाठी जी सहायक अनुदानाची तरतूद शासनातफ�  

करण्यात येत होती ती ग्रंथालयांना िवतरीत झालेली नाही. त्यामुळे प्रामािणक व सेवाभावीपणे काम करणार्या ग्रंथालयांचे 

नुकसानच झालेले आहे. ही योजना पुढे चालू ठेवावी िकंवा कसे याबाबत ६ वष� झाली तरी िनणर्य घेतलेला नाही हे देिखल योग्य 

नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत व इतर सावर्जिनक ग्रंथालयांसाठी सहायक अनुदान िवतरीत करण्याबाबत लवकरात लवकर िनणर्य 

घ्यावा ज्यायोगे नवीन ग्रंथालयास मान्यता प्रा� होऊन अथर्सकंल्पीत केलेल्या िनधीवर योग्य ती कायर्वाही करणे शक्य होईल, अशी 

सिमती िशफारस करीत आहे. 
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सा�-- 

िनयोजन िवभाग 

िजल्हा योजना  

नागपूर (मागणी क्र. ओ-38) 

   3.11 यासंदभार्त अिधक मािहती जाणनू घणे्यासाठी सिमतीन े िदनांक ११ एिप्रल, २०१८ रोजी अपर मखु्य सिचव, िनयोजन िवभाग 
याची सा� घतेली. 

३४५१ सिचवालय, आिथर्क सेवा १०१ िनयोजन आयोग/िनयोजन मडंळ इतर िजल्हा योजना ज्या अतंगर्त १९ लाख �पयांचा  अिधकचा 
खचर् झाला आह ेबाबत खलुासा करावा असे िनदशे सिमतीन ेिदले असता, नागपरू िजल्�ातील १८ मजंरू िजल्हा योजनांना स्वतंत्र लेखाशीषर् नाही 
म्हणनू त्या योजना इतर िजल्हा योजनेत समािव� केल्या. डीपीसी क�रता या वष� १३६ शासनाच्या मंजरू आहते त्यापैक�  ज्या योजनांना  स्वतंत्र 
लेखाशीषर् नाही त्यांचा समावेश इतर िजल्हा योजनते केला आह.े मळू तरतदू  १३ कोटी ७२ लाख �पये असनू ३ कोटी ४१ लाख �पयांच े
पनुिवर्िनयोजन झाले. िद. ३१ माचर् रोजी २० लाख �पयांचे पनुिवर्िनयोजन झाले. पनुिवर्िनयोजनासह  १७ कोटी १४ लाख �पये व १७ कोटी ३३ 
लाख �पयांचा खचर् झालेला आह.े १७ कोटी १४ लाख �पयांमध्ये पनुिवर्िनयोजनाचा एक आदशे समािव� झालेला नव्हता. इतर िजल्हा 
योजनांमध्ये महसलुी व भांडवली असे दोन लेखाशीषर् आहते असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

पोस्टींगमध्ये चकू झालेली आह.े कमी खचर् झालेला आह.े १७ कोटी ३३ लाख �पये खचर् झालेला आह.े १९ कोटी �पयांची गँ्रट आह े
काय ? असे सिमतीने िवचारले असता, गँ्रट ितकडे कमी झालेली आह.े  पोस्टींगमध्ये चकू झालेली आह.े या बाबत अनकु्रमांक ३४ मध्ये खलुासा 
केला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.   

लेखाशीषर् उपलब्ध नसल्यामळेु इतर लेखाशीषार्मध्ये समावेश केला गलेा आह.े इतर िजल्हा योजनमेध्ये कोणत्या योजनांचा समावेश 
करावा ह ेिनि�त केलेले आह ेकाय ? असे सिमतीने िवचारले असता,  सन २००८ पासनू डीपीसीचा प्लान तयार केला. त्यावेळी सवर्च िजल्हा 
योजनांना लेखाशीषर् िमळू शकले नाही. यंदा १३७ योजना मंजरू आहते.  ज्या योजना मंजरू आहते त्यापैक� काही योजनांना स्वतंत्र लेखाशीषर् 
उपलब्ध होऊ शकले नाही. ती रक्कम इतर िजल्हा योजनांच्या लेखाशीषार्मध्ये अथर्संकल्पात समािव� केली आह.े ह े इतर सवर् िजल्�ांमध्ये 
दखेील केले जाते असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

 स्वतंत्र लेखाशीषर् नाही अशा कोणत्याही योजना अस ूनयेत. आपण ठोक अनदुान दऊे नका. ज्या योजनांना शासनान ेमान्यता िदलेली 
असेल, त्या क�रता स्वतंत्र लेखाशीषर् उघडले पािहजे असे सिमतीन ेमत व्य� केले असता, ज्या िजल्�ांमध्ये इतर िजल्हा योजनांमधनू िनधी खचर् 
होत आह,े जेथे मागणी आह ेतेथे स्वतंत्र लेखाशीषर् उघडण्यास हरकत नाही. त्या क�रता प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवावे व लेखाशीषर् तयार 
करावे अशी पद्धत आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

जो पय�त आपण ही पद्धत बंद करणार नाही तोपय�त स्वतंत्र लेखाशीषर् तयार होणार नाही असे सिमतीन ेमत व्य� केले असता, आपल्याला 
 िजल्हा योजना बंद करता येणार नाही. ते फेज वाईज करावे लागेल. इतर िजल्हा योजनेच्या माध्यमातनू ज्या िजल्�ांमध्ये  िनधी खचर् केला जात 
 आह,े त्यांनी स्वतंत्र लेखाशीषर् घ्यावे. त्या क�रता िवभागाने प्रस्ताव पाठिवण ेआवश्यक आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

ज्या िजल्�ात आवश्यकता आह ेत्यानसुार योजनांक�रता स्वतंत्र लेखाशीषर् उघडावे, अशी सिमतीची भिूमका आह ेअसे सिमतीने मत व्य� 
केले.  

०२, नागरी अरोग्य सेवा इतर वैद्यक�य पद्धती १४१ आयवु�दीक, आयवु�द/यनुाची दवाखाने बांधण ेया िजल्हाप�रषद अनदुानातून २० लाख 
�पये जादा खचर् करण्यात आले, याबाबत खलुासा करावा असे सिमतीचे िनदशे िदले असता, आयवु�िदक दवाखान्याक�रता क्रॉस एन्ट्री झालेली 
आह.े दवाखान्याच्या बांधकामाक�रता मळू तरतूद १० लाख �पयांची होती. तसेच आयवु�िदक दवाखान्याची द�ुस्ती या करीता २५ लाख 
�पयांची तरतदू होती. मात्र खचर् ५ लाख �पये दाखवलेला आह.े िवभागाने टी.ई करावयास हवे होते असे िवभागीय प्रितिनधीन ेसिमतीस अवगत 
केले. 

िवभागाने नोट ऑफ एरर या पवू�च महालेखापालांना का िदले नाही ? यामळेु सिमतीचा वेळ वाया गेला. ही आपली जबाबदारी आह.े 
आपण वेळेवर नोट ऑफ एरर िदले पािहजे. केवळ पोस्टींगची चकू आह.े वेळेवर �रकिन्सिलएशन होत नाही. ते वेळेवर केले तर अशा चकुा 
टाळता येतील असे सिमतीचे मत व्य� केले असता, मागील वष�पासनू असा िनणर्य घतेला आह ेक�, जोपय�त ३१ माचर् नंतर िवभागाकडून 
�रकिन्सिलएशन स्टेटमेंट येत नाही तोपय�त िनधी �रलीज करण े थांबवलेले आह.े यामळेु जनू पय�त तरी सवर्च िवभागाच े �रकिन्सिलएशन पणूर् 
होईल. आरोग्य िवभागाच्या डीएचओ यांच्याकडून �रकिन्सिलएशन वेळेत न झाल्यामळेु हा मदु्दा आला असे िवभागीय प्रितिनधीने सांिगतले. 
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२४०३ पशसंुवधर्न १०१ पशसंुवधर्न सेवा व पशआुरोग्य, पशवैुद्यक�य सवर् िचिकत्सालयाच्या िवस्तार व आधिुनक�करण अपगे्रडेशनक�रता 
शासनाची मंजरुी िमळाली नाही, असे नमदू केलेले आह ेयाबाबत खलुासा करावा असे सिमतीने िनदशे िदले असता, १३ संस्थांच्या पशवैुद्यक�य 
दवाखान्याच े श्रेणीवधर्न करण्यासाठी आय�ु, पशसंुवधर्न यांना कळवले होते. मात्र मंजरुी न िमळाल्यामळेु ५३ लाख �पयांची बचत झाली. 
श्रेणीवधर्नाक�रता बांधकाम, यंत्रसामगु्री व पदांची आवश्यकता असते. औषधांच े दखेील नॉम्सर् बदलतात असे िवभागीय प्रितिनधीन े सिमतीस 
अवगत केले. 

२९१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य ०२, नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यक�य पद्धती १०१ आयवु�द, आयवु�द व यनुानी 
दवाखान्यांची प�र�ण व द�ुस्ती  

४२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य यांवरील भांडवली खचर् ०३ वैद्यिकय िश�ण, प्रिश�ण व संशोधन १०५ िवषय िचिकत्सा, 
�ग्णालयासाठी यंत्रसामगु्री व साधनसामगु्री खरेदी करण े

उ� दोन्ही अनदुानाबाबत खलुासा करावा असे सिमतीने िदले असता,  सन २०१४-१५ मध्ये राज्यस्तराव�न  वैद्यक�य िश�ण 
िवभागाकडून डीएमआरची  खरेदी झाली नाही  त्यामळेु मुंबई, नागपरूसह राज्यातील अनेक वैद्यक�य महािवद्यालयांमध्ये प्र� उपिस्थत झाला. या 
नंतर पढुील वषार्पासनू खरेदीचे अिधकार बदलण्यात आले. डीन यांना पवू� ३ लाख �पयांपयर्तच्या खरेदीचे अिधकार होते आता ते २५ लाख 
�पयांपय�त केलेले आहते. तसेच सध्या हाफक�न संस्थेलादखेील खरेदीच े अिधकार िदले आहते. ८ कोटी ४६ लाख �पये मळू तरतूद होती, 
त्यापैक�  ५ कोटी २४ लाख �पये पनुिवर्िनयोजनाद्वारे उपलब्ध केले व १ कोटी ९८ लाख �पये व्यपगत झाले. ५५४ ल� �पयाचे पनुिवर्िनयोजन 
झाले व १९८ ल� �पये व्यपगत झाले आह ेअसे िवभोगीय प्रितिनधीने सिमतीस अवगत केले. 

पनुिवर्िनयोजनानंतर ९३ लाख �पये िशल्लक रािहले व १२४ ल� �पये खचर् झालेले आह,े असे नमदू केले आह.े यंत्रसामगु्री योजन ेअतंगर्त 
तरतूद ८४६.०१ ल� इतक� होती याबाबत खलुासा करावा असे सिमतीने िनदशे िदले असता, एकूण खचर् ९३.८० लाख �पये एवढाच झालेला 
आह.े �रकिन्सिलएशन स्टेटमेंट िदलेले आह ेप.ृक्र. ८८ वर खलुासा िदलेला आह.े ३४ लाख ८८ हजार ७०० �पये जीएमसी करीता खचर् झालेला 
आह.े  एकूण खचर्  ९३ लाख ११ हजार ८६६ �पये झालेला आह.े ३४ लाख १ हजार आयजीएमसी करीता खचर् झालेला आह.े तसेच डेंटल 
कॉलेजक�रता २४ लाख २१ हजार ८२८ �पयांचा खचर् आह.े  एकूण खचर् ९३ लाख ११ हजार ८८६ � झालेला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधीने 
सांिगतले. 

�ग्णालयासाठी यंत्रसामगु्रीची खरेदी करण्याक�रता ५ लाख ५७ हजार �पये,  २१ लाख ९९ हजार, १४ हजार ६७७ तसेच  ४ लाख ५ हजार 
�पये  अशी  ४ िबले  आमच्याकडे आहते. असे  १२४ ल� �पये आहते. ही ४ िबले आपण समािव� केलेली नाहीत. एजींच ेअसे म्हणण ेआह े
क�, १९८.०३ �पये लॅप्स झालेले आहते. ४ इव्हॉइसेस समािव� झालेले नाहीत. ३१ लाख ९ हजार �पये जास्त खचर् झाला, असा एजींचा आ�पे 
आह.े याचा अथर् जास्तीचा खचर् झालेला आह.े  या पवू� आपण खलुासा का केला नाही ? असे सिमतीने िवचारले असता, जास्तीचा खचर् 
झालेला नाही.  त्यांच ेऑडीट तपासावे लागले असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

ऑडीट आल्यानतंर दखेील िवभाग काळजी घते नाही असे सिमतीने मत व्य� केले असता, िवभागाने �रकिन्सिलएशन स्टेटमेंटमध्ये िदलेले 
आह.े िवभागाने िदलेल्या मािहतीवर आम्ही स्टेबल रािहलो असे िवभागीय प्रितिनधीन ेसिमतीस अवगत केले. 

महालेखाकारांनी नागपरू िजल्�ांच े ऑडीट केले. ३१ लाख �पये जादा खचर् कसा दाखवला जात आह,े याचे आपण �रकिन्सिलएशन 
करावयास हवे होते.  या पवू� दखेील आपल्या िवभागाची सा� लावण्यात आली होती. आपल्याला या बाबत काही काळजीच नाही. आपले 
म्हणण ेअसे आह ेक�, १९८ लाख �पये सेंडर झाले नसनू १६७ लाख �पये  सरेंडर झाले आह.े िनधी व्यपगत झालेला आह.े तो का लॅप्स केला 
गेला ? आपण िवभागाला िवचारत नाही काय, क� िनधी खचर् का केला जात नाही असे सिमतीन े िवचारले असता, हा िनधी िवभागाकडून 
आपल्याकडे  परत आलेला नाही त्यांना बीडीएसमधनू िदलेला आह ेत्यामळेु तो आता शनू्य झालेला आह.े या संबंधी डीपीसीमध्ये बरीच चचार् 
झाली होती. या बाबत डीन यांना दखेील शो कॉज नोटीस िदली होती असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

१९८ लाख �पये वापरले नाहीत असे त्यांनी सांिगतले आह.े  प्रत्य�ात ३१ लाख �पये वापरले असतील तर  त्यांनी केवळ १६७ लाख 
�पये वापरले नाहीत, एवढाच हा मदु्दा आह.े ७  कोटी ५२ लाख �पये सरेंडर झाले का ? असे सिमतीने िवचारले असता, मंजरुी िमळाली 
नसल्यामळेु एकूण खचर् कमी झाला आह.े ८ कोटी ४६ लाख �पयांपकै� बाक� सवर् यामध्ये खचर् झाला आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

८ कोटी ४६ लाख �पयांपकै� फ� १ कोटी २४ लाख �पये खचर् झाले आिण बाक� ७ कोटी �पये सरेंडर करण्यात आले, जे �रॲप्रोिप्रएट 
क�न दसुर्या कामासाठी खचर् करता आले नाहीत अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, त्यापैक� ५ कोटी ५४ लाख �पये �रॲप्रोिप्रएट केले 
आहते असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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१ कोटी ६७ लाख �पये अखिचर्त रािहले आहते. यासाठी दोन्ही यंत्रणा जबाबदार आहते असे सिमतीने मत व्य� केले.   

४०५९ सावर्जिनक बांधकामावरील भांडवली खचर्  

 ४५१५ इतर ग्राम िवकास कायर्क्रमांवरील भांडवली खचर्  

उपरो� अनदुानाच्या मागण्यांमध्ये दोन िठकाणी बचत झाली आह ेतर एका िठकाणी जास्तीचा खचर् झाला आह.े याबाबत खलुासा करावा 
असे सिमतीच ेसांिगतले असता, ४०५९ ह ेसावर्जिनक बांधकाम - इमारत बांधकामाच ेलेखाशीषर् आह.े आपण ४०५९ मध्ये ३ िठकाणी बजेट 
करतो. ५३ - मोठी बांधकामे ८५ टक्के, ६३ आस्थापना १३.९ टक्के, ६३ टूल्स ॲण्ड प्लॅन १.१ टक्के असे आह.े यामध्ये असे झाले होते क�, 
५२.२५ लाख �पये इतका मोठ्या बांधकामांवर अित�र� खचर् झाला होता, १३.९ टक्क्यांमधनू ४८.६८ लाख �पये वजा झाले आहते. त्याच 
लेखाशीषार्मध्ये व त्याच क्रमांकामध्ये ह ेआह.े 

५३ - मोठ्या बांधकामांवर त्याच योजनांवर खचर् झाला आह.े ४८.६८ लाख �पये वजा झाले आहते. बाब क्रमांक ३५ मध्ये ५२ लाख 
�पये जास्तीचे आहते. ही योजना एकच आह.े बांधकामहेी तीच होती. ग्रामीण �ग्णालयाचे बांधकाम होते. डागा हॉिस्पटलमधील बांधकाम होते. 
शासक�य इमारतीचे बांधकाम होते असे िवभागीय प्रितिनधीने सिमतीला अवगत केले.  

This lacuna has come before this Committee because the department has not submitted Note of Error. ४८ लाख 
�पये इकडे कमी केले असते तर ५२ लाख �पयांची चकू ४ लाख �पयांवर आली असती असे सिमतीन ेमत व्य� केले असता, हत्यारे व सािहत्य 
यांमध्ये ३ लाख ८१ हजार �पये वजा झाले आहते. ५२ लाख �पये बरोबर मॅच होतात. हत्यारे व सािहत्य यांमध्ये ३ लाख ८१ हजार �पयांचा 
खचर् कमी झाला आह.े परंतु तो यामध्ये आलेला नाही. पण त्यावरील खचर् कमी झालेला आह.े 

३ लाख ८१ हजार �पये खचर् झाले नाही, याला आधार काय आह े? I can understand about ४८ लाख, ३ लाख ८१ हजार कुठून 
दाखिवत आहात, आपण ते कोणत्या हडेमध्ये दाखिवत आहात ? असे सिमतीन े िवचारले असता, २० सी मध्ये आह.े बाब क्रमांक ३३ मध्ये 
याची फोड ३ िठकाणी झाली होती असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाची चकू अशी आह ेक�, You have not bothered about the A.G.’s remarks. नोट ऑफ एरर सादर क�न रेकॉडर्वर सवर् 
द�ुस्ती करण ेआवश्यक होते. आपल्याकडे एजींच्या �रमाकर् नतंर �रकिन्सिलएशनच्या संदभार्त फॉलोअप करण्याची पध्दत नाही का ? आपण ह े
सवर् केले पािहजे होते. आपण असे केले असते तर ह ेसवर् िवषय उपिस्थतच झाले नसते. एका िठकाणी ३ लाख �पये, एका िठकाणी ४८ लाख 
�पये तर एका िठकाणी ५२ लाख �पये असे आह.े आपण सवर् बाबींच्या संदभार्त �रकिन्सिलएशन केले असते तर िवषयच संपला असता, ह े
सिमतीपय�त आलेच नसते. �रकिन्सिलएशन बंधनकारक नाही का ? बंधनकारक आह ेतर मग का होत नाही ? अशी सिमतीन े िवचारणा केली 
असता, �रकिन्सिलएशन होण ेबंधनकारक आह.े िजल्हा स्तरावर या संदभार्त थोडे दलुर्� होत होते. त्यामळेु आम्ही  िदनांक २८ िडसेंबर, २०१७ 
ला िवभागीय आय�ुांना या संदभार्तील स्पिेसिफक जबाबदारी िदली आह.े प�रपत्रकही काढले आह.े आता यामध्ये हळुहळू सधुारणा होत आह.े 
साधारणत: �रकिन्सिलएशन जनूच्या शेवटपय�त झाले पािहजे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

�रकिन्सिलएशन करण्यात आले नसेल तर रक्कम द्यायची नाही, असे शासन िनणर्यामध्ये आह े का? असे सिमतीने िवचारले असता, 
िवभागान ेअसा शासन िनणर्य काढला आह ेक�, सदर बाबतीत िवभागीय आय�ुांना जबाबदारी िदली आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

The grant cannot be stopped, मात्र त्यांनी तसे फॉलो केले पािहजे. शेवटी जबाबदारी िजल्हा िनयोजन अिधकार्यांची आह,े त्यांना 
सवर् व्यवस्था सरळ करायची असेल तर त्यांनी तसे बंधन आणनू द�ुस्ती करता येईल असे सिमतीने मत व्य� केले.                 
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अिभप्राय व िशफारशी 

िजल्हा योजना नागपूर मागणी क्रमांक ओ-38 

प्रधानशीषर् ३४५१-सिचवालय-आिथर्क सेवा, १०१-िनयोजन आयोग, िनयोजन मंडळ, इतर िजल्हा योजना  

अिभप्राय :- 

3.12 याखाली �पये १३.७२ कोटी एवढ्या रक्कमचेी मळू तरतदू होती त्यात �पये ३.४१ कोटींचे पनुिवर्िनयोजन करण्यात आले होते. 
या योजनेतंगर्त �पये १९.९३ लाखाचा अिधक खचर् झालेला आह.े याबाबत सा�ीच्यावेळी खलुासा करण्यास सिमतीन े सांिगतले असता 
अिधकचा खचर् झाला नसनू खचार्ची नोंद करताना चकू झालेली आह,े असे स्प� करण्यात आले. या बाबीकरीता लेखाशीषर् उपलब्ध नसल्यामळेु 
इतर लेखाशीषार्मध्ये समावेश करण्यात आला. सन २००८ पासनू िजल्हा िनयोजन सिमतीचा आराखडा तयार करण्यात आला त्यावेळी सवर्च 
िजल्हा योजनांना लेखाशीषर् िमळू शकले नाही. ज्या योजनांना लेखाशीषर् नसतो अशा सवर् योजनांचा समावेश इतर िजल्हा योजना लेखाशीषार् 
अतंगर्त करण्यात येतो, अशी मािहती सिमतीस प्रा� झाली. 

िशफारस :- 

 3.13 ज्या योजना मंजूर आहेत त्यापैक� काही योजनांना स्वतंत्र लेखाशीषर् उपलब्ध झालेले नाही. ही रक्कम इतर िजल्हा 
योजनांच्या लेखाशीषार्मध्ये अथर्सकंल्पात समािव� करण्यात आली आहे. सिमतीचे असे मत झाले क�, स्वतंत्र लेखाशीषर् नाही 
अश्या कोणत्याही योजना अस ूनयेत. कोणत्याही लेखाशीषार्मध्ये ठोक अनुदान असता कामा नये. ज्या योजनांना शासनाने मान्यता 
िदलेली आहे त्या योजनांकरीता स्वतंत्र लेखाशीषर् उघडले गेल्यास, त्या खचार्चा मेळ करणे शक्य होते. या�ि�ने ज्या िजल्हांमध्ये 
इतर िजल्हा योजनांमधून िनधी खचर् होत आहे व त्या िजल्द्यामध्ये मागणी आहे तेथे त्या योजनांकरीता स्वतंत्र लेखाशीषर् उघडण्यात 
यावे व याकरीता िवभागांनी लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावेत अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

 प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०२-नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यक�य पध्दती, १०१-आयवु�दीक, 
आयवु�द/यनुानी दवाखान ेबांधण ेयासाठी िजल्हा प�रषदांना अनदुान   

अिभप्राय :- 

3.14 या लेखाशीषार्खाली अनदुानातनू �पये २० लाख जास्तीचा खचर् करण्यात आला आह.े दवाखान्याच्या बांधकामाकरीता मळू 
तरतूद १० लाख �पयांची होती असे असताना दखेील ३० लाख �पयांचा प्रत्ये� खचर् दशर्वनू अिधक खचर् झाल्याच े िदसनू येत आह.े 
सा�ीच्यावेळी असे िनदशर्नास आले क�, िवभागाने चकु�ची नोंद केल्यामळेु ती द�ुस्त करण्याकरीता चकु�च्या नोंदीचा प्रस्ताव महालेखापाल 
कायार्लयास वेळेत सादर केलेला नाही तसेच खचर्मेळा दखेील वेळेवर केलेला िदसत नाही. 

िशफारस :- 

 3.15 सिमतीपुढे हा मुद्दा उपिस्थत होण्याचे कारण असे िदसते क�, िवभागांनी त्यांच्या लेख्यामध्ये चुक�ची नोंद केल्यामुळे 
अिधक खचर् केलेला िदसत आहे. वास्तिवक पाहता िवभागाकडून ज्यावेळेस खचर्मेळ करण्यात येतो त्यावेळेस ही बाब त्यांच्या 
िनदशर्नास येणे आवश्यक होती. खचर्मेळ िविहत कालावधीत न केल्यामुळे केलेली चुक�ची नोंद देखील िवभागाच्या ल�ात आली 
नाही. त्यामुळे त्यांनी हस्तांतरण नोंद व चुक�च्या दु�स्तीचा प्रस्ताव महालेखापाल कायार्लयास सादर केला नसल्याचे िदसनू येते. 
िवभागाच्या अिधकार्यांनी खचर्मेळ, हस्तांतरण नोंद तसेच चुक�च्या नोंदीचा प्रस्ताव िविहत मुदतीत केला असता तर या शुल्लक 
बाबीकरीता सिमतीचा वेळ वाया गेला नसता. ही िवभागाची अ�म्य चुकच आहे. त्यामुळे ज्या अिधकारी / कमर्चारी यांनी खचार्चा 
ताळमेळ तसेच चुक�च्या नोंदीचा प्रस्ताव महालेखापाल कायार्लयास सादर करण्यास हलगज�पणा केला आहे त्यांचेवर जबाबदारी 
िनि�त क�न कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल सिमतीस ३ मिहन्यात सादर करण्यात यावा, अशी सिमतीची 
िशफारस आहे.  

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०२-नागरी आरोग्य सेवा, इतर वैद्यक�य पध्दती, १०१-आयवु�द व यनुानी 
दवाखान्यांची प�र�ण व द�ुस्ती   

प्रधानशीषर् ४२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य यावरील भांडवली खचर्, ०३-वैद्यक�य िश�ण, प्रिश�ण व संशोधन, १०५ 
िवषम िचिकत्सा, �ग्णालयासाठी यंत्र सामगु्री व साधन सामगु्री खरेदी करण े
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अिभप्राय :- 

3.16 उपरो� दोन्ही अनदुानाबाबत खलुासा करताना सन २०१४-१५ मध्ये राज्य स्तराव�न वैद्यक�य िश�ण िवभागाकडून डीएमआर 
ची खरेदी झाली नाही. त्यामळेु मुंबई, नागपरूसह राज्यातील अनेक महािवद्यालयांमध्ये प्र� उपिस्थत झाला. त्यानतंर खरेदीच ेअिधकार बदलण्यात 
येऊन िडन यांना �पये ३ लाखाऐवजी �पये २५ लाखापय�तचे खरेदीचे अिधकार दणे्यात आले. या अनदुानामधनू �ग्णालयासाठी यंत्र सामगु्री 
खरेदी, डेंन्टल कॉलेज व आयजीएमसीकरीता खरेदी करण्यात आली. �पये ३१.९ लाखांचा जास्तीचा खचर् झाल्याचा महालेखापालांचा आ�ेप 
होता. तथािप, जास्त खचर् झाला नसल्याच े िवभागान े सिमतीस सांिगतले. या सा�ीच्यावेळी िवभागाने खचर्मेळ केलेला नसल्याचे िनदशर्नास 
आले. यापवू� दखेील या िवभागाची सा� घतेली असता खचर्मेळ न केल्याची बाब दखेील सिमतीच्या िनदशर्नास आली होती.  

�ग्णालयासाठी यंत्र सामगु्री व साधन सामगु्री खरेदी करण्यासाठी प्रा� झालेला िनधी िवभागास खचर् करता आलेला नाही. त्यामळेु �पये 
१.३७ कोटी एवढा िनधी अखच�त रािहला आह.े  

िशफारस :- 

 3.17 िवषम िचिकत्सा �ग्णालयासाठी यंत्र सामगु्री व साधन सामगु्री खरेदी करण्याकरीता शासक�य वैद्यक�य 
महािवद्यालय (जीएमसी), आयजीएमसी व डेंन्टल कॉलेजकरीता जेवढी तरतूद करण्यात आली होती तेवढी तरतूद देखील िवभागास 
उपरो� कामाकरीता खचर् करता आली नाही. वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य या सारख्या सामािजक महत्वाच्या िवभागांनी 
त्यांना शासनाकडून प्रा� झालेले अनुदान योग्य कारणाकरीता खचर् करता येऊ नये यामध्ये िवभागाची अकायर्�मता िदसनू येते. यास 
िवभागाची सवर् यंत्रणा जबाबदार आहे. यापुढील काळात सामािजक महत्वाच्या बाबीकरीता प्रा� झालेला िनधीचा योग्य िविनयोग 
होईल याबाबत िवभागाने द�ता घ्यावी, अशी सिमतीची िशफारस आहे.   

प्रधानशीषर् ४०५९-सावर्जिनक बांधकामावरील भांडवली खचर्, कायार्लयीन इमारती, ५१-बांधकाम खचर्, आस्थापना खचर्,  

प्रधानशीषर् ४५१५-इतर ग्रामिवकास कायर्क्रमावरील भांडवली खचर्, ८०० इतर खचर्, इतर िजल्हा योजना,  

अिभप्राय :- 

3.18 उपरो� अनदुानाच्या मागण्यांमध्ये दोन िठकाणी बचत व एका िठकाणी अिधक खचर् झाल्याचे िनदशर्नास आले. ५३-मोठ्या 
बांधकामांवर त्याच योजनांवर खचर् झाला आह.े त्यासाठी �पये ४८.६८ लाख खचर् झाल्याच ेिदसनू येते. हत्यारे व सािहत्ये यामध्ये �पये ३.८१ 
हजार एवढा कमी खचर् दाखिवण्यात आला आह.े सिमतीने िवभागाकडून प्रा� झालेल्या मािहतीचे अवलोकन केले असता िवभागाने चकू�च्या 
द�ुस्तीचा प्रस्ताव सादर क�न लेख्यात झालेल्या खचर् मेळासंबंधीच्या कामाचा आढावा घतेल्याच े िदसनू आले नाही. िवभागान े वेळोवेळी 
खचर्मेळ्याचे काम िविहत वेळेत पणूर् केले असते तर महालेखापालांचे आ�ेप आले नसते. खचर्मळेाचे काम करण े बंधनकारक असतानाही 
िवभागाकडून ही बाब दलुर्ि�त केली गलेी.  

िशफारस :- 

 3.19 सावर्जिनक बांधकामावरील भांडवली खचर्, कायार्लयीन इमारती, ५१-बांधकाम खचर्, आस्थापना खचर् व इतर 
ग्रामिवकास कायर्क्रमावरील भांडवली खचर्, ८०० इतर खचर्, इतर िजल्हा योजना या खालील तरतूदीमध्ये झालेला अिधक खचर् 
तसेच काही उिद्द�ांसाठी उपलब्ध क�न िदलेल्या िनधीमध्ये बचत झाल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. याबाबत 
महालेखापालांनी आ�ेप घेतले आहेत. िवभागाने खचर् मेळ्याचे काम िविहत वेळेत न केल्याने तसेच महालेखापालांच्या 
आ�ेपानंतरही त्यांची पूतर्ता करण्याबाबत आढावा न घेतल्याने लोकलेखा सिमती समोर खचर्मेळा सबंधंात काही मुदे्द उपिस्थत 
झाले. खचर्मेळाचे काम होणे बंधनकारक असतानाही िजल्हा स्तरावर याबाबत दुलर्� होत आहे. यासदंभार्त िवभागीय आयु�ांवर 
खचर्मेळाच्या कामाची जबाबदारी सोपिवण्यात आली असनू त्याबाबतचे प�रपत्रकही िनगर्िमत करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
िवभागीय आय�ुांनी त्यांच्यावर सोपिवलेली जबाबदारी यथायोग्य पार पाडावी व यापुढील काळात खचर् मेळा वा चुक�च्या 
नोंदीच्या प्रस्तावाबाबत कोणताही आ�ेप येणार नाही, याची द�ता घ्यावी अशी सिमती िशफारस करीत आहे.   
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गृहिनमार्ण िवभाग 

4.1 भारताच ेिनयंत्रक व महालेखापरी�क यांच्या सन २०१४-२०१५ या वषार्च्या िविनयोजन लेख ेअहवालातील गहृिनमार्ण िवभागाच्या 
अनुदान क्र. क्य-ु३  यामधील शीषा�तगर्त झालेला अिधक खचर् व बचतीवरील खचार्संबंधी महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात पढुीलप्रमाण े
अिभप्राय िदल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले आह.े  
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सा� :- 

मागणी क्रमांक- क्य-ू३ – गृहिनमार्ण िवभाग 

4.2 मागणी क्रमांक क्य-ु३ संदभार्त सिमतीने िदनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी गहृिनमार्ण िवभागाच्या सिचवांनी तसेच इतर िवभागीय 
प्रितिनधींची सा� घतेली.  

