
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

यवतमाळ जिल्ह्यातील पाांढरिवडा पररसरातील िुसूांबी िवळील ढोऱ्यापोऱ्या नदीवर 
 पुल िम िोल्हहापूरी ससांमेट बांधाऱ्याचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट िेल्हयाबाबत 

  

(१)  ५४८२ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील पाींढरकव ा पसरसरातील कुसबीं ी िवळील ढोयायापोयाया नवीवर पुल 
कम कोल्हहापबरी ससींमे्  ींधायायाचे  ाींधकाम ननत्कृष् साहहत्याचा वापर केल्हयाची तक्रार 
ग्रामस्ाींनी यवतमाळ ये्ील िलसींधारण व  ाींधकाम ववभागाक  ेकेली असता सवर तक्रारीक  े
सीं ींधधत ववभागान े वलुलक्ष केल्हयामुळे अखेर स्ाननक ग्रामस्ाींनी ननकृष् विालच्या कोल्हहापबरी 
 ींधायायाींचे  ाींधकाम  ींव पा ल्हयाची माहहती हवनाींक १७ िानेवारी २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननवर्लनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िलसींधारण व  ाींधकाम ववभागाच्या अधधकायायाींच्या सींगनमताने मोठ्या 
प्रमाणात ननकृष् साहहत्य वापरून  नाव् काम करण्यात येत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या उक्त प्रकरणा ा त र्ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करणार आहे, 
(४) असल्हयास, या उक्त प्रकरणा ा त र्ासनाने कोणती कायलवाही केलेली आहे वा करणार 
आहे, 
(५) नसल्हयास, या ा त होणायाया ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-११-२०१५) :(१) नाही. 
     त्ावप, सवर प्रकरण यवतमाळ जिल्हहयातील नसबन नागपबर जिल्हहयातील कुही 
तालुक्यातील पाींढरकव ा, कुसुीं ी या गावािवळबन वाहणायाया ढोयायापोयाया या नवीसदृषय 
नाल्हयावर कुचा ी को.प.  ीं-१ चे  ाींधकाम चाींगल्हया प्रतीचे झालेले असबन ग्रामस्ाींनी  ींव 
पा लेले नाही. 
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(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नासशि येथील महहला व नविात सशशु रुग् णालय िायामजतवत लालेले नसल्ह याबाबत 
  

(२)  ५९९८ (०८-०४-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधमन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप 
वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवनाींक २० ऑगस ्, २००९ रोिी मींिुर असलेले नासर्क ये्ील महहला व नविात सर्र् ु
रुग् णालय माहे िानेवारी, २०१५ पयतं कायालजन्वत झालेले नसल्ह याचे ननवर्लनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सवर रुग् णालयाच े  ाींधकाम सुरु करण् यासा श र्ासनामाफतल त कोणती कायलवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीही कायलवाही केलेली नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) सवर रुग्णालयाच े  ाींधकाम करण्यासा श महानगरपासलकेची िागा प्राप्त करुन घेण्याची 
कायलवाही सुरु आहे. िागा प्राप्त होताच  ाींधकाम तात ीने सुरु करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्ह हापूर - आिरा येथील सोहोळ रािीव गाांधी ससांचन व िृवि वविास योिना बांद िरण् याचा 

ननणमय अधधक्षि असभयांता िोल्ह हापूर याांनी घेतल्हयाबाबत 
  

(३)  ६४१९ (०९-०४-२०१५). श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) कोल्ह हापबर-आिरा ये्ील सोहोळ रािीव गाींधी ससींचन व कृवि ववकास योिना  ींव करण् याचा 
ननणलय अधधक्षक असभयींता कोल्ह हापबर याींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् याची सवलसाधारण कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्ह यास, ही योिना सुरु  ेवण् या ा त र्ासनाक बन कोणती कायलवाही केली वा करण् यात 
येत आहे ? 

 



वव.स. १०९ (3) 

श्री. धगरीि महािन (०२-११-२०१५) :(१) नाही. 
     त्ावप, रािीव गाींधी  ससींचन व कृवि ववकास योिनेअींतगलत, मौिे सोहाळे, ता.आिरा, 
जि.कोल्हहापबर ये्ील को.प. ींधायायाींचे नुतनीकरण व वरुुसती करण्याचे काम कायलकारी असभयींता, 
लघु ससींचन (िलसींधारण) ववभाग, कोल्हहापबर माफतल त प्रगतीप्ावर आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्ह हारे (ता.ििमत, जि.रायगड) ग्रामपचायतीच्या िारभाराबाबत 
  

(४)  ७६९५ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुभाि उफम  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयमशील पाटील 
(पेण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह हारे (ता.किलत, जि.रायग ) ग्रामपचायतीमध् ये प्रर्ासकाींची नेमणबक असबन 
प्रर्ासकामाफतल त कामकाि चालब आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कोल्ह हारे ग्रामपींचायतीध् ये कोणतीही  ाींधकामाची परवानगी न घेता व 
 ाींधकामासीं ींधीच ेमागलवर्लक सबचनाींचा ववचार न करता  ेकायवेर्ीर  ाींधकामे सुरु असल्ह या ा त 
ग्रामस ् ाींनी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, अर्ा  केायवेर्ीर  ाींधकामाीं ा त र्ासनान े कोणती कायलवाही केली आहे वा 
करीत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०७-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववभागीय सांदभम सेवा रुग् णालय ट पा-२ च् या इमारतीचे बाांधिाम अांतीम  
ट  यात असून या प्रिल्ह पाचे बाांधिाम पुणम िरण् याबाबतची मागणी 

  

(५)  १०२७७ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती), डॉ.पांिि भोयर (वधाम) :   
सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ववभागीय सींवभल सेवा रुग् णालय ्प् पा-२ च् या ामारतीचे  ाींधकाम अींतीम ्प् प् यात असबन या 
प्रकल्ह पाच े  ाींधकाम पुणल करण् यासा श रु.८.१६ को्ी मागणी करणारा प्रस ताव मा.सींचालक, 
आरोग् य, सेवा सींचालनालय, मुीं ई याींचेक  ेहवनाींक २९ िानेवारी, २०१५ रोिी सावर करण् यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सवर प्रस तावानुसार ननधीची उपल धता करुन वेण् यात आली आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, होणाया या ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हहयातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील मौि ेवजिराबाद िोडमागम 
मलिापूर बोदवड मागामस िोडणारा रस्ता अत्यांत नादरुूस्त असल्हयाबाबत 

  