“२११६ गृहिनमार्ण”,८० सवर्साधारण,१०२ गृहिनमार्ण मंडळे इत्यादींना सहाय्य १०२ (०६)(०३), या िशषा�तगर्त  िवभागाच्या बँक 
खात्यामध्ये पािक� ग झोन िदसत असनू. यामध्ये ९० टक्के रक्कम समिपर्त करण्यात आलेली आह.े   िनयोजन नसताना तरतूद करण्यात येते आिण 
नंतर पनु्हा तरतूद केलेली रक्कम समिपर्त करण्यात येत आह.े िवभागान े िट्रब्यनुलची स्थापना केलेली नसताना पैशांची तरतूद केली आह ेअशा 
प्रकारचे अनेक मदु्द ेसिमतीपढुे आलेले आहते. त्यामळेु सिमतीचे असे मत आह ेक�, यामध्ये िनधीची तरतूद करण्याचे कारण काय आह े? तसेच 
जरी तरतूद केली तर त्यामधील काही रक्कम खचर् व्हावयास पािहजे होती. अशा प्रकारची रक्कम खचर् न करता ती संपणूर्पण ेसमिपर्त करण्यात 
आली आह े याबाबत सिमतीला मािहती दणे्यात यावी असे सिमतीने िवभागास सिूचत केले असता  �रअल इस्टेट िट्रब्यनुलसाठी प्रोिव्हजन 
करण्यात आली होती. यामध्ये जो ॲक्ट आह ेत्याला पे्रिसडेंिशअल ॲसेट िमळेल परंत ुत्या ॲक्टला ॲसेट िमळाली नाही. कारण मध्यंतरीच्या 
काळामध्ये रेरा कायद्याचा िवषय समोर आला. त्यामळेु त्यासाठी करण्यात आलेली तरतदू  समिपर्त करावी लागली  काही िठकाणी वेतनाची 
तरतूद समिपर्त करावी लागली. तसेच  जवाहरलाल नहे� राष्ट्रीय नागरी नवीकरण अिभयान- एकाित्मक गहृिनमार्ण व झोपडपट्टी िवकास कायर्क्रम 
(सवर्साधारण योजना)(कें द्र शासन िहस्सा ८०%)  या उप िशषार्अतंगर्त बी.एस.य.ुपी. आिण आय.एच.एस.डी.पी. च्या योजना आहते. या 
योजनाचे उिद्द� सन २०१४ मध्ये पणूर् झालेले नव्हते  त्यामळेु त्या योजना रद्द करण्यात आल्या होत्या त्यानंतर काही नवीन योजना आल्या होत्या. 
तसेच ज्या योजना स�ु होत्या त्या योजनांचे काम करण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली होती. परंतु ज्या िठकाणी योजना स�ु करण्यात आलेली 
नव्हती त्या िठकाणची तरतदू समिपर्त करावी लागली असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

"मागणी क्रमांक १०३ (०१)(०६) झोपडपट्टी स्वच्छता कामे झोपडपट्टी �ेत्रफळात राहणार्या अनुसिूचत जातींना नागरी 
सिुवधा पुरिवणे" या िशषा�तगर्त ५० लाख �पयांच्या कामाचा प्र� असनू ५० लाख �पयांच्या जबाबदारीचा प्र� आह े ह ेकाम स्वच्छतेच ेआह.े   
यामध्ये यसुी िदली नाही म्हणनू फायनान्स �रलीज केला नसल्याच े नमदू केले आह े तर  यामध्ये यसुी न दणे्याची कारण े काय आहते  अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता यसुी दणे्यामध्ये जी तत्परता दाखवायला पािहजे होती, ती दाखिवली नाही.  कायर्क्रम पणूर् करण्यासाठी ते ऑन 
गोईगं प्रोजेक्टवर खचर् करता आले नाही  त्याची यसुी आली पािहजे होती, ती आली नाही असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

यसुी न दणेा-यावर कारवाई करण्यात आली का ?  आयएचएसडीपीमध्ये मोठया प्रमाणावर प्रत्यािपर्त केले. ऑन गोईगं प्रकल्पामध्ये मोठया 
प्रमाणात तरतूद केली होती.  िनयोजन नसताना कामाला स�ुवात नसताना त्याक�रता मोठया प्रमाणावर तरतूद केल्यावर त्याच े पैसे प्रत्यािपर्त 
करण्याची वेळ येते असे मत सिमतीने व्यक्� केले. 

 "लेखा िशषर् १०३ (०१)(०१) महाराष्ट्र गृहिनमार्ण व �ेत्र िवकास प्रािधकरण  व (०४) गृहिनमार्ण योजनेला सहाय्यक अनुदान 
(पायाभतू सिुवधा)" यामध्ये दोन टप्प्यांमध्ये िनधीचे िवतरण झाले होते.  पिहल्या टप्प्यात १.८१ कोटी �पये िवत�रत करण्यात आले असनू  
दसु-या टप्प्यात ४५ लाख �पये िनधी िवत�रत करण्यात आला होता.  िवभागाकडे हा िनधी २७ माचर् रोजी आला, म्हाडाला तो िनधी िदनांक ३० 
माचर् रोजी िवत�रत करण्यात आला असल्याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले असता िनधीची मागणी कधी केली असनू १२६ कोटी 
�पयांचे िनयोजन नव्हते का ?  िवभागाला खचर् करण्यासाठी तरतूद केली, परुवणी मागण्यांमधनू १२६ कोटी �पयांचा िनधी मािगतला त्यापैक� ८१ 
कोटी �पये खचर् केले असनू  ४५ कोटी �पयांचे िनयोजन नव्हते का  अशी पचृ्छा सिमतीने केली. यावर मािहती दतेाना िवभागीय सिचवांनी असे 
िविदत केले क�, िनयोजन केले होते त्यातून लोकप्रितिनधींकडून कामाच्या सचूना येत होत्या, त्याप्रमाण ेकामही करीत होतो. 

म्हाडाला आपण ३१ माचर् रोजी पैसे िदल्यानंतर ते प्रत्यािपर्त करणारच ना ?  ते पैसे खचर् क� शकत नाहीत. िदनांक २७ माचर् रोजी 
तुम्हाला पैसे िमळण्याचे कारण काय,  आपण िव� िवभागाकडे मागणी केली होती काय असेही सिमतीने िवचारले असता त्यावेळी सन २०१४-
२०१५ च्या िनवडणकु�पवू�चा आचारसंिहतेचा कालावधी होता. याबाबत सिमतीला सवर् खातेिनहाय, स्मरणपत्र,े प्रस्तावाचा िदनांक अशी 
सिवस्तर मािहती दणे्यात येईल असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

िदनांक ०१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी नवीन शासन आले.  िदनांक ३० माचर् रोजी म्हाडाला पैसे िदल्यानंतर ह ेपैसे खचर् करण्याक�रता हले्पलेस 
होते, ते या िनधीच े यिुटलायजेशन क� शकले नाहीत. १२६ कोटी �पयांपैक� ८१ कोटी �पये खचर् झाले.  ४५ कोटी �पये ३० माचर् रोजी 
िमळाल्यामळेु अखिचर्त रािहले.  अखिचर्त रािहल्यामळेु तो िनधी म्हाडाला सरेंडर करावा लागला.  आपण  प्रस्ताव सादर कधी केला ? आपण 
वेळेवर प्रस्ताव सादर केला आिण त्यांनी पैसे �रलीज केले नाही तर तमुचा दोष नाही असे सिमतीने िविदत केले असता याबाबतची सवर् सिवस्तर 
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मािहती सिमतीला सादर करण्यात येईल.पिहल्या टप्प्याचे सवर् पैसे खचर् केले असनू यापढुे याची काळजी घतेली जाईल. िबल टाकून सदु्धा त्यांना 
पैसे काढता आले नाहीत  असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

याची मागणी कुठेतरी एकित्रतपण े केली असणार, एकित्रतपण े मागणी केल्यानंतर जर दोन टप्प्यात फंड िमळत असेल तर त्याचा योग्य 
पद्धतीने योग्य वेळेवर पाठपरुावा केला होता का तसेच १२६ कोटी �पये एकित्रत मािगतले होते काय अशी िवचारणा सिमतीने केली. पिहल्या 
आिण दसु-या टप्प्यात फायनान्सन ेत्यांना िनधी उिशरा िदला का, तसेच जे म्हाडाने खचर् केले त्याचा परतावा होणार. ७५ कोटी �पयांची तरतदू 
होते आिण खचार्चे िनयोजन ४० कोटी �पयांचे करतो. दसु-या टप्प्यात म्हाडाचा प्रस्ताव प्रशासक�य मान्यतेसाठी शासनाकडे उिशरा म्हणजे 
२७.३.२०१५ च्या पत्राने प्रा� झाल्यामळेु ४५ कोटीचा िनधी िवतरणास म्हाडाला िदनांक ३१ माचर् हा िदवस उजाडला असल्याचे सिमतीन े
िवभागाच्या िनदशर्नास आणले असता स्लम बोडार्ची जी काम ेआहते, ती सवर् आमदार महोदयांची असतात, आमदार महोदयांकडून यादी घऊेन 
त्यांला प्रशासक�य मान्यता दणे ेह ेसगळे त्यावेळी माचर् मिहन्यापय�त यादीच झाली नव्हती.  यादी आल्या आल्या म्हाडान े त्याला प्रशासक�य 
मंजरूी दऊेन शासनाला पाठिवली.  त्या प्रिक्रयेमध्ये माचर्मध्ये िनवडणकुा झाल्यानतंर या पाच मिहन्यांमध्ये माचर्पय�त कोणतीही यादी प्रा� झाली 
नाही असा खलुासा मखु्य कायर्कारी अिधकारी, म्हाडा यांनी सिमतीस सांिगतले. 

िदनांक २७ माचर् रोजी शासनाला प्रस्ताव पाठिवला िदनांक  ३१ माचर् रोजी म्हाडाला शासनाने लगचे पैसे �रलीज केले आिण तो प्रस्ताव 
तुम्ही जेव्हा पाठिवता तेव्हा पैसे खचार्यची तयारी असली पािहजे  पैसे खचर् करण्याची जबाबदारी म्हाडाची असल्याच ेमत सिमतीने व्यक्� केले 
असता प्रशासक�य मान्यता दऊेन िदलेल्या प्रस्तावानंतर पसेै आले, तसी गरज पडल्यािशवाय ते खचर् करण े दखेील योग्य नसल्याच े मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी,म्हाडा यांनी िविदत केले. 

िदनांक  २७ माचर् रोजी प्रस्ताव िदल्यानंतर पैसे िदले तर ते खचर् होतील का याचा िवचार करण ेआवश्यक होते असे सिमतीन ेिविदत केले 
असता प्रस्ताव अगोदरच तयार करतो त्यावेळी नवीन आमदार महोदय माह े नोव्हेंबरमध्ये आले असे मखु्य कायर्कारी अिधकारी,म्हाडा यांनी 
अवगत केले.             

िदनांक २७  रोजी प्रस्ताव पैसे घऊेन सरेंडर करायला िदला का अशी पचृ्छा सिमतीने केली तसेच त्यांनी एक िदवस आधी प्रस्ताव िदला 
असता तर िदनांक ३१ रोजी ॲडव्हान्स काढता आला असता असे सिमतीने िवभागास अवगत केले. 

"२२१६ गृहिनमार्ण -३१ सहाय्यक" अनुदाने (०३) (०६) नवीन चंद्रपूर शहराचा िवकास (पंचवािषर्क योजनांतगर्त)" या 
शीषा�तगर्त नवीन चंद्रपरूक�रता  िवभागाने ७५ कोटी �पयांची तरतदू केली असल्याचे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता ३४,५९,००० �पये 
सरेंडर करण्यात आलेले असल्याचा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

�पये ३४,५९,००० सरेंडर केलेले आहते. ७५ कोटी �पयांचे िनयोजन करीत असताना आपल्याकडे खचर् होणार क� नाही होणार याच े
काही िनयोजन नव्हते का ?  िवभागाच्या मागणीप्रमाण ेगहृिनमार्ण िवभागाक�रता ७५ कोटी �पयांची तरतूद झालेली आह.े   म्हाडाला ह ेकाम 
करायचे होते काम करतील त्याप्रमाण ेिवभागाने िनधीच ेिनयोजन केले पािहजे. तरतूद असतानाही त्यांनी केवळ ४० कोटी �पये खचर् केलेले आह े 
याचे कारण काय आह े अशी सिमतीने िवचारणा केली असता िनयोजन  केले होते. तसेच त्याच्यामध्ये एक पाणीपरुवठा योजना होती.  त्या 
योजनचेी अदंािजत िकंमत ३५ कोटी �पये होती.  त्याच्यामध्ये जो भसंूपादनाचा मेजर कम्पोनटं होता  ते भसंूपादन पणूर्पण ेझाले नाही.  त्यामळेु 
त्याक�रता असलेला िनधी अखिचर्त रािहला असल्याची मािहती िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िदली. तसेच ३५ कोटी �पये पणूर् भसंूपादनाची 
नसल्याचेही अवगत केले.तसेच २४ कोटी �पये पाणीपरुवठा योजनेसाठी खचर् झाले पािहजे होते  दहा कोटी �पये जे आहते ते भसंूपादनाचे होते.  
माचर्नंतर अहवाल पास झाल्यामळेु ते झाले  असनू ते दोन्ही िमळून ३५ कोटी �पयांच े होते. भसंूपादन झाले नाही, त्यामळेु पाणीपरुवठा 
योजनेक�रता असलेला िनधीही खचर् झाला नसल्याचे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

पाणीपरुवठा योजनेक�रता जमीन अिधग्रिहत करायची होती का ? तसेच म्हाडाला प्रथम खचर् करायचे आह,े नंतर �रएम्बसर्ड करावयाच े
म्हाडाकडे. सिमतीच्या मािहतीप्रमाण ेिनधीची कमतरता नाही.  अगोदर तरतदू  क�न ठेवली असनू जागचेा िठकाणा नसनू, पाणीपरुवठा योजनेच्या 
कामाची स�ुवात नाही तरीही आधीच िनधीची तरतूद करावयाची गरज नाही. आपल्याकडे तीन-तीन परुवणी मागण्या मांडण्याची संधी िमळते.  
मळू तरतूद केली हीच चकु�ची असल्याचे मत सिमतीन ेव्यक्� केले. यावर िवभागीय सिचवांनी  मागणीप्रमाण ेतरतूद करण ेआवश्यक नव्हते असे 
िविदत केले. 

िनधीसाठी काम थांबत नाही  म्हाडाला �रएम्बसर्मेंट करावयाच े आह.े  म्हाडाला स्वत: खचर् करायच े आह े ह े सवर्   होणार आह.े     
सिमतीची  भिूमका अशी आह ेक�, एक्स्पेक्टेड एक्स्पेंिडचरला इतक� मोठी अमाऊंट आपण परुवणी मागण्यांच्या माध्यमातनू मान्य क�न घ्यावी 
असे सिमतीने िवभागास अवगत केले असता यापढुे याबाबत काळजी घणे्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ�ािसत केले. 
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२२१६ गृहिनमार्ण, ८० सवर्साधारण, ८०० (०१) (०९) महाराष्ट्र िनवारा िनधीक�रता अशंदान  या िशषा�तगर्त  ३ कोटी �पये सरेंडर केले 
का अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िनवारा िनधीमध्ये १०० कोटी �पये शासनाकडून अपेि�त होते.  सन २०१२-२०१३ मध्ये ४० कोटी 
�पये िमळाले. २०१३-२०१४ मध्ये ४८ कोटी �पये िमळाले होते.  २०१४-२०१५ मध्ये १२ कोटीची तरतूद केली असती तर १०० कोटी �पये 
झाले असते.  त्याला कपात लागल्यामळेु तेवढे िमळाले असते  आता मात्र ते १०० कोटी �पये िमळालेले असल्याचा खलुासा िवभागीय 
सिचवांनी केला. 

�पये १२ कोटी, �पये ४० कोटी, �पये  ४८ कोटी �पये िवभागाला िमळाले होते.  ३ कोटी �पये अित�रक्� होते, असे  सिमतीचे म्हणण े
असल्याचे सिमतीन े िविदत केले असता �पये १०० कोटी पणूर् झाले म्हणनू ३ कोटी �पये सरेंडर केले असल्याचे िवभागीय सिचवांनी अवगत 
केले. 

"२२१६ गृहिनमार्ण मंडळे, महापािलका इत्यादींना सहाय्य, शासनाच्या श्रम मंत्रालयाकडून राज्यातील िवडी कामगारांना 
सघंिटत करण्यासाठी अनुदान" या िशषा�तगर्त  कें द्र शासनाकडून अनदुान अद्याप प्रा� न होण्याचे कारण काय  आह ेअशी िवचारणा सिमतीन े
केली असतान प्रस्तावच आला नाही तसेच यामध्ये िवडी कामगारांसाठी डायरेक्ट ते प्रपोजल द्यायच े आिण   त्यांनी तयार क�न पाठवायच े
असते.  ही कें द्र शासनाची मळू योजना असनू यामध्ये राज्याच े  २० टक्के अनदुान आिण   कें द्राचे ४० टक्के गुतंवणकू असते.  या योजनेंतगर्त 
५७००० घरे बांधनू झालेली असनू याबाबत लोकांना मािहती होती असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

५७००० घरे झाली असे सिचव सांगत आहते.त्यानतंर आता प्रस्ताव का आले नाही, लोकांना मािहती होते तर त्यावेळी जसे प्रस्ताव आले 
आता तसे प्रस्ताव का येत नाहीत  व  पैसे परत का करावे लागले  अशी पचृ्छा सिमतीने केली असता  लोकांना मािहती होते िवडी कामगारांनी  
सोसायटया तयार क�न प्रस्ताव पाठवायचे आहते. िवडी कामगार चदं्रपरू, भंडारा, सोलापरू या भागात असल्याचेही िवभागीय सिचवांनी सिमतीस 
सांिगतले.  

एवढा िनधी आलेला असनू तो परत जात आह,े िवभागाने जािहरात केली पािहजे.  िवडीकामगार ह े सामान्य लोक असनू अिशि�त आहते 
िवभागान ेप्रचार केला आह ेका अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता ही योजना कामगार िवभागाची होती. कामगार िवभागाने प्रचार केला क� 
नाही याबाबत कल्पना नसल्याचे तसेच गहृिनमार्ण िवभाग नोडल एजन्सी म्हणनू आपल्या माध्यमातून काम होत होते असा खलुासा िवभागीय 
सिचवांनी केला. 

जािहरात का केली गेली नाही ? आपण नोडल एजन्सी म्हणनू गहृिनमार्ण िवभागाकडून जािहरात होण ेआवश्यक होते असे मत सिमतीने 
व्य� केले. 

"२२१६ गृहिनमार्ण-३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (०१) (०१) राजीव गांधी ग्रामीण गृहिनमार्ण योजना क्रमांक २ अंतगर्त 
लाभाथ्या�नी (सवर्साधारण) घेतलेल्या कजार्वरील व्याजाचे प्रदान करण्यासाठी सहाय्य (पंचवािषर्क योजनांतगर्त)"  या शीषा�तगर्त  
राजीव गांधी गहृिनमार्ण  योजना क्रमांक टप्पा ०२ याच्या व्याजाची जबाबदारी िवभागान ेम्हाडाला िदली होती का  अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता इटंरेस्ट सबिमशन म्हणजे १० टक्क्यापय�त व्याजाची जबाबदारी सन २००८ च्या जीआरनसुार िदली असनू ५७ कोटी �पयांचा िनवारा 
िनधी शासनाकडे असल्याचा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. तसेच टप्पा -२ िनवारा िनधीतनू ही योजना आह.े  ५७ टक्के इटंरेस्ट कंपोिजशन 
सबिमशन केलेले असनू त्याचा फायदा ५६ हजार घरकुलांक�रता झालेला आह.े  पीएमएवायमध्ये आता जसे सगळे आह ेतो दखेील आपण 
िनवारा िनधीतून पीएमएवाय, इडब्ल्यएूस, एलआयजी दीड लाख �पये कें द्र शासन एक लाख राज्य शासनाची सबिसडी िदलेली आह.े  एक लाख 
�पये तुम्ही तुमच्या िनवारा िनधीतनू व्हायेिबिलटी गॅपसाठी असल्याचे मखु्य कायर्कारी अिधकारी ,म्हाडा यांनी सिमतीस अवगत केले. 

ह ेतर पीएमएवायचे आह ेपण राजीव गांधी टप्पा क्रमांक दोन  अंतगर्त ह ेकजर् होते. टप्पा क्रमांक १ चे अनदुान होते यावरील व्याजाच े
भगुतान िवभागाला करायचे आह ेअसे सिमतीने सांिगतले. तसेच दोन लाख �पयांच्या कजार्साठी दहा लाखाची जमीन कशाला गहाण ठेवतील, 
राजीव गांधी टप्पा- २ मध्ये पणूर् कजर्ही िमळत नाही.  ९०,००० �पयांसाठी आता ते त्यांची  जमीन शासनाच्या नावावर का करेल ?  तारण का 
 ठेवत बसेल ?  याबाबत कायद्यात द�ुस्ती केली पािहजे  अन्यथा ह ेकजर् कोणी घणेार नाही.  जिमनीएवढी िकंमत कजर् िमळत असेल तर ठीक 
आह ेअसे मत सिमतीने व्यक्� केले असता  आता पतंप्रधान आवास योजनेमध्ये ही पद्धत नसल्याचा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

टप्पा क्रमांक दोन आला त्यावेळी वािल्मक� आवास योजना व इिंदरा आवास योजना होती.  त्यावेळी राजीव गांधी टप्पा-१, बीपीएल 
टप्पा-२ हा सवर्साधारण लोकांसाठी होता त्यामळेु ते आकषर्क होते  यापढुे कोणी कजर् घणेार नाही असे सिमतीने अवगत केले असता सिमतीचा 
मदु्दा रास्त असनू तो आपली १० लाख �पये िकंमतीची जमीन गहाण टाकणार नाही असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. तसेच आता व्याजाची 
रक्कम वाढली असनू १० कोटी �पयांपय�त गलेी आह.े कजार्ची रक्कम १०० कोटी �पये असनू आपण बँकेला �रईम्बसर् करत असल्याच ेिवभागीय 
प्रितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.तसेच जे िडफॉल्टर आहते त्यांच ेपमेेंट करत नसल्याचेही सांिगतले. 
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If the installment is not regular, then you cannot give the interest on the balance amount अशी पचृ्छा सिमतीने केली 
असता Yes, we cannot because that will be the penalty  असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले. 

That will be the fault on the part of beneficiary.  जे लोक पिहला ह�ा वेळेवर भरतात त्यांच्या कजार्वरील १० टक्क्यापय�तच े
व्याज तुम्ही िदले पािहजे, ह े बरोबर आह े का अशी िवचारणा सिमतीने केली असता मखु्य कायर्कारी अिधकारी, म्हाडा यांनी यास सहमती 
दशर्िवली. 

जे िडफॉल्टर आहते त्यांच्याबाबत काय भिूमका घतेली जाते? १ लाख �पये कजर् घतेले असेल आिण दरवष� १० हजार �पये मदु्दलाची 
परतफेड केली जात असेल तर त्या प्रपोशर्नेटमध्ये व्याज िदले गलेे पािहजे. तुम्ही दरवष� १० कोटी �पये सबिसडी दते आहात त्याबद्दल सदु्धा 
चौकशी करण्यात येते क� नाही, िदवसेंिदवस रक्कम कमी झाली पािहजे, ती वाढली कशी अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िडफॉल्टर  
यांच्याबाबतीत बँक कारवाई करते. तसेच िदवसेंिदवस लाभाथ्या�ची संख्या वाढली असनू मदु्दल कमी होत जाईल त्याप्रमाणात व्याज कमी झाले 
पािहजे ह ेसिमतीचे म्हणण ेयोग्य असल्याचेही िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

राजीव गांधी ग्रामीण िनवारा योजना टप्पा क्रमांक २ क�रता लाभाथ� िमळत नाही का अशी पचृ्छा सिमतीने केली असता लाभाथ� संख्या 
िपकवर पोहोचली असनू स�ुवातीला १० हजार होती ती २० हजारपय�त पोहोचली आता ती हळूहळू कमी होईल. पंतप्रधान आवास योजना स�ु 
झाल्यानंतर राजीव गांधी ग्रामीण िनवारा योजनेमध्ये कोणी सहभाग घते नाही. इटंरेस्ट सबव्हने्शन स्क�म आह,े त्या अतंगर्त एनएचबी, ह�डको 
यांच्याकडून अपफ्रण्ट िमळतो, त्यांचा पणूर् इएमआय �रकॅल्क्यलेूट होतो अशी मािहती िवभागीय सिचवांनी िदली. 

राजीव गांधी ग्रामीण िनवारा योजना टप्पा क्रमांक २ कालबाहय झाली असनू आपली इटंरेस्ट लायिबिलटी गॅ्रज्यअुली कमी झाली पािहजे 
असे सिमतीन ेमत व्यक्� केले असता जे िडफॉल्टर आहते, त्यांच्या दडंात्मक रक्कमचेी भरपाई शासन करणार नसल्याच े िवभागीय सिचवांनी 
अवगत केले. 

ढोबळमानान ेअिधक आिथर्क तरतूद िवभागान ेक� नये तीन वेळा िवभागाला परुवणी मागण्यांची मभुा आह.े आवश्यकता भासली तर 
परुवणी मागणी मांडता येईल असे मत सिमतीन ेव्यक्� केले. 
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अिभप्राय व िशफारशी 

मागणी क्रमांक क्य-ु३ :- गृहिनमार्ण िवभाग  

4.3 २२१६-गहृिनमार्ण, ८०-सवर्साधारण, १०३-गहृिनमार्ण मंडळे इत्यादींना सहाय्य, झोपडपट्टी स्वच्छता काम-ेझोपडपट्टी �ते्रफळात 
राहणार्या अनसुिूचत जातींना नागरी सिुवधा परुिवण े(िवशेष घटक योजना) 

अिभप्राय :- 

या संदभार्त सिमतीच्या सा�ीपढु े असे िनदशर्नास आले क�, या शीषार्तंगर्त �पये ५० कोटींचा कामांचा प्र� होता व सदरह� काम ह े
स्वच्छतेसंदभार्त होते. म्हाडाकडून प्रशासक�य मान्यता तसेच उपयोिगता प्रमाणपत्र ेप्रा� झाली नाहीत म्हणनू िनधी म�ु केला नसल्याची मािहती 
प्रा� झाली. वास्तिवक पाहता प्रशासक�य मान्यता व उपयोिगता प्रमाणपत्रे ही िविहत मदुतीत प्रा� होण ेआवश्यक होते या तांित्रक कारणांमळेु िव� 
िवभागान ेिनधी म�ु न केल्याचे िदसनू येत आह.े 

िशफारस :- 

4.3 झोपडपट्टी �ेत्रात राहणार्या अनुसिूचत जातींना नागरी सिुवधा पुरिवणे हा या योजने मागील मुख्य उदे्दश  होता.त्याकरीता 
शासनाने ५० कोटी �पये तरतूद केली होती. तथािप, म्हाडाकडून प्रशासक�य मान्यता तसेच यापूव� केलेल्या कामाची उपयोगीता 
प्रमाणपते्र सादर न केल्यामुळे झोपडपट्टीतील स्वच्छता कामांची योजना शासनास यशस्वी�रत्या राबिवता आली नाही. या 
प्रशासक�य िदरंगाईस जबाबदार असणार्या म्हाडातील सबंधंीत अिधकार्यांची चौकशी क�न दोषी असलेल्या सबंंिधतांवर 
जबाबदारी िनि�त क�न कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कायर्वाही चा अहवाल सिमतीस ३ मिहन्यात सादर करण्यात यावा, 
अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

२२१६-गहृिनमार्ण, ८०-सवर्साधारण, १०३-गहृिनमार्ण मंडळे इत्यादींना सहाय्य, महाराष्ट्र गहृिनमार्ण व �ेत्रिवकास प्रािधकरणाच्या आिण 
गहृिनमार्ण योजनेस सहाय्यक अनदुान (पायाभतू सिुवधा) 

अिभप्राय :- 

4.5 या योजनमेध्ये दोन टप्प्यात िनधीचे िवतरण झाले होते. सदरह� िनधी हा िवभागाकडे २७ माचर् रोजी प्रा� झाला व म्हाडास तो िदनांक 
३० माचर् रोजी िवतरीत करण्यात आला. िवभागान े यापैक� ८१ कोटी �पये खचर् केले असनू �पये ४५ कोटीच े िनयोजन नव्हते का ? अशी 
सिमतीने िवचारणा केली. �पये ४५ कोटी ह े३० माचर् रोजी िमळाल्यामळेु सदरह� िनधी अखिचर्त रािहला व तो िनधी म्हाडाने प्रत्यािपर्त केला. दोन 
टप्प्यामध्ये िनधी िमळाला असेल तर िवभागाने िनधी िमळण्याकरीता योग्य पध्दतीन ेपाठपरुावा केला होता का अशी सिमतीन े िवचारणा केली 
असता दसुर्या टप्प्यातील म्हाडाचा प्रस्ताव प्रशासक�य मान्यतेसाठी शासनाकडे २७ माचर्, २०१५ रोजी प्रा� झाला. त्यामळेु �पये ४५ कोटीचा 
िनधी म्हाडास िदनांक ३१ माचर् रोजी िवतरीत करण्यात आला. म्हाडाने ज्यावेळेस २७ माचर् रोजी शासनास प्रस्ताव पाठिवला त्यावेळेस त्यांचेकडे 
शासनाकडून िनधी प्रा� झाल्यावर खचर् कशाप्रकारे करावयाचा आह.े याबाबतचा आराखडा असण ेआवश्यक होते, असे सिमतीच ेमत झाले. 