(६)  १०७५५ (०९-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ुलढाणा जिल्हहयातील मलकापबर ववधानसभा मतवार सींघातील मौि ेवजिरा ाव िो मागल 
मलकापबर  ोवव  मागालस िो णारा हा  ३ ककमी लाीं ीचा रसता अत्यींत नावरुूसत असबन या 
रसत्यावरून सवलसामान्य नागरीक, वचुाकी व चारचाकी वाहनधारकाींना अवागमन करणे त्रासाचे 
झाले असल्हयाची  ा  माहे फेतब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या वरम्यान ननवर्लनास आली असबन या 
रसत्याच्या वरुूसतीसा श रू.९० लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवर रसता वरुूसती करणे अत्यींत गरिेचे आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त रसत्याचे मि ुतीकरण व  ाीं रीकरण करण्या ा त स्ाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.कायलकारी असभयींता, जिल्हहा पसरिव  ाींधकाम ववभाग,  ुलढाणा याींना 
वेळोवळी सुधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या ा त र्ासनान ेकोणती कायलवाही केली आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१५) :(१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) व (४) जिल्हहा पसरिव  ुलढाणा,  ाींधकाम ववभागाक  ेअर्ा प्रकारचे ननवेवन प्राप्त नाही. 
त्ावप सवर रसत्याचे काम जिल्हहा वाविलक येािनेअींतगलत िागेचे उपलधतेनुसार तसचे ननधी 
व ननकि याींचे अधधन राहबन करण्याचे जिल्हहा पसरिवेचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब तालुक्यात (जि.उस्मानाबाद) बनावट िागदपत्र ेतयार िरुन मग्रारोहयो अांतगमत 
िवळपास अडीच िोटी रुपयाचा गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

(७)  १०९३३ (०७-०४-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोिगार हमी योिनेंतगलत कळीं  तालुक्यात (जि.उसमाना ाव) ८ कामे केल्हयाची  नाव् 
कागवपत्र े तयार करुन मग्रारोहयो अींतगलत िवळपास अ ीच को्ी रुपयाचा गैरव्यवहार 
करण्याचा प्रयत्न केला िात असल्हयाचे तहससलवार कळीं  याींनी केलेल्हया प्रा्समक चौकर्ीत 
माहे एवप्रल व मे, २०१३ मध्ये ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या सींपबणल प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळबन आले व त्यानसुार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(०८-०७-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) प्रसतुत प्रकरणी तहसीलवार तसेच उपववभागीय अधधकारी, कळीं  याींचे माफतल त चौकर्ी 
करण्यात आली आहे. 
(३) चौकर्ीमध्ये सवर कामे सीं ींधधत यींत्रणे माफतल त झाली नसल्हयाचे सपष् झाले आहे.  नाव् 
वसतऐविाींच्या आधारे तहसील कायाललयामध्ये वेयक वाखल झाल्हया ा त सवल सीं ींधीत 
अधधकारी/कमलचारी याींच े ववरुध्व गुन्हा नोंवववण्या ा त तहसीलवार कीं ळ  याींना आवेसर्त 
करण्यात आलेले आहे. तसेच कीं त्रा्ी कमलचारी वगळता ातर अधधकारी/कमलचारी ववरुध्व 
ववभागीय चौकर्ीचे आवेर् वेण्यात आलेले आहेत. तसेच तहसील कायाललयातील कीं त्रा्ी 
कमलचारी याींची सेवा समाप्त करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

उस् मानाबाद जिल्ह हा पररिदेत वगम एि व वगम दोनची समुारे १२४ पदे ररक् त असल्हयाबाबत 
(८)  ११०३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) उस माना ाव जिल्ह हा पसरिवेत वगल एक व वगल वोनची सुमारे १२४ पवे सरक् त असल्हयाच े
माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये ननवर्लनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३)तसेच, जिल्ह हा पसरिवेतील वगल एक आ ण वगल वोनची सवल पवे तात ीन े भरुन जिल्ह हा 
पसरिवेचा कारभार पबणल क्षमतेने चालावा म् हणबन र्ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायलवाही केली नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (३०-०६-२०१५) :(१) होय, माहे िानेवारी २०१५ अखेर वगल एकच्या 
अधधकायायाींची २७ पवे व वगल वोन च्या अधधकायायाींची ९७ पवे अर्ी एकब ण १२४ पवे सरक्त होती. 
(२) वगल एक व वगल वोन अधधकायायाींची  वली झाल्हयाने, पवोन्नतीन,े मयत झाल्हयामुळे, 
सेवाननवतृ्तीमळेु पवे सरक्त होती. 
(३) सदय:जस्तीत माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वगल एक व वगल वोन ची एकब ण १६ पवे भरण्यात 
आलेली आहेत. 
     महाराषर ववकास सेवा ग्-अ मधील १२ मींिबर पवाींपैकी १० पवे भरण्यात आली असबन 
ग् ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, भबम व वार्ी ही २ पवे सरक्त आहेत. सवर पवे 
 वलीने/सरळसेवेन/पवोन्नतीने भरण्यात येतील. तसेच ग्-  ची ११ पवे मींिबर असबन ती सवल 
पवे भरली आहेत. 
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     जिल्हहा पसरिवेक ील ववववध योिना रा ववण्यासा श महाराषर जिल्हहा पसरिव व पींचायत 
ससमती अधधननयम, १९६१ च्या कलम २३९ नुसार महाराषर ववकास सेवा वगळबन ातर वगल-१ 
व वगल-२ ची पवे सीं ींधधत प्रर्ासकीय ववभागाींमाफतल त ननमालण करण्यात आली असबन ती सीं ींधधत 
प्रर्ासकीय ववभागाक बन भरली िातात. जिल्हहा पसरिवेतील अधधकायायाींची सवल सरक्त पवे 
भरण्या ा त सीं ींधधत प्रर्ासकीय ववभागाींना वळेोवळेी सबचना ननगलसमत करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धनाला तालुक्यातील (जि.नागपूर) धचांचोली येथ ेबािारािररता  
योग्य अशी िागा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

(९)  १११०१ (१०-०४-२०१५).   श्री.डड मल्हलीिािूमन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धनाला तालुक्यातील (जि.नागपबर) धचींचोली ये् े ािाराकसरता योग्य अर्ी िागा उपलध 
नसल्हयान ेभर रसत्यातच आ व ा  ािार भरतो, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या आ व ा  ािाराकसरता योग्य िागा उपलध करण्यासींवभालत र्ासनान े
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायलवाही केली नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत, 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) ग्रामपींचायत धचींचोली, ता.मौवा, जि.नागपबर 
सवत:चे उत्पन्न वाढववण्यासा श लोक आग्रहासतव आ व ी  ािार भरववते.  ािार 
भरववण्याकसरता ग्रामपींचायतीक  ेसवत:ची िागा उपलध नसल्हयामळेु  ािार रसत्याच्या क लेा 
भरववण्यात येतो. आ व ी  ािाराकसरता िागा उपलध करुन वेणे ा त ग्रामपींचायतीन ेमागणी 
केलेली नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा तालुक् यातील (जि.अहमदनगर) गणेशा त ेसलांपणगाव रस् त् याची लालेली दरुवस् था 
(१०)  १११६३ (१०-०४-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंवा तालुक् यातील (जि.अहमवनगर) गणेर्ा ते सलींपणगाव रस त् याची वरुावस ् ा झाली 
असबन सलींपणगाव त े र्ें वेा ी हा रस ता  ाीं रीकरण झालेला असबन र्ें वेा ी त े गणेर्ा या 
रस त् याचे ख ीकरण झालेले असबन सवर रस त् याींची काम े ननकृष ् विालच ेझाले असबन रस त् यात 
अनेक ह काणी मो मो े खड्  ेप लेले आहेत, हे  खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या रस त् याची त् वसरत वरुूस ती करण् या ा तची मागणी ते्ील नागसरकाींनी 
अनेकवेळा सीं ींधधत अधधका-याींक  ेकरूनसुध् वा त् याक  े वलुलक्ष करण् यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, या ा त र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळबन आले व 
तवनुसार सवर रसत्याच्या वरुुसती ा त र्ासनान े कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१५) :(१) गणेर्ा त ेर्ें वेा ी हा रसता योिना ा्य आहे तसेच 
र्ें वेा ी त ेसलींपनगाव हा रसता ग्रामीण मागल क्र. ३७ असबन सवर रसत्याींची कामे साधारण पण े
१५ विालपबवी सावलिननक  ाींधकाम ववभागाक बन झालेली आहेत. त्यानींतर या रसत्यावर 
कोणत्याही प्रकारचे नुतनीकरणाच ेकाम झालेले नाही. 
(२) ग्रामस्ाींची मागणी जिल्हहा पसरष ाावेक  ेप्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