िशफारस :- 

4.6 महाराष्ट्र गृहिनमार्ण व �ेत्रिवकास प्रािधकरणाच्या आिण गृहिनमार्ण योजनेस सहायक अनुदान यामधून पायाभूत 
सिुवधांची कामे करण्यात येतात. सदरह� कामे िवशेषत: झोपडपट्टी सधुार मंडळाची कामे असतात व या कामांच्या िशफारशी 
मा.आमदार महोदयांकडून प्रा� होत असतात. या िशफारशी म्हाडास प्रा� झाल्यावर म्हाडाने त्यांना िविहत कालावधीत प्रशासक�य 
मान्यता देणे अपेि�त असते. या प्रकरणी देखील म्हाडाने िदनांक २७ माचर् रोजी म्हणजेच आिथर्क वषर् सपंण्याच्या अखेरीस प्रस्ताव 
शासनास पाठिवला. ज्यावेळेस म्हाडाकडून शासनास िनधी मु� करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रा� झाला त्यावेळेस तो म्हाडाकडून 
िदनांक ३१ माचर् पूव� िनधी खचर् होणार व त्या अपे�ेने त्यांच्याकडे िनधी खचर् करण्याची तयारी आहे असे अपेि�त धरले जाते. 
त्यामुळे शासनाकडून जरी ३१ माचर् रोजी िनधी प्रा� झाला असला तरी म्हाडातील जबाबदार अिधकार्यांनी यशस्वीपणे सदरह� िनधी 
प्रशासक�य मान्यता िमळालेल्या कामांवर िविनयोग होईल याकडे पाहणे गरजेचे होते. या कामात िनि�तच िदरंगाई झालेली आहे 
आिण यामुळेच �पये ४५ कोटी एवढी मोठी रक्कम िवनाखचर् शासनास प्रत्यािपर्त झालेली आहे, असे सिमतीचे मत झालेले आहे. 
या प्रशासक�य िदरंगाईस जबाबदार असलेल्या म्हाडातील अिधकारी / कमर्चार्यांची चौकशी क�न दोषी असलेल्या सबंिंधतांवर 
जबाबदारी िनि�त क�न कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीस ३ मिहन्यात सादर करण्यात यावा, 
अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

२२१६-गहृिनमार्ण, ८०-सवर्साधारण, १०३-गहृिनमार्ण मंडळे इत्यादींना सहाय्य, निवन चंद्रपरू शहराचा िवकास 
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अिभप्राय :- 

4.7 निवन चंद्रपरू शहराच्या िवकासासाठी �पये ७५ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली. तथािप, �पये ३४.५९ कोटी एवढा िनधी 
शासनास प्रत्यािपर्त करण्यात आला. सा�ीमध्ये अशी मािहती प्रा� झाली क�, �पये २४ कोटीची पाणीपरुवठा योजना होती. या योजनेमध्ये 
भसंूपादनाचा भाग �पये १० कोटी एवढा होता. भसंूपादन होऊ न शकल्यामळेु सदर िनधी अखिचर्त रािहला. या प्रकरणात भसंूपादन न करताच 
पाणीपरुवठा योजना आखली होती व त्याकरीता िनधीची तरतूद दखेील केली होती. अशाप्रकारे िनधीची केलेली तरतूद मळुातच चकु�ची 
असल्याचे सिमतीचे मत झाले आह.े 

िशफारस :- 

4.8 शासनास एखादी योजना हाती घ्यावयाची असल्यास व त्या योजनेमध्ये भसूपंादना सारखा  िकचकट िवषय असल्यास 
ही योजना यशस्वीपणे माग� लावावयाची असेल तर अशा प्रकारच्या योजनांची पूणर्पणे तयारी करताना ज्या िठकाणी काम 
करावयाचे आहे त्या िठकाणचे भूसपंादनाचे काम केव्हा होणे शक्य आहे यांचा सखोल अभ्यास सबंंधीत िवभागाने करणे आवश्यक 
होते. भूसपंादनाची प्रिक्रया झाल्यावर अथवा ती पूणर्त्वास िविहत कालावधीत पूणर् होऊ शकते याची खातरजमा केल्यावरच त्यास 
िकती िनधी आवश्यक आहे व योजनेस िकती िनधीची आवश्यकता लागेल याचा अंदाज घेवून शासनाकडे पुरक मागणीद्वारे अथवा 
अत्यंत तातडी असल्यास आकिस्मक खचार्द्वारे िनधी उपलब्ध करण्याची कायर्वाही करता येऊ शकते. या योजनेच्या अपेि�त 
खचार्ला पूरक मागणीच्या माध्यमाद्वारे िनधी उपलब्ध क�न देण्याची कायर्वाही करणे अपेि�त होते. परंतू या प्रकरणी तशी झालेली 
कायर्वाही िदसनू येत नाही. त्यामुळे या पुढील काळात योजना तयार नसताना अपेि�त असणार्या  खचार्ची तरतूद पुरवणी 
मागणीच्या माध्यमाद्वारे उपलब्ध क�न घेण्याची द�ता घ्यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. �पये ३४.५९ कोटी एवढा मोठा 
िनधी िवनाकारण वषर्भर अडकून पडल्याने तो इतर आवश्यकत्या योजनेकरीता देखील वापरता येऊ शकला असता. त्यामुळे सवर्च 
िवभागांनी तरतूद केलेला िनधी सबंंिधत िव�ीय वषार्त वापरला जाईल याची द�ता घ्यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

२२१६-गहृिनमार्ण, ८०-सवर्साधारण, १०३-गहृिनमार्ण मंडळे इत्यादींना सहाय्य, कें द्र सरकारच्या कामगार मतं्रालयाकडून राज्यातील िवडी 
कामगार संघटनेकरीता अनदुान े

अिभप्राय :- 

4.9 राज्यातील िवडी कामगार संघटनकेरीता अनदुाने ही कें द्र शासनाची मळू योजना असनू त्यामध्ये राज्याच े२० टक्के अनदुान व कें द्राचे 
४०टक्के अनदुान असते. या योजनेअतंगर्त ५७,००० घरकुल बांधनू झालेली आहते. सन २०१४-१५ करीता २ कोटीची तरतदू करण्यात आली 
होती परंत ू सदरह� िनधी न वापरता परत करावा लागला. िवडी कामगार चंद्रपरू, भंडारा व सोलापरू या भागात जास्त प्रमाणात असल्याने या 
कामगारांनी सोसायट्या क�न प्रस्ताव पाठिवण ेअपिे�त होते. परंतू या कामगारांना या योजनेबद्दल मािहतीच नसावी, असे सिमतीच्या िनदशर्नास 
आले. िवभागाने दखेील या योजनबेाबतची  व्यापक प्रमाणात प्रिसध्दी न केल्यामळेु ही योजना सफल होऊ शकली नाही.  

िशफारस :- 

4.10 राज्यामध्ये िवशेषत: चंद्रपूर, भंडारा व सोलापूर या भागात िवडी कामागारांची सखं्या जास्त आहे. िवडी कामगार हे 
बह�तांश अिशि�त असतात. या कामागारांच्या घरांसाठी कें द्र शासनाची मूळ योजना असनू यामध्ये राज्याचे २० टक्के व कें द्राचे ४० 
टक्के अनुदान असते. या योजनेतंगर्त ५७ हजार घरकुल बांधनू झालेली आहेत. गृहिनमार्ण िवभाग हा नोडल एजन्सी म्हणून कायर् 
करत असतो. ५७ हजार घरकुल बांधून देखील या घरांच्या मागणीबाबत िवडी कामगारांकडून िवभागास प्रस्ताव प्रा� झाले नाहीत. 
मुळात ही योजना कामगार िवभागाची असनू कामगार िवभागाने या योजनेचा प्रचार व प्रसार योग्य �रतीने केल्याचे िदसनू आले 
नाही. िवडी कामगार हे अिशि�त असल्यामुळे सदरह� योजनेची त्यांना मािहती होण्यासाठी कामगार िवभागाने प्रत्य� िवडी कामगार 
कायर्रत असलेल्या प�रसरात जाऊन या योजनेची मािहती सबंंिधतांपय�त पोहोचवणे आवश्यक होते. परंतू यात िवभागास अपयश 
आलेले आहे. त्याचप्रमाणे गृहिनमार्ण िवभाग देखील नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत असल्याने िवडी कामागारांच्या उन्नतीसाठी 
व त्यांना घरकुल िमळावीत यासाठी कामगार िवभाग व गृहिनमार्ण िवभाग यांनी समन्वय साधून ही योजना िवडी कामगारांपय�त 
कशी पोहचेल व त्यांचा लाभ त्यांना कसा होईल याबाबत त्यांनी आगामी काळात द�ता घेणे आवश्यक आहे, असे सिमतीचे मत 
झाले. याकरीता कामगार िवभाग व गृहिनमार्ण िवभागाने िविवध प्रसार माध्यमे तसेच िवडी कामगार कायर्रत असलेल्या �ेत्रांमध्ये 
या योजनेची मािहती पोहोचिवण्यासाठी सव�तोपरी प्रयत्न करावेत व याकरीता िवशेष मोिहम आखून िवडी कामगारांकरीता 
बांधलेली घरकुल त्यांना कशी उपलब्ध होतील याबाबत उपायायोजना करण्याची सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत केलेल्या 
कायर्वाहीची मािहती तसेच िवडी कामगारांना िकती घरांचे वाटप झाले याबाबतचा तपिशल ३ मिहन्यात सिमतीस सादर करण्यात 
यावा, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 
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सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 

5.1 भारताच े िनयंत्रक व महालेखापरी�क यांच्या सन २०१४-२०१५ या वषार्च्या िविनयोजन लेख ेअहवालातील सावर्जिनक आरोग्य 
िवभागाच्या अनुदान क्र. आर-१  यामधील िशषा�तगर्त झालेला अिधक खचर् व बचतीवरील खचार्संबंधी महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात 
पढुीलप्रमाण ेअिभप्राय िदल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले आह.े  
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सा� :- 

अनुदान क्रमांक आर-१ – सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 

5.2 सिमतीन े िदनांक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी सन २०१४-१५ या वषार्च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्रमांक आर-१ 
संदभार्त सावर्जिनक आरोग्य िवभागाचे प्रधान सिचव व इतर िवभागीय प्रितिनधींची सा� घतेली.  

 सन २०१४-१५ च्या िविनयोजन लेख्या संबंधी बरीच रक्कम प्रत्यािपर्त झालेली आह.े १ हजार ३६९ कोटी ९० लाख ६८ हजार �पयांची 
परुवणी मागणी करण्यात आली. मात्र मळू रक्कम दखेील खचर्  झालेली नाही. जनू २०१४ ते माचर्, २०१५ पय�त रक्कम घणे्यात आली. मळू 
तरतूद ७ हजार २८३ कोटी ५० लाख ९४ हजार �पयांची होती. जनू व िडसेंबर या मिहन्यातील पावसाळी व िहवाळी अिधवेशनात १,३६९ कोटी 
�पयांची परुवणी मागणी  करण्यात आली. ददु�वाने मळू  तरतदू दखेील खचर् होऊ शकली नाही.  प्रत्य� खचर् ६ हजार १००  कोटी �पयांचा 
झाला. तसेच २ हजार ५९९ कोटी �पये प्रत्यािपर्त करण्यात आले. ही रक्कम अन्य िवकास कामामध्ये िनयोिजत करता आली नाही. यामळेु 
शासनाचे नकुसान झाले. याबाबत िवभागान ेखलुासा करावा असे सिमतीने सिूचत केले असता, सन २०१४ मध्ये पिहल्यांदाच एनआरएचएमचा 
िनधी कोषागारमध्ये आला. यापवू� हा िनधी बँक  खात्यात  कें द्र शासनाकडून जमा केला जात असे. राज्य शासनाचा अथर्संकल्प सादर 
झाल्यानंतर कें द्र शासनाने कळवले क�, यावष� सवर् िनधी कोषागारामधनू िदला जाईल. यानतंर लेखाशीषर् तयार केले. कें द्रीय  िहस्सा परुवणी 
मागण्यांमधनू घ्यावा लागला यामळेु परुवणी मागण्यांच ेआकारमान वाढले. परुवणी मागण्या मंजरू झाल्या असा खलुासा िवभागीय प्रितिनधींनी 
केला. 

सिमतीने िवभागाच्या अहवालाच ेअवलोकन केले आह.े फेब्रवुारी, माचर् मिहन्यात कें द्र शासनाकडे  िनधीची मागणी केली जाते, मग पसेै 
वेळेवर िमळत नाहीत त्यामळेु ते प्रत्यािपर्त केले जातात, असे अिनयोजनबद्ध कामकाज िवभागात स�ु आह.े असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, 
कें द्र शासनाकडून िनधी कोषागारामध्ये येणार असल्यामळेु लेखाशीषर् तयार करण्यास उशीर झाला.  काही िठकाणी अथर्संकल्पामध्ये िनधी आला 
नाही. तसेच िनधीमध्ये २० ते ४० टक्के कपात झाल्यामळेु १,४०९ कोटी �पये कमी आले.  अन्यथा प्रत्येक लेखाशीषर्िनहाय पािहले तर अिधक 
रक्कम प्रत्यािपर्त झालेली नाही, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

कपात झाल्यामळेु िकती िनधी प्रा� झाला व कें द्र शासनान ेकेलेल्या तरतुदीनसुार िकती रक्कम  उपलब्ध झाली नाही, िनधी उपलब्धतेबाबत 
कें द्र शासनाकडे प्रशासक�य मान्यतेक�रता प्रस्ताव कधी पाठिवण्यात आला? याची मािहती दणे्यात यावी. प्रत्येक प�ृावर  िवभागाने असेच उ�र 
िदले आह े क�, रकमचेी तरतदू केली, रक्कम प्रा� झाली नाही, ती रक्कम प्रत्यािपर्त करण्यात आली. िवभागाला कें द्र शासनान े ८ ते १० 
मिहन्यापवू� मािहती िदली होती. िवभागाला लेखाशीषर् तयार करण्यासाठी ८ ते १० मिहने कालावधी लागला. सन २०१२-१३ मध्येच याबाबत 
िवभागाला पवूर्कल्पना िदली होती. मे मिहन्यात ते आदशे िनगर्िमत करण्यात आले. लेखाशीषर् तयार करण्याक�रता नमनुा िवभागाला िदलेला 
होता. दसुर्या राज्याची मािहती घतेली असता १३ ते २० िदवसात त्यांनी लेखािशषर् तयार केलेले आहते. एिप्रल – मे मिहन्यात गोषवारा कें द्र 
शासनान े िदल्यानतंर लेखाशीषर् तयार करण्यास एवढा उशीर का झाला ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, लेखाशीषर् तयार केल्यानंतर 
परुवणी मागण्यांच्या माध्यमातून रक्कम िमळाली असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

रक्कम प्रा� झाली नाही. खरे तर लेखाशीषर् तयार करण्याच ेकाम एका िदवसाच ेआह.े कें द्र शासनाकडून िनधी आणण ेमहत्वाच ेआह ेअसे 
मत सिमतीने व्यक्� केले असता, यामध्ये  राज्य शासनाच ेकाही आिथर्क नकुसान झालेले नाही. सन २०१४-१५ पासनू  कें द्र शासनाने िनधी 
कोषागारामधनू दणे्याचा िनणर्य घतेला. पढुील आिथर्क वषार्साठी जानेवारी – फेब्रवुारी पासनू कायर्वाही  स�ु केली जाते. पीआयपी कें द्र 
शासनाला पाठवले  जाते त्यानतंर त्यांच्याकडून अदंाजे आकारमान कळवले जाते.  संपणूर् �ोत सांिगतल्यानंतर िवभागाकडून प्रस्ताव तयार क�न 
कें द्र शासनाकडे पाठवला जातो. सन २०१४-१५ मध्ये कें द्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर  केल्यानंतर त्यांनी असा िनणर्य घतेला क�, ही रक्कम  
कोषागारामध्ये जमा करावी. कें द्र  शासन त्यांचा िहस्सा ३ भागात दतेे.  राज्याचा िहस्सा दखेील प्रत्येक योजननेसुार येत असतो. एस.इ.पी, 
टी.एस.पी, मले�रया, टी.बी िनवारण असे अनेक कायर्क्रम आहते. त्या प्रत्येकामध्ये ३ -३ लेखाशीषर् तयार केले जातात.  कें द्र शासनान ेअदंाजे 
रक्कम सांिगतल्यानतंर िवभागाने अदंाजे टीआयपी  पाठवला. यानतंर कें द्र शासनाकडून अदंाजे अमकु रक्कम येणार असनू राज्य शासनाकडून 
अमकु अदंाजे रक्कम अपेि�त आह ेअसे कळवण्यात आले. जोपय�त कें द्र शासनाचा िहस्सा  बँक खात्यात जमा होत होता तोपय�त मान्यतेचा 
िवषय नव्हता.  मात्र िनयोजन िवभागाचे असे म्हणण े होते क�, कोषागारामधनू िनधी काढताना योजनेला मान्यतेची आवश्यकता आह.े  िव� 
िवभागाचे असे म्हणण ेहोते क�,  सन २००५ पासनू योजना  स�ु असल्यामळेु त्याला नवीन मान्यतेची आवश्यकता नाही. यामळेु काही अशंी 
संभ्रम िनमार्ण झाला. कें द्र शासनाने कमी पैसे िवत�रत केले, तेवढे पैसे िमळाले उवर्�रत रक्कम प्रत्यािपर्त केली. िविनयोजन लेख्या मध्ये 
पनुिवर्िनयोजन असा शब्दप्रयोग महालेखाकार यांनी केला आह.े ते पनुिवर्िनयोजन नसनू सदर रक्कम प्रत्यािपर्त केलेली आह े असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 
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िवभागान ेरक्कम प्रत्यािपर्त केलेली आह,े तसेच रक्कम कपात दखेील झालेली आह.े   स�ु  वातीला िवभागान ेसांिगतले क� शासनाचे 
नकुसान झालेले नाही ते चकु�च ेआह.े  िवभागान ेघतेलेली रक्कम खचर् झाली पािहजे.  ती रक्कम खचर् का झाली नाही याची सिमती िवचारणा 
करते. िनयोजन क�न  रक्कम मािगतली जाते. असे असताना ती अखिचर्त राहता कामा नये. राज्याच्या ितजोरीतील २ हजार ५०० कोटी  �पये 
अडवनू ठेवण्यात आले. ही रक्कम इतर कोणत्याही कामाक�रता वापरता आली नाही. या क�रता िविनयोजन लेख्याची तपासणी केली जाते. 
िवभागान ेपनुिवर्िनयोजन केले नाही. बीडीएसवर जी रक्कम प्रा� झाली, त्याची तरतदू केली व उवर्�रत सवर् रक्कम पनुिवर्िनयोजनात समािव� केली 
व जी रक्कम बीडीएसमधनू उपलब्ध झाली ती िद. ३१ माचर् रोजी प्रत्यािपर्त केली.  यातून िकती रक्कम िशल्लक रािहली, याबाबत खलुासा 
िदलेला आह.े कपातीमळेु बचत िदसत असेल तर त्या बाबत सिमतीच े काही म्हणण े नाही. मात्र रक्कम वापरली गलेी नसेल तर त्याबाबत 
िवभागान ेसिमतीला खलुासा सादर केला पािहजे असे सिमतीने सिूचत केले असता, ही शॅडो प्रोव्हीजन असल्याच े िवभागाचे मत असनू, कें द्र 
शासनाकडून कोषागारामध्ये रक्कम जमा झाली तर ती िवत�रत होते.  जर त्यांच्याकडून िनधी आला नाही तर तेवढाच िनधी जमा होतो व उवर्�रत 
िनधी प्रत्यािपर्त होतो. िवभागान ेपनुिवर्िनयोजन केलेले नाही. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

मागच्या वष�  उपयोिगता प्रमाणपत्र पाठवले होते काय ? ते वेळेवर पाठिवले नसल्यास कें द्र शासनाकडून िनधी िमळत  नाही, सन २०१४-
१५ मध्ये िनधी प्रा� झाला नाही. एनआरएचएमचा िनधी वेळेवर िमळाला नाही म्हणनू िनधी प्रत्यािपर्त करावा लागला असे मत सिमतीन ेव्यक्� 
केले असता, तशी काही शक्यता नाही. िनधी दतेाना  कें द्र शासनाकडून दोनच अटी घातल्या जातात. राज्य शासनाने खात्याचे लेखापरी�ण क�न  
१ तारखपेय�त पाठिवण्यात यावे असे सांिगतले जाते. यावष� दशेात महाराष्ट्र राज्य प्रथम होते ज्यान ेसन २०१६-१७ चे खात्यांच ेलेखापरी�ण 
क�न पाठिवले. महाराष्ट्र  राज्यामधनू  दरवष�  िवभागाच े अकाऊंट वेळेवर जातात. कें द्र शासनाने जो िनधी िवत�रत केलेला आह,े तो राज्य 
शासनान ेपढुे िवत�रत त केला क�, नाही ह ेमहत्वाच ेआह.े काही वेळा राज्य शासनाकडून सोसायटीच्या बँक खात्यामध्ये िनधी प्रा� होतो, असा 
एक आ�पे असतो.  कें द्र शासनाच्या िहश्शानसुार राज्याकडून रक्कम िमळाली क� नाही अशा काही अटी कें द्र शासनाकडून िनधी दतेाना 
घातलेल्या असतात. दरवष� राज्याच्या अथर्संकल्पामध्ये आरोग्याक�रता कमीत कमी १० टक्के वाढ अपेि�त आह.े एनआरएचएमचा िनधी 
केवळ आधार म्हणनू आह े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. मळू अथर्संकल्पामध्ये १० टक्के वाढ होत नाही. म्हणनू अित�र� परुवणी 
मागण्यांमध्ये कें द्र शासनाला दाखवण्यासाठी वाढ केली जाते काय? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अनेकदा वाढ होते. एनआरएचएमची 
परुवणी मागणी केली जाते, त्यावेळी आधार लागतो.  ६०:४० च्या प्रमाणानसुार जी रक्कम येईल ती राज्य शासनाकडून प्रा� होते. असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 

सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ मधील लेख्यांची चचार् झाली त्यावेळी हाच प्र� होता व आता दखेील तोच प्र� आह.े कें द्र शासनाच्या 
डोळयात धळूफेक होत आह.े रक्कम खचर् होत नाही, परुवणी मागणीच्या माध्यमातून रक्कम घतेली जाते.  तरतूद केलेली रक्कम लोकांसाठी खचर् 
करावयाची आह े ती होत नाही त्यामळेु लोकांना सिुवधा िमळू शकत नाहीत. आरोग्य िवभागाच्या बाबतीत ह े सहन होऊ शकत नाही. 
पनुिवर्िनयोजनाची रक्कम िवभागाकडे वगर्च झालेली नाही. त्याबाबत िव� िवभागाला सांिगतले आह े क�, रक्कम प्रत्यािपर्त केली असे शब् द 
वाप� नये, कारण ती रक्कम प्रा� झालेलीच नाही, असे मत सिमतीन ेव्यक्� केले असता, हा अपॉच्युर्िनटी लॉस आह,े असे िवभागीय  सिचवांनी 
सांिगतले. 

सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ मध्ये पनुिवर्िनयोजन केलेले नसनू रक्कम प्रत्यािपर्त केलेली आह.े काही रकमचेी कपात आह ेतर काही 
रक्कम प्रत्यािपर्त केलेली आह.े असे मत व्यक्� सिमतीने केले असता, रक्कम प्रत्यािपर्त करण्याच ेकारण ह ेआह ेक�, कें द्र शासनाकडून जेवढी 
रक्कम प्रा� झाली तेवढी राज्य शासनान े िवत�रत केली. तरतूद जास्त असल्यास उवर्�रत िनधी प्रत्यािपर्त केला जातो. जेव्हा िवभाग अथर्संकल्पीय 
तरतूद करतो तेव्हा कें द्र शासनाचे तंतोतंत िकती पैसे प्रा� होणार ह ेिवभागाला मािहती नसते, असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

महालेखाकारांच ेमत आह ेक�, कें द्र शासनाच ेपैसे आले नाही म्हणनू राज्य शासनान ेते िवत�रत केले नाहीत. दसुरा मदु्दा असा आह ेक�, 
सिचवांनी म्हटल्याप्रमाण ेपवू� ही रक्कम त्या त्या सोसायटीच्या खात्यात प्रत्य�पण ेजमा होत असे. आता हा िनधी िवभागामाफर् त खचर् करायचा 
असेल तर त्याला िनयोजन िवभागाची मान्यता तसेच कॅिबनेटची मंजरुी लागणार  आह.े राज्य शासनाचा यामध्ये मोठा िहस्सा असतो आिण कें द्र 
शासन केवळ प्रोत्साहनात्मक िहस्सा दते असते. असे असेल तर या आरोग्य िवभागाच्या प्रकरणात कॅिबनेटची मान्यता घणे्यासाठीचा प्रस्ताव 
िनयोजन सिमती आिण कॅिबनेटकडे जातो तेव्हा त्यासाठी िकती वेळ लागतो. प्रत्येक प्रस्तावाला ही मान्यता घ्यावी लागते काय ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, it is co-terminus with 5 Year Plan.  स�ु  वातीला ज्या पचंवािषर्क योजना होत्या त्या कालावधीची प्रशासक�य 
मान्यता िमळालेली आह.े सन २०१४-१५ आिण सन २०१५-१६ ची मान्यता शेवटी िडसेंबर, २०१६ मध्ये कॅिबनेटपढु े ठेवनू तांित्रक�रत्या 
घतेलेली आह.े सन २०१२-१७ या कालावधीची प्रशासक�य मान्यता राष्ट्रीय आरोग्य अिभयानाला (N.H.M.)  िमळालेली आह.े सन २०१७-
१८ ची प्रशासक�य मान्यता अजनूही िमळालेली नाही पण त्यामळेु िवभागाचा खचर् िकंवा �रिलजस थांबत नाही. कारण तेव्हा ते प्रथमच वषर् होते 
म्हणनू ती अडचण िनमार्ण झालेली होती. सिमतीचा दसुरा मदु्दा होता क�, सन २०१४-१५ मध्ये कें द्र शासनाचा िहस्सा ७५ टक्के आिण राज्य 
शासनाचा २५ टक्के होता. ह ेप्रमाण बदलत राहते आिण आज ते ६० टक्के कें द्र शासनाचे आिण ४० टक्के राज्य शासनाचे आह,े असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 
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िवभागाच ेमत आह ेक�, ते पनुिवर्िनयोजन नाही तर ते प्रत्यार्पण आह.े Surrender is mainly due to non release of grant from 
the Central Government or by cut. असे मत सिमतीने व्य� केले असता, महालेखाकारांचे मत आह ेक�, कें द्र शासनाने जर पैसे िवत�रत 
नाही केले तर त्याच्या सम�प राज्य शासनाची जी तरतदू करण्यात आली होती ती पण िवत�रत झाली नाही आिण ती प्रत्यािपर्त झाली, असे 
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६ सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अिभयान- 

या लेखाशीषार्खाली राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अिभयान अतंगर्त िवभागाने यामध्ये २९३ कोटी १० लाख �पयाचे प्रत्यापर्ण केलेले आह.े यात 
पणूर् कें द्र शासनाचा िहस्सा आह ेकाय ? कें द्र परुस्कृत योजनेचा जो सवर् िनधी प्रत्यािपर्त केला. त्यामध्ये मलुत: because of non receipt of 
funds you surrendered the amount, असे गिृहत धरावे काय ? अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, िवभागाच्या सिचवांनी त्यास 
सहमती दशर्िवली व सदरील लेखाशीषार्च ेनावच कें द्र िहस्सा आह ेअसे सांिगतले.  

कें द्र शासनाकडून िनधी न येण्याच्या कारणामध्ये िवभागाच्या कुठे त्रटुी आहते काय? वेळेवर प्रशासक�य मान्यता दणे ेशक्य झाले नाही 
िकंवा वेळेवर त्यांच ेखाते  स�ु   करता आले नाही काय? कारण िवभागाकडे सवर् िनधी उपलब्ध होता आिण आता दोनच लॅपसेस आहते क�, 
मागच्या वष�ची उपयोिगता प्रमाणपत्र िदले काय िकंवा त्यांच्याकडे वेळेवर प्रस्ताव पाठिवला काय? तसेच िवभागाला त्याची प्रशासक�य मान्यता 
वेळेवर िमळाली होती काय? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ितसरा मदु्दा हा प्रशासक�य मान्यतेचा होता पण उपयोिगता प्रमाणपत्र हा 
खात्याचा िवषय आह.े त्यांनी एक नमनुा िदलेला आह ेक�, राष्ट्रीय आरोग्य अिभयानाच ेखाते जेव्हा लेखापरी�ण क�न  पाठवतो तर U.C. is a 
part of that audited Account.  स�ु  वातीला नमदू केल्याप्रमाण ेआिथर्क वषर्  स�ु   होण्यापवू�च िवभागाचे प्रस्ताव जात असतात म्हणजे 
प्रस्ताव वेळेवर होते आिण अकाऊँट पण वेळेवर होते. राज्य स्तरावर प्रशासक�य मान्यतेचा प्र� उपिस्थत झाला कारण तेव्हा ते प्रथमच वषर् होते. 
कें द्र शासनाचा एक कॉम् प्लेक्स फॉमुर्ला आह ेम्हणजे त्यांनी  स�ु  वातीला १ िकंवा २ हजार कोटी �पये दऊेत असे नमदू केले असले तरी नतंर 
त्याचे इन्सेिटव्ह िकंवा िडसइन्सेिटव्ह म्हणनू बरेच पॉइटं आहते. जसे राज्य शासनाच्या अथर्संकल्पामध्ये १० टक्के वाढ हा एक पॉइटं आह ेआिण 
दसुरा मदु्दा असा क�, प्राथिमक आरोग्य कें द्राची रेटींग काय आह,े ितथे प्रसतुी िकती होतात असे त्यांच ेसतु्र ह ेदरवष� बदलत जाते. सन २०१७-
१८ साठी िनती आयोगान ेअनेक प्रकारच ेमापदडं लावलेले आहते. त्या अनषंुगान ेत्यांनी  स�ु  वातीला ठरािवक रक्कम नमदू केली असली तरी 
तेवढी रक्कम ते िवत�रत करीत नाहीत. त्यामध्ये कमी-जास्त क�न  ते पैसे िवत�रत केले जातात, असे िवभागीय  सिचवांनी सांिगतले. 

कें द्र शासन जी, पी.आय.पी. मंजरू करते तर त्याचा आिण िवभागाच्या बजेटचा काय संबंध आह ेम्हणजे साधारणपण ेत्या पी.आय.पी.च्या 
िकती अथर्संकल्पीय तरतुद प्रस्तािवत करण्यात येते ? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीचा माध्यमातून केली असता, कें द्र शासन एक 
ठरािवक ग्रॉस �रसोसर् इन्व्हलप सांगते. सन २०१७-१८ च ेउदाहरण घतेले तर त्यांनी  स�ु  वातीला सांिगतले क�, २९०० करोड �पये ह ेतमुच े
�रसोसर् इन्व्हलप आह.े तर त्या आधारे ३१०० िकंवा ३२०० कोटी �पयाचा प्रस्ताव तयार क�न त्यांच्याकडे पाठिवला आह.े ितथे एक 
एन.पी.सी.सी. असते ितथे सवर् सिचव असतात आिण िवभागाला पण बोलावले जाते, ितथे िवभाग सादरीकरण करतो आिण योजननेसुार ती 
प्रिक्रया होत असते. त्यांनी या वषार्साठी ३१०० कोटी �पयाची मान्यता िदलेली आह.े जेवढा पी.आय.पी. िवभाग पाठवतो त्या अनषंुगान ेत्याच्या 
६० आिण ४० टक्के क�न िवभाग राज्य शासनाला अथर्संकल्प तयार करण्यासाठी तो प्रस्ताव पाठिवण्यात येतो. कारण त्यामध्ये पवू�चे पैसे पण 
िवभागाला प्रा� असतात आिण ते समािव� करण्यात येतात. जसे क�, सन २०१७-१८ मध्ये बरेच पैसे जे क�, सन २०१५-१६ आिण सन २०१६-
१७ साली कें द्र शासनाने िवत�रत केले होते पण िवभागाला ते िवत�रत झालेले नव्हते ते राज्य शासनाकडे आता िवत�रत झालेले आहते. यामळेु 
सन २०१७-१८ साठी िवभागान ेजी तरतूद केलेली होती ती तरतूद सन २०१५-१६ आिण सन २०१६-१७ साठी उपलब्ध झालेला कें द्राचा िहस्सा 
िवत�रत करण्यामध्ये वापर झालेला आह े तर िवभागान े परत परुवणी मागणी मािगतली आह.े िवभागाला जेवढा पी.आय.पी. मान्य होण्याची 
अपे�ा असते त्यानसुार ६० आिण ४० प्रमाण ेिवभाग प्रस्ताव पाठवतो. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.  

सन २०१५-१६ आिण सन २०१६-१७ या वषा�मध्ये राज्याचा असणारा ४० टक्के िहस्सा पणूर्पण े िवभागाला िमळालेला आह ेकाय ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, त्यापैक� काही आिदवासी �ेत्राचा िहस्सा आणखी िशल्लक आह.े िव� िवभागाकडे हा िवषय वारंवार 
मांडण्यात येत आह.े आता कें द्राचा िहस्सा जसा जनरल एसीपी, टीएसपी अतंगर्त तीन भागामध्ये येतो तसाच कें द्राचा िहस्सा जनरल एसीपी, 
टीएसपी अतंगर्तच येतो. सिमतीन े सन २०१५-१६ आिण सन २०१६-१७ चा प्र� िवचारला आह े त्यामध्ये िवभागाला जो राज्याचा िहस्सा 
अपेि�त होता त्यामध्ये अजनूही जवळपास ट्रायबलचे ८० कोटी �पये िवभागाला अपेि�त आहते. जो सम�प िहस्सा राज्याच्या टीएसपी अतंगर्त 
येण ेआवश्यक होते त्यापैक� सन २०१४-१५ चे १७.७९ कोटी �पये आिण सन २०१५-१६ चे ६३.६९ कोटी �पये होते, असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 
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राज्य शासनान ेजर ४० टक्के पैसे िदले नाही आिण कें द्रान े६० टक्के पैसे िदले तर ते �र-ॲडजेस्ट केले जातात काय ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, असे न करता ते पढुची �रिलज थांबवतात. त्यामळेु सन २०१७-१८ मध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबर पय�तचा एकही पैसा प्रा� झाला 
नाही. कारण वारंवार ते मखु्य सिचवांना पत्र िलिहत होते क�, सन २०१५-१६ आिण सन २०१६-१७ मध्ये िदलेले पैसे त्यांना पासआऊट केलेले 
नाहीत तर ते पैसे पासआऊट करा तरच िवभागाला पिहला हफ्ता िवत�रत क� असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

यामध्ये असे नमदू आह ेक�, २०,६३८ कोटी �पयांचा प्रस्ताव पी.एच.डी.कडे सादर केला होता परंत ुसधुा�रत अदंाज पत्रकानसुार कें द्र 
िहश्याची रक्कम ११,४४४ कोटी �पये इतकाच िनधी िवत�रत करण्यात आला असनू तेवढाच प्रत्य� खचर् झाला आह.े २०६ कोटी �पयांचा 
एवढा मोठा प्रस्ताव होता पण ११४ कोटी �पये एवढाच िनधी िवत�रत झाला आह.े सावर्जिनक आरोग्य िवभागाला सांिगतले आह ेक�, िजतका 
पैसा ितथनू आला िततका िवत�रत केला आह,े अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, कें द्र शासन जेव्हा पैसे िवत�रत करते तेव्हा त्याची एक प्रत 
संबंिधत िवभागाकडे येते त्याप्रमाण ेसंबंिधत िवभाग िव� िवभागाकडे मागणी करतो. तेव्हा ते पैसे प्रा� झालेत क� नाही असे िव� िवभाग तपासणी 
करतो नतंर उपलब्धतेप्रमाण ेते पैसे िवत�रत करतात. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

 िव� िवभागाला कें द्र शासनाकडून जेवढे पैसे िमळाले तेवढे त्यांनी िवभागाला �रिलज केले आहते, असे िवभागाचे म्हणण ेआह.े असे मत 
सिमतीने व्य� केले असता, िवभागाचे म्हणण ेआह ेक�, त्यांनी तेवढ ेपैसे �रिलज केले नाहीत. िवभागान े२०६ कोटी �पयांची मागणी केली होती 
तर त्यांनी ११४ कोटी �पये �रिलज केले आिण तेवढे पैसे िवभागान ेखचर् केले आहते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. मग राज्य शासनाचा 
िहस्सा दणे्यात आला काय ? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून केली असता, राज्य शासनाचा िहस्सा आला कारण तो 
याच सी.आर.सी.मध्ये पढुे िदसनू येईल. प्रत्येक सी.आर.सी. ला राज्य शासन आिण कें द्र शासनाचे तीन-तीन लेखाशीषर् आहते, असे िवभागीय 
सिचवांनी अवगत केले. 

अभर्काच्या मतृ्यदुरात घट करण्यासाठी तरतूद केलेल्या रकमेतील २५ कोटी �पये िवभागान ेप्रत्यािपर्त केले आहते कारण ही काही कें द्र 
शासनाची योजना नाही, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, This is not a NHM scheme. This is a 13th Finance Commission 
Grant. We sent the proposal, they released this amount and we have spent that much amount. जेवढी रक्कम िवत�रत झाली 
तेवढाच खचर् झालेला आह.े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

हा कें द्र शासनाचा िवषय नसनू राज्य शासनाचा िवषय आह ेतर यामध्ये कोणी रक्कम िवत�रत केली नाही. िवभागाकडे तरतूद असताना 
राज्य शासनाकडून पैसे प्रा� क�न  घणे्यासाठी िवभाग कुठे कमी पडला आह े? कारण २५ कोटी �पये िवभागाला खचर् करता आले नाहीत तर 
िवभागान े ते प्रत्यािपर्त केले असल्याच ेदाखवले आहते, असे मत सिमतीन ेव्यक्� केले असता, १३ व्या िव� आयोगाच ेकाही पैसे आज सदु्धा 
राज्य शासनान े िवभागाच्या सोसायटीकडे प्रत्यािपर्त केलेले नाहीत. त्यासाठीचा प्रस्ताव िवभाग वारंवार पाठवतो पण िवभागाला सांगण्यात येते 
क�, ते नंतर करण्यात येईल, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

राज्य शासन म्हणजे नेमके िव� िवभाग क� सावर्जिनक आरोग्य िवभाग ? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून केली 
असता, िव� िवभाग असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

तरतूद असताना सदु्धा िव� िवभागाने पैसे िवत�रत केलेले नाहीत. सन २०१५-१६ या वषार्मधील ८० कोटी �पये येण ेबाक� आहते. यामध्ये 
असे स्प� िदसनू येते क�, त्यांनी तरतुद केली आिण १३ व्या िव� आयोगाचे जे पैसे यांनी दये होते त्याची तरतूद केली पण िव� िवभागाने ते 
िवत�रत केले नाहीत, असे मत सिमतीने व्यक्� केले असता, हा िवषय खपू सोपा आह ेनंतर याचे िब्रफ पण आह.े आता आपण १५ व्या िव� 
आयोगाची चचार् करण्यात येत आह ेतर १३ व्या िव� आयोगामध्ये त्यांनी ठरवनू िदलेले होते क�, कोणत्या राज्याला कोणत्या कामासाठी िकती 
पैसे उपलब्ध क�न दणेार आिण त्याच े टप्प े कसे असणार. त्याप्रमाण े त्यांनी राज्य शासनाच े पैसे िवत�रत केले आिण राज्य शासनाच्या 
कोषागारामध्ये ते जमा झाले, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

सावर्जिनक आरोग्य िवभागाला िकती पैसे द्यायच ेह ेिव� िवभागाने ठरवले िततक� िवभागान ेतरतदु केली आह.े त्यानसुार तेवढ ेपैसे आले 
पण शासनान े िवभागाला ते िवत�रत केले नाही. तर सिमती तेच म्हणत आह ेक�, अभर्कांसाठी १३१ कोटी �पयांची तरतदू िवभागाकडे होती 
आिण ते पैसे कें द्र शासनाने या िवशेष कामासाठी िनयोिजत क�न  राज्य शासनाला पाठवले परंत ुते पसेै त्यांनी िवभागाला िवत�रत केले नाहीत, 
असे मत सिमतीन ेव्यक्� केले असता, मखु्य सिचवांच्या अध्य�तेखाली एक उच्चािधकार सिमती आह.े त्या सिमतीपढु े िवभाग प्रस्ताव सादर 
करतो त्यानसुार सिमती त्याला प्रशासक�य मान्यता दतेे. त्या िदवशी यासाठी िकती �पयाची प्रशासक�य मान्यता दणे्यात आली होती ह ेआता 
सांगण े शक्य नाही. पण आज प्रशासक�य मान्यता प्रा� असनू राज्य शासनाकडे िवभागान े पैशाची मागणी केली तरी ते अप्रा� आहते. असे 
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 
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िव� िवभागान ेहा िनधी त्याला प्रशासक�य मान्यता नव्हती म्हणनू िवत�रत केला नाही काय ? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, हा 
िवषय कोणालाही दोष दणे्याचा नाही, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

 िवभागाच्या पनुिवर्िनयोजनातील बाबी सिमतीला िनदशर्नास आणावयाच्या आहते. What is the reason behind this? If it is not 
received from the Central Government, then we are agreeable. If it is not received by you due to cut, then also we 
are agreeable. But, if the Government is making any provision and they are not releasing the fund for any reason, 
then it cannot be. िवभागान े त्याची प्रशासक�य मान्यता घतेली नाही िकंवा त्याच्यासाठी तरतदू नव्हती यापैक� कािहतरी कारण सिमतीला 
स्प�पण ेसांगावे, असे सिमतीन ेसिूचत केले असता, याची आणखी खोलपय�त िवभागाला तपासणी करावी लागले, असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

ह ेसवर् कें द्र शासनाच्या िनधीमळेु िमळाले तर िवभागाला काही करता येत नाही, अशा प्रकारचे बायपास िवभागान ेिदले आहते, असे मत 
सिमतीने व्यक्� केले असता,  या लेखाशीषार्वर िवभाग तसे म्हणणार नाही कारण ह े लेखाशीषर् पणूर्पण े राज्य शासनाचे आह.े पण राज्य 
शासनाकडे हा िनधी असनूही िवभागाला प्रा� झालेला नाही. याबाबतची कारणमीमांसा करण्यासाठी याची मािहती सिमतीला नंतर सादर करण्यात 
येईल, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

याची पणूर् मािहती सिमतीला द्यावी. कारण िवभागान े िदलेले उ�र काही समाधानकारक वाटत नाही. अभर्कासंबंधी िवभागान े२५ कोटी 
�पये पनुिवर्िनयोिजत केले असे मत सिमतीने व्यक्� केले असता हा िनधी पनुिवर्िनयोिजत नसनू प्रत्यािपर्त केला आह,े असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

राज्य शासनाला १३ व्या िव� आयोगाचा जो िनधी येतो तो पणूर्पण े एकित्रत िनधीमध्ये जातो काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता, िवभागीय सिचवांनी त्यास सहमती दशर्िवली.  

या िनधीमध्ये जर िवभागासाठी तरतूद असेल आिण त्या प्रकारचा प्रस्ताव वेळेवर सादर केला असेल तर ही कपात लावण्याचे कोणतेही 
कारण नाही आिण १३ व्या िव� आयोगाला कोणतीही कपात लागत नाही कारण सवर् िनधी ितथनू येतो. िवभागाकडे काही प्रशासक�य मान्यता 
नसेल िकंवा काही पाठपरुावा केला नसेल िकंवा िवभागान े३१ माचर्ला िनधीची मागणी केली असेल तर त्यांनी तो िदला नसेल. यानंतर ५७ कोटी 
२६ लाख �पयांची मागणी आिण ५७ कोटी �पयांचे प्रत्यापर्ण ह ेकें द्र शासनाचे आह ेकाय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, तो िनधी कें द्र 
शासनाचा नसनू यामध्ये सम�प िहस्सा आह ेअसे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

५६ कोटी �पयांपैक� ३८ कोटी �पये कें द्र शासनाचे आहते �यरोग, �दयरोग कें द्रपरुस्कृत राष्ट्रीय अधंत्व िनवारण या खाली आहते काय ? 
अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, प्रत्येक योजनेसाठी राज्य िहस्सा आिण कें द्र िहस्सा असे सी.आर.सी.एस. आहते, असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६ सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, सधुा�रत राष्ट्रीय �यरोग िनयंत्रण 
कायर्क्रम- 

या लेखाशीषार्खाली िवभागाने ३८२४.०० लाख �पयांची परूक मागणी केली  होती. मग ती िवभागाने प्रत्यािपर्त केली, असे 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू िनदशर्नास आणले असता, यामध्ये ५६ कोटी �पयांची मळू तरतदू होती आिण १८ कोटी �पये 
िवभागाला प्रा� झाले आहते. ते खचर् केले आिण बाक� प्रत्यािपर्त झाले आहते. यामध्ये िवभागान े काही परूक मागणी केलेली नाही, असे 
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

पण यामध्ये िवभागान ेपरूक मागणी केली असे दाखवण्यात आले आह.े यात परूक मागणी आह ेका पनुिवर्िनयोजन आह े? अशी िवचारणा 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली असता, This is all surrendered amount. ‘पनुिवर्िनयोजन’ is a wrong word used. In 
English, you have used word ‘surrender’, however, in Marathi, it is shown as ‘पनुिवर्िनयोजन’, असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

एका पसु्तकामध्ये परूक आिण एकामध्ये पनुिवर्िनयोजन आह ेम्हणनू यात शंका आह.े यामध्ये प्र� हाच आह ेक�, ते पी.आय.पी.प्रमाण े
अथर्संकल्पीय तरतदू करतात पण िनयमाप्रमाण ेतेवढा पैसा येतच नाही. Don’t you think that you are demanding excess funds? अशी 
िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली असता, No. It is a shadow provision only, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

मागच्या वष� पण कें द्र शासनाने पी.आय.पी.प्रमाण ेतेवढे पैसे िवभागाला िवत�रत केले होते काय ? It is all notional budgeting. We 
feel that you are not taking into account the reality, You can be hopeful for 10%-20% and not for 100%. 500 is the 
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PIP, you make provision for 600 is acceptable. You made provision for 900 that is unacceptable. असे मत 
महालेखाकरांनी सिमतीच्या माध्यमातनू व्यक्� केले असता, We are always hopeful. Just to give you an example. Suddenly, our 
Hon. Prime Minister thinks that all our sub-centres converted into health and wellness centre. When we made PIP 
there was no such scheme then, suddenly something comes during the year and then it gets adjusted.  इसिलए तो हमें 
प्रोव्हीजन परुी करनी पड़ती ह,ै असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागान ेपी.आय.पी. सादर केलेला आह,े तो मंजरू झालेला नाही. िवभागान ेसवर् प्रथम पी.आय.पी. सादर करावे. असे मत सिमतीने व्यक्� 
केले असता,  याचा राज्य शासनाला आिण िवशेषत: सावर्जिनक आरोग्य िवभागाला फार मोठया प्रमाणात तोटा सहन करावा लागेल. The 
amount is huge and it affects the fiscal deficit. That calculation gets difficult. Since I was having the charge of 
Finance Department for four years, I will tell you that if you don’t take that into account intially that there is 
budgetting of Rs.3000 crore, then anticipating that we don’t have to incur this particular expenditure, we will 
provide Rs.3000 crore somewhere else. It affects the mid-term fiscal discipline. Particularly, regarding Central 
Government Schemes, it is always better to add it on higher side, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०१ नागरी आरोग्य सेवा-िवषम िचिकत्सा, ११० �ग् ग्णालये व दवाखाने, मुफसल 
�ेत्रातील अध्यापनेतर शासक�य �ग्णालये- 

या लेखाशीषार्खाली मळू तरतूद ही ५९१०७.२९ लाख �पयांची होती. त्यामध्ये परूक मागणी ही १९३९.०२ लाख �पयांची घणे्यात 
आलेली आह ेआिण पनुिवर्िनयोजन ४९३९.१५ लाख �पये आहते. सदर योजना ही राज्य सरकारची आह.े तसेच यामध्ये खचर् झालेली रक्कम 
५५८८३.२७ लाख �पये आह.े मळू तरतदुीप�ेा कमी खचर् करण्यात आलेला आह,े अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सदर िवषय हा 
कपातीचा आह.े परुवणी मागणी मंजरू केल्यानंतर माह ेजानेवारी मध्ये याबाबतचा आदशे प्रिसद्ध करण्यात आला आह.े त्यामळेु पैसे िमळालेले 
नाहीत, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िकती टक्के कपात करण्यात आलेली होती, अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िदनांक २ जानेवारी, २०१५ च्या प�रपत्रकानसुार ४० 
टक्के कपात प्लॅनसाठी आिण २० टक्के नॉन-प्लॅनसाठी आहते. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

प्लॅन आिण नॉन-प्लॅन म्हणजे काय ? प्लॅनच्या िकती टक्के कपात करण्यात आलेली आह.े अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, 
प्लॅनच्या ४० टक्के कपात आह.े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

४० टक्के िवभागान ेसमिपर्त केलेले आहते काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, दोन कोटी २३ लाख �पये िवभागाच ेअखिचर्त 
रािहलेले आहते. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

मळू तरतदू ५९१ कोटी, अित�रक्� तरतूद १९ कोटी असे िमळून ६१० कोटी �पये झाले. त्यापैक� ४० टक्के कपात झाली तर २४९ कोटी 
�पयांची कपात झाली पािहजे. िवभागाने ४९ कोटी �पयांची कपात लावलेली आह.े अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यामध्ये असलेल्या 
लेखाशीषार्खाली काही लेखाशीषर् ह ेवेतनाचे असतात. िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

वेतन ह ेनॉन-प्लॅनमध्ये येते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, वेतन प्लॅनमध्ये समािव� होत असते. ॲक्चअुल परसेंटेज उतना नहीं 
आएगा, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले.        

इसका मतलब यह ह ैिक ४० प्रितशत के बारे में हमन ेकुछ दखेना ही नहीं चािहए. कहीं पर वेतन रहगेा, कहीं पर वेतन नहीं रहगेा, तो िफर 
यह सब जादगुरी चलते रहगेी.   If it is cut then, let us go for 40%. If it is Central Government then, we are agreeable. राज्य 
सरकारच्या योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची स्प�ता िदसनू येत नाही. यामध्ये वेतन, दरूध्वनी दयेके, िवद्यतु, पाणी खचर् यावर कमी खचर् झालेला 
आह,े असे कारण सांिगतले आह.े वेतनावर कशा प्रकारे कमी खचर् होईल ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, जर काही िठकाणी डॉक्टर, 
टेिक्निशअन यांची पद ेभरलेली नसल्यास त्यावरील खचर् कमी होतो, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िव� िवभागाला सिमतीन ेअशी सचूना केली आह ेक�, यासाठी एकित्रत िनधी दणे्यात यावा. िवभागाकडे अनेक िठकाणी �रक्� पद ेआहते. 
प्रत्येक िठकाणी जेवढी पद ेमंजरू आहते तेवढी िवभागामाफर् त तरतूद करण्यात येते. गोंिदया िजल्�ामध्ये ५० टक्के सावर्जिनक आरोग्य कें द्रामध्ये 
(R.H.C) मध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. तरीही त्या िठकाणी वेतनाच ेिनयोजन करण्यात येते. राज्य सरकारचा िनधी तसाच न ठेवता शक्य असेल 
तर तो खचर् करण्यात यावा. िवभाग वारंवार �रक्� पदांचे कारण सांगत आह.े यामध्ये एकित्रत िनधी ठेवण्यात यावा, असे सिमतीन ेसिूचत केले 
असता, काही वषार्पवू� िव� िवभाग असा िवचार करीत होता क�, a consolidated amount will be put in the Demands of Finance 
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Department against the Salary Head.  जसे क�, महागाई भ�यासाठीची तरतुद ही िव� िवभागाकडे असते. तशाच प्रकारचा तो प्रस्ताव 
होता. त्याबाबत पढुे काय कायर्वाही करण्यात आली, ह े मािहती नाही, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागामध्ये असलेल्या वैद्यक�य अिधकार्यांच्या �रक्� पदांबाबत काय कायर्वाही करण्यात आलेली आह े? अशी िवचारणा सिमतीन े
केली असता, वैद्यक�य अिधकार्यांची १६०३ पद े�रक्� आहते. एकूण मंजरू पद ेही ७५२४ आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

दोन ते तीन मिहन्यापवू� याबाबत बैठक घणे्यात आलेली होती. त्यामध्ये िवभागाने सांिगतलेले होते क�, एक मिहन्यामध्ये सदर पद ेभरण्यात 
येतील. असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, मागील आठवडयामध्ये ३०८ डॉक्टरांची बंधपत्रे िमळालेले आहते. िडसेंबरच्या पिहल्या 
आठवडयामध्ये ३०० पे�ा जास्त पद ेभरण्यात आलेली आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सध्या नवीन झालेल्या दवाखान्यामध्ये, ग्रामीण �ग्णालयामध्ये, ट्रॉमा केअरमध्ये पद ेभरण्यात येतील काय ? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली 
असता, यामध्ये ट्रॉमा केअरसाठी मंजरुी िमळालेली आह.े तसेच, चार महानगरपािलकेच्या �ग्णालयांमध्ये पद ेभरण्याची मंजरुी िमळालेली आह.े 
याबाबतचे शासन िनणर्य प्रसा�रत झाल्यानंतर पद ेभरण्यात येतील, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

भसुावळ येथील वरणगाव येथे डॉक्टरचे पद भरण्यासंदभार्त एक बैठक आयोिजत करण्यात आलेली होती, याबाबत सिमतीने िवचारणा 
केली असता, जळगाव िजल्�ामध्ये सहा डॉक्टर पाठिवण्यात आलेले आहते. त्यापैक� एक डॉक्टर �ज ूझालेले आहते. त्यामध्ये पी.जी. केलेले 
चार डॉक्टर आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

जी नवीन ग्रामीण �ग्णालये  स�ु   करण्यात आलेली आहते त्यामध्ये डॉक्टरांची पद ेभरण्यात येणार आहते क� नाही ? अशी िवचारणा 
सिमतीन ेकेली असता, ग्रामीण �ग्णालयाचा आराखडा अजनू मंजरू झालेला नाही, काल याबाबत बैठक घणे्यात आलेली आह,े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागान े एन.य.ुएच.एम.साठी प्रशासक�य मान्यता िमळालेली नाही, असे सांिगतलेले आह.े त्यामध्ये कोणाची प्रशासक�य मान्यता 
िमळावयाची आह े? अनसुिूचत जातीसाठी कें द्र सरकारची िवशेष घटक योजना आह,े असे मत सिमतीन ेव्यक्� केले तसेच, The comment of 
A.G. was “Surrender of provision of Rs. 20267.17 lakhs under the Head mentioned above in March, 2015 was 
attributed to non-receipt of administrative approval for the remaining amount”.  याबाबतची कारण े लोकलेखा सिमतीला 
सांगण्यात यावी, असे कळिवले होते. असे महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून िनदशर्नास आणले असता, कें द्र शासनाने िवत�रत केलेले पैसे 
प्रा� झालेले आहते व ते खचर् करण्यात आलेले आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

िव�ीय लेखे तयार करताना महालेखापालांना सांिगतले होते क�, िवभागाला प्रशासक�य मान्यता िमळालेली नाही, असे महालेखाकारांनी 
सिमतीच्या माध्यमातून िनदशर्नास आणले असता, This administrative approval is of whole NHM, it is of the State 
Government. Planning Department had suggested that we should take approval of NHM from Cabinet. At that time, 
NHM was co-terminus with Five Year Plan. Therefore, that period was over in 2012. They were saying that from 
2012 onwards you have not taken the approval of the Cabinet. The issue of NHM came into light when NUHM was 
not there in the initial part of NHM. NUHM started in 2013-14. The Planning was clearing the scheme of NRHM 
because earlier they were having the administrative approval. It was the first year of NUHM, therefore, they didn’t 
clear that component, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

It means State Government didn’t give the approval, अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून केली असता, 
The Planning Department raised certain issues and  subsequently it was released. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६ सावर्जिनक आरोग्य, १०१ रोगप्रितबंधक व िनयंत्रण, िहवताप िनयंत्रण 
कायर्क्रम (स्थािनक �ेत्र)- 

 या लेखाशीषार्खाली मळू रक्कम १४३ कोटी ४२ लाख �पयांची आह.े सदरह� योजना ही राज्य सरकारची आह.े यामध्ये २७ कोटी �पये 
प्रत्यािपर्त करण्यात आलेले आहते. त्यामध्ये २० लाख �पये अजनू बचत झालेली आह,े असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सैलरी हडे में 
सेिवंग ह.ै वैसे दखेा जाए तो यह रकम ज्यादा नहीं ह.ै िजतना कट ह ैवह उसी प्रपोशर्न में ह,ै असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागीय प्रितिनधीन ेकहा ह ै िक कई जगह पर टे्रजरी के ऑब्जेक्शन के कारण िबल पास नहीं ह�ए ह ैतो िवभागके िबल पर टे्रजरी क्या 
ऑब्जेक्शन लेती ह ै ? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली असता, यह परेू महाराष्ट्र के बारे में ह.ै असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 
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िनधी उपलब्ध असताना धनादशे पास होत नसेल तर त्यामध्ये प्रितपतू� करीत असताना सवर् कागदपत्र ेव्यविस्थत असली पािहजेत, असे 
मत सिमतीन ेव्यक्� केले.  

२२११ कुटंुब कल्याण, १०१ ग्रामीण कुटंुब कल्याण सेवा, ग्रामीण कुटंुब कल्याण कें द्र व आरोग्य उपकें दे्र- 

 या लेखाशीषार्खाली ४८६२१.१८ लाख �पयांची तरतूद करण्यात आलेली आह.े तसेच, २४५१.९२ लाख �पये समिपर्त केलेले आहते. 
त्यानंतर पनु्हा ५ कोटी ३७ लाख �पये समिपर्त केलेले आहते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, यामध्ये पाच ते सहा टक्के बचत करण्यात 
आलेली आह,े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागाच्या उ�रामध्ये नमदू आह ेक�, शासन स्तरावर िनयोजन करण्यात आलेले आह,े असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, िजल्हा 
प�रषदकेडे १३२९ पद े�रक्� आहते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले तसेच सदर बाब ही िजल्हा प�रषदचे्या िदलेल्या वेतनामध्ये अतंभूर्त होत 
आह.े यामध्ये सबसेंटरच्या एनएम चे वेतन दणे्यात येते. यामध्ये जवळपास १० हजार सबसेंटर आहते. त्यामध्ये १३२९ पद े �रक्� होती, असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

शासनाकडून ३१ सहायक अनदुानाच ेअनौपचारीक संदभर् िमळालेले नाहीत. ही बाब सिमतीन ेिनदशर्नास आणली असता, यामध्ये दोन ते 
तीन कारण ेएकित्रत करण्यात आलेली आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सां िगतले. 

यामध्ये ३१ बाबीमध्ये अथ�पाय संदभर् िमळालेला नाही. म्हणनू ५०५ कोटी �पयांची बचत झालेली आह,े असे सिमतीन े िनदशर्नास 
आणले असता, याबाबत िवभागाकडून प्रस्ताव दाखल करण्यात येऊन त्याचा पाठपरुावा दखेील करण्यात आलेला आह,े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी अवगत केले. 

जर िव� िवभागाकडे २९ माचर् रोजी प्रस्ताव सादर केला तर तो िनकाली िनघणार नाही. िवभागाने वेळेवर प्रस्ताव सादर केलेला होता का ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, प्रस्ताव वेळेवर सादर करण्यात आलेला होता कारण त्यामध्ये वेतनाचा संबंध येतो. परंतु केव्हा सादर केला 
याची तारीख सध्या उपलब्ध नाही, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

असे असेल तर प्रस्ताव मंजरू न होण्याचे कारण काय आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, मंजरुी िमळालेली नसल्यामळेु तो िनधी 
खचर् करण्यात आलेला नाही. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

Give us reason in at least one case. Non-release of Grant by whom, PHD or Finance? अशी िवचारणा 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली असता, यामध्ये सावर्जिनक आरोग्य िवभागाचा प्र� नाही, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सावर्जिनक आरोग्य िवभागाने िव� िवभागाला वेळेवर प्रस्ताव पाठिवला होता काय? �रक्� पदांमळेु पैसे वाचलेले आहते, ह ेसिमती समज ू
शकते परंतु अथ�पाय नसल्याची कारण ेकाय आहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यामध्ये पाच कोटी �पयांची बचत िदसण्याचे कारण 
असे क�, प्रत्येक िजल्हा प�रषदलेा ठरािवक रक्कम दणे्यात येते. त्यांच्याकडे जर काही पद े�र� असतील तर तेवढी रक्कम िजल्हाप�रषदने ेसमिपर्त 
केली पािहजे. जर तशा प्रकारची रक्कम समिपर्त केली नसेल आिण पदहेी �र� असतील तर िशल्लक िदसते. त्यामळेु पाच कोटीची बचत 
िदसण्याच ेह ेकारण आह,े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. यामध्ये शासनान ेअसे उ�र िदलेले आह ेक�, शासनाकडून ३१ सहाय्यक अनदुान े
वेतने�र आहते, असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, यामध्ये केवळ बीड िजल्�ाचा हा िवषय आह.े िजल्हा प�रषद बीड यांनी िनधी वेळेवर 
समिपर्त केलेला नाही, िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

Are we saying that all this is because vacant posts? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून केली असता, 
More than 90% of this is due to vacant posts. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

सिमतीला असंबद्ध उ�रे दऊे नयेत. िजल्हा प�रषदमेध्ये िनधी िवखरुलेला होता. ३१ सहाय्यक अनदुान े अनौपचा�रक संदभर् प्रा� न 
झाल्यामळेु लेखा व कोषागारान ेआ�ेप घऊेन माचर् अखरे परत केली. ते िशल्लक अनदुान िजल्हा प�रषदने ेसमिपर्त न केल्यामळेु  ५ कोटी ३७ 
लाख �पयांची बचत िदसनू  येत आह.े िजल्हा प�रषदलेा अथ�पाय दणे ेशक्य झाले नाही. म्हणनू तो िनधी िशल्लक आह,े ती रक्कम अखिचर्त 
िदसत आह,े असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, अथ�पाय न िमळण्याबाबत केवळ बीड िजल्�ाचा मदु्दा आह.े इतर िजल्�ांमध्ये असे नाही. 
संपणूर् राज्यात १३३९ म्हणजे १० टक्क्यांपे�ा अिधक पद े �र� आहते.हा िवषय केवळ बीड िजल्�ापरुता मयार्िदत आह,े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले. 

आरोग्य िवभागात सध्या  िकती पद े�र� आहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, गट अ मध्ये  िसिनअर कॅडरमधील ७० टक्के पद े
�रक्� आहते. ६६०० पे�ा अिधक गे्रड प ेअसणारी ७० टक्के पद े�रक्� आहते.  ५४०० गे्रड प ेअसणारी वैद्यक�य अिधकार्यांची २० टक्के पद े
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�रक्� आहते. गट क मध्ये टेिक्नकल स्टाफची  २० टक्के पद े�र� आहते. गट ड मधील पद ेभरण्याची िवभागाला परवानगी असनू ती ९० टक्के 
पद े भरलेली आहते. �ग्ण सेवेशी संबंिधत नसलेली पद े भरण्याची परवानगी नाही. एमपीएससी माफर् त ही पद े भरली जातात.  पदोन्नतीन े
भरावयाच्या पदांक�रता स्पेशािलटी असणारे डॉक्टसर् उपलब्ध नाहीत, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

याबाबत पवू� बैठक झाली होती त्यावेळी िवभागाने सांिगतले होते क�, २-३ मिहन्यांत पद ेभरली जाणार आहते. या पदांचा चाटर् सिमतीला 
द्यावा. हा अितशय गंभीर िवषय आह.े पद ेभरण्याबाबत सध्या िवभागाचे काय िनयोजन आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, वैद्यक�य 
अिधकार्यांची बरीचशी पद ेभरली आहते. राज्यात ६६०० पे�ा अिधक गे्रड प े असणारी एकूण १६५४ पद े असनू त्यातील ६०८ पद े भरली 
आहते १००८ पद े�र� आहते. स्पेशािलटीमध्ये जास्त पद े�र� आहते.  एमबीबीएस डॉक्टसर् मागील ६ मिहन्यांत िमळण्यास  स�ु  वात झाली 
आह.े बंधपत्राच्या माध्यमातून  ६०० डॉक्टसर् िमळाले आहते. मागील २-३ मिहन्यांत मलुाखत घणे्यात आली होती त्यावेळी  ३०० डॉक्टसर् प्रा� 
झाले. एमबीबीएस डॉक्टसर्  आता िमळत आहते. स्पेशािलस्ट डॉक्टसर् उपलब्ध नाहीत. ॲनास्थेटीस्ट डॉक्टसर्ची पद ेअिधक �र� आहते. लहान 
मलुांचे स्पेशािलस्ट, गायनॉकॉलॉिजस्ट व मेडीसीन, सजर्री यांची मोठया प्रमाणात पद े�रक्त् ा आहते. एनएचएम मधनू १७५ डॉक्टसर् उपलब्ध झाले 
आहते. इव्हने्ट बेसीसवर त्यांना  पगार िदला जातो, असे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

 २२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०१ नागरी आरोग्य सेवा-िवषम िचिकत्सा, ००१ सचंालन व प्रशासन, आरोग्य 
सेवा सचंालनालय, मुंबई- 

या लेखाशीषार्खाली ५ लाख ३२ हजार  �पयांचा अिधक खचर् झालेला आह,े याच ेकारण काय आह े? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली 
असता, वेतन व मोटारवाहन याबाबीखाली कपात या पवू�च करण्यात आली होती. कपात करण्यापवू�च खचर् जास्त झालेला होता. जी.आर 
िनघण्यापवू�च रक्कम खचर् झालेली होती, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

    वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, अनसुिूचत जातींक�रता िवशेष घटक योजना, राष्ट्रीय अधंत्व िनयंत्रण कायर्क्रम या 
लेखाशीषार्खाली एवढया मोठया प्रमाणात परुवणी मागण्यांच्या माध्यमातनू  रक्कम घतेली व नतंर ती प्रत्यािपर्त केली असे सिमतीने िनदशर्नास 
आणले असता, यामध्ये कें द्र शासनाचा िहस्सा आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   सवर् िठकाणी असे नमदू  केले आह ेक�, जेवढ ेअनदुान िमळाले तेवढी रक्कम खचर् करण्यात आली आह.े  िविनयोजन लेखे करतानाच 
िवभागान ेअसे नमदू करावे क�, एवढा िनधी कें द्र शासनाकडे मािगतला होता व तेवढा िमळाला नाही त्यामळेु रक्कम प्रत्यािपर्त करावी लागली. 
अशी सचूना महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली. 

वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, जनरल, आरोग्य सांिख्यक� व मलू्यमापन, जीवनिवषयक आकडेवारी आिण आरोग्यिवषयक मािहती 
कें द्र ेया लेखाशीषार्खाली ८०० कपाटांची ऑडर्र िदली, त्यापैक� २०० कपाट प्रा� झाले. याबाबत खलुासा करावा, असे सिमतीने सिूचत केले 
असता, ८९८ कपाटांक�रता तरतूद केलेली होती. कें द्रीय खरेदी सिमतीन े ६५१ कपाटांक�रता मंजरुी िदली. त्यानसुार िद.१३ फेब्रवुारी २०१५ रोजी 
कपाटांची खरेदीची ऑडर्र दणे्यात आली, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

    िद. ३१ माचर्, २०१५ पय�त ९०० कपाट तयार क�न  प्रा� कशी होणार ? दीड मिहन्यात ह ेकसे शक्य होईल ? अशी िवचारणा सिमतीन े
केली असता, िनिवदा प्रिक्रया होण्यास वेळ लागतो. एमएसआरडीसीने िवभागाला कळवले क�, २०० कपाटे दतेा येतील, त्यानसुार तेवढी कपाटे 
त्यांनी िदली, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

त्यांनी २०० कपाटे  दणे्याच े कळवले असता ९०० कपाटांची तरतदू का केली? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, त्यांनी  २५ 
तारखेला असे कळवले क�, २०० कपाटे दतेा येतील, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   फेब्रवुारी मिहन्यात ९०० कपाटांची ऑडर्र िदली, नंतर  ती रक्कम प्रत्यािपर्त केली जाते. यामळेु सिमतीमध्ये चचार् होते. �र� पद ेअसोत 
िकंवा खरेदीचा िवषय असो. त्या वषार्त  वस्तू प्रा� होणार असतील तर त्याक�रता तरतूद करावी, त्याबाबत लोकलेखा सिमतीची काहीही हरकत 
नाही, असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, िद. १३ फेब्रवुारी रोजी ऑडर्र दतेाना िडलीव्हरी दणे्याची त्यांची तयारी होती. िद.२५ माचर् रोजी त्यांनी 
पत्र िदले क�, केवळ २०० कपाटे दऊे शकतो. त्यावेळी त्यांनी ऑडर्र मंजरू केली होती. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   परुवठा करण्याचा कालावधी िकती असतो ? त्याक�रता दडं आकारण्यात आला होता काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
४५ िदवस परुवठयाचा कालावधी असतो. कपाटे वेळेत प्रा� झाल्यामळेु दडंाचा िवषय आला नाही, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   ऑडर्र मंजरू केली असताना ४५ िदवसांत त्यांनी सवर् कपाटे द्यायलाच हवी होती. िवभागान े ते कसे स्वीकार केले ? अशी िवचारणा 
सिमतीन ेकेली असता, संपणूर् ऑडर्र िदली जाईल, अशी िवभागाची दखेील अप�ेा होती.  मात्र त्यापकै� २०० कपाटे त्यांनी िदल्यामळेु पढुील 
वष� त्यांना िदलेली ऑडर्र रद्द केली. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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   एवढया कपाटांची आवश्यकता होती काय? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून केली असता, पढुील वष� प्रिक्रया 
केली तसेच यावष�दखेील काही  कपाटे खरेदी करण्यात आली, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   िद. ३१ माचर्पय�त पद ेभरली जातील याची वाट पािहली जाते काय ? नोव्हेंबर, िडसेंबर मिहन्यात पद ेभरण्याची कायर्वाही का केली  
जात नाही ? Do you keep waiting till 31st March for these vacant posts to be filled up? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी 
सिमतीच्या माध्यमातून केली असता, if you take this particular CRC, the total provision was Rs.9.4 crore. िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

   I am not talking about any particular CRC. असे मत महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून व्य� केले असता, I will 
explain you. Henceforth, we are very transparent. we are mentioning you as what has happened. In a particular 
CRC, saving is of Rs.34 lakhs of which Rs. 28 lakhs is because of the problem of purchase of almirahs. But, the 
remaining amount is not even 1% of the total provision. Therefore, error in estimation is not even 1%. असे िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 

   I am not talking about any particular CRC. In every paras comments are regarding vacant posts. असे 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू िनदशर्नास आणले असता, In every paras, there is surrender in advance. There are very 
few CRCs where surrender has not happened and therefore, it has resulted in savings. िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

   जी रक्कम प्रत्यािपर्त केली त्याचे पनुिवर्िनयोजन केले. ३४ लाख �पयांची बचत झालेली आह.े त्या बद्दल या िठकाणी चचार् केली जात 
आह.े असे सिमतीने िनद�शनास आणले असता, यामध्ये १ टक्का एरर ऑफ एस्टीमेशन आह.े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

  वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, संचालन व प्रशासन, प्राथिमक आरोग्य प पथकांची स्थापना या लेखाशीषार्खाली एकूण रकमेच्या 
०.५  टक्के रकमेची बचत झालेली आह.े हा �र� पदांचा िवषय आह,े असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले. त्यास सिमतीने सहमती 
दशर्िवली. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६ सावर्जिनक आरोग्य, १०१ रोग प्रितबधं व िनयंत्रण, मले�रया िनयंत्रण 
कायर्क्रम (राज्य�ेत्र)- 

 या लेखाशीषार्खाली १०८ लाख �पयांची बचत झालेली आह.े  कोषागाराने आ�पे घतेल्यामळेु दयेके पारीत झालेली नाहीत, असे नमदू 
केलेले आह.े असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, १७२ कोटी �पयांची तरतूद होती. ऐनवेळी काही अडचणी आल्यामळेु १ कोटी �पयांची 
दयेके पारीत  झालेली नाहीत.  ही रक्कमदखेील एकूण रकमेच्या १ टक्क्याप�ेा कमी आह.े शेवटची दयेके आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले.                                                                                    

िवभागाच ेह ेसवर् कमेंटस माचर् मिहन्याच्या बचतीवर आहते काय ? अशी िवचारणा सिमतीच्या माध्यमातून महालेखाकारांनी केली असता, 
शेवटच्या एक-दोन मिहन्यांचे िकंवा एका मिहन्याच ेअसे आहते कारण त्याची टक्केवारी खपू कमी आह े म्हणजे सवर् १० मिहन्यांची दयेके ह े
एकदाच रािहले असते तर त्याची टक्केवारी जास्त रािहली असती, कारण ही सवर् राज्यभराची दयेके आहते, िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य इतर खचर् या अतंगर्त ककर् रोग, मधमुेह, ह्दयरोग, आिण मिस्तष्कघात यांसारख्या रोगांच ेप्रितबंध व 
िनयंत्रण यासाठी राष्ट्रीय कायर्क्रम या लेखाशीषार्खाली िविवध योजनांच्या िहश्श्याबाबत सिमतीन े अवगत करण्यास सांिगतले असता, राज्य 
सरकार का जो िहस्सा कें द्र सरकार से िमलना चािहए था, वह कें द्र सरकार से �रलीज नहीं ह�आ असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. अशा बर्याच 
छोट्या-छोट्या योजना आहते क�, त्यांचा िहस्सा कें द्र शासनाच्या िनधीमध्ये येतच नाही. असे िवभागीय प्रितिनधींनी िनदशर्नास आणले मग त्या 
योजना चालू राहतात क�, बंद पडतात ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, कें द्र शासनाने जर यासाठी ५ कोटी �पये मंजरू केले असतील 
आिण ते या वष� नाही आले तर पढुच्या वष� येतात, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागान ेयासाठी मागणी केली तरीदखेील ह ेपैसे आले नाहीत काय? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, याचा पी.आय.पी. मंजरू 
होता, मागणी केली होती तरी दखेील ह े पैसे आलेले नाहीत. एका योजनेअतंगर्त १२ ते १३ कायर्क्रम येत असतात पण त्यामध्ये एखाद्या 
कायर्क्रमाचे पैसे येतच नाहीत. मग उवर्�रत पैशातनू तो कायर्क्रम  स�ु ठेवतो आिण नतंर आलेले पैसे त्यामध्ये समािव� करण्यात येतात असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

२२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६ सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, ट्रामा केअर युिनटची स्थापना- महाराष्ट्र 
तातडीची वैद्यक�य सेवा- 

या लेखाशीषार्खाली १४ कोटी �पयांपैक� फ� १७ लाख �पये समिपर्त केले आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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यामध्ये जे कारण सांिगतले आह े त्याबद्दल १५ नवीन ट्रामा केअर सेंटर कायार्िन्वत झाली त्यामळेु नवीन पद े भरली गेली नाहीत. माचर् 
मिहन्याअखेरपय�त सािहत्य सामग्रीची प्रिक्रया पणूर् न झाल्यामळेु रक्कम प्रत्यािपर्त केली आह,े असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, िवभाग 
बर्याच िनिवदा काढतो त्यामळेु त्यापैक� एखाद ेमागे रािहले तर त्याच ेपैसे माग ेराह�न जातात, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

ट्रामा केअर सेंटरची सद्य:िस्थती काय आह ेम्हणजे िकती िठकाणी ते मंजरू झालेले आहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, एकूण 
६५ ट्रामा केअर सेंटर आहते पण सध्या ४० ते ४१ कायर्रत आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

बाक�चे जे ट्रामा केअर सेंटर कायर्रत नाहीत तर यामध्ये जागा कधी भरल्या जाणार आहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ८ ट्रामा 
केअर सेंटरच्या संदभार्त परवा शासन िनणर्य िनघालेला आह ेत्यामध्ये पद ेभरता येतील, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

एवढी रक्कम खचर् क�नदखेील िजल्हा उप �ग्णालयामध्ये डॉक्टरांची व्यवस्था होत नाही तर याक�रता काहीतरी योजना बनवायला 
पािहजे, असे मत सिमतीने व्य� केले असता, आता एकही नवीन संस्था स�ु करण्यात येऊ नये, कारण आहते त्याच संस्थांमध्ये आधी पद भरती 
करण्यात यावी, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

आता जी ट्रामा केअर सेंटर अधर्वट अवस्थेत आहते तर ती कधीपय�त पणूर् करण्याचे िनधार्�रत केले आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता, भलुत� उपलब्धतेची अडचण ही पढुच्या १० वषा�पय�त सटुणार नाही. ८ इमारती तयार झालेल्या आहते आिण त्याचा स्टाफ मंजरू 
झालेला आह ेआणखी १२ इमारतींचा पढुचा लॉट आह.े तर ७५ टक्केपय�त काम पणूर् झाल्यानंतर पढुच ेकाम हाती घणे्यात येईल, असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले. 

भसुावळ येथील पणूर् इमारत तयार झालेली आह े पण ितथे एक ही उपकरण नाही. तसेच डॉक्टरची पदहेी मंजरू नाहीत, असे सिमतीन े
िनदशर्नास आणले असता, उपकरणांच्या खरेदीचा प्रस्ताव िनघाला आह.े जर पणूर् झालेल्या इमारतींमध्ये नाव असेल तर  ते लवकरच िमळेल. 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

 २२१० वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०१ नागरी आरोग्य सेवा-िवषमिचिकत्सा, ११० �ग्णालये व दवाखाने, 
�यरोग �ग्णालये व आरोग्य धामे- 

 या लेखा िशषार्खाली चच�अतंगर्त If the Department could give a presentation to the PAC on Manpower Management 
in the Public Health Department, the major health programmes which are funded by the Central Government and 
how the State has been affected due to non filling up of posts. अशी सचूना महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू  केली 
असता, we are doing very well. I want to remove some misconceptions. We are doing very well in the health sector. 
IIM-Ahmedabad has rated State of Maharashtra as No.1 State as far as input-output matrix is concerned. िवभागीय 
सिचवांनी सांिगतले. 

सिमतीला त्याबद्दल काही संशय नाही पण त्याचबरोबर आरोग्य सेवेमध्ये अनेक अडचणी पण आहते. गोंिदया िजल्�ाची प�रिस्थती सवा�ना 
मािहत आह ेत्यावर अनेकदा चचार् झालेली आह,े असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, िवभागाला ज्या िशफारशी प्रा� झाल्या आहते त्या 
अनषंुगान ेयाच ेसादरीकरण करण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले, त्यावर फेब्रवुारी मिहन्याच्या दसुर्या आठवडयामध्ये सिमतीला ह े
सादरीकरण दाखवा, असे सिमतीने सिूचत केले. 

ह ेसवर् पसु्तक� समायोजन आह ेजसे क�, भारत सरकार वस्तुस्व�पात जे दतेे त्याची प्रदान िवभागाकडून करण्यात येते. भारत शासनाकडून 
टी.बी.च्या �ग्णांच्या वाढीमळेु नवीन योजना आल्यामळेु जास्तीच्या गो�ी वस्तूस्व�पात आल्या आहते. त्यामळेु जास्तीचा िनधी त्यांना िदला गेला 
आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभाग काही गो�ी खरेदी करीत नाही. तसेच िवभाग एक ही लस खरेदी करीत नाही तर  कें द्र शासनाकडून त्या प्रा� होतात. त्याचप्रमाणे 
टी.बी.ची औषधी दखेील प्रा� होतात. They don’t give in money, they give in kind. असे िवभागाच्या प्रधान सिचवांनी सांिगतले, 
तसेच या सवा�चे पैसे बकु ॲडजेस्टमेंटन ेजातात, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक या लेखाशीषार्अतंगर्त फ� �र� पदांचा िवषय आह ेक� आणखी काही िवषय आह,े अशी िवचारणा सिमतीन े
केली असता, हा फ� �र� पदांचा िवषय आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

जेव्हा मनषु्यबळ व्यवस्थापनावर िवभाग सादरीकरण करेल तेव्हा the presentation on Manpower Management cannot be in 
isolation without considering the kind of infrastructure we are creating. त्याच्या िनकषाप्रमाण ेकाय व्हायला पािहजे and what 
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we are doing must come before the Committee. असे मत िव� िवभागाच्या प्रधान सिचवांनी व्य� केले असता, It is a good idea. 
As the Hon. Member  was mentioning regarding trauma care centre, we also don’t want these centres without any 
facilities to proliferate. िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

�मतेच्या पढुे जाऊन मलेु जन्माला आणायची आिण नंतर िनकषांच्या बाहरे जाऊन त्याला काही पायाभतू सिुवधा िकंवा पसेै दऊे शकत 
नाही. सादरीकरण करताना जे नॅशनल ग्लोबल स्टँडडर् आहते त्या अनषंुगाने आरोग्यामध्ये शेवटी काय पायाभतू सिुवधा पािहजे याचे िचत्र जर 
समोर ठेवले तर सिमतीचा चांगल्या प्रकारे फायदा होईल, असे मत िव� िवभागाच्या सिचवांनी व्य� केले. 

सिमतीने िदनांक १४ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी पनु्हा िवभागीय सिचव व प्रितिनधींची पनु्हा सा� घतेली. सा�ीच्या वेळी सादरीकरण करीत 
असताना आकडेवारी वस्तुिस्थतीला ध�न दणे्यात यावी, त्यामळेु सादरीकरण चांगले होते, असे सिमतीने सिूचत केले असता, महाराष्ट्र राज्याची 
लाईफ एक्स्पेक्टन्सी ६९.९ आह.े संपणूर् दशेाची ६६.१ आह.े  २०३० पय�त ह े७७ पय�त नेण्याचे उिद्द� ठेवलेले आह.े महाराष्ट्र राज्याचा अभर्क 
मतृ्य ूदर १९ आह.े  दशेामध्ये यात राज्याचा ितसरा क्रमांक आह.े पिहले राज्य केरळ आह.े  दसुरे राज्य तािमळनाडू आह.े  केरळचा दर १२ आह.े  
तािमळनाडूचा दर १७ आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

लाईफ एक्स्पेक्टन् सीमध्ये राज्याची काय िस्थती आह े? राज्याचे सरासरी वयोमान िकती आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
दशेात राज्य पाचव्या-सहाव्या क्रमांकावर आह,े राज्याच ेसरासरी वयोमान ७० इतके आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

महाराष्ट्र हा सहाव्या क्रमांकावर राहण्याच ेकारण काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अनवुांिशक बाबी यामध्ये आहते. पंजाब, 
हरयाणा, केरळ या राज्यातील अनवुांिशक बाबी वेगळ्या आहते. ते महाराष्ट्राच्या पढु े आहते. आयएमआरमध्ये ते पढु े आहते. मॅटनर्ल 
मॉट�िलटीमध्ये ते महाराष्ट्राच्या पढु ेआहते.  गरोदर मातांच ेमतृ्य ूिकंवा बाळंत होतांना मातेचा मतृ्य ू६८ प्रित लाख असा लाईव्ह बथर् आह,े असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.   

यात कोणते रँिकंग आह े? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, यामध्ये तािमळनाडू महाराष्ट्राच्या पढुे आह.े दशेात महाराष्ट्राचा १६७ 
वा क्रमांक आह,े पाच वषार्च्या आतील मतृ्य ूदर २३ आह.े दशेात हा दर ४५ आह.े राज्याचा न्यनूेटल मॉट�िलटी दर १३ आह.े नकुत्याच झालेल्या 
सव्ह�प्रमाण ेहा दर १३ आह.े  २८ िदवसांच्या आत पिहल्या मिहन्यातील मॉट�िलटीच ेप्रमाण १३ आह.े स्टील बथर् ४ आहते. नॅशनल लेव्हलमध्ये 
आयएमआर, मॉट�िलटी मॅटनर्ल रेट, टीएफआर टोटल फिटर्िलटी रेट मोजतात. त्यात महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक आह.े त्यात कनार्टक, आंध्र ह े
राज्य महाराष्ट्राच्या पढुे आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

आरोग्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य पिहल्या क्रमांकावर कधी येईल ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, आयआयएम,अहमदाबाद यांनी सन 
२०१६-२०१७ मध्ये पाहणी केली होती.  त्याच्यामध्ये त्यांनी पाहणीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आिण राज्याचा प्रोगे्रस या सवर् गो�ी पाच मखु्य 
�ेत्रामधील घतेल्या होत्या.  महाराष्ट्र कोणत्याच �ेत्रात पिहला नाही. दसुरा,ितसरा आह.े पण संपणूर् �ेत्रांचा एकित्रत िवचार केला तर दशेात 
महाराष्ट्र राज्य पाच �ते्रांमध्ये दशेात पिहल्या क्रमांकावर आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.  

यात शासक�य �ग्णालयाचा िकती वाटा आह े? खाजगी �ग्णालयाचा िकती वाटा आह े? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, ज्या सेवा 
िवचारात घणे्यात येत आहते, ज्यांची दशर्क आता मोजण्यात येत आहते, त्यातील ५५ टक्क्यांपे�ा जास्त प्रसतुी शासक�य �ग्णालयात केल्या 
जातात. ८०% च्या वर मलुांचे इम्यनू्यजायशेन शासक�य �ग्णालयात केले जाते.  राज्यात सवार्त जास्त स्पेशल न्य ूबॉनर् केअर यिुनट्स सावर्जिनक 
आरोग्य िवभागाकडे आहते. ५५,००० मलुांना मागील वष� उपचार केले होते. न्यबूॉनर् डेथ रेट लोअर दनॅ टेन पस�ट आह.े सद� पडसे �ग्ण ७५ 
टक्के खाजगी �ग्णालयात जातात.  ते िक्लयर आह.े पण िप्रव्हेंिटव्ह सिव्हर्सेसमध्ये राज्य शासन पिहल्या क्रमांकावर आह,े असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले. 

�यरोग �ग्णांमध्ये राज्य दशेाच्या कोणत्या पातळीवर आह,े अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, राज्य जवळपास १३ वे १४ वे आह.े 
यात उपचाराचे प्रमाण कमी आह.े मुंबईमध्ये खपू मोठया समस्या आह.े  मुंबई शहरामध्ये एक्सडीआर टयबूर क्लोिसस,  एक्स्ट्रीम टयबूर 
क्लोिससच्या केसेस आहते.  मुंबईत �ग्ण खाजगी �ग्णालयामध्ये जातात. खाजगी डॉक्टसर् भारत सरकारचा रेजीम फॉलो करीत नाहीत. �ग्णांच े
पैसे संपनू जातात, मग ते शासिकय �ग्णालयात येतात. तोपय�त त्याला रेिझस्टन्स झालेला असतो. हा खपू मोठा गभंीर मदु्दा आह.े  झोपडपट्टीमध्ये 
मोठया प्रमाणात गद� असते.  अित गद� आह.े िप्र-िडस्पोिजंग फॅक्टर, स्लम पॉप्यलेूशन, ओव्हर क्राऊडेड ,कन्जेस्टेड ,पॉवट� ही प्रमखु कारण े
आहते. मुबंई ही मेट्रोपोिलिटयन शहर आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

राज्य शासन यातून बाहरे पडण्यासाठी झोपडपट्यांमध्ये जाऊन काम क� शकत नाही का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
मुंबईमध्ये खाजगी �ग् णालयामध्ये मागच्या काही वषार्मध्ये �ग्ण होते, त्यांना यंत्रणमेध्ये आणता येईल. मागच्या दीड  वषार्मध्ये ४५,००० केसेस 
मुंबई व नागपरू मध्येही होत्या. मुबंई आिण नागपरूचे मॉडेल ह ेपणूर् दशेामध्ये आह.े नवी मुंबई, मुंबई  आिण नागपरूचा मॉडेल जे आह,े तो खरे 
आह.े समस्या आह,े ती खपू जटील व गंभीर आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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आज मुंबईच्या माणसाला महानगरपािलकेच्या �ग्णालयांवर, वैद्यक�य महािवद्यालयांवर जेवढा िव�ास आह,े तेवढा राज्य शासनाच्या 
�ग्णालयांवर नाही.  सायन, केईम, नायर ही जी महानगरपािलकेची �ग्णालये आहते,त्याच्यावर सामान्य माणसू जास्त िव�ास ठेवतो. असे मत 
सिमतीने व्य� केले. 

काही प्रमाणात सिमती म्हणते ही गो� खरी आह.े  मुंबई महापािलकेमध्ये ज्या अनेक गो�ी आहते, त्या कदािचत करता येण ेशक्य नाही. 
याच ेएक प्रामखु्यान ेकारण असे आह ेक�, मुंबईमध्ये आता जी तीन वैद्यक�य महािवद्यालये आहते व आता जे चौथे झालेले आह,े तेथे फॅकल्टी 
डेव्हलपमेंटचा जो ॲस्पेक्ट आह,े तो िवभागाच्या महािवद्यालयाप�ेा चांगला आह.े तेथे असलेल्या डॉक्टरांच्या सहसा बदल्या होत नाहीत. समजा 
एखादा डॉक्टर कोणत्याही फॅकल्टीमध्ये पाठिवला तर िडपाटर्मेंट डेव्हलप करायला िकमान आठ-दहा वष� लागतात.  कंिटन्यटूी व स्टेिबिलटी 
ऑफ टेन्यअूर तेथे आह,े येथे तो तीन वषा�च्या बदलीच्या िनयमामळेु शक्य होत नाही.  बीएमसीच्या �ग्णालयांमध्ये डॉक्टरांचे वास्तव्य पधंरा वष� 
िकंवा त्याप�ेा जास् त आह.े  काही प्रमाणात धोरणात बदल केले तर फॅकल्टी संदभार्त सात-दहा वषा�पय�त डॉक्टरांचा कालावधी ठेवण ेशक्य आह.े 
तीन वैद्यक�य महािवद्यालय िमळून बहृन्मुंबईच्या ७७ सपुर स्पेशािलटी पोस्ट आहते. १६ महािवद्यालयामध्ये १७ पोस्ट आहते. एक मदु्दा प्रामखु्यान े
असा िनघाला क�, स्टेिबिलटी ऑफ टेन्यअुर आह,े त्याच्यामळेु िवभाग िवकिसत होत जातात.  ह े धोरण जे आह,े त्यामध्ये अपवाद क�न  
वैद्यक�य िश�णाचा संबंध आह,े तेथे स्टेिबिलटी ऑफ टेन्यअूर प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार आह.े असे िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले. 

िवभाग हा प्रस्ताव िकती िदवसात सादर करणार आह े? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, सदर प्रस्ताव मसदुा अवस्थेमध्ये असनू 
त्याक�रता आणखी एक मिहना कालावधी लागले. त्याक�रता सांिख्यक�य मािहती द्यावी लागले, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

सिमतीला त्याची एक प्रत दणे्याबाबत सिमतीने सिूचत केले, ते झाले पािहजे. कारण असे आह ेक�, राज्य शासनाप�ेा महानगरपािलका 
चांगली सेवा दतेे ह ेम्हणजे सवा�ना साजेसे नाही. असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, दसुरे कारण असे आह ेक�, मुंबईत बदली असल्यामळेु 
जेव्हा पदभरतीची जािहरात येते, त्यावेळी सहसा तेथे एकही पद �र� रहात नाही. िवभागाकडे अशी प�रिस्थती आह ेक�, जर एखाद्या िठकाणी ४० 
जागांची जािहरात िदली तर अजर्च २५ येतात, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

�यरोगाच्या दराबाबत  सिमतीला मािहती द्यावी, असे सिमतीन ेसिूचत केले असता, मुंबईमध्ये दोन वषार्पवू� एक्सडीआर आिण एमडीआर 
टीबी प्रमाण ३.५ हजार �ग्ण होते.  प्रामखु्याने याचे कारण आह े क�, ग�रबी, दाटीवाटीने राहण े आह.े िवशेषत: लोकलने प्रवास करण े आह.े 
गद�च्या िठकाणी बसने प्रवास करण ेआह.े  तेथे जे पॅटनर् नमेलेले आह,े एक तर जवळपास १२०० खाटांचे एक डेिडकेटेडे टीबी �ग्णालय तेथे 
आह.े एक्सडीआर एमडीआर टीबीक�रता २०० वॉडर्ची िवशेष व्यवस्था आह.े या व्यित�र� मुंबई शहरामध्ये जे मॉडेल दशेाने स्वीकारलेले आह,े 
त्यामध्ये अशी कायर्पध्दती आह.े ज्यावेळी एखाद्या टीबी �ग्णाचे िनदान होते, त्याच्यासाठी अशी कायर्पध्दती केलेली आह,े त्यालाही दरूध्वनी 
क्रमांक िदला जातो, त्याला आणखी एक डॉक्टर िदला जातो. दर मिहन्यामध्ये �ग्णाला त्या डॉक्टरकडून कोड नंबर िदला जातो, त्याला डेिसग्नेटेड 
केिमस्ट िदला जातो, त्या केिमस्टकडे जाऊन त्यान ेकोड नंबर सांगायचा केिमस्ट त्याला कोणताही प्र� न िवचारता एक मिहन्याचे औषधी दतेो.  
काही कारणांमळेु �ग्ण बाहरे गावाचा असेल िकंवा भारतात कुठेही राहणारा असेल तर त्याला कु�रयरन ेघरपोच एक मिहन्याचे औषधे िदली जाते, 
त्याच्या कुटंुबातील सदस्यांच ेदरूध्वनी क्रमांक नोंदवनू घतेले जातात.  महापािलकेमध्ये अशी व्यवस्था असते पाच-सहा लोकांना हचे काम आह.े 
िदवसभर ते कुटंुबातील सदस्याला दरूध्वनी क�न  िवचारायच ेक�, आता िकती गोळया िशल्लक आहते ? त्याव�न त्यांना ह ेकळते क�, ही 
औषधे घतेल्या जात आहते क�, घतेल्या जात नाही.  दोन वषार्पवू� १४ हजार लोक नोंदणीकृत होते.  कदािचत आता या आकडयामध्ये वाढ 
झाली असेल, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

�ग्णांचे प्रमाण कमी झाले आह ेका ? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, हा डाटा उपलब्ध नाही.  साधारणत: �यरोगावरील उपचार 
दीड ते तीन वषार्पय�त चालतो, त्याचा खचर् तीन ते पाच लाख �पयांपय�त आह.े  साधा टीबी असेल आिण पणूर् उपचार घतेले तर शासन त्याचा पणूर् 
खचर् करीत आह.े  एक्सडीआर एमडीआर टीबीचा शासन पणूर् खचर् करीत आह.े  परंतु िकमान चांगले दोन – तीन मिहन ेही औषधे एक्सडीआर-
एमडीआर टीबीची संपणूर् दखेरेखीखाली िदली जातात.  घरी तशी दखेरेख िमळेल िकंवा नाही सांपि�क िस्थतीवरही ह ेब-याच वेळा अवलंबनू 
असते तसेच सामािजक िस्थतीवरही अवलंबनू असते.  अशा वेळी �ग्णास दाखल क�न  घतेले जाते. आता या �ग्णांना दपुारचे जेवणही दणे्यात 
येते. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

राज्यामध्ये अडीच लाख टीबी �ग्ण आहते. १,७०,००० �ग्ण यंत्रणमेध्ये आहते. ७० हजार �ग्ण यंत्रणचे्या बाहरे आहते. ह ेअसे �ग्ण आहते 
ते सामािजक कलंक लागले म्हणनू �यरोग असल्याचे सांगत नाहीत. खाजगी डॉक्टरकडून जाऊन उपचार घतेात.  उपचार पणूर् करीत नाही म्हणनू 
एएक्सडीआर एमडीआर �यरोगाचे �ग्ण रेिसस्टंटमध्ये जातात. प्रत्येक िजल्हयामध्ये जवळपास एक-एक हजार केिमस्टकडून एच-१ इश्यडू ड्रग्स 
आहते, त्यांचा रेकॉडर् ठेवण ेकरण ेकेिमस्टवर बंधनकारक आह.े  केिमस्टकडून ही मािहती गोळा करण्याचे काम  स�ु   आह,े �ग्ण कोणकोण 
आहते, ज्यांनी ॲिण्ट टयबूरक्लोिसस ट्रीटमेंट घतेलेली आह.े जवळपास ५०० �ग्णांची मािहती पंधरा िदवसांमध्ये िमळालेली आह.े  ७० हजार 
िशल्लक प्रकरण ेयंत्रणमेध्ये आणण ेयामळेु सोप ेझालेले आह.े यातनू मोफत उपचार िमळणार आहते व या वषार्पासनू प्रत्येक टीबी �ग्णाला दर 
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मिहन्याला पाचश े �पये अनदुान िमळणार आह.े  डीबीटीच्या माध्यमातनू ५०० �पये अनदुान आिण मोफत उपचार िमळणार आह.े  यामध्ये 
मह�वाचे उपचाराचे िनरी�णही केले जाणार आह.े  त्यांचा टीबी एमडीआर एक्सडीआरमध्ये जाणार नाही, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सिमतीस 
सांिगतले. 

पाचशे �पये दऊेन काय फायदा होणार आह े? त्याच्याप�ेा त्याच्या पाठपरुाव्यावर त्याच्या िसस्टम अपगे्रडेशनवर खचर् केला तर फायद्याच े
आह.े असे मत सिमतीने व्य� केले असता, यामळेु टीबी �ग्ण उपचार घणे्याक�रता येतील आिण ते यंत्रणमेध्ये येतील. पणूर् दशेाच ेह ेधोरण आह,े 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

आयआयएमचा अहवाल िवभागाच्या संकेतस्थळावर आह ेका ? जे काही त्यांनी ह ेकेलेले आह,े त्याची मािहती संकेतस्थळावर टाकण्यात 
यावी. यावर िवभागाच ेजर कोणते आ�पे असतील तर ते संकेतस्थळावर नोंदिवण्यात यावे. असे मत महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू 
व्य� केले असता, तो सावर्जिनक अहवाल आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

मले�रयामध्ये ॲन्यअूल पॅरासाईट इिन्सडन्स म्हणनू असतो, तो महाराष्ट्राचा दोन प�ेा कमी आह.े  दोन पे�ा कमी असण ेभारत सरकारच े
ल�य आह.े महाराष्ट्रातही गडिचरोली, चंद्रपरूचा गडिचरोलीला लागनू असलेला भाग, मुंबई आिण मुंबईच्या आसपासच े दोन िजल्ह े रायगड 
आिण ठाण ेएवढयाच िठकाणी आता केवळ मले�रया आह.े बाक� सगळीकडे मले�रयाचे �ग्ण सरार्स सापडत नाहीत. मले�रयाचे ९००० �ग्ण 
सापडले.  ६००० �ग्ण गडिचरोली व आसपासच्या भागातील दर ३००० �ग्ण मुंबई, रायगड व ठाण ेयेथील आहते. असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले. 

ब्रेन मले�रयाची काय िस्थती आह े? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, ब्रेन मले�रया हा जवळपास गडिचरोलीमध्येच आह.े थॅिल्सपरे 
मले�रया असे त्याला म्हणतात. राज्याचा दरवषार्चा मले�रयाचा ॲव्हरेज सतरा हजार आह.े  ५००० गडिचरोलीचा आह.े  ९० पस�ट थॅिल्सपरे 
मले�रयाचा आह.े ह ेसवर् पॅथीचे डॉक्टसर् एकत्र केल्यानतंर एका डॉक्टरला िकती लोकसंख्या आह,े ह े त्यात दाखिवलेले आह.े ७८९ त्यामध्ये 
िडस्पॅ�रटी आह.े  त्यामध्ये शहरात अिधकतम येतात, खेडयामध्ये कमी आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

त्यामध्ये ॲलोपथी व्यित�र� िकती डॉक्टर आहते ? ५५,००० डॉक्टर ॲलोपथीचे आहते, बाक� फॅकल्टीच ेडॉक्टसर् ७,००,००० च्या वर 
आहते. असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, राज्यामध्ये दीड लाखाच्या वर डॉक्टर आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.   