घनसावांगी व अांबड तालुक् यातील (जि.िालना) रस् त् याांची मोाया 
प्रमाणात दरुवस् था लाली असल्हयाबाबत 

  

(११)  ११५४२ (०६-०४-२०१५). श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी)  श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििमत) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घनसावींगी व अीं   तालकु् यातील (जि.िालना) रस त् याींची मोठ्या प्रमाणात वरुवस ् ा झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी र्ासनामाफतल त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, पाहणीचे ननष किल काय आहेत व तदनुसार सवर रस त् याच् या वरुुस तीसा श ववर्ेि 
ननधीची तरतबव करुन रस त् याची कामे करणे ा त र्ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायलवाही केली नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) जिल्हहा पसरिवेमाफतल त पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) अीं   व घनसावींगी तालुक्यातील ग्रार.मा.व ा.जि.मा. रसत्याींची एकब ण लाीं ी ९१५.३० 
कक.मी. ातकी असबन त्यापैकी ५००.७० कक.मी. लाीं ीची वरुुसती करणे अवश्यक आहे. 
     सींपबणल राज्यामध्ये जिल्हहा पसरिवाींच्या अखत्यासरतील ग्रामीण मागल व ातर जिल्हहा मागल 
रसत्याींची एकब ण लाीं ी २३६८९०.०४ कक.मी. ातकी असबन िालना जिल्हहा पसरिवे अींतगलत ग्रामीण 
मागल व ातर जिल्हहा मागल रसत्याींची एकब ण लाीं ी ५१२४.२० कक.मी. ातकी आहे. सवर 
रसत्याींच्या वरुुसतीसा श र्ासनाक  े उपलध असलेल्हया ननधीच े वा्प रसत्याींच्या लाीं ीच्या 
प्रमाणात करण्यात येत.े त्यानुसार रसते व पबल  वरुुसती व पसररक्षण या कायलक्रमाअींतगलत सन 
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२०१३-१५ व २०१४-१५ या आध्लक विालसा श िालना जिल्हहा पसरिवेस रु.८९२.४२ लक्ष, तेराव्या 
ववत्त आयोगामध्ये सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये रु.३४१.५४ लक्ष तर पबरहानी 
कायलक्रमासा श िालना  जिल्हहा पसरिवेला सन २०१३-१४ मध्ये रु.५००.०० लक्ष असा एकब ण 
रु.१७३३.९६ ातका ननधी उपलध करुन वेण्यात आलेला आहे. 
     जिल्हहा पसरिवेला वरील प्रमाणे उपलध करुन हवलेल्हया ननधीपैकी अीं   व घनसावींगी 
तालुक्यातील ग्रा.मा. व ा.जि.मा. रसत्याींच्या वरुुसतीसा श रु.१३७.३१ लक्ष खचल करण्यात आला 
असबन ४०.२० कक.मी.रसत्याींची लाीं ी वरुुसत करण्यात आली आहे. वरुुसती केलेल्हया रसत्याींाींवरुन 
एस.्ी.वाहतबक सुरळीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हहा पररिद बाांधिाम ववभागाचे दोन ववभाग िरणेबाबत 
  

(१२)  ११५७९ (०८-०४-२०१५).   श्री.हिमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ुलढाणा जिल्हहयात सावलिननक  ाींधकाम ववभागाचे वोन ववभाग आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या वोन्ही ववभागाक  े १८०० कक.मी.लाीं ीच े रसते असबन, जिल्हहा पसरिव 
 ाींधकाम ववभागाक  ेमात्र २५०० कक.मी. लाीं ीचे रसते आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहा पसरिवेचा सींपबणल जिल्हहयासा श केवळ एकच ववभाग आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा पसरिव  ाींधकाम ववभागाचे सुध्वा वोन ववभाग करण्याचा प्रसताव र्ासन 
सतरावर प्रलींब त आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र्ासन ननणलय क्र.रागाींपीं-२०१४/प्र.क्र.१४२/योिना-४ हवनाींक १ ऑगस्, २०१४ दवारे रािीव 
गाींधी पींचायत सर्क्तीकरण असभयानाींतगलत ग्राम पींचायत सतरावर पींचायत असभयींता (प्रनत 
ग्रामपींचायत) व ग् असभयींता (प्रनत पींचायत ससमती) ही पवे भरण्यास मान्यता वेण्यात आली 
आहे. त्यानुिींगान े ननमालण करण्यात आलेली पवे ववचारात घेऊन तसेच जिल्हहा पसरिवाींकसरता 
उपलध ववभाग/उपववभाग, ताींबत्रक मनुषय ळ व कायलभार ववचारात घेऊन आवश्यक ववभाग व 
उपववभाग ननमालण करण्याच्या जिल्हहा पसरिवाींच्या प्रसतावाींचा आढावा घेऊन सुधासरत प्रसताव 
र्ासनास सावर करण्या ा त हवनाींक २१ नोव्हें र, २०१४ रोिी सवल जि.प.ना कळववण्यात आले 
आहे. त्ावप, १२ जिल्हहा पसरिवाींक बन माहहती प्राप्त झालेली आहे. उवलसरत जिल्हहा 
पसरिवाींक बन सुधासरत प्रसताव र्ासनास सावर करण्या ा त हवनाींक ०७ एवप्रल, २०१५ रोिी 
पुन्हा कळववण्यात आले आहे. 
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     त्यानुिींगाने उवलसरत जिल्हहा पसरिवाींक बन सुधासरत प्रसताव प्राप्त झाल्हयानींतर नवीन 
ववभाग/उपववभाग व आवश्यक कमलचारीवृींव ननमालण करण्याचा प्रसताव उच्चसतरीय ससमती 
समोर  ेवण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे तालुक्यातील पुरमेपाडा येथील धरणाबाबत 
  

(१३)  ११६५३ (०६-०४-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालुक्यातील पुरमेपा ा ये्ील धरणात मोसम नवीचे वाहबन िाणारे अनतसरक्त पाणी 
्ाकब न  ावा कालवा काढावा अर्ी मागणी मा.महसबल मींत्री याींचके  े आवी ये्ील  ोरी खोरे 
ववकास सींघिल ससमतीमाफतल त माहे िानेवारी, २०१५ च्या पहहल्हया सप्ताहात केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुिींगान ेर्ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायलवाही केली नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) उक्त मागणीच्या अनुिींगान ेप्रत्यक्षात  ावा वाढीव कालव्यासा श ककती पाणी उपलध होऊ 
र्केल या ा तचा अ्यास के्षत्रीय सतरावर सुरु आहे. 
     पाणी उपलधते ा तची ननजश्चती झाल्हयावर आध्लक व्यवहायलता तपासबन पुढील कायलवाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा तालुक् यातील आांबेवडगाव येथील आरोग् य उपिें द्र 
गेल्ह या ९ महहत यापासून बांद असल्हयाबाबत 

(१४)  १२३२३ (०८-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा तालुक् यातील आीं ेव गाव ये्ील आरोग् य उपकें ्र  गेल्ह या ९ महहन् यापासबन  ींव आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आरोग् य सेवकाची  वली झाल्ह यानींतर व आरोग् य सेववका ननवतृ् त झाल्ह यानींतर 
या उपकें ्र ात वसु-या कमलचा-याची नेमणबक केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, यामळेु पसरसरातील गावाींच् या नागसरकाींना आरोग् य सेवा व गरोवर महहलाींसा श 
िननी सुरक्षा योिना, योग् य वेळी लसीकरण व लोहयुक् त गोळया समळत नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्ह यास, या ह काणी पुरेर्ा कमलचा-याींची नेमणबक करणे ा त र्ासन काय उपाययोिना 
करणार आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. कीं त्रा्ी पध्वतीन ेकायलरत आरोग्य सेववकेमाफतल त सवर सेवा पुरववण्यात येतात. 
(४) पयालयी व्यवस्ा करण्यात आलेली आहे. भरती व  वली प्रकक्रयेत सवर पव भरण्या ा त 
प्राधान्याने कायलवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील  
रस्त्याांची जस्थती अनतशय खराब असल्हयाबाबत 

  

(१५)  १२४४६ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धचपळबण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रसत्याींची जस्ती अनतर्य खरा  
असबन सवर रसत्याींच्या वरुूसतीसा श ननधी उपलध होत नसल्हयाने रसत्याींची वरुवस्ा होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवर ग्रामीण रसते वाहतुकीसा श सुजस्ती  ेवण्याकसरता ननधी उपलध 
होणे ा त कोणती कायलवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) रत्नाधगरी जिल्हहा पसरिवे अींतगलत ग्रामीण मागल व ातर जिल्हहा मागल रसत्याींची एकब ण लाीं ी 
८०८५.३५ कक.मी. ातकी आहे. रसत्याींच्या वरुुसतीसा श र्ासनाक  ेउपलध असलेल्हया ननधीची 
वा्प  रसत्याींच्या लाीं ीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े त्यानुसार रसते व पबल वरुुसती व 
परीरक्षण य कायलक्रमाींअींतगलत सन २०१४-१५ या आध्लक विालसा श रत्नाधगरी जिल्हहा पसरिवेस 
रु.७६६.८८ लक्ष व तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये रु.२७३.०० लक्ष असा एकब ण रु.१०३९.८८ लक्ष  
ातका ननधी उपलध करुन वेण्यात आलेला आहे. 
     सन २००१-२०२१ रसते ववकास योिनेनसुार धचपळबण तालुक्यातील ातर जिल्हहा मागल व 
ग्रामीण मागल विालच्या रसत्याींची एकब ण लाीं ी ८१५.९७ कक.मी. ातकी आहे. जिल्हहा पसरिवेला 
ववववध योिनेतबन योिनेत्तर कायलक्रमातबन उपलध होणायाया ननधीमधबन सन २०१४-१५ मध्ये 
धचपळबण तालुक्यातील १८.४५० कक.मी. रसत्याींच्या वरुुसतीची कामे करण्यात आली असबन 
त्यावर रु. ३४०.६९ लक्ष ातका खचल झालेला आहे. सदय:जस्तीत धचपळबण तालुक्यातील 
ग्रामीण मागल व ातर जिल्हहा मागालवरुन एस.्ी. वाहतबक सुरु आहे. सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हहा 
वाविलक योिना ग्रामीण रसते ववकास व मि ुतीकरण कायलक्रमाींतगलत धचपळबण तालुक्यातील 
काम ेप्रसताववत करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अिोट (जि.अिोला) तालुक्यात रामा िेअर सेंटर सुरु िरण्याबाबत 
  

(१६)  १३५३५ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अको् (जि.अकोला) तालकुा ये्ील जिल्ह ्याच् या ह काणापासबन सुमारे ६० कक.मी. 
अींतरावरील राज् य महामागाललगत असल्ह याने वाढते अपघात, वाढती लोकसींख् या ग्रामीण 
रुग् णालयात अपुरी आरोग् य यींत्रणा लक्षात घेता या ह काणी रामा केअर सें्र सुरु करण्या ा त 
प्रस ताव र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी चौकर्ी करुन तसा अहवाल र्ासनाने मागववला आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकर्ीच् या अनुिींगाने कायलवाही कु ल्ह या स तरावर सुरु आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलीं ाची सवलसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोट (जि. अिोला) ग्रामीण रुग् णालयात रुग् णाांची गैरसोय होत असल्ह याबाबत 
  

(१७)  १३५३९ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अको् (जि.अकोला) तालुक् याची सव् वा लाख लोकसींख् या र्हरालगत ९० ते ९५ खे  े
असल्ह यामळेु ये्ील ग्रामीण रुग् णालयात ३० खा्ाींची व् यवस ् ा असल्ह यान,े रुग् णाची वाढती 
सींख्या,  ॉक् ्र व कमलचारी कमतरता त् यामळेु हववसेंहववस आरोग् य सेवा ववस कळीत होत 
असल्ह यान ेरुणाींवर योग् य उपचारा अभावी रुग् णाची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ये्ील आरोग् याच् या नागरी सुववधासा श होणाया या गैरसोई ा त र्ासनान ेयोग् य 
ती उपाययोिना केली आहे काय वा करण् यात येत आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या गींभीर समस येवर र्ासनान ेकाय कायलवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कु लीच कायलवाही केली नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
 अको् ये्ील ३० खा्ाींच ेग्रामीण रुग्णालय ५० खा्ाींच्या उपजिल्हहा रुग्णालयात शे्रणीवधीत 
करण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्ह ्यातील समरि मतदार सांघातील ग्रामीण रस् ते, 
इतर जिल्ह हा मागामच् या दरुुस् ती िरणेबाबत 

  

(१८)  १४०८२ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (समरि) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्ह ्यातील समरि मतवार सींघातील ग्रामीण रस ते, ातर जिल्ह हा मागालच् या वरुुस ती 
करणेसा श हवनाींक ३० म,े २०१३ रोिी या सींवभालत मा. लोकप्रनतननधी समरि याींनी ग्राम 
ववकास ववभागाक  ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच ग्रामववकास ववभागाक  ेसमरि त ेसभुािनगर रस ता व मालगाींव त ेमल्ह लेवा ी रस ता 
वरुुस ती करणेसा श मा.लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, ग्रामववकास ववभागाक  े साीं रवा ी मागे धुळगाींव रस ता २) कुपवा  ते कवलापुर 
रस ता ३) मानमो ी-काींचनपुर मागे सोनी रस ता ४) सोनी त े भोसे रस ता ५) एरीं ोली त े
मल्ह लेवा ी रस ता ६) एरीं ोली त े गुीं वेा ी रस ता ७) एरीं ोली त े खीं रेािुरी रस ता वरुुस ती 
करणेसा श मा.लोकप्रनतननधी समरि याींनी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास,  सवर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) तसेच सवर कामाींना ननधी समळबन काम ेकेव् हापयतं पुणल होणे अपेषितक्षत आहे ? 