एमबीबीएस डॉक्टसर् खपू कमी आहते. काही तालुक्याच्या िठकाणी एमबीबीएस डॉक्टसर् काम करायला तयार असतात. त्या एमबीबीएस 
डॉक्टरांना ग्रामीण भागामध्ये पाठिवण्यात येते, मग तो राजीनामा दतेो. जेथे जेथे ते काम करायला तयार आहते, तेथे तरी त्यांना काम क� द्यावे. 
बदल्यांच्या धोरणांतगर्त त्याची ग्रामीण भागांमध्ये बदली केल्याने ते राजीनामा दतेात.  मुंबई महापािलका, राज्य शासनाचा जो प्र� आह,े तसा तो 
िवषय आह.े िकमान ज्या तालुक्याच्या व िजल्हयाच्या िठकाणी जे डॉक्टर काम करायला तयार आहते, त्यांना तरी ग्रामीण भागांमध्ये बदली दऊे 
नये, असे सिमतीने सिूचत केले असता, मागील दोन मिहन्यात भरती घतेली होती. सगळया डॉक्टसर्ला बोलावनू बसवनू त्यांची काय म�ेरट आह,े 
त्यांना कुठे जायचे आह,े असे िवचा�न ह े सवर् पारदशर्कपण े केले.  भरतीचा िनकाल िजल्हािधकारी यांना िदलेला आह,े अतंगर्त बदली कुठे 
करायची ह ेिनि�त करण्यात येईल. त्यामध्ये लविचकता आणलेली आह.े  सिमतीचे म्हणण ेखरे आह ेक�, एमबीबीएस डॉक्टसर्ची कमतरता आह,े 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िजल्हािधकार्यांकडे जे िदले ते पणूर्त: चकु�च ेआह,े त्याची पणूर् कागदपत्र ेसिमतीकडे आहते, त्या डॉक्टसर्ना मखु्यालयाला का घते नाहीत? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, मखु्यालय आह,े तेथे िवभाग िजल्हािधका-यावर िनभर्र राहत नाही. तेथे काही होणार नाही, ही लविचकता 
िजल्हािधका-याकडे आह.े ही एक िनरंतर प्रिक्रया आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

   िजल्हािधकारी तीन वषर् झाले क� बदली करतात, वास्तिवकत: एमबीबीएस डॉक्टर चांगल्या िठकाणी काम करायला तयार असेल तर 
त्यास बदलीचा तीन वषार्चा, िनकष लावला तर ते डॉक्टर राजीनामा दतेात, असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, जो डॉक्टर दगुर्म भागामध्ये 
आह,े तो दगुर्म भागातच राहतो, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

   डॉक्टरना फार आग्रह क�न  पाठिवले तर तो डॉक्टर तेथे राहत नाही. तो तेथे जात नाही. कागदावरती तर तो तेथे आह े नतंर तो 
राजीनामा दतेो.  त्याच्यामळेु जेथे सेवा िमळते तीही िमळत नाही, असे मत सिमतीन े व्य� केले असता, याला दोन बाज ू आहते.  पवू� १०० 
डॉक्टरांना जर ऑडर्र िदली तर साधारणत: २० डॉक्टर �ज ु होत होते.  आता त्या डॉक्टसर्ना बोलािवण्यात येते सवर् राज्यातील �र� जागा 
दाखिवण्यात येतात तेथेच ऑडर्र घऊेन जातो, तो जागा पाहतो कौिन्सिलंग करतो आिण ऑडर्र घऊेन जातो. आता शंभरपैक� ५०-५५ डॉक्टर �ज ु
व्हायला लागलेले आहते.  त्याचा तोटा काय झाला क�, मलुाखतीला कोणीही जायला तयार नाही. सवर् मोठया गावाची पोस्टींग घ्यायला 
बघतात, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 
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  सिमतीचे म्हणण ेएकदम योग्य आह.ेग्रामीण �ग्णालय, उपिजल्हा �ग्णालय यांचे बळकटीकरण करण ेगरजेचे आह.े मागील दहा-वीस 
वषार्मध्ये ग्रामीण पायाभतू संरचना, रस्ते, १०८ �ग्णवािहका, लोकांकडे जे वाहनांच े प्रमाण वाढलेले आह.े  याव�न असे वाटते क�,  प्रत्येक 
पीएचसीला २४/७ करण्याची गरज आह ेक� नाही ? तालुक्यामध्ये ७, ८ िठकाणी प्राथिमक आरोग्य कें द्रांची वेळ सकाळी ८.०० वाजल्यापासनू ते 
संध्याकाळी ६.०० वाजेपय�त केली तर आिण त्यानतंर ग्रामीण �ग्णालय आिण उपिजल्हा �ग्णालयामधील डॉक्टरांसाठी सदु्धा सोयीच े राहील. 
अत्यावश्यक सेवा िमळतील. �ोत वाया जाणार नाहीत. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाचे असे मत आह ेक�, पायाभतू सिुवधा बळकट करण्यात येत आहते. वािशमच े�ी �ग्णालय, कारंजा येथील उपिजल्हा �ग्णालय 
या िठकाणी बांधण्यात आलेल्या इमारती मागील सहा मिहन्यापासनू सवर् प्रकारे तयार आहते. पण त्या िठकाणी आतापय�त कमर्चारी वगर् 
परुिवण्यात आलेला नाही त्यामळेु �ग्णालये स�ु झालेली नाहीत. सदर कामासाठी २५-२५ कोटी �पये खचर् करण्यात आलेले आहते. ज्यावेळेस 
इमारत मंजरू करण्यात येते त्यावेळेस तेथे आवश्यक असणारा कमर्चारी वगर् सदु्धा मंजरू करायला हवा, असे सिमतीन े सिूचत केले असता, 
शासनाचे धोरण बदलण्यात आले आह.े िवभागाने शासनाकडे पनु्हा िवनंती केली आह.े इमारत मंजरू करतानाच इतर सवर् आवश्यक असणार्या 
मंजरु्या दणे्यात याव्यात अशी िवनतंी केली आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

राज्यभरामध्ये ज्या िठकाणी इमारती बांधनू पणूर् झालेल्या आहते त्या िठकाणी कमर्चारी वगर् कधी दणे्यात येणार आह े? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, सदर प्रकरणी दोन बैठका झालेल्या आहते त्यामध्ये सवर् �ी �ग्णालये, प्राथिमक आरोग्य कें द्र आिण उपिजल्हा �ग्णालये 
मंजरू झालेली आहते, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

हजार लोकसंख्येमागे खाटांची िकती संख्या आह े ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, १ लाख लोकसंख्येला १०८ खाटा आहते. 
असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

१ हजार लोकसंख्येसाठी फ� १ खाट आह.े असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, १५० खाटा कराव्यात असा िवभागाचा आराखडा 
आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. सदर प्रमाण ह े खपू कमी आह.े असे मत सिमतीने व्य� केले असता, त्याक�रता खपू मोठ्ठया 
प्रमाणावर िनधी लागतो. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

खाजगी �ग्णालयांची काय िस्थती आह े? िवभागाकडे याबाबतची काही मािहती असेल तर याबाबत सिमतीला अवगत करण्यात यावे, 
असे सिमतीने सिूचत केले असता, सध्याची राष्ट्रीय पातळीवरची जी मािहती उपलब्ध आह ेत्यानसुार सन १९४७ या वषार्ची जी आकडेवारी 
दणे्यात आलेली आह ेती अशी क�, ९० टक्के वैद्यक�य सेवा ही सावर्जिनक �ते्रात होती आिण १० टक्के वैद्यक�य सेवा ही खाजगी �ते्रात होती. 
सन २००४-०५ ची मािहती दणे्यात आलेली आह ेत्यामध्ये सावर्जिनक �ेत्रातील वैद्यक�य सेवेचा िहस्सा घटून ३२ टक्क्यांपय�त खाली आलेला 
आह ेआिण उवर्�रत सवर् िहस्सा हा खाजगी �ते्रातील वैद्यक�य �ेत्राचा आह.े ६८ टक्के वैद्यक�य सेवा ही खाजगी �ते्रातील वैद्यक�य सेवेमाफर् त 
परुिवली जाते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

अशी प�रिस्थती िनमार्ण होण्याची काय कारण ेआहते ? अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, पवू� खाजगी �ेत्र िवकिसत झालेले नव्हते 
ते आज िवकिसत झालेले आह.े बर्याच कंपन्यांच ेिवमा योजनांच ेफायद ेवगरेैमळेु त्यात वाढ झालेली आह.े खाजगी �ेत्रातील वैद्यक�य सेवांचा 
िवस्तार हा प्रामखु्यान ेनागरी भागांमध्ये झालेला आह.े असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

खाजगी �ते्रातील वैद्यक�य सेवांचा िहस्सा वाढला, त्यांच्या सोयीसिुवधा वाढल्या. पण राज्य सरकारच्या वैद्यक�य सेवा मागे का पडल्या 
आहते ? िजल्हा प�रषद, नगर पािलकेच्या शाळा आिण िवभागाची वैद्यक�य सेवा यांची सारखीच अवस्था झाल्याचे िदसत आह.े येणार्या 
भिवष्यकाळात खाजगी �ेत्राचा िहस्सा वाढत रािहला तर जशी िजल्हा प�रषद आिण नगर पािलकांच्या शाळांची िस्थती झाली आह े तशी 
सावर्जिनक आरोग्य सेवेची होणार असे िदसते आह.े असे मत सिमतीने खेदान ेव्य� केले. 

ग्रामीण भागात खाजगी वैद्यक�य �ते्राचा काही िहस्सा नाही असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, शासन आदशर् रीतीन ेअसे म्हणते क� 
१ हजार व्य��मागे १ डॉक्टर पािहजे. महाराष्ट्रामध्ये साधारणत: १५०० ते १५५० व्य�ींमागे १ डॉक्टर असे प्रमाण आह.े यामध्ये ८० हजाराच्या 
आसपास आयवु�िदक आिण जवळपास ६० ते ६५ हजाराच्या आसपास होिमओपॅथी डॉक्टसर् यांच े िनयिमत महािवद्यालय आहते. पण सदर 
संख्या ही शासनाच्या अहवालाच्या संख्येत िमळिवण्यात येत नाही. ग्रामीण भागामध्ये BAMS डॉक्टर सदु्धा प्राथिमक आरोग्य सेवा दऊे 
शकतील िकंवा BHMS डॉक्टर प्राथिमक आरोग्य सेवा दऊे शकतील. ही संख्या जर िवचारात घणे्यात आली तर  िवभागाकडे जे प्रमाण आह ेह े
१ हजाराच्या खाली िनि�त येईल. शासन फ� MBBS डॉक्टरचा िवचार करते म्हणनू सदर संख्या जास्त असल्याच ेिदसते आह.े शासनाच ेधोरण 
आह,े शासनाकडे जवळपास ८० आयवु�िदक महािवद्यालये आहते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

BAMS डॉक्टरांच्या बाबतीत, खाजगी �ग्णालयांची अशी अवस्था आह ेक�, त्या िठकाणी दहा �ग्ण सदु्धा येत नाहीत, नसुते नावाला 
BAMS चे फलक लावलेले असतात. महािवद्यालयातनू फक्� पदव्या घऊेन जातात. अशा प्रकारची वाईट िस्थती आह.े असे सिमतीने िनदशर्नास 
आणले. 
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    मंजरू पद,े भरण्यात आलेली पद ेआिण �रक्� पद ेयाबाबत मािहती दणे्यात यावी. गट अ ते ड पय�तची १६ हजार पद े�र� आहते. �र� 
पदांची टक्केवारी ३१ टक्के अशी आह.े गट अ च्या �रक्� पदांची टक्केवारी ६३ टक्के अशी आह.े BAMS डॉक्टसर् उपलब्ध होत नाहीत काय ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िवभागाकडे जे तात्परुते डॉक्टसर् आहते त्यांना कायम करण्यासाठी मंत्री मंडळाने मंजरुी िदलेली आह.े 
यामळेु �रक्� असणारी सवर् पद ेभरली जातील. सा.रा.से. म्हणजे सामान्य राज्य सेवा. यामध्ये प्रशासक�य अिधकारी, दतंवैद्यक यांचा समावेश 
होतो. दतंवैद्यकची १८० पद ेमंजरू करण्यात आली होती. संबंिधतांना िनय�ु� आदशे िदल्यानतंर त्यापकै� ११० डॉक्टसर् कामावर हजर झालेले 
आहते. ही संख्या वाढलेली आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

गट अ ची जी ६३ टक्के पद े�र� आहते याबाबत िवभागाचे काय धोरण आह े? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू 
केली असता, ५० टक्के पद ेही नामिनद�शनाने आिण ५० टक्के पद ेही पदोन्नतीने भरावयाची आहते. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

यामध्ये सवार्त पिहला आ�पे असा आह े क�, सेवा प्रवेश िनयम मंजरू नाहीत. सदर बाबीला कोण जबाबदार आह े ? अशी िवचारणा 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली, तसेच वैद्यक�य अिधकारी २६ पैक� ० आहते. असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, जी नवीन 
पद ेमंजरू झालेली आहते ती �ग्णालयातील प्रिश�णासाठी मंजरू क�न घणे्यात आलेली आहते. सदर पदांचे सेवा प्रवेश िनयम तयार करण्याची 
प्रिक्रया चालू आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सदर प्रिक्रया ही कधीपय�त पणूर् होईल. सदर पद ेही वैद्यक�य महािवद्यालयासाठी आहते काय?  सदर पदांना मंजरुी कधी िमळालेली आह े? 
अशी महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून िवचारणा केली असता, येत्या सहा मिहन्यापय�त सदर प्रिक्रया पणूर् होईल. सदर पद े वैद्यक�य 
महािवद्यालयासाठी नाहीत. सदर पद ेही सावर्जिनक आरोग्य िवभागाची जी िजल्हा �ग्णालये आहते त्या िठकाणी दवाखान्याशी संबंिधत डॉक्टर, 
नस�स, इतर सवर् कमर्चारी यांना जी प्रिश�ण िदली जातात त्यांच्यासाठी ह ेनवीन क� स्थापन करण्यात आलेले आहते.  सदर पदांना जवळपास 
दोन वषार्पवू� मंजरुी िमळालेली आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

आतापय�त सदर पदांच े सेवा प्रवेश िनयम तयार का करण्यात आलेले नाहीत?  अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू 
केली असता, सेवा प्रवेश िनयम तयार करण्याची प्रिक्रया चाल ूआह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

िवभाग आता भरलेल्या पदांची जी मािहती दते आह ेयापैक� राज्यभरात अद्याप हजर झाले नाहीत असे िकती डॉक्टसर् आहते ? यापवू�च 
तयार करण्यात आलेले सेवा प्रवेश िनयम आहते तर सदर पदांसाठी वेगळे िनयम का आहते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सदर पद ेही 
वेगळ्या स्व�पाची आहते म्हणनू वेगळे िनयम आहते. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

दोन वष� झाली आहते आिण अजनूही सदर सेवा प्रवेश िनयम तयार करण्याची प्रिक्रया चाल ूआह ेअसे सांगण्यात येत आह.े ही बाब योग्य 
आह ेकाय ? या बाबीशी िवभाग सहमत आह ेकाय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िवभागाने यासंदभार्त कोणतेही भाष्य केले नाही. 

सेवा प्रवेश िनयम तयारच नसतील तर प्रिश�णाच ेकामकाज कोणत्या पद्धतीन ेचालिवण्यात येत आह े? शासनाकडे यापवू�च ेसेवा प्रवेश 
िनयम तयार आहते यासाठी काही वेगळे िनयम आवश्यक नाहीत.असे मत महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून व्यक्� केले तसेच, सदर 
बाबीत अशी काय अडचण आह े क� दोन वषार्पासनू िवभाग सेवा प्रवेश िनयम तयार क� शकलेला नाही ? अशी िवचारणा सिमतीन े केली 
असता, सेवाप्रवेश िनयम करण्यासाठी खपू िठकाणी पाठिवण्यात येतात. सध्या शासनाच्या कोणत्या स्तरावर सदर बाबतची प्रिक्रया चालू आह े
याबाबत िनि�त मािहती नाही. असे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

मळू मदु्दा हा पद भरण्याचा होता. त्यासाठी ह ेसादरीकरण चाल ूआह.े यामध्ये सेवा प्रवेश िनयम तयार झालेले नाहीत म्हणनू सदर प्रिक्रया 
थांबलेली आह,े िबंदनूामावली तयार नाही म्हणनू सदर प्रिक्रया थांबलेली आह ेअसे सांगण्यात येते. आर�णाचा मदु्दा आता संपलेला असल्यामळेु 
िबंदनूामावलीची काय गरज आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सेवेमध्ये प्रथम प्रवेश ज्यावेळेला होतो त्यावेळेला िबंदनूामावलीची 
आवश्यकता पडते. असा खलुासा िवभागीय सिचवांनी केला. 

 सदर बाबीसाठी िकती वेळ लागणार आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, पवू� सदर पदाचे पदव्य�ुर िश�ण पणूर् केलेले 
डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. आता मागील दोन वषार्त प�रिस्थती बदललेली आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

त्या संवगार्चे डॉक्टर िमळाले नाहीत तर संवगर् बदल करण्याची सोय उपलब्ध नाही काय ? त्यासाठी िवभागाने कॅिबनेटकडे जाऊन काही 
प्रयत्न केले आहते काय ? जर दसुर्या संवगार्च ेडॉक्टर उपलब्ध असतील तर संबंिधत संवगार्ची तीन वेळा जािहरात काढण्यात यावी  त्या संवगार्च े
डॉक्टर िमळत नसतील तर दसुर्या संवगार्तून ती पद ेभरण्यात यावीत. पद े�र� ठेवण्यात येऊ नयेत. पद े�र� रािहल्यामळेु समाजाला त्रास सोसावा 
लागतो आह.े असे सिमतीन े िनदशर्नास आणले असता, सदरची जी पद े आहते ती सवर् पद े पदव्य�ुर स्तरावरची असनू त्या त्या िवभागातील 
िवशेष� असलेल्यांची आहते. पण Gynecologist, Orthopedics, Surgeon असेल तर ती पद ेत्याच संवगार्तून भरावी लागतील आिण त्याच 
अहर्तेची भरावी लागतील. असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 
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संबंिधत डॉक्टर ह ेिविश� संवगार्चे असावे लागतील ह ेमान्य आह ेपण त्यांच्या बाबतीत इतर कोणते आर�ण आह ेकाय ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, त्यांच्यासाठी सामािजक आर�णही लाग ूआह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सदर आर�णामळेु िकती पद ेभरण्याचे अडून रािहले आह े? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सदर बाबीच्या प्रिक्रयेचे काम चाल ू
आह ेअसे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

प्रिक्रया हाच मळूात गभंीर िवषय आह.े तो तीन वष�, पाच वष� चाल ू ठेवण े योग्य नाही. िनणर्य झाले पािहजेत. सामान्य माणसाला या 
पद्धतीमळेु त्रास सहन करावा लागतो आह.े ग्रामीण भागात काम करताना १०० लोकांपैक� २५, ५० लोक हाच िवषय घऊेन येतात. या सवर् 
प्रकाराला िवभागाचा िनष्काळजीपणा िकंवा सदर काम गांभीयार्न ेघतेले नाही असे म्हटले तर ते चकु�चे होणार नाही. असे मत सिमतीन ेव्य� केले 
असता, सदर बाबीची प्रिक्रया ही खपूच जटील स्व�पाची आह.े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागच सदर बाबी क� शकतो. याबाबीत, सिमतीन ेकाही िशफारस करावी असे वाटत असेल तर सिमती िशफारस करायला तयार आह.े 
सिमतीला प�रणाम हवा आह.े असे मत सिमतीने व्य� केले असता,िवभागाकडे एकूण िवशेष� असलेले ५३० डॉक्टर आहते. असे िवभागीय 
प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सदर बाबीवर िवभाग काय करणार आह ेयाची मािहती द्यावी. केवळ सादरीकरण क�न कायर्वाही होत नाही सदर काम िवभाग करत नाही 
तर सिमतीन ेकाय करावे ? अशी िवचारणा सिमतीन े केली असता, ५५० पदांपैक� मखु्यत्वान े९० टक्के ही िवशेष� असलेली पद ेआहते. या 
पदांपैक� १४० पद ेभरण्यात आलेली आहते. ३९० पद ेही �र� आहते. �र� पदापकै� मोठी संख्या ही िवशेष� असलेल्या पदांची आह.े वैद्यक�य 
अिधकारी आिण मोठ्या संख्येने असलेले  िवशेष� ह ेसावर्जिनक आरोग्य िवभागात काम करीत नाहीत कारण त्यांना खाजगी �ते्रात खपू संधी 
आहते, आिण वेतनाची जी पद्धत आह ेती आकषर्क अशा स्व�पाची नाही. असे िवभागीय प्रितिनधींनी अवगत केले. 

This is a general reply. We are talking with reference to the sanctioned posts. िवभागाकडून जी कारण ेदणे्यात आलेली 
आहते जसे शासनाकडून िबंदनूामावली प्रिसद्ध होण ेबाक� आह ेया बाबींवर चचार् होण ेगरजेच ेआह.े िबंदनूामावली कोणी प्रिसद्ध करावयाची 
आह.े अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू केली असता, िबंदनूामावली ही शासनाकडून प्रिसद्ध होण ेआवश्यक आह.े असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

सिमतीन ेशासनाची व्याख्या िवचारली असता, The Government means the Department including Hon’ble Minister असे 
िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाला पद ेभ�न पािहजे असतील आिण ते फ� िबंदनूामावलीमळेु भरता येत नसतील, सेवा िनयमांमळेु भरता येत नसतील तर हा 
िवषय िववेकाचा वापर क�न हाताळला पािहजे. एका बाजलूा अशी काळजी घतेली जाते क�, सवर् पद ेही भरली गलेी पािहजेत आिण त्यामळेु 
ज्या काही बाबी िनयमानसुार करण ेआवश्यक आहते त्या पणूर् क�न घणे्यात याव्यात, असे सिमतीने सिूचत केले असता, ही जी सवर् पद ेआहते 
ती वगर्वारीनसुार िविवध टप्प्यांवर आहते. सदर पदांपैक� काहींची कायर्वाही पणूर् होऊन ती बाब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठिवण्यात 
आलेली आह.े काही पदांच्या जािहराती सदु्धा आलेल्या आहते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागाला एकूण जी अ वगार्ची ३९० पद े भरावयाची आहते. �र� असणारी पद े सेवा प्रवेश िनयम मंजरू झाले नाहीत, िबंदनूामावली 
प्रिसद्ध झाली नाही म्हणनू �र� राहीली असल्याचे सिमतीन े िनदशर्नास आणले असता, सेवा प्रवेश िनयम तयार करण्यात आले नाहीत म्हणनू 
भरावयाची रािहलेली पद ेही फ� २६ आहते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

१०० व्य�� िबंदनूामावलीसाठी थांबलेल्या आहते. �ी रोग तज्�, बिधरीकरण तज्�, नेत्र शल्य िचिकत्सक यांच्यासाठी िबंदनूामावली 
पािहजे. ज्या बाबी लगचे करण ेशक्य आह ेत्या करण्यात आल्या पािहजेत. पदोन्नतीबाबतची कायर्वाही आिण कारण ेपािहली तर असे िदसनू 
येईल क� यातील ७५ टक्के कायर्वाही ही शासनाच्या िदरंगाईमळेु प्रलंिबत आह.े दतंवैद्यक भरती सदु्धा सदरच्या सेवा प्रवेश िनयमासाठी थांबलेली 
आह.े सवर् स्टे�रओटाईप आह,े िवभाग नवीन त्यामध्ये काय सांगणार आह े? सध्या प्रचिलत जे सेवा प्रवेश िनयम आहते त्यात भर घालण्यात यावी 
िकंवा काही बाबी वगळावयाच्या असतील त्या वगळाव्यात. १५० व्य��, ५०, ५२ व्य�� फ� सेवा प्रवेश िनयमांसाठी अडलेले आहते. ९८ 
व्या�� फ� िबंदनूामावलीसाठी अडलेले आहते. ३९० व्य��पैक� १५० व्य�ींची िनय�ु� सदरच्या दोन्ही कामांमळेु अडलेली आह.े िवभागान े
सिमतीला जो त�ा सादर केला आह े त्यातील ही मािहती आह े ते िवभागाला आहते ह े िवभागाच्या कायर्वाहीतून िदसायला हवे. िवभागाची 
कायर्वाही अशी आह े क� फ� िनयम सांगनू आिण िनयमावर बोट ठेवनू वेळ मा�न नेण्यात येते. असे मत सिमतीन े व्य� केले असता, Of 
Course, there are vacancies. काही समस्या आहते. वैद्यक�य अिधकार्यांच्या बाबतीत िवभागाला असे आढळून आलेले आह ेक�, जे 
डॉक्टर साधे MBBS आहते त्यांना िनय�ु� आदशे दऊेनही ते �ज ूहोत नाहीत, आिण तसाच प्रकार िवशेष�ांच्या बाबतीतही िदसनू येतो. We 
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have appointed these people on contract basis in National Health Mission.  या ३०० डॉक्टरांना flexible salary incentive 
base क�न  ह ेिवशेष� पणूर् राज्यामध्ये िजल्हा �ग्णालये, उपिजल्हा �ग्णालये आिण ग्रामीण �ग्णालयांमध्ये मागील ३ मिहन्यांत घणे्यात आलेले 
आहते. फ्लेक्झीबल सॅलरी असल्यान ेते २ ते ३ लाखापय�त यामध्ये कमव ूशकतात.  पणूर् राज्यामध्ये अशाप्रकारे डॉक्टरांची िनय�ु� केलेली आह.े 
िवभागाची िवनंती आह ेक�, The Doctors are not willing to work in the Government Salary structure. तसेच वेतन वाढिवण्याचा 
िवषय जो आह ेतो थोडा अडचणीचा आह.े राष्ट्रपतींप�ेा जास्त वेतन होऊन जाईल, उच्च श�� प�ेा जास्त वेतन त्यांना होऊन जाईल. We 
want work base incentive to be given to the people who worked with the Government.  It is not relevant for 
Tehsildar, BDO and also not relevant for IAS officer like me.  Because Doctors are not available and they also have 
huge opportunities in private sector. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाकडून डॉक्टरांना िनय�ु� दणे्यात यावी. दतंवैद्यकाच े एक पद होते त्यासाठी चौदा डॉक्टर आले होते. िनय�ु�साठी दोन-दोन 
मिहन्यांचा वेळ लावला जातो. िवभागाने थोडा कायर्स्थळावरील िवचार करावा. BDS चे पद आह ेत्यासाठी MDS चे उमदेवार उपलब्ध आहते 
तरी त्यांना िनयकु्त्या िदल्या जात नाहीत. िनणर्य लवकर घ्यायला हवेत, असे सिमतीन ेसिूचत केले असता, संबंिधत िवभागाकडून लवकर िनणर्य 
घतेले जात नाहीत, असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

काही िठकाणी उपसंचालक यांनी यापवू� दतंवैद्यक पद ेभरलेली आहते. िवभागाची किन� पातळीवरील िनणर्य प्रिक्रया वाढवावी, ितला 
गती दणे्यात यावी. कोणतीही संिचका आल्यानतंर ितला प्रलंिबत ठेवण्याची जी पद्धत आह े ितच्यामळेु राज्यामध्ये आरोग्य व्यवस्थेची िबकट 
अवस्था िनमार्ण झालेली आह,े असे मत सिमतीने खेदाने व्य� केले असता, उपसंचालक स्तरावर जे प�रपत्रक आह ेते िवभागामध्ये एक आह.े 
We have decentralise the powers. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

िवभागाचे मत योग्य आह ेपण सिनयंत्रणाच ेकाय ? िवभागाने िजल्हािधकार्यांना अिधकार िदलेले आहते पण िजल्हािधकारी सदर काम 
करत आहते काय ? या बाबीची कोण पाहणी करणार आह े? अिधकार दऊेन टाकले म्हणजे िवभागाची जबाबदारी संपत नाही. There are no 
results. मदु्दा असा आह ेक� वैद्यक�य िश�ण आिण सावर्जिनक आरोग्य या दोन बाबींच्या वेतनात फरक आह ेकाय ? अशी िवचारणा सिमतीन े
केली असता, िवभागीय सिचवांनी या दोन बाबीच्या वेतनात फरक असल्याचे मान्य केले. 

सदर बाबतीत असलेला भदेभाव संपला पािहजे. याबाबत आम्ही अनेकदा सभागहृामध्ये सदु्धा चचार् झाली आह.े सावर्जिनक आरोग्य 
िवभागाप�ेा वैद्यक�य िश�ण िवभागाकेडे जास्त लोक जातात वेतनश्रेणी ह े याच े कारण आह.े असे सिमतीन े िनदशर्नास आणले असता, 
संबंिधतांना िमळणार्या वेतनश्रेण्या �ा UGC च्या आहते. तसेच त्यांचे सेवेच्या अटी सदु्धा वेगळ्या प्रकारच्या आहते. व्याख्यात्यामधनू जर 
सहाय्यक प्राध्यापक िकंवा प्राध्यापक व्हायच े असेल तर अमकु एक संशोधन अिभलेख प्रिसद्ध होण े वगैरे वगैरे ह े िनकष तर आहते. केवळ 
सेवाज्ये�ता आह ेम्हणनू त्यांना पदोन्नती दणे्यात येत नाही. सेवाज्ये�तेबरोबरच संशोधनाचे कामही केलेले असण ेगरजेच ेआह.े त्याप्रमाण ेटप्प े
दणे्यात आलेले आहते, आिण त्यांना UGC च्या िशकवणीच्या वेतनश्रेण्या आहते, असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

In Maharashtra, Doctors prefer to go to Medical Education Department rather than the Public Health 
Department.  असे मत सिमतीने व्य� केले असता, प्रवेश स्तरावर थोड्या फार फरकान े काही िवद्याशाखा सोडल्या तर दोन्ही िठकाणी 
एकसारखीच प�रिस्थती असल्याच ेिदसनू येते. MD िकंवा MS व्य�� साधारणत: ६५ हजार �पये वेतनावर काम करायला फारशी इच्छूक नसते. 
वैद्यक�य िश�ण िवभागामध्ये तर डॉक्टसर् यासाठी येतात क� साधारणत: चार िकंवा पाच वषार्मध्ये त्यांच्याकडे पिहले पेपसर् असतील तर त्यांना 
पिहली पदोन्नती िमळण्याची संधी आह.े काही अपवादात्मक िठकाणी ती िमळत नाही. पण सहसा चार ते पाच वषा�मध्ये त्यांना पदोन्नतीची संधी 
िमळते. ही जी संधी िमळते त्यावर त्यांच ेवेतन जवळ जवळ ८० टक्क्यांनी वाढते. अशी प�रिस्थती सावर्जिनक आरोग्य िवभागामध्ये िदसत नाही. 
वैद्यक�य �ेत्रात व्याख्याताचा सहाय्यक प्राध्यापक झाला तर तो एकदम १५६०० व�न ३७००० श्रेणीमध्ये जातो. या िवभागाच्या वेतनाची रचना 
वेगळी आह.े दोघांच्या जबाबदारीमध्ये सदु्धा फरक आह,े असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

परंतु सदरचा भेदभाव नाहीसा झाला पािहजे असे मत  सिमतीने व्य� केले असता, सदरच्या वैद्यक�य िश�ण िवभागात िश�ण आिण सेवा 
अशी दोन्ही कामे आहते, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

सावर्जिनक आरोग्य िवभागाच्या िनवासी डॉक्टरांच े वेतन जास्त आह,े वैद्यक�य अिधकार्याप�ेा िनवासी डॉक्टरच े वेतन जास्त आह.े ते 
काही िशकिवण्याच ेकाम करीत नाहीत असे सिमतीन ेिनदशर्नास आणले असता, िनवासी डॉक्टरांचे वेतन जास्त आह ेअसे म्हणण्यापे�ा ५०, ५२ 
आिण ५४  प्रथम वषर्, िद्वतीय वषर् आिण ततृीय वषर् िनवासी जो असेल त्याप्रमाण ेवेतन आह,े आिण त्यामध्ये महागाई भ�याचा भाग आह.े सदरच े
पद ह ेMBBS पदवीच े आह.े सावर्जिनक आरोग्य िवभागाचा जो िनवासी डॉक्टर आह े तो पदव्य�ुर पदवीचा िवद्याथ� आह ेआिण २४ तास 
िनवासी राह�न सेवा दणे्याच ेकाम करतो. तसे पािहले तर त्याला िमळणारे वेतन ह ेिवद्यावेतन आह.े असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.    
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     जो िवसंगतीचा िवषय आह.े It may not be feasibile to give same pay to everybody. कारण राष्ट्रीय आरोग्य अिभयानामध्ये 
िवभागाचा असा अनभुव आह ेक�, िवदभर्-मराठवाड्यामध्ये डॉक्टर ४५००० ते ५०००० �पये इतक्या वेतनमध्ये काम करतात आिण प�रचा�रका 
१५००० �पये वेतनावर काम करतात.  But we don’t get Doctors in Mumbai. Because cost of living in Mumbai is very high. 
त्यामळेु राष्ट्रीय आरोग्य अिभयानामध्ये नागरी भागात जास्त समस्या आह.े The only solution is to increase salaries in Urban Areas. 
त्याप्रमाण ेग्रामीण भागामध्ये करता येणार नाही.  Because the cost will go very very high.  असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले.          

As per your submission, the Doctors will suffer in both ways.   They have to serve in rural areas and they will 
also get lesser salary.  असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, This is the complexity of this problem. असे िवभागीय प्रितिनधींनी 
सांिगतले.   

महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू बंधपत्राबाबतच्या सद्य:िस्थतीबाबत सिमतीला अवगत करण्यास सिूचत केले असता, एम.डी. 
िकंवा एम.एस. झालेल्यांच्या बंधपत्राबाबत पवू� त्यांना पोस्टींग दणे्यात येत होती त्यामध्ये काही लोक उच्च न्यायालयामध्ये गलेे. त्याच्या 
बर्याचशा यािचका दाखल झाल्या. त्या यािचका उच्च न्यायालयाने एकित्रत केल्या व एक मागर्दशर्क िनदशे िदले. ज्यामळेु प्रत्य�ात कामकाज 
चालिवताना अितशय अडचणीच ेजात आह.े उच्च न्यायालयान ेिदलेल्या आदशेामध्ये असे म्हटले आह ेक�, “The bonded doctors with 
superspeciality degrees such as DM and MCH shall be appointed as Assistant Professor with the Medical Colleges 
run by the State Government or the Municipal Corporations or as Medical Officers to the Hospitals attach to such 
colleges.  They shall not be appointed as Medical Officers with the Civil Hospitals, Rural Hospitals or Primary 
Health Centers.” असे िवभागीय सिचवांनी अवागत केले. 

But it is for superspeciality, it is ok. असे मत महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू व्य� केले असता, Now I come to 
broad speciality.  It is further stated in order as follows, “The Doctors with Broad Speciality M.D., M.S., shall be 
appointed as far as possible as Assistant Professors, Medical Officers with the Medical Colleges or the Hospitals 
attach thereto and run by the State Government or the Municipal Corporations.  Such Doctors shall not be appointed 
posted at Rural Hospitals and Primary Health Centers. We also make it clear that when a broad speciality Doctor is 
posted or sought to be posted at Civil Hospital or a General Hospital at the District level, it must be ensured that the 
infrastructure for his broad speciality is available.” या प्रकरणामध्ये असे होते क�, ज्यावेळेस वैद्यक�य महािवद्यालये, �ग्णालये वगैरे 
सवर् जागा भरल्या जातात त्यानंतर ह ेडॉक्टर पसंती दऊेन ते खाली जातात. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

This is for Specialist Doctors. What about the M.B.B.S. Doctors? अशी िवचारणा सिमतीने केली तसेच, They are also 
saying that if there is no facility, don’t post the doctor. They are not saying that you should not post at all. असे मत 
महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातनू व्य� केले असता, The Court had taken an independent view by sending Court 
Commissioners to certain hospitals in the same case and enquire that, whether the Doctors posted in hospitals do 
have the concerned speciality medical facility or not, and the report of it came into negative.  

Suppose there is a Doctor having qualification of M.D. Medicine, he will require except otherwise may be one 
ECG Machine, he do not require anything else. These facilities are available in every hospital.  But for this or some 
other reasons, there are several court cases.  When a Doctor is posted in a place which is not comfortable to him, he 
will go in court. As a result it is very difficult to actually post a Doctor. The Doctors are willing to go where they 
want to go. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांच्या बंधपत्राबाबत सिमतीला अवगत करण्यास सांिगतले असता, एम.बी.बी.एस. च्या डॉक्टरांबाबत, त्यांना बंधपत्र 
िदल्यानतंर १ वषार्ची सेवा दणे ेआवश्यक आह.े परंत,ु पवू�, एम.बी.बी.एस. झाल्यानंतर त्याला पढु ेपदव्य�ुर पदवीची संधी नाकारली जाऊ नये 
याक�रता दोन वषा�चा बफर दणे्यात येत होता. या दोन वषा�च्या बफरचा फायदा घऊेन बरेच िवद्याथ� येथे �ज ुहोत नव्हते. त्यामळेु यावष�पासनू 
िवभागान ेअसा धोरणात्मक िनणर्य घतेला आह ेक�, सन २०२०-२०२१ पासनू यांना समपुदशेन प्रिक्रयेसाठी दाखलच करणार नाही. त्यांना असे 
सांगण्यात येणार क�, आधी त्यांनी बंधपत्र करावे व नतंर पी.जी. ला समपुदशेनासाठी यावे. िवभागाने अगोदरच ह ेिनद�श िनगमीत केलेले आहते. 
सन २०१९-२०२० पासनू जी बॅच येईल म्हणजे साधारणत: त्याची इटंनर्िशप ज्यावेळेस संपते तो कालावधी गहृीत धरण्यात येतो. ज्या िवद्याथ्या�च े
इटंनर्िशप माचर्, २०१९ मध्ये पणूर् होईल त्या िवद्याथ्या�नी एम.बी.बी.एस.चा बंधपत्र केल्यािशवाय त्याला पी.जी. समपुदशेनाला अिपअर होऊ 
दणेार नाही, असे धोरणात्मक मागर्दशर्क िनद�श यापवू�च िनगर्मीत झाले आहते असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 
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But he can take the entrance exam. असे महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून िनदशर्नास आणले असता, He can take the 
entrance exam but he will not be called for counselling. It means, we will not allow him to even appear for PG 
Exam. He should complete the bond. The Bond is always of one year. Whether M.D. M.S. or superspeciality, the 
only thing is if he does not complete the bond, the amount of penalty depends for instance for MBBS, it is 20 lakh, 
for M.D. it is 50 lakh for superspeciality it is 2Cr. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

चीनचा अभ्यास केला तर ह ेिदसनू येईल क�, मागच्या १५ वषा�मध्ये त्यांनी डॉक्टरांची संख्या ४ पटीने महािवद्यालये वाढवनू वाढिवली. 
िवभाग बंधपत्र घणेार, त्यांना कम्प्लसरी बाईिंडंग करणार हा एक तात्परुता मागर् आह ेतो कायमचा मागर् होऊ शकत नाही. िडमांड-सप्लाय गपॅ 
िवभागाला भरावी लागले. त्यामळेु कें द्र सरकारन े असे एक धोरण स्वीकारले होते क�, प्रत्येक िजल्�ात एक वैद्यिकय महािवद्यालय काढले 
पािहजे. िवभागाची याबाबत काय भिूमका आह?े  अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता, आजिमतीस १६ वैद्यिकय महािवद्यालये आहते. एक 
वैद्यिकय महािवद्यालय यावष� जळगाव येथे  स�ु   करण्यात येणार आह.े परंत,ु वैद्यिकय महािवद्यालय उभ ेकरण ेयामध्ये फ� पायाभतु संरचना व 
सािहत्य सामग्री दणे े या दोनच बाबी समािव� नाहीत. तेथे ते-ते पात्रता असलेले असोिसएट प्रोफेससर्, प्रोफेससर् व लेक्चरर असले पािहजेत. 
लेक्चरर ही एंट्री लेव्हल पोस्ट आह ेव त्यामध्ये जो क्रायटे�रया आह ेत्यामध्ये �रसचर् पेपर पिब्लश असण ेवगरेै बाबी नसल्यान ेिवभागाला फ� एंट्री 
लेव्हल िमळतात. पढुे ज्या फॅकल्टी द्यायच्या असतात त्या लवकर िमळत नाहीत. जळगाव िकंवा अलीकडच्या काळात गोंिदया व चंद्रपरू ह ेदोन 
वैद्यिकय महािवद्यालय  स�ु   केले आहते.  तेथे फॅकल्टी शोधताना अडचणी उदभवतात. या प�रणाम मग या महािवद्यालया मधनू बदलून त्या 
महािवद्यालयाला फॅकल्टी द्याव्या लागतात असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

िवभागान े एच.ओ.डी. व या सवर् डॉक्टरांच्या वेतनाबाबतीत चांगले िनणर्य घतेले तरच, िवभागाला डॉक्टर िमळतील. वैद्यक�य 
महािवद्यालय बांधण्याक�रता ५०० कोटी �पये खचर् केला मात्र जर एच.ओ.डी.ला, डॉक्टरला पगार िदला नाही तर ही समस्या सटुणार नाही.  
आज नाही तर २० वषा�नी दखेील हचे उ�र असेल. मात्र ह ेकाही उ�र होऊ शकत नाही. िवभागाने चीन येथील मॉडेल पाह�न यावे. शांघायमध् ये 
भारतातील ६०० मलेु िशकत आहते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सिमती म्हणते ते बरोबर आह.े परंत,ु िवभागाला एंट्री लेव्हल पोस्ट 
िमळतील, असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

समस्यांचे िनराकरण क�न  पढुे जाण ेिवभागाचे काम आह.े चीन सारखा दशे ४ पट डॉक्टरांची िनिमर्ती १५ वषा�त वाढव ूशकला आह.े 
६०० मलेु िशकण्याक�रता चीनमध्ये जातात, रिशयामध्ये जातात आिण भारतात त्यांना सिुवधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, िवभाग अशी कारण े
दतेो? असे मत सिमतीन ेव्य� केले असता, आपल्या पद्धतीमध्येही िवभागान ेजागा वाढिवलेल्या आहते. महािवद्यालयेही वाढिवलेली आहते. 
एम.बी.बी.एस.च्या २९०० जागा आहते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

जळगाव येथे अगोदरच खाजगी वैद्यिकय महािवद्यालय आह े िवभागान े तेथे वैद्यक�य महािवद्यालय स�ु केले, मात्र जेथे खाजगी िकंवा 
शासक�य वैद्यिकय महािवद्यालय नाही तेथे िवभाग वैद्यक�य माहािवद्यालय दते नाही. िवभागाच ेप्रमखु म्हणनू ही िडस्पॅ�रटी योग्य वाटते काय ? 
नागपरू येथे ५ वैद्यिकय महािवद्यालये आहते, िवभाग तेथे सहावे शासक�य वैद्यिकय महािवद्यालय  स�ु   करेल आिण ज्या गावात, िजल्�ात 
एकही वैद्यिकय महािवद्यालय नाही तेथे िवभाग प्राधान्यक्रम दते नाही. असे मत सिमतीने व्य� केले असता, उ�र महाराष्ट्रामध्ये दोनच वैद्यक�य 
महािवद्यालय होती. असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

सिमतीने उ�र महाराष्ट्रात जळगाव आह ेम्हणनू ह ेसांिगतलेले नाही. जळगावमध्ये अगोदरच खाजगी वैद्यिकय महािवद्यालय आह.े मात्र 
काही िजल्ह े असे आहते क�, जेथे खाजगी आिण शासक�य वैद्यिकय महािवद्यालय नाहीत जेथे वैद्यिकय महािवद्यालय आह े तेथे म्हणजे 
अमरावती असो क� अकोला असो तेथे मोठा डे्रन आह.े कारण तेथे िवद्याथ� िशकायला असतात, तेथे डॉक्टसर् असतात त्यामळेु तेथे थोड्याफार 
सिुवधा तरी िमळतात. िसव्हील हॉिस्पटलमध्ये त्या िमळत नाहीत. त्यामळेु जेथे जेथे वैद्यिकय महािवद्यालय होईल तेथे िवद्याथ�, डॉक्टसर् वाढतील 
व तेथील सेवाही चांगल्या प्रकारे होईल. असे सिमतीने सिूचत केले असता, जागितक पातळीवर चायना, थायलंड, श्रीलंका इत्यादी दशेात ज्या 
सिुवधा आहते, ते भारतीयांसाठी हायली �रलेव्हटं आहते. त्यामळेु ३ पॉलीसी डायरेक्शन्स आहते,  The China and Thailand has invested 
heavily in Primary Health Care level at the level of village.  दशे व राज्यात प्रायमरी दीड लाख सब सेंटसर् आहते. िवभागाकडे १० 
हजार सब सेंटसर् आहते. या १० हजार सबसेंटसर् स्ट्रेंथन क�न  १२ प्रकारची कॉम्प्रहने्सीव्ह प्रायमरी हले्थ सव्ह�सेस ज्यामध्ये 
noncommunicable disease, ENT, Opthamology, बाक� मटे�रअल चाजर् आिण सिव्हर्सेस ला स्टे्रग्दन करण्याच े धोरण आह.े यावष� 
सबसेंटर पातळीवर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर लगचे िमळणार नाहीत परंत,ु बी.ए.एम.एस. डॉक्टरला ६ मिहन्यांचा िब्रज कोसर् क�न  १० हजार 
सबसेंटसर् मध्ये द्यायच ेआहते प्रत्येक कुटंुबाचे हले्थ काडर् तयार क�न  यावष� िवभागान ेजवळपास ४ िजल्�ातील ३० प्लस पॉप्यलेुशनची १०० 
टक्के स्क्र�िनंग करझ्यात येणर आह.े This is one policy direction. कें िद्रय आरोग्य मंत्री महोदयांच े असे व�व्य आह े क�,  “८५००० 
doctors will produce every year”. िवभागाला असे वाटते क� ८५ हजारपैक� १० हजार एवढा महाराष्ट्राचा वाटा राहील. त्यानंतर िजल्हा 
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�ग्णालये व मोठमोठे �ग्णालये आहते. नॅशनल हले्थ प्रोटेक्शन स्क�ममध्ये असे आह ेक�,  we will buy from the Private Sector. महात्मा 
फुले आरोग्य योजनलेा मोठे स्व�प दऊेन आता जे दीड लाख �पयाच ेकव्हर आह े ते ५ लाख �पयांच ेक�न  Instead of we providing 
everything and landing into problems, we will purchase it from the private sector.  This is how the directions at the 
national level and state level. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

ह ेलगचे होणार आह ेकाय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, त्याची अमंलबजावणी १५ ऑगस्ट पासनू केली जाणार आह ेअसे 
सांिगतले जात आह,े असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

पिहल्या स्टेजमध्ये ते फ� ३ राज्यांक�रता करण्यात येणर आह.े it will take lot of time. तोपय�त काय करायचे ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, शासनाची जीवनदायी योजना आह.े िवभागान े३०० स्पेशािलस्ट हायर केलेले आहते. We will go upto 700 to 1000 
specialists depending upon the availability. We are requesting the Medical Colleges.  We are personally in contact 
with the Medical Colleges, मागच्या ५ वषा�मध्ये पास झालेले जे स्पेशािलस्ट आहते, त्यांची यादी द्या. We are in constant touch 
with them. कारण िवभाग पायाभतु संरचना, औषधांचा परुवठा करतो. Even in Private sector it is not easy to establish practice in 
ten years. It is very difficult for them also.  Now, we are getting the response.  सवर्च असे म्हणतात क�, कें द्राचेही असे म्हणणे 
आह ेक�, 85000 MBBS Doctors we are going to produce. असे िवभागीय प्रितिनधींनी सांिगतले. 

जी सवर् पद े�रक्� आहते, त्यामध्ये प्रशासक�य िदरंगाई खपू िदसते. कारण सेवा िनयम त्याच बरोबर िबंद ूनामावली तसेच चमर्रोगाबाबतच्या 
डॉक्टरांच्या पदांच्या प्र�ावर िवभागाने असे सांिगतले क�, ज्ये�ता यादी तयार नाही. ३९० पैक� अध� पद ेतर िवभागाच्या प्रशासक�य िदरंगाई 
मळेुच �रक्� आहते. िवभाग ह े िकती िदवसांत पणूर् करणार आह े ? गट ब ची पदहेी मोठ्या प्रमाणात �र� आहते. िवभागाची अशी-अशी 
प�रिस्थती आह े व िबंद ू नामावली वगैरे गो�ी इतक्या-इतक्या िदवसांत करण्यात येतील असा एक तक्�ा करावा अशी सचूना सिमतीने केली 
असता, िवभागीय सिचवांनी त्यास सहमती दशर्िवली. 

प्रशासक�य कारणामळेु जे काम थांबलेले आह ेतो िवषय एक मिहन्याच्या आत संपवावा. िबंद ूनामावली, सेवािनयम, ज्ये�ता यादी ही सवर् 
मंत्रालयीन स्तरावरील काम ेआहते. या कारणामळेु जर पद भरली जात नसतील तर ते चकु�चचे आह.े या सवर् िवषयाकडे शासनाने गांभीयार्ने ल� 
द्यावे व ही सवर् पद े भरण्याक�रता आवश्यक ती कारवाई करावी. िवभाग िकती मिहन्यांत ही पद भरण्याची कारवाई करणार, त्याची मािहती 
सिमतीला द्यावी, असे सिमतीने सिूचत केले. (िवभागाकडून प्रा� झालेले मािहती िववरण क्रमांक 1 मध्ये जोडण्यात आलेली आहे.) 
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अिभप्राय व िशफारशी :--- 
मागणी क्रमांक आर-१ :-  

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य,    

अिभप्राय :-  

5.3 सावर्जिनक िवभागाच्या मागणी क्रमांक आर-१ संदभार्त सिमतीने सन २०१४-१५ या िविनयोजन लेख्यासंदभार्त सिमतीन ेसा� 
घतेली होती. िवभागाची मळू तरतदू �पये ७२,८३,५०,९४ हजार एवढी होती. िवभागाने �पये १३,६९,८९,६७ हजार एवढ्या रक्कमचेी परुवणी 
मागणी घतेली होती. परंतू िवभागाकडून मळू तरतूदी एवढा खचर् दखेील होऊ शकला नाही. िवभागाने वषार्खरेीज �पये २५,५१,८५,६४ हजार 
एवढी रक्कम शासनास प्रत्यािपर्त केली आह.े िवभागाने परत केलेली रक्कम फार मोठी असल्याने ही रक्कम अन्य िवकास कामांकरीता िनयोिजत 
करता आली नाही. त्यामळेु शासनाच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याच े अिभप्राय सिमतीन े व्य� केले. याबाबत मािहती दतेाना िवभागान े
खलुासा केला क�, सन २०१४ मध्ये पिहल्यांदाच राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अिभयान (एनआरएचएम) चा िनधी कोषागारामध्ये प्रा� झाला. राज्य 
शासनाचा अथर्संकल्प तयार झाल्यानंतर कें द्र शासनान े सवर् िनधी कोषागारामधनू िदला जाईल असे कळिवले. त्यामळेु कें द्रीय िहस्सा परुवणी 
मागण्यांमधनू घ्यावा लागल्यामळेु परुवणी मागण्यांचे आकारमान वाढले, असा खलुासा िवभागाने केला.  

5.4 सिमतीने िदनांक १४ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची सा� घतेली होती त्यावेळेस मािहती दतेाना महाराष्ट्र राज्याची 
लाईफ एक्पेटन्सी ६९.९ आह ेतर संपणूर् दशेाची ६६.१ आह ेसन २०३० पय�त ही मयार्दा ७७ पय�त नेण्याच ेउिद्द� ठेवण्यात आले आह.े महाराष्ट्र 
राज्याचा अभर्क मतृ्यदुर १९ असनू राज्याच ेसरासरी वयोमान ह े७० इतके आह ेतर गरोदर मातांच्या मतृ्यचुे प्रमाण प्रितलाख ६८ असे आह.े 
राज्यामध्ये ५५ टक्क्यांप�ेा जास्त प्रसतुी शासक�य �ग्णालयात केल्या जातात.  

5.5 सिमतीन ेिवभागाच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता, फेब्रवुारी-माचर् मिहन्यात कें द्र शासनाकडे िनधीची मागणी केली जाते. 
त्यामळेु वेळेवर पैसे िमळत नाहीत व परुवणी मागणीद्वारे उभी केलेली रक्क्म ही प्रत्यािपर्त केली जाते, असे अिनयोजनबध्द काम िवभागात स�ु 
आह,े असे सिमतीन ेमत व्य� केले. िवभागान ेदखेील कें द्र शासनाकडून िनधी कोषागारामध्ये येणार असल्यामळेु लेखाशीषर् तयार करण्यास उिशर 
झाला. िवभागाला कें द्र शासनान े ८-१० मिहन्यांपवू� म्हणजेच सन २०१२-१३ मध्ये याबाबत पवूर् कल्पना िदली होती. असे असनू दखेील 
िवभागास लेखाशीषर् तयार करण्यासाठी ८-१० मिहन्यांचा कालावधी लागला. इतर राज्यांची मािहती घतेली असता साधारणत: १५ ते २० 
िदवसात लेखाशीषर् तयार केले जाते.  

5.6 िवभागान े मळू अदंाजपत्रकात अथवा परुवणी मागणीद्वारे घतेलेली रक्कम त्याच िव�ीय वषार्त खचर् करण े आवश्यक असते. 
ज्यावेळी िनधीची मागणी करण्यात येते त्यावेळेस त्या बाबीचे िनयोजन झालेले असते, अशी सिमतीची धारणा आह.े राज्याच्या ितजोरीतील 
अदंाजे �पये ५०० कोटी �पयांची तरतूद क�न ती वापरता फ� ही रक्कम अडवनू ठेवण्याचे काम िवभागाने केले.  ही रक्कम अन्य कोणत्याही 
बाबी करता वापरता आली नाही. सदरह� रक्कम ३१ माचर् रोजी प्रत्यािपर्त केली. कपातीमळेु बचत झाली असल्यास सिमतीचे काही म्हणण ेनाही 
मात्र रक्कम न वापरता व्यपगत झाली असेल तर िवभागाचा खलुासा होण ेआवश्यक आह.े  

5.7 सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषार्च्या लेख्यांची चचार् झाली असता हाच मदु्दा उपिस्थत झाला होता. िवभागाकडून परुवणी 
मागणीच्या माध्यमातनू रक्कम घतेली जाते परंतू ती खचर् केली जात नाही. तरतदू केलेली रक्कम ही जनतेसाठी खचर् करावयाची असते परंतू ती 
खचर् न झाल्यामळेु नागरीकांना आरोग्य सिुवधा उपलब्ध होत नाहीत व ते सिुवधेपासनू वंिचत राहतात.  

िशफारस :- 

 5.8 सिमती समोर प्रा� झालेल्या उपरो� मािहतीव�न असे िदसनू येते क�, िवभागाने मूळ अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद 
सपंूणर्पणे खचर् केली नाही. तसेच खचर् करण्याकरीता आणखी रक्कम पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध क�न घेतली. मूळ तरतूदी 
इतकाही खचर् न करता पुरवणी मागणी घेणे म्हणजे प्रा� अनुदानानुसार करावयाच्या कामाचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न केल्यामुळे 
हे घडले आहे असे सिमतीचे स्प� मत आहे. आवश्यक नसताना पुरक मागणी घेतल्यामुळे जो िनधी शासनाच्या इतर योजनांकरीता 
वापरला गेला असता तो िवनाकारण अखच�त रािहला. तसेच सदर िनधीची रक्कम िवभागाने वेळीच शासनास परत केली असती 
तर अन्य एखाद्या सावर्जिनक योजनेकरीता वापरता आली असती ते देखील शक्य होऊ शकले नाही. या सदंभार्त सिमती तीव्र 
नाराजी व्य� करीत असनू यापढुील काळात िवभागीय अिधकार्यांनी शासनाकडे अनुदानाची मागणी करताना सवर् बाबींचा िवचार 
क�न अंदाज अितशय द�तापवूर्क तयार करणे आवश्यक आहे. प्रा� झालेला िनधी उिद्द� साध्य करण्यासाठी खचर् होईल याचीही 
िवभागाने द�ता घ्यावी, अशीही सिमती िशफारस करीत आहे.  
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 5.9 याचप्रमाणे कें द्र शासनाकडून िनधी कोषागारमध्ये प्रा� होणार असल्याचे िवभागास जवळजवळ १० मिहन्यांपवू� 
कळिवण्यात आले होते. असे असताना देखील िवभागाने कें द्र शासनाकडून प्रा� होणारा िनधी कोणत्या लेखाशीषार्खाली प्रा� 
होणार आहे व हे लेखाशीषर् िवभागाकडे उपलब्ध आहे िकंवा कसे याची मािहती घेण्याची देखील द�ता िवभागाने घेतली नसल्याचे 
िदसनू येते. लेखाशीषर् तयार करण्याकरीता नमूना देखील कें द्र शासनाकडून िवभागास प्रा� झाला होता. असे असनू देखील 
लेखाशीषर् तयार करण्याकरीता िवभागाला ८-१० मिहन्यांच्या कालावधी लागणे हे िवभागाच्या कायर्तत्परतेचे ल�ण नाही असे 
सिमतीचे स्प� मत आहे. यापुढील काळात िवभागाच्या अिधकार्यांनी कें द्र शासनाकडून येणारा िनधी कोणत्या योजनेखाली प्रा� 
होणार आहे त्या योजनेचे तपिशलवार लेखाशीषर् िवभागाकडे उपलब्ध आहे िकंवा कसे व नसल्यास, ते उपलब्ध क�न घेण्याकरीता 
तत्परता व कायर्�मता दाखवावी जेणेक�न भिवष्यात अशा स्व�पाचा प्र� उपिस्थत होणार नाही, आिण या िनधीचा वापर 
सावर्जिनक कामाकरीता होईल. अशी सिमती आग्रहाची िशफारस करीत आहे. 

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६-सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, १३ व्या िव� आयोगाच्या 
िशफारशीनसुार अभर्कांच्या मतृ्यसंुख्येत घट करण्यासाठी प्रोत्साहक सहायक अनदुान -   

अिभप्राय :- 

5.10 १३  व्या िव� आयोगानसुार अभर्कांच्या मतृ्यसंुख्येत घट करण्यासाठी �पये १३१,७४.९२ ल� रक्कमेची तरतूद करण्यात आली 
होती.  याकरीता �पये ९८,६६.५८ ल� इतक्या रक्कमचेी परूक मागणी करण्यात आली होती. परंतू अथर्संकल्प वाटप प्रणालीवर िनधी न 
िदल्यामळेु �पये २५ कोटी इतक्या रक्कमचेे पनुिवर्िनयोजन करण्यात आले असे िवभागाने सांिगतले. कें द्र शासन जेव्हा िनधी िवतरीत करतो 
त्यानसुार संबंिधत िवभागाकडून िव� िवभागाकडे मागणी प्रा� होते व िव� िवभाग िनधी उपलब्धतेप्रमाण ेिनधी िवतरीत करतो. 

अभर्काच्या मतृ्यसंुख्येत घट करण ेहा िवषय कें द्र शासनाचा नसनू तो राज्य शासनाचा िवषय आह.े िवभागाकडे तरतदू असताना �पये 
२५ कोटी एवढी रक्कम िवभागाला खचर् करता आलेली नाही. अभर्कांसाठी �पये १३१ कोटींची तरतदू िवभागाकडे होती व कें द्र शासनाने या 
िवशेष कामासाठी िनधी राज्य शासनाकडे पाठिवला. िवभागाच्या सा�ीमध्ये या िनधी संबंधात िवभागाने िदलेले उ�र व िव� िवभागान ेकेलेले 
स्प�ीकरण यावर सिमतीचे समाधान झाले नाही. याबाबतची कारणिममांसा करण्यासाठी सिमतीला संपणूर् मािहती द्यावी असे सिमतीने सिूचत 
केले.  

िशफारस :- 

5.11 िव� आयोगाकडून अभर्कांच्या मृत्युसखं्येत घट करण्यासाठी राज्य शासनास िनधी प्रा� होत असतो. राज्यातील 
अभर्क मृत्युदर हा दर हजारी िजिवत जन्मामागे सन २००५ साली ३६, सन २०१० साली २८, सन २०१५ साली २१ व सन २०१६ 
साली १९ असा आहे. हा मृत्युदर कमी करण्यासाठी कें द्र शासन व राज्य शासन सतत प्रयत्नशील असते, याच उदे्दशाने १३ व्या िव� 
आयोगाने िनधीची तरतूद केली होती. परंतू िवभागातील अिधकार्यांनी सदरह� बाब गांभीयार्ने न घेतल्यामुळे प्रा� झालेला िनधी 
देखील पूणर्त्वाने खचर् न होता प्रत्यािपर्त करावा लागला, असे खेदाने म्हणावे लागते. िनधी असताना तो अभर्कांच्या मृत्यु दरात घट 
करण्यासाठी असलेल्या योजनांसाठी न वापरता िवनावापर परत शासनास करावा लागणे ही अितशय खेदजनक बाब असनू सिमती 
या सदंभार्त तीव्र नाराजी व्य� करते. राष्ट्रीय आरोग्य अिभयान या योजनेअंतगर्त िव्हजन २०३० पय�त अभर्क मृत्युदर १० पय�त कमी 
करण्याचे उिद्द� ठेवण्यात आलेले आहे. या उिद्द� पूत�साठी कें द्र शासनाकडून प्रा� होणार्या अनुदानाचा ठरािवक कालावधी व 
कायर्�मतेने व्यय होणे अपेि�त आहे. त्यामुळे िवभागाने या पुढील काळात सतकर्  राह�न प्रा� होणार्या िनधीचा योग्य प्रकारे 
िविनयोग करावा, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६-सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, सधुा�रत राष्ट्रीय �यरोग िनयंत्रण 
कायर्क्रम-   

अिभप्राय :- 

5.12 या लेखाशीषार्खाली िवभागाने �पये ३८.२४ कोटी एवढी रक्कम प्रत्यािपर्त केली असल्याचे महालेखापालांनी सिमतीच्या 
िनदशर्नास आणले होते. याकरीता मळू तरतूद �पये ५६.६७ कोटी एवढ्या रक्कमेची होती. िवभागाने यापैक� �पये १८ कोटीची रक्कम खचर् क�न 
बाक�ची रक्कम प्रत्यािपर्त केली आह.े िवभागाने प्रकल्प अमंलबजावणी आराखडा (पी.आय.पी.) तरतूद केली आह ेिकंवा कसे याबाबतचा मदु्दा 
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सिमतीच्या बैठक�त उपिस्थत झाला होता. �यरोग �ग्णांमध्ये राज्य जवळपास १४ व्या क्रमांकावर आह ेअशी मािहती प्रा� झाली. �यरोगाची 
समस्या मुंबई शहरात जास्त प्रमाणात आह.े मुंबईमध्ये असलेली झोपडपट्टी, अितगद�, िप्रिडस्पोिजंग फॅक्टर, प्रदषुण, झोपडपट्टीतील लोकसंख्या 
ही मुंबई शहरात �यरोगाच ेप्रमाण जास्त असण्याची मखु्य कारण ेआहते.  

5.13 मुंबईतील नागरीक ह ेराज्य शासनाच्या �ग्णालयांप�ेा महानगरपािलका �ग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जास्त प्रमाणात दाखल होत 
असल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. याची कारणमीमांसा सिमतीने िवचारली असता. मुंबईमध्ये चार वैद्यक�य महािवद्यालये असनू यामध्ये 
फॅकल्टी डेव्हलपमेंटचा मदु्दा िवभागाच्या महािवद्यालयाप�ेा चांगला आह.े या महापािलकेच्या �ग्णालयांमधील वैद्यक�य अिधकार्यांच्या सहसा 
बदल्या होत नाहीत. वैद्यक�य अिधकार्यास त्याच्या वैद्यक�य िवभागाची अिधक मािहती होण्यास िकमान ८-१० वषार्चा कालावधी जातो. सदर 
वैद्यक�य अिधकारी एवढ्या मोठ्या कालावधीकरीता एकाच िठकाणी राहत असल्यान ेत्याला सातत्य व स्थैयर्(कंन्टीन्यटुी व स्टॅिबलीटी) िमळते. 
शासनाच्या िनयमाप्रमाण ेदर ३ वषा�नी महापािलका �ग्णालयात वैद्यक�य अिधकार्यांच्या बदली होत नाही. 

5.14 �यरोगाच्या संदभार्त मुंबई शहरातील उपचार पध्दतीची कायर्पध्दती दशेाने स्वीकारले आह.े या कायर्पध्दतीमध्ये �यरोग 
(टी.बी.) �ग्णाचे िनदान झाल्यावर त्याला दरूध्वनी क्रमांक व एक डॉक्टर िदला जातो. या �ग्णाला दर मिहन्यामध्ये डॉक्टरकडून कोड नंबर 
िमळाल्यावर त्याला िविश� असा केिमस्ट दणे्यात येता. या केिमस्टकडे जाऊन �ग्णाने कोडनंबर सांिगतल्यावर केिमस्ट त्याला कोणताही प्र� न 
िवचारता एक मिहन्याचे औषध दतेो. �ग्ण बाहरेगावचा िकंवा भारताबाहरे कुठेही राहणारा असला तरी त्याला कु�रअरद्वारे घरपोच एक मिहन्याच े
औषध पोचिवले जाते. तसेच त्यांच्या कुटंुबातील सदस्यांचे दरूध्वनी क्रमांक दखेील नोंदवनू घतेले जातात. महापािलकेतील काही कमर्चार्यांकडे 
याकामाची जबाबदारी सोपिवण्यात आलेली आह.े सिमतीस अशीही मािहती िमळाली क�, राज्यामध्ये जवळपास अडीच लाख �यरोग (टी.बी.) 
�ग्ण आहते त्यापैक� १,७० हजार �ग्ण यंत्रणमेध्ये आहते. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी)  माध्यमातून या �ग्णांना ५०० �पयांच ेअनदुान व 
मोफत उपचार िमळणार आहते.   