  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१५) :(१) ग्राम ववकास ववभागाक  ेननवेवन प्राप्त नाही. 
(२) व (३) प्रश्नाींककत रसत्याींपकैी समरि त ेसुभाि नगर, सोनी ते भोस,े एरीं ोली त ेमल्हलेवा ी 
व एरीं ोली ते गुीं वेा ी रसता हे ४ रसते प्रमुख जिल्हहा मागल असबन सावलिननक  ाींधकाम 
ववभागाच्या अखत्यारीत आहेत. उवलसरत ५ रसते ग्रामववकास ववभागाच्या अखत्यारीत असबन 
त्यापैकी ३ रसत्याींच्या वरुुसतीची मागणी ग्रामववकास ववभागाक  ेकरण्यात आली आहे. 
(४) व (५) सींपबणल राज्यामध्ये जिल्हहा पसरिवाींच्या अखत्यासरतील ग्रामीण मागल व ातर जिल्हहा 
मागल रसत्याींची एकब ण लाीं ी २३६८९०.०४ कक.मी. ातकी असबन साींगली जिल्हहा पसरिवे अींतगलत  
ग्रामीण व ातर  जिल्हहा मागल  रसत्याींची एकब ण लाीं ी ८९२४.८२ कक.मी. ातकी आहे. सवर 
रसत्याींच्या वरुुसतीसा श  र्ासनाक  े उपलध असलेल्हया ननधीच े वा्प रसत्याच्या लाीं ीच्या 
प्रमाणात करण्यात येते. त्यानुसार रसत ेव पबल, वरुुसती व परीरक्षण या कायलक्रमाअींतगलत सन 
२०१३-१४ व २०१४-१५ या आध्लक विालसा श  साींगली जिल्हहा पसरिवेस रु.३२२४.४५ लक्ष, 
तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये रु.५८४.६९ लक्ष तर पबरहानी 
कायलक्रमासााी साींगली जिल्हहा पसरिवेला सन २०१३-१४ मध्ये रु.५७१.०० लक्ष असा एकब ण 
रु.४३८०.१४ ातका ननधी उपलध करुन वेण्यात आलेला आहे. 
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     प्रश्नाींककत रसत्यापैकी अ) साीं रवा ी मागे धुळगाव रसता- सवर रसता ातर जिल्हहा मागल 
क्र.११४ विालच्या असबन सवर रसत्यावर जिल्हहा वाविलक योिना, पुरहानी कायलक्रम तसेच रसत ेव 
पुल वरुुसती कायलक्रमाींतगलत काम करण्यात आले आहे. 
 ) कुपवा  ते कवलापबर रसता सवर रसता ातर जिल्हहा मागल क्र.११३ विालचा असबन सवर 
रसत्यावर रसते ववर्ेि वरुुसती ग्-  मधबन काम करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

इांडीया बलु औजष्ट्णि ववि प्रिल्ह पाला अ पर वधाम  
धरणातून पाणी पुरवठा िरण् यात आल्हयाबाबत 

  

(१९)  १५१२१ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ेतीच े पाणी वळवबन नाींवगाींव पे  (जि.अमरावती) जस्त ाीं ीया  ुल औजषणक ववि 
प्रकल्ह पाला अप् पर वधाल धरणातबन पाणी पुरव ा करण् यात आला असबन या पाणी पुरव ा 
मो वला म् हणबन कड ण् यपबर  ररेि करीता रु. २३२ को्ीचा ननधी पुनलस ् ापना खचल म् हणबन 
वेण् याचे ननजश्चत करण् यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, हा ननधी र्ासनाक  ेिमा करण् यात आला आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननधी अींतगलत कड ण् यपबर  ररेिचे काम सुरु करण् यात आले आहे काय, 
(४) नसल्ह यास, या ा त होणा-या ववलीं ाकरीता वोिी ववरुध् व काय कायलवाही करण् यात आली 
आहे वा करण् याच ेयोजिले आहे ? 
 
श्री. धगरीि महािन (३०-०६-२०१५) :(१) व (२) अप्पर वधाल धरणातबन ाीं ीया  ुल्हस औजषणक 
ववि प्रकल्हपाला ८७.६० वलघमी पाणी आरक्षण हव.२१/२/२००८ नुसार वेण्यात आले आहे. त्याचा 
पुनलस्ापना खचल म्हणबन २३२.१८ को्ी रुपये र्ासनास येणे आहे. यातील पुनलस्ापना खचाल 
करीता आि पयतं ाींड या  लु कीं पनीने ११६.५७ को्ी रुपये भरणा केला आहे. उवलसरत 
पुनलस्ापना खचालची रक्कम र्ासनाक  ेभरलेली नाही व प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
     र्ासनाला हव. २७/४/२०१५ अखेर पयतं रुपये २०९.१७ को्ी ाींड या  ुल कीं पनीक बन येणे 
आहे. या ननधी अींतगलत कड ण्यपबर  ररिेचे काम प्रसताववत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वासशम जिल्हहयातील अनससांग ग्रामीण रूग्णालय प्राथसमि आरोग्य 
िें द्र वारला येथे स्थलाांतरीत िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(२०)  १५५१३ (०९-०४-२०१५).   श्री.लखन मसलि (वासशम) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वासर्म जिल्हहयातील अनससींग ग्रामीण रूग्णालय सहा विालपबवी मींिबर झाल्हयाने अनससींगचे 
प्रा्समक आरोग्य कें ्र  वारला ये् ेस्लाींतरीत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सहा विालनींतरही सवतींत्र िागा उपलध नसल्हयान ेग्रामपींचायतीच्या वोन खोलीत 
प्रा्समक आरोग्य कें ्र ाचा कारभार चालब असल्ह याच े माहे िानेवारी, २०१५ च्या पहहल्हया 
आ व यात ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार पुढे कोणती 
कायलवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) प्रा्समक आरोग्य कें ्र  ग्राम पींचायतीच्या िागेमध्ये कायलरत आहे. परींतु िानेवारी, २०१५ 
मध्ये ननवर्लनास आलेले आहे, हे खरे नाही. 
(३) सवतींत्र िागा प्राप्त करुन घेण्याची कायलवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

पैठण (जि.औांरगाबाद) तालुक्यातील अनिे गावाांमध्ये एमआरईिीएस योिनेंतगमत 
लालेल्हया िामाांमध्ये मोाया प्रमाणावर गैरप्रिार लाल्हयाबाबत 

  

(२१)  १५८१७ (०९-०४-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पै ण (जि.औींरगा ाव) तालुक्यातील अनेक गावाींमध्ये एमआरईिीएस योिनेंतगलत झालेल्हया 
कामाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्हयाचे नकुतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यावरम्यान ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हिेरीप् गाय  करुन कष्कारी मिुराींचे पसैे वोन-तीन विालपासबन वेण्यात 
आलेले नाही सवर पैस े पींधरा हववसात मिुराींना ्कीत रक्कम दयावी व वोिी सीं ींधधताींवर 
प्रर्ासनाने क ोर कारवाई करावी अन्य्ा जिल्हहाधधकारी कायाललयावर मोचाल काढण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींवभालत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळबन 
आले, 
(४) तदनुसार सवर प्रकरणी र्ासन सतरावर काय कायलवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१५) :(१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) ्कीत मिबरी न समळाल्ह यास जिल्ह हाधधकारी कायाललयासमोर उपोिण करण् यात येईल. तसचे 
आींवोलन करण् यात येईल अस े ननवेवन जिल्ह हाधधकारी औरींगा ाव व ववभागीय अधधकारी 
औरींगा ाव याींना वेण् यात आले होते. 
(३), (४) व (५) पै ण तालुक् यातील प्रलींब त हिेरी पत्रकाच् या अनुिींगाने ताींबत्रक, प्रर्ासकीय व 
ववजत्तय  ा ीींची तपासणी करण् याकरीता कायलकारी असभयींता (ससींचन) याींच् या प्रमुखतखेाली 
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ग्रामपींचायत ननहाय १३ प्काींची ननयुक् ती करण् यात आली. सवर प्काींनी हवनाींक २१/०१/२०१४ 
रोिी अहवाल सावर केला आहे. त् यामध् ये काही कामाींमध् ये अननयसमतता आढळबन आल्ह यान े
ि ा वारी ननजश् चत करणे आवश् यक असल्ह याच े ननष किल नोंवववले आहेत. त् यानसुार के्षत्रीय 
स तरावर कायलवाही चालब आहे. 
      ग्ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, पै ण याींनी त् याींच् या हवनाींक २९/०४/२०१५ 
रोिीच् या अहवालात स ् ळ पाहणीमध् ये काम े आढळबन आल्ह यान े अननयसमततेस सीं ींधधताींना 
ि ा वार धरुन मिुराींची मिुरी वेणे योग् य असल्ह याचे कळववले आहे. 
    त् यानुसार ववभागीय आयुक् त, अाौरींगा ाव याींनी त् याींच ेआवेर् हवनाींक २१/२/२०१५ अन् वये 
काही अ्ीींच् या अधधन राहबन पै ण तालकु् यातील सन २०११-१२ व २०१२-१३ मधील प्रलींब त 
वानयत् वास मींिबरी हवली आहे. 
     त् यानुसार हिेरी पत्रकासीं ींधी ताींबत्रक  ा ीींची पबतलता करुन ननधी ववतरणाची कायलवाही 
के्षत्रीय स तरावरुन करण् यात येत आहे. 

___________ 
  

िळगाांव नऊेर (ता.येवला) व ववांचरू (ता. ननफाड, जि. नासशि) येथ े 
नवीन प्राथसमि आरोग्य िें द्र स्थापन िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२२)  १८२७४ (१७-०८-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन) :   
सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िळगाींव नेऊर (ता.येवला) व ववींचबर (ता.ननफता  जि.नासर्क) ये्े नवीन प्रा्समक आरोग्य 
कें ्र  स्ापन करण्यासा श आरोग्य सेवा सींचालनालयाने हवनाींक २७ िुल,ै २००९ रोिी र्ासनास 
सावर केलेला प्रसताव माहे मे, २०१५ पयतं प्रलींब त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ह काणी नवीन प्रा्समक आरोग्य कें ्र  स्ापन करण्यासा श स्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हवनाींक २४ िानवेारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास र्ासनाक  ेमागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच आरोग्य सेवा सींचालनालयाने र्ासनाक  े पा ववलेल्हया प्रसतावानुसार नासर्क 
जिल्ह्यात १६ ह काणी नवीन आरोग्य उपकें ्र  स्ापन करण्यासा श नासर्क जिल्ह्यातील 
लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरम्यान र्ासनाक  ेमागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रश्न भाग (१), (२) व (३) च्या अनुिींगान ेर्ासनमाफंतत कोणती कायलवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे अींर्त खरे आहे. 
     िळगाव नऊेर ये्े प्रा.आ.कें ्र  मींिबर करण्या ा तचा प्रसताव र्ासनास हवनाींक 
२९.०७.२००९ रोिी प्राप्त झाला आहे. 



वव.स. १०९ (16) 

     मौि े ववींचबर ये् े प्रा.आ. कें ्र  स्ापन करण्या ा तचा प्रसताव र्ासनास प्राप्त झालेला 
नाही. 
(२) हे अींर्त खरे आहे. 
      जिल्हहा आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पसरिव, नासर्क याींच्या कायाललयाक  े ४ ह काणी 
नवीन उपकें ्र  मींिबर करण्या ा त लोकप्रनतननधीींनी िानेवारी, २०१५ वा त्यावरम्यान मागणी 
केली आहे. परींतु यामध्ये मौि ेववींचबर ये्ील प्रा.आ. कें ्र ाचा समावरे् नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

येवला (जि.नासशि) ग्रामीण रुग्णालयाच्या ३० खाटाांच्या रुग्णालयाच े१०० 
खाटाांच्या उपजिल्हहा रुग्णालयामध्ये शे्रणीवधमन िरण्याबाबत 

  

(२३)  १८२७६ (१७-०८-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   
सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) येवला (जि.नासर्क) ये्ील ३०  खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजिल्हहा 
रुग्णालयामध्ये शे्रणीवधलन करण्यासा श करावयाच्या  ाींधकामास प्रर्ासकीय मान्यता प्रवान 
करुन अनुवान उपलध करून वेण्यासा श आरोग्य सेवा सींचालनालयान े हवनाींक २६ फेतब्रुवारी, 
२०१५ रोिी र्ासनाक  ेसावर केलेला प्रसताव प्रलींब त आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) च्या कामास प्रर्ासकीय मान्यता समळण्यासा श नासर्क 
जिल्ह्यातील स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी हवनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
र्ासनाक  ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) व भाग (२)  ा त र्ासनमाफंतत कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीही कायलवाही केलेली नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्ासनसतरावर कायलवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 
 
 



वव.स. १०९ (17) 