िशफारस :- 

5.15 �यरोग हा ससंगर्जन्य रोग असल्याने �यरोग मु� भारत बनिवणे हा राष्ट्रीय �यरोग िनयंत्रण कायर्क्रमाचा उदे्दश 
आहे. �यरोग लागण झालेल्या �ग्णांची डायरेक्टली ऑब्झवडर्  िट्रटमेंट शॉटर् कोसर् (डॉट्स) द्वारे तपासणी क�न प्रभावीपणे उपचार 
देण्यात येतात. या सपंूणर् कालावधीसाठी औषधाचा खात्रीशीर पुरवठा व औषधोपचाराला �ग्णांचा िनयिमतपणे प्रितसाद 
नोंदिवण्याची यंत्रणा आहे. दर लाख लोकसखं्येमागे सशंयीत �यरोग �ग्णांची सखं्या सन २००३ मध्ये २०३ होती व रोग मु�तेचे 
प्रमाण ८२ टक्के होते तर सन २०१७ मध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे २०३ व ८४ टक्के होते. राष्ट्रीय आरोग्य अिभयान योजनेअंतगर्त 
�यरोग प्रादुर्भाव दर हजारी लोकसखं्येमागे ०.३३ टक्केपय�त कमी करणे हे िव्हजन २०३० अंतगर्त ल� िनधार्�रत केलेले आहे. 
त्यामुळे िवभागाने त्यांच्याकडे प्रा� झालेल्या / होणार्या िनधीचे योग्यप्रकारे िविनयोग होण्याच्या ��ीने कायर्क्रम यशस्वीपणे 
राबिवण्यासाठी आवश्यक असलेली सिवस्तर आखणी राज्य व िजल्हा स्तरावर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

5.16 राज्यामध्ये जवळपास अडीच लाख टी.बी. �ग्ण आहेत यातील १ लाख ७० हजार �ग्ण यंत्रणेच्या क�ेत आहेत. 
�यरोगाच्या िनवारणासदंभार्त मंुबई महानगरपािलकेने जी कायर्पध्दती अवलबंलेली आहे ती या देशामध्ये मॉडेल म्हणून 
स्वीकारण्यात आलेली आहे. या कायर्पध्दतीचा सकारात्मक प�रणाम देखील िदसनू येत असल्याचे स्प� होत आहे. राज्य 
शासनाकडे िजल्�ांमध्ये व तालुक्यांमध्ये ग्रामीण �ग्णालये व आरोग्य कें द्र आहेत. मुंबई महानगरपािलकेच्या धत�वरच �यरोग 
िनवारण्यासाठी यंत्रणा राबिवल्यास त्याचा िनि�तच फायदा होईल असे सिमतीस वाटते. त्याचप्रमाणे डीबीटीच्या माध्यमातून 
प्रत्येक टी.बी. �ग्णाला दरमहा ५०० �पये अनुदान देण्याची शासनाची योजना आहे. सिमतीचे असे मत आहे क�, �ग्णांना ५०० 
�पयाचे अनुदान देण्यावर होणारा खचर् करण्याऐवजी मुंबई महानगरपािलकेने जी कायर्पध्दती अवलिंबलेली आहे ज्यायोगे �ग्णाला 
कु�रअरद्वारे घरपोच एक मिहन्याचे औषध मोफत िमळते तसेच टी.बी. झालेल्या �ग्णाची नोंदणी होत असल्यामुळे या �ग्णांना 
उपचार वेळेत िमळू शकतील व त्यांचा उपचाराचा देखील मागोवा (Follow Up) प्रा� होऊ शकेल. यावर जर शासनाने खचर् 
केल्यास तो दुरगामी प�रणाम साधणारा िनणर्य होऊ शकेल, अशाच प्रकारे राज्यातील सवर् िजल्हा व तालुका स्तरावर सवर् शासक�य 
आरोग्य ससं्थेच्या माध्यमातून टी.बी. �ग्णांसाठी योजना राबिवण्यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०१-नागरी सेवा, ११०-�ग्णालये व दवाखान,े मफुसल �ेत्रातील अध्यापनेतर 
शासक�य �ग्णालये  
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अिभप्राय :- 

5.17 या लेखाशीषार्खाली मळू तरतूद ही ५,९१,०७.२९ ल� �पयांची होती. त्यामध्ये १९,३९.०२ ल� �पयांची परूक मागणी घणे्यात 
आली. िवभागान ेवेतन, दरूध्वनी दयेके, िवद्यतु, पाणी खचर् व भाडे आिण कर यावर अपे�पेे�ा कमी खचर् झाल्यामळेु �पये ४९,३९.१५ एवढी 
रक्कम प्रत्यािपर्त केली आह.े िवभागाचा खचर् ५,५८,८३.२७ ल� एवढा झाला आह.े याबाबत सा�ीच्यावेळी िव� िवभागाने �पये ४९ कोटींची 
कपात केल्याचे व यातील काही लेखाशीषर् वेतनाच ेअसल्याचे तसेच काही �ग्णालयात डॉक्टर, टेक्नेिशयन यांची पद ेभरलेली नसल्यान ेत्यावरील 
वेतनाचा खचर् कमी होतो असे िवभागाकडून सिमतीस सांगण्यात आले.  

5.18 िवभागाकडे अनेक पद े �र� आहते. जेवढी मंजरू पद े आहते तेवढी तरतूद वेतनाखाली िवभागाकडून करण्यात येते. गोंिदया 
िजल्�ामध्ये ५० टक्के सावर्जिनक आरोग्य कें द्रामध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. राज्यामध्ये वैद्यक�य अिधकार्यांची १६०३ पद े �र� आहते. ह े
प्रमाण मंजरू पदांच्या जवळजवळ २१ टक्के होत आह.े सध्या नवीन झालेल्या दवाखान्यांमध्ये, ग्रामीण �ग्णालयामध्ये व ट्रॉमा केअरमध्ये �र� 
असलेल्या पदांसंदभार्त सिमतीन ेमािहती िवचारली असता ट्रॉमा केअरसाठी तसेच चार महानगरपािलकेच्या �ग्णालयामध्ये पद ेभरण्यास मंजरूी 
िमळाली असल्याची मािहती सिमतीस प्रा� झाली. तसेच जी नवीन ग्रामीण �ग्णालये स�ु करण्यात आलेली आहते त्या �ग्णालयांचा आराखडा 
मंजरू झालेला नसल्यामळेु अद्याप डॉक्टरांची पद ेभरण्यात आलेली नाहीत अशी मािहती िवभागाकडून प्रा� झाली.  
िशफारस :- 

5.19 िवभागामध्ये वैद्यक�य अिधकार्यांची बरीच पदे वषार्नुवष� �र� असल्याची सिमतीस मािहती िमळाली. समाजाचे 
आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी असणार्या िवभागामध्ये वैद्यक�य �ेत्रातील अिधकार्यांची पदे वषार्नुवष� �र� राहतात आरोग्य 
सेवा कशा पुरिवण्यात येतात असा सिमतीसमोर प्र� आला. एक�कडे ग्रामीण व िजल्हा स्तरावर �ग्णालये बांधण्याची कायर्वाही 
केली जाते परंतू मंजूर असलेली पदे �र� राहतात नवीन बांधण्यात आलेल्या �ग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा पुरिवण्याकरीता वैद्यक�य 
अिधकारी उपलब्ध नसतील तर या सेवा कशा पुरिवणार व त्याची ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सिमतीचे मत 
झाले. सवर्सामान्य जनतेच्या आरोग्याचा प्र� असल्यामुळे याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारे हलगज�पणा करण्यात येऊ नये व 
िवभागातील सवर् वैद्यक�य अिधकार्यांची पदे तात्काळ भरण्याबाबत  आढावा घेवून भरण्याची कायर्वाही त्वरीत स�ु करण्यात 
यावी व केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीस ३ मिहन्यांत कळिवण्यात यावी अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

5.20 राज्यामध्ये िदड लाखांचावर डॉक्टसर् असनू त् यामध्ये एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांची सखं्या खूप कमी आहे. काही 
तालुक्यांच्या िठकाणी एम.बी.बी.एस. डॉक्टसर् काम करण्यास तयार असतात त्यांना ग्रामीण भागात पाठिवण्यात येते, त्यामुळे ते 
राजीनामा देतात. िजल्हािधकारी हे तीन वष� झाले क� शासन िनयमाप्रमाणे वैद्यक�य अिधकार्यांच्या बदल्या करतात. 
एम.बी.बी.एस. डॉक्टसर् चांगल्या िठकाणी काम करण्यास तयार असतील व त्यास तीन वषा�च्या बदलीचा िनकष लावला तर ते 
डॉक्टसर् राजीनामा देतात त्यामळेु जे डॉक्टसर् ग्रामीण / दुगर्म भागात आहे ते ग्रामीण / दुगर्म भागातच राहतो. ज्या प्रमाणे मुंबई 
महानगरपािलकेमध्ये डॉक्टसर्ची बदली एखाद्या �ग्णालयात झाल्यावर त्यास �ग्णालय िवभागाची मािहती होण्यास ८-१० वष� 
लागतात. तो पय�त त्यांची बदली करण्यात येत नाही त्याच धत�वर राज्य शासनाने देखील वैद्यक�य अिधकार्यांच्या बदलीच्या 
िनकषामध्ये लविचकता आणण्याबाबत िवचार िविनमय करावा अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

5.21 मंजूर पदे, भरण्यात आलेली पदे व �र� पदे या मािहतीची सिमतीने िवचारणा केली होती. गट-अ ते गट-ड पय�तची 
१६,००० पदे �र� असनू या �र� पदांची टक्केवारी ३१ टक्के आहे. गट-अ च्या �र� पदांची टक्केवारी ६३ टक्के आहे त्यापैक� ५० 
टक्के पदे नामिनद�शनाने व ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. पदे �र� राहण्याबाबतचे मुख्य कारण हे त्या पदांचे 
सेवाप्रवेश िनयम तयार नाहीत. सदरह� पदांचे सेवाप्रवेश िनयम करण्याची प्रिक्रया स�ु असल्याचे मािहती सिमतीस देण्यात आली. 
सेवाप्रवेश िनयम नसल्यामुळे �र� पदे भरता येत नाहीत या एकाच कारणामुळे पदे �र� राहत असतील तर िवभागाने तातडीने सवर् 
पदांचे सेवाप्रवेश िनयम करण्याची कायर्वाही स�ु करावी. याकरीता एक कालबध्द कायर्क्रम आखून सवर् पदांचे सेवाप्रवेश िनयम 
लवकरात लवकर तयार होतील व या सेवाप्रवेश िनयमानुसार �र� असलेली पदे भरण्याची कायर्वाही करण्यात यावी. याबाबत 
िवभागाने केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीस ३ मिहन्यात कळिवण्यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

5.22 वैद्यक�य िश�ण िवभाग व सावर्जिनक आरोग्य िवभाग या दोन्ही िवभागात वैद्यक�य �ेत्रातील अिधकार्यांची 
िनयु�� करण्यात येते. तथािप, या दोन्ही िवभागातील वैद्यक�य अिधकार्यांच्या वेतनामध्ये तफावत आहे. सावर्जिनक आरोग्य 
िवभागापे�ा वैद्यक�य िश�ण िवभागात जास्त वेतनशे्रणी आहे. या वैद्यक�य िश�ण िवभागातील वेतनशे्रणी या यजुीसी प्रमाणे 
िनि�त होतात. तसेच त्यांच्या सेवाशत�सधु्दा वेगळ्या असतात. राज्यातील वैद्यक�य अिधकार्यांचा वैद्यक�य िश�ण िवभागाकडे 
अिधकचा कल िदसनू येतो. यामागे कारण असे क�, या वैद्यक�य िश�ण िवभागात डॉक्टसर्ना साधारणत: ५ वषार्त पदोन्नतीची 
पुढील सधंी िमळते व त्यांच्या वेतनात जवळजवळ ८० टक्क्यांनी वाढ होते. अशी प�रिस्थती सावर्जिनक आरोग्य िवभागामध्ये नाही. 
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सावर्जिनक आरोग्य िवभागातील डॉक्टसर्ना प्रत्य� वैद्यक�य �ेत्रात काम करावे लागते. या डॉक्टसर्ना ग्रामीण िवभागात देखील 
काम करावे लागते व ग्रामीण भागातील डॉक्टरांचे वेतन हे शहरी भागातील डॉक्टसर्च्या वेतनापे�ा महागाईच्या मुद्यामळेु कमी 
असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टसर् काम करण्यास देखील स्वखुशीने तयार होत नाहीत. सावर्जिनक आरोग्य िवभाग व वैद्यक�य 
िश�ण िवभागातील वैद्यक�य अिधकार्यांच्या वेतनातील तफावत कमी करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना करता येतील याबाबत 
िव� िवभागाशी िवचार िविनमय करावा, अशी सिमती िशफारस करीत आहे जेणेक�न प्रत्य� आरोग्य �ेत्रामध्ये काम करणार्या 
वैद्यक�य अिधकार्यांना आिथर्क स्थैयर् प्रा� होईल व शासनास देखील ग्रामीण भागात काम करण्यास पुरेसे वैद्यक�य अिधकारी 
उपलब्ध होतील, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

5.23  राज्यामध्ये आजमीतीस १६ वैद्यक�य महािवद्यालये आहेत परंतू राज्यातील िजल्�ांची सखं्या पाहता प्रत्येक 
िजल्�ामध्ये िकमान एकतरी वैद्यक�य महािवद्यालय असणे आवश्यक आहे. चीनमध्ये सध्या ६०० भारतीय मलेु वैद्यक�य िश�ण 
घेत आहेत. भारतामध्ये वैद्यक�य िश�णाच्या सिुवधा उपलब्ध नसल्यामुळे बरीचशी मुले सध्या चीन, रिशया व थायलंड येथे िश�ण 
घेत आहेत. महाराष्ट्रात देखील वैद्यक�य महािवद्यालये आहेत परंतू सदरह� महािवद्यालयांचे प्रमाण हे िजल्�ांच्या व्यस्त प्रमाणात 
आहे. काही िजल्�ांमध्ये एकही वैद्यक�य महािवद्यालय नाही तर काही िजल्�ांमध्ये एकापे�ा अिधक महािवद्यालये स्थापन झालेली 
आहेत. त्यामुळे त्या-त्या िवभागातील िवद्याथ्या�ना त्यांच्या िजल्�ा व्यित�र� इतर िठकाणी जाऊन िश�ण घ्यावे लागते. प्रत्येक 
िजल्�ामध्ये वैद्यक�य महािवद्यालयाची स्थापना केल्यास तेथे िवद्याथ� डॉक्टसर् वाढतील तसेच तेथील नागरीकांना चांगल्या 
वैद्यक�य सिुवधाही प्रा� होतील. राज्यातील प्रत्येक िजल्�ांमध्ये िकमान एक वैद्यक�य महािवद्यालय स्थापन करण्याची कायर्वाही 
करावी ज्यायोगे त्या-त्या िजल्�ातील िवद्याथ्या�ना त्यांच्या िजल्�ातच वैद्यक�य िश�णाची सिुवधा उपलब्ध होईल तसेच या 
महािवद्यालयांमध्ये वैद्यक�य अिधकारी व इतर वैद्यक�य सिुवधा स्थािपत झाल्यास तेथील नागरीकांना देखील या वैद्यक�य 
सिुवधेचा लाभ घेता येईल अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

प्रधानशीषर् २२११-कुटंुब कल्याण, १०१-ग्रामीण कुटंुब कल्याण सेवा, ग्रामीण कुटंुब कल्याण कें द्र व आरोग्य उपकें द्र (१०० टक्के कें द्र 
परुस्कृत योजना)   
अिभप्राय :- 

 5.24 याखाली �पये ४,८६,२१.१८ ल� एवढी मळू तरतूद करण्यात आली होती. या तरतदूीपकै� ४,५६,३२.१३ ल� एवढा खचर् 
झाला असनू �पये २४,५१.९२ एवढी तरतदू शासनास प्रत्यािपर्त करण्यात आली. तसेच �पये ५,३७.१३ ल� एवढा िनधी बचतीची कारण े
दणे्यात आलेली नाहीत. याबाबत सा�ीच्यावेळी मािहती दतेाना िजल्हा प�रषदमेध्ये १३२९ म्हणजे १० टक्क्यांपे�ा अिधक पद े �र� आहते. 
सदरह� पद ेही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफर् त (एमपीएससी) भरण्यात येतात. स्पेशािलस्ट डॉक्टर, ॲनास्थेिटस्ट, लहान मलुांचे स्पशेािलस्ट, 
गायनॉकोलॉिजस्ट व मेडीसीन, सजर्री यांची मोठ्या प्रमाणात पद े�र� आहते.  
िशफारस :- 

 5.25 सावर्जिनक आरोग्य सेवेचा मुख्य उदे्दश जबाबदार, समाधानकारक, प्रितबंधात्मक व रोग िनवारक सेवा पुरिवणे हा 
आहे. परंतू सावर्जिनक आरोग्य िवभागाकडील वैद्यक�य �ेत्रातील अिधकार्यांच्या �र� पदांची सखं्या पाहता राज्यातील व 
िवशेषत: ग्रामीण भागातील नागरीकांना  आरोग्य सेवा पुरिवण्याबाबत शासनाकडून हलगज�पणाच होत आहे, असे सिमतीचे मत 
झाले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पदे �र� ठेऊन �ग्णालयांमध्ये �ग्णांना सेवा कशी उपलब्ध होते याबाबत सिमतीने आ�यर्च व्य� 
केले. त्यामुळे �र� असलेली वैद्यक�य अिधकार्यांची पदे तातडीने भरण्याबाबतची कायर्वाही करण्यात यावी, अशी सिमती पुन्हा 
एकदा शासनास िशफारस करीत आहे.  

प्रधानशीषर् २२१०-वैद्यक�य सेवा व सावर्जिनक आरोग्य, ०६-सावर्जिनक आरोग्य, ८०० इतर खचर्, ट्रामा केअर यिुनटची स्थापना - 
महाराष्ट्र तातडीची वैद्यक�य सेवा   
अिभप्राय :- 

5.26 या लेखाशीषार्खाली �पये १४.६७ कोटी या रक्कमपेैक� फ� १७ लाख एवढीच रक्कम िशल्लक रािहली आह.े सिमतीन े
राज्यामधील ट्रामा केअरची सद्य:िस्थती काय आह ेयाबाबत िवचारणा केली. या संदभार्त मािहती दतेाना राज्यामध्ये एकूण ६५ ट्रामा केअर कें द्र 
(सेंटर) असनू सध्या ४०-४१ कें द्रें (सेंटसर्) कायर्रत आहते. या ट्रामा केअर कें द्रामधील (सेंटर) बर्याचशा जागा �र� असनू त्या जागा भरण े
कायर्वाहीत आह.े तसेच जी ट्रामा केअर सेंटर अधर्वट अवस्थेत आहते ती ट्रामा केअर कें द्र (सेंटसर्) पणूर् करण्याच ेकाय िनयोजन आह ेयाबाबत 
सिमतीने िवचारणा केली असता ८ इमारती तयार असनू १२ इमारतींचे काम ७५ टक्के पणूर् झाल्यानतंर कमर्चारी भरतीचे काम हाती घणे्यात येणार 
आह,े अशी मािहती सिमतीस प्रा� झाली.  
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िशफारस :- 

5.27 ट्रामा केअर कें द्र (सेंटसर्) ही अत्यंत तातडीच्या प्रसगंी �ग्णांना सेवा देण्याकरीता बांधण्यात येतात. परंतू या ट्रामा 
केअर कें द्रामधील (सेंटसर्)  वैद्यक�य अिधकार्यांची �र�पदे पाहता या कें द्रांमधून तातडीने वैद्यक�य सेवा �ग्णांना कशी उपलब्ध 
होऊ शकते याबाबत सिमतीने आ�यर् व्य� केले. राज्यात एकूण ६५ ट्रामा केअर कें द्र (सेंटसर्)  आहेत त्यापैक� ४१ सेंटसर् कायर्रत 
आहेत. त्यामुळे एवढी रक्कम खचर् क�न देखील या ट्रामा कें द्रामध्ये (सेंटसर्) वैद्यक�य अिधकार्यांची व्यवस्था होत नसल्यामुळे 
िवभागाने ही ट्रामा केअर कें द्र (सेंटसर्) व्यविस्थत चाल ू राहतील व येथे वैद्यक�य कमर्चारी उपलब्ध असतील या ��ीने योजना 
आखावी जेणेक�न तातडीच्या वैद्यक�य सेवेकरीता उभारणी केलेल्या ट्रामा केअर कें द्रांची (सेंटसर्)  उिद्द�पूत� होईल, अशी सिमती 
िशफारस करीत आहे. 
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बुधवार, िदनांक  १७ जानेवारी  २०१८ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक बधुवार, िदनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी १२.३० वाजता स�ु होऊन दपुारी ३.४० 

वाजता स्थिगत झाली. 
सिमती प्रमुख  

(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 
 सदस्य : 
(२) श्री.  िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 
(३) श्री.  नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 
(४) श्री.  संजय सावकारे, िव.स.स. 
(५) श्री.  सधुाकर दशेमखु, िव.स.स. 
(६) श्री.  अतलु भातखळकर, िव.स.स. 
(७) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 
(८) डॉ. सिुनल दशेमखु, िव.स.स. 
(९) श्री.  संजय केळकर, िव.स.स. 
(१०) श्री.  अब् दलु स�ार, िव.स.स. 
(११) श्री.  िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 

महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) श्री. अ�ण कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) श्री. सो.न.सानप, अवर सिचव 

 
िनमंित्रत :- 
महालेखाकार कायार्लय :- 
श्रीमती संिगता चौरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई कायार्लय 
 
 
िव� िवभाग :- 
श्री. िवजय कुमार गौतम, प्रधान सिचव, िव� (ले. व को.) िवभाग 
 
 
िवभागीय प्रितिनधी :- 
सावर्जिनक आरोग्य िवभाग : 

(1) डॉ. प्रिदप व्यास, प्रधान सिचव 
(2) डॉ. संजीव कुमार, आय�ु 
 
भारताच े िनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्र. आर-१ संदभार्त 

आयकु्�, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग यांची  सा� घतेली. 
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सोमवार, िदनांक २२ जानेवारी २०१८ 

लोकलेखा सिमती 

 सिमतीची बैठक सोमवार, िदनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी ३.०० वाजता स�ु होऊन सायंकाळी 

५.२० वाजता स्थिगत झाली. 
           सिमती प्रमुख : 
(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 

 सदस्य : 

(२) श्री.  िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) श्री.  संजय सावकारे, िव.स.स. 

(४) श्री.  अतलु भातखळकर, िव.स.स. 

(५) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 

(६) डॉ. सिुनल दशेमखु, िव.स.स. 

(७) श्री.  शंभरूाज दसेाई, िव.स.स. 

(८) सत्यिजत पाटील-स�डकर, िव.स.स. 

(९) श्री.  िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
           िवशेष िनमंित्रत  

(१०) श्री.  जयंत पाटील, िव.प.स. 

 

     महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) श्री. अ�ण कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) श्री. सो.न.सानप, अवर सिचव 

 

िनमंित्रत :- 
महालेखाकार कायार्लय :- 
श्री. उदय मा.िशंद,े उप महालेखाकार 
 
िव� िवभाग 
श्री. अनदुीप िदघ,े उप सिचव, िव� (ले. व को.) िवभाग 
 
िवभागीय प्रितिनधी :- 
कृिष व पदुम िवभाग :- 

(१) श्री. िवजय कुमार, प्रधान सिचव, कृषी व पदमु (कृषी) िवभाग 
(२) श्री. क.य.वंजारे, उप सिचव, कृषी व पदमु (कृषी) िवभाग 

 
गृहिनमार्ण िवभाग :- 

(१) श्री. संजय कुमार, अपर मखु्य सिचव,गहृिनमार्ण िवभाग  
(२) श्री. िमिलंद म्हसैकर, मखु्य कायर्कारी अिधकारी, म्हाडा, गहृिनमार्ण िवभाग 

भारताच ेिनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्र. डी-३  संदभार्त प्रधान 
सिचव, कृिष व पदमु िवभाग व अनदुान क्र. क्य-ू३ संदभार्त मखु्य कायर्कारी अिधकारी, गहृिनमार्ण िवभाग  यांची  सा� घतेली. 
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बुधवार, िदनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ 

लोकलेखा सिमती 

 

सिमतीची बैठक बधुवार, िदनांक १४ फेब्रवुारी २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी २.३० वाजता स�ु होऊन सायंकाळी ४.३५ 

वाजता स्थिगत झाली. 
            सिमती प्रमुख : 

(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 
 सदस्य : 
(२) श्री.  संजय सावकारे, िव.स.स. 
(३) श्री.  राजेंद्र पाटणी, िव.स.स. 
(४) श्री.  अतलु भातखळकर, िव.स.स. 
(५) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 
(६) श्री.  अजय चौधरी, िव.स.स. 
(७) श्री.  सत्यजीत पाटील-स�डकर, िव.स.स. 
(८) श्री.  राजेश टोप,े िव.स.स. 
(९) श्री.  रिवंद्र फाटक, िव.प.स. 
(१०) श्री.  िवक्रम काळे, िव.प.स. 
िवशेष िनमंित्रत 
(११) श्री.  जयंत पाटील, िव.प.स. 

 

  महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) श्री. अ.चां.कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) श्री. सो.न.सानप, अवर सिचव 

 
िनमंित्रत :- 
महालेखाकार कायार्लय :--- 

(१) श्रीमती संिगता चौरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई कायार्लय, 
(२) श्री. िदनशे मोरे,उप महालेखाकार, नागपरू कायार्लय 

 
िव� िवभाग :- 

श्री. अनिुदप िदघ,े उप  सिचव, िव� (ले. व को.) िवभाग      सावर्जिनक आरोग्य िवभाग :- 
       डॉ. संजीव कुमार, आयकु्�,  

 
िवभागीय प्रितिनधी :-, 

वैद्यक�य िश�ण व औषिधद्रव्ये िवभाग  
(1)  श्री. संजय दशेमखु, सिचव, वैद्यक�य िश�ण व औषिधद्रव्ये िवभाग 
(2)  डॉ. प्रवीण िशनगारे, संचालक, वैद्यक�य िश�ण व संशोधन 

 
भारताच ेिनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेख ेअहवालातील अनदुान क्र. आर-१  संदभार्त 

सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग, सिचव, वैद्यक�य िश�ण व औषिधद्रव्ये िवभाग यांची  सा� घतेली. 
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गु�वार, िदनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक ग�ुवार, िदनांक २२ फेब्रवुारी २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी १२.०० वाजता स�ु होऊन दपुारी ३.२५ 

वाजता स्थिगत झाली. 
सिमती प्रमुख : 

(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 

 सदस्य : 

(२) श्री.  राजेंद्र पाटणी, िव.स.स. 

(३) श्री.  अतलु भातखळकर, िव.स.स. 

(४) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 

(५) डॉ. सिुनल दशेमखु, िव.स.स. 

(६) श्री.  अब् दलु स�ार, िव.स.स. 

(७) श्री.  िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

(८) श्री.  िवक्रम काळे, िव.प.स. 

 
महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 

(१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) श्री. अ.चां.कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) श्री. सो.न.सानप, अवर सिचव 

 
 
 
िनमंित्रत:- 
महालेखाकार कायार्लय :- 

(१) श्रीमती संिगता चौरे, प्रधान महालेखाकार, मुंबई कायार्लय 
(२) श्री. राजिदप िसंह, महालेखाकार, नागपरू कायार्लय 

 
 
िव� िवभाग :- 
श्री. अनिुदप िदघ,े उप सिचव, िव� (ले. व को.) िवभाग 
 
 
िवभागीय प्रितिनधी :- 

(१) श्री. िवकास खारगे, सिचव, वन िवभाग 
(२) श्री. िनतीन काकोडकर, अपर प्रधान मखु्य संर�क (अथर्संकल्प), वन िवभाग 

 
भारताच े िनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्र. सी-७  संदभार्त 

सिचव, वन िवभाग  यांची  सा� घतेली. 
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बुधवार, िदनांक ११ एिप्रल २०१८ 
लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक बधुवार, िदनांक ११ एिप्रल २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी १२.३० वाजता स�ु होऊन दपुारी ३.४५ 

वाजता स्थिगत झाली. 
सिमती प्रमुख  

(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 
 सदस्य : 
(२) श्री.  िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 
(३) श्री.  नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 
(४) श्री.  संजय सावकारे, िव.स.स. 
(५) श्री.  सधुाकर दशेमखु, िव.स.स. 
(६) श्री.  राजेंद्र पाटणी, िव.स.स. 
(७) श्री.  अतलु भातखळकर, िव.स.स. 
(८) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 
(९) श्री.  राजेश टोप,े िव.स.स. 
(१०) श्री.  िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 

महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) श्रीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) श्री. कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) श्री. सो.न.सानप, अवर सिचव 

 
िनमंित्रत :- 
महालेखाकार कायार्लय : 
श्री. िट.एस.आर.ग�ुा, उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार कायार्लय 
 
िव� िवभाग :- 

(१) श्री. िनतीन गद्र,े प्रधान सिचव िव� िवभाग (ले.व.को.) 
 
िवभागीय प्रितिनधी :- 

(१) श्री. दबेािशष चक्रवत�, अपर मखु्य सिचव., िनयोजन िवभाग 
 
भारताच ेिनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्र. ओ-१७, ओ-२१ व 

ओ-३८ यासंदभार्त अपर मखु्य सिचव, िनयोजन िवभाग  यांची  सा� घतेली. 
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गु�वार, िदनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक ग�ुवार, िदनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी २.३० वाजता स�ु होऊन  सायंकाळी 

४.३५ वाजता स्थिगत झाली. 
   सिमती प्रमुख  

(१) श्री.  गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 
 सदस्य : 
(२) श्री.  िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 
(३) श्री.  नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 
(४) श्री.  सधुाकर दशेमखु, िव.स.स. 
(५) श्री.  राजेंद्र पाटणी, िव.स.स. 
(६) श्री.  योगेश सागर, िव.स.स. 
(७) श्री.  सत्यजीत पाटील-स�डकर, िव.स.स. 
(८) प्रा. िवरेंद्र जगताप, िव.स.स. 
(९) श्री.  िवक्रम काळे, िव.प.स. 
िवशेष िनमंित्रत 
(१०) श्री.  जयंत पाटील, िव.प.स. 

 
 
महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१)  श्री. अ.चां.कोल्ह,े उप सिचव तथा िन.अ. 
(२)  श्री.  सो.न.सानप, अवर सिचव 

 
िनमंित्रत :- 
महालेखाकार कायार्लय :- 
(१) श्री. एस.एस.सरफरे, व�र� उपमहालेखाकार 
(२) श्री. करन वोहरा, उप महालेखाकार 
(३) श्री. के.जी.होमी, उप महालेखाकार 
 
िव� िवभाग :- 
श्री. िनतीन गद्र,े प्रधान सिचव, िव�  (ले. व को.) िवभाग 
 
िवभागीय प्रितिनधी :- 
(१) श्री दबेािशष चक्रवत�, अपर मखु्य सिचव, िनयोजन िवभाग, पणु े
(2) श्री.  नवल िकशोर राम, िजल्हािधकारी, पणु े
 

भारताच े िनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनदुान क्र. ओ-२० संदभार्त 

अपर मखु्य सिचव, िनयोजन िवभाग  यांची  सा� घतेली. 
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सोमवार, िदनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 

लोकलेखा सिमती 

     
     सिमतीची बैठक सोमवार, िदनांक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दपुारी ३.०० वाजता स�ु होऊन सायंकाळी ४.३५ 

वाजता स्थिगत झाली. 
सिमतीप्रमुख  

(१) श्री. गोपालदास अग्रवाल, िव.स.स. तथा सिमती प्रमखु 
 सदस्य : 
(२) श्री. िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 
(३) श्री. संजय सावकारे, िव.स.स. 
(४) अडॅ. पराग अळवणी, िव.स.स. 
(५) श्री. संजय केळकर, िव.स.स. 
(६) श्री. सरेुश धानोरकर, िव.स.स. 
(७) श्री. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 
      महाराष्ट्र िवधानमंडळ सिचवालय :- 

(१)  श्री.अ.चां.कोल्ह,े उ.स.तथा िन.अ. 
(२)  श्री.सो.न.सानप, अवर सिचव  

 

भारताच ेिनयंत्रक व महालेखाप�र�क यांच्या सन २०१४-२०१५ च्या िविनयोजन लेख ेअहवालातील महसलू व वन (वन), कृषी व 

पदमू (कृषी), िनयोजन, गहृिनमार्ण आिण सावर्जिनक आरोग्य िवभागासंदभार्त सिमतीन े तयार केलेला प्रा�प अहवाल िवचारात घऊेन संमत 

करण्यात आला. 

शासक�य मध्यवत� मुद्रणालय, मंुबई 
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