 
पाथडी (जि.अहमदनगर) येथील उपजिल्हहा रुग्णालयाच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(२४)  १८७५८ (१७-०८-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा् ी (जि.अहमवनगर) ये्ील आनींवी ाई िोर्ी पुरसकार प्राप् त उपजिल्हहा रुग्णालयाच्या 
वरुुसतीसा श गेल्हया तीन विालत १ को्ी रुपये खचल होऊनही त्यातील २१ सनानगहेृ व २३ 
र्ौचालये ताींबत्रक ब घा ामळेु  ींव असल्हयान ेत्याींचा लाभ सवलसामान्य नागसरक रुग्ण व त्याींच े
नातेवाईक याींना घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रुग्णालयाचे ड्रनेिे, र्वववच्छेवनगहृ व केब नसा श र्ासनाक बन ननधी प्राप्त  
होऊन वेखील काम ेअदयाप सुरु केलेली नाहीत तसेच कमलचायायाींच्या ननवासस्ानाींची अवस्ा 
वयननय झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ा त र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळबन आले 
असल्हयास, तसेच प्रश्न भाग १ व २ मधील अपबणल काम ेव ताींबत्रक वोि वरु करण्याच्या दृष्ीन े
र्ासन काय उपाययोिना करणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाधीन कामाींपैकी कमलचारी ननवासस्ान वगळता सवल कामे पुणल करण्यात आलेली 
आहेत. त्ावप कमलचायायाींच्या ननवासस्ानाींच्या वरुुसतीच े अींवािपत्रके सा. ाीं. ववभागाक बन 
मागववण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्हहा रुग्णालयाच्या िोटयवधी रुपये खचूमन बाांधण्यात  
आलेल्हया इमारतीचे साहहत्य ववनावापर पडून असल्हयाबाबत 

(२५)  १९७३८ (१४-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हहा रुग्णालयाची कोट्यवधी रुपये खचबलन  ाींधण्यात आलेल्हया ामारतीत 
कोट्यवधीचे साहहत्य धळुखात प बन असल्हयाचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यावरम्यान 
ननवर्लनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ामारतीचा व साहहत्याचा वापर रुग्णाींच्या उपचाराकसरींता करण्यात येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ा त र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळबन आले, 
(४) असल्हयास, या रुग्णालयाचा व अदयावत साधनसामुग्रीचा वापर रुग्णाींकसरता केव्हापासबन 
करण्यात येणार आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) जिल्हहा रुग्णालय आवारातील नववन  ाींधकाम करण्यात आलेली (१०० अनतसरक्त 
खा्ा) ामारत सप् े्ं र, २०१३ मध्ये सावलिननक  ाींधकाम ववभागाक बन हसताींतरीत झाली 
असबन तेव्हापासबन अदयावत साधनसामुग्रीचा वापर रुग्णाींकरीता करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नागररिाांना स् वस् त औिधे समळावीत यासाठ  ३०० हून अधधि  
हठिाणी िेनेरीि औिधाांचे दिुान ेसुरु िरण् याबाबत 

  

(२६)  २३२१२ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औिधाींच् या वाढत् या ककमींतीमुळे राज् यातील सवलसामान् य नागसरकाींना स वस त औिधे 
समळावीत यासा श ३०० हबन अधधक ह काणी िेनेरीक औिधाींच ेवकुाने सुरु करण् याचा प्रस ताव 
र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे, ही  ा  खरी आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सवर प्रस तावाच े सवलसाधारण स वरुप काय आहे व कोल्ह हापबर जिल्ह ्यातील 
ाचलकरींिी ये्े सवरचे औिध वकुान सुरु करण् या ा त र्ासन सकारात् मक ववचार करणार 
काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल्ह ्यातील सेल-ूदधूना नदीवर असलेल्ह या िोल्ह हापूरी  
बांधा-याचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दिामच ेअसल्हयाबाबत 

  

(२७)  २४५५२ (१७-०८-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह ्यातील सेलब-वबधना नवीवर असलेल्ह या कोल्ह हापबरी  ींधा-याच् या वरुुस तीसा श 
लघुससींचन ववभागाने लाखो रुपये खचल करुनही ननकृष ्  ाींधकामामुळे  ींधाया याची गळती माहे, 
एवप्रल, २०१५ पासबन सतत चालब आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास,  ींधाया याची वरुुस ती ननकृष ् पध् वतीन ेझाल्ह यान ेपाणी वाया िावबन र्ेतक-याींना 
त् याचा फतायवा काहीच झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् यामुळे माहे  एवप्रल-म,े २०१५ या महहन् यात पाणी ी्ंचाईला ते्ील र्ेतक-याींना 
सामोरे िाव ेलागले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्ह यास, प्रश् न भाग (१) मधील  ींधारा तात ीने वरुुस ती करण् या ा त कोणती 
उपाययोिना केली आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-१२-२०१५) :(१) होय खरे नाही. 
     कायलकारी असभयींता, लघु ससींचन जिल्हहा पसरिव, परभणी याींनी वधुना नवीवरील 
 ींधायायाची पहाणी केली असता गळती सुरु असल्हयाच ेआढळबन आलेले नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) यापबवीच  ींधारे वरुुसत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंहदया जिल्ह्यातील सािलेता तालुक्यातील अांिातलाव लघु ससांचन प्रिल्हपाबाबत 
  

(२८)  २४८७४ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहवया जिल्ह्यातील साकलेता तालुक्यातील अींिातलाव लघ ु ससींचन प्रकल्हप सन १९९१ 
मध्ये पुणल करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकल्हपात २३ कासतकाराची िमीन सींपावीत करण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, मागील २४ विालपासबन सींपावीत झालेला र्ेतकयायाच्या िमीनीचा मो वला 
समळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, र्ेतकया याींना िसमनीचा मो वला समळण्यासा श कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(११-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     गोंहवया जिल्ह्यातील साकलेता तालुक्यातील अींिातलाव अर्ा नावाचा तलाव नसबन लघ ु
ससींचन तलाव वपपरीया (आमनारा तलाव) ता.सालेकसा च े  ाींधकाम सन १९८१ मध्ये पुणल 
करण्यात आले आहे. 
     सवर तलावासा श सींपाहवत करण्यात आलेल्हया  ु ीत के्षत्रातील िसमनीचा मो वला 
सीं ींधीत भुधारकाना समळाला आहे. मात्र नहारा कसरता सींपाहवत केलेल्हया िसमनीचा मो वला 
समळालेला नसल्हयाच ेकासतकाराींच ेअिल हवनाींक २६ म,े २०१४ रोिी प्राप्त झाले आहेत. 
(४) कायलकारी असभयींता, लघु ससींचन ववभाग, जिल्हहा पसरिव गोंहवया याींचेक  े सवरच े अिल 
तपासण्याची कायलवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िळगाव जिल्ह ्यातील जिल्ह हा सामात य रुग् णालयात सुववधा 
 समळत नसल्हयान ेरुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२९)  २५२७५ (१४-०८-२०१५).   श्री.उतमेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे 
(िळगाव शहर) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल्ह ्यातील जिल्ह हा सामान् य रुग् णालयातील नविात सर्र्ु ववभागात 
ाीं्रकॉमदवारे सींपकल  साधण् याची व् यवस ् ा नाही, लाई् गेल्ह यानींतरही ाीं्रकॉम  ींव होत असबन 
कोणत् याही सुववधा समळत नसल्ह याने रुग् णाींच ेप्रचीं  गैरसोय होत असल्ह याच ेमाहे म,े २०१५ च् या 
र्ेव्च् या आ वड्यात ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, याक  ेजिल्ह हा रुग् णालय प्रर्ासन वलुलक्ष कसरत आहे, हे खरे अााहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् याचे कारण काय, 
(४) असल्ह यास, रुग् णालय प्रर्ासनाच् या गैरकारभारावर र्ासन काय कारवाई करणार आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

१२ व्या पांचवाविमि योिनअेांतगमत सन २०१७ पयतं घेण्यात आलेल्हया 
िुष्ट्ठरोग दरुीिरण मोहीमेिड ेहोत असलेल्हया दलुमक्षाबाबत 

(३०)  २५३४२ (१७-०८-२०१५).   श्री.हिमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-१५ मध्ये अमरावती ववभागात १४८१ कुष रुग्ण आढळबन आले,  हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, १२ व्या पींचवाविलक योिने अींतगलत सन २०१७ पयतं हाती घेण्यात आलेल्हया 
कुष रोग वरुीकरण मोहहमेक  ेर्ासनाच ेवलुलक्ष होत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास राज्यातबन कुष रोग हद्दपार करण्यासा श र्ासनाने कोणत्या उपाय योिना केल्हया 
आहेत, 
(४) नसल्हयास ववलीं ाची कारणे काय व कोणत्या उपाय योिना हाती घेण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) सन २०१४-१५ मध्ये अमरावती ववभागातील ५ 
जिल्ह्याींमध्ये एकब ण १६६३ नवीन कुष रुग्ण आढळबन आले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     कें ्र  र्ासनाच्या मागलवर्लक सुचनेनुसार महाराषर राज्यात वरविी ववर्ेि कुष रोग र्ोध व 
उपचार मोहहम रा वबन र्ोधलेल्हया सवल कुष रुग्णाींना  हुववध औिधोपचार मोफतत वेण्यात येतो. 
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     तसेच सन २०१७ पयतं कुष रोग वरुीकरण करण्याचा अनिुींगाने सन २०१५-१६ मध्ये 
राज्यात कें ्र  र्ासनाच्या मागलवर्क सुचननेुसार, ववर्ेि कुष रोग र्ोध व उपचार मोहहम ३२ 
जिल्ह्यातील २०४ तालुके व मुीं ई मधील २ लॉकमध्ये रा ववण्यात येणार आहे. 
(३) कुष रोगाचे समबळ उच्चा्न करण्याच्या दृष्ीने आरोग सर्क्षण व िनिागतृी 
कायलक्रमाींतगलत ररली, प्रश्नमींिुिा, वैदयकीय अधधकारी, खािगी वैदयकीय व्यावसानयक याींची 
कायलर्ाळा, महहला मीं ळ सभा तसेच वर्लनीय भागात  रनर, पोस्र, प्रवर्लने, हो ींग्ि, 
हसतपबत्रका वा्प, मेगाफतोनदवारे प्रचार, र्ालेय, आरोग्य तपासणी, वेळोवेळी सावलिननक 
आरोग्य सेवेतील अधधकारी व कमलचारी याींच े प्रसर्क्षण घेऊन, आरोग् य कमलचारी व आर्ा 
वकल रमाफतल त सवेक्षणादवारे नवीन सींर्नयत कुष रुग्ण र्ोधबन वैदयकीय अधधकाया याींमाफतल त 
रोगननवान करण्यात येऊन  हुववध औिधोचार मोफतत वेण्यात येतो. (लवकर ननवान व लवकर 
उचार हा एकमेव प्रनत ींधात्मक उपाय आहे.) 
     राज्यातील ३५ जिल्ह्यापकैी १५ जिल्ह्याींच ेप्रमाण १ पेक्षा िासत असबन सवर जिल्ह्याींच े
प्रमाण १ पेक्षा कमी करण्याचे ननयोिन आखण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िृिी अधधिारी (ता.उमरखेड ) याांच्यामाफम त िलसांवाहीनीची व ववदभम पाणलोट वविास 
िायमक्रमाांतगमत िाम ेन िरताच िरोडो रुपयाांची देयिे उचलण्यात आल्हयाबाबत. 

(३१)  २५७९८ (१४-०८-२०१५).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२ त े २०१५ पयतं तालुका कृिी अधधकारी (ता.उमरखे  ) याींच्यामाफतल त 
िलसींवाहीनीची व वववभल पाणलो् ववकास कायलक्रमाींतगलत उमरख े तालुक्यातील फतार मोठ्या 
प्रमाणात काम े केल्हयाचे वाखवबन प्रत्यक्ष काम ेन करताच करो ो रुपयाींची वेयके  उचलण्यात 
आली आहेत या  ा तची उच्च सतरीय चौकर्ी करुन सीं ींधधत वोिी अधधकायायाींवर र्ासन 
कायवेर्ीर कायलवाही करणार आहे काय, 
(२) असल्हयास, काम े करणायाया सीं ींधधत सींस्ेन े उमरखे  तालुक्यातील काम े न करताच 
अधधकायायाींर्ी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींची वेयके काढली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    सन २०१२ त े २०१५ मध्ये झालेल्हया कामाींच े ताींबत्रकदृषट्या योग्य ते मबल्हयमापन करुन 
मापन पुजसतकेत नोंवणी करण्यात आलेली आहे. सवरची काम े ही मागलवर्लक सबचननेुसार 
करण्यात आलेली असबन ताींबत्रक मापवीं ानुसार खचल करण्यात आलेला आहे. या ा त कु ल्हयाही 
यींत्रधारकाक बन तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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    सवर कामाची वेयके पासरत झाल्हयानींतरच यींत्रधारकास वेयकाची रक्कम अवा करण्यात 
आलेली आहे. या ा त कु ल्हयाही यींत्रधारकाक बन तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वैिापूर तालूक्यातील ८ उपिें द्र सरुु िरण्याबाबत 
  

(३२)  २५८३२ (१७-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैिापबर तालबक्यातील गावपातळीपयतं सवलसामान्याींना प्रभावी आरोग्य सेवा उपलध करुन 
वेण्याच्य उद्दरे्ान ेआरोग्य ववभागाने २ विालपबवी ग्रामीण भागात १२ नववन आरोग्य उपकें ्र ाना 
मींिबरी हवली होती. मात्र यातील केवळ ४ उपकें ्र च कायालजन्वत असबन ८ उपकें ्र  कायालजन्वत 
करण्यास कु लीच हालचाल होत नसल्हयाने ही उपकें ्र  कागवावरच राहण्याची र्क्यता ननमालण 
झाली असल्हयाचे माहे म,े २०१५ वरम्यान ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय? 
(२) असल्हयास, ये्ील ८ उपकें ्र  कायालजन्वत करण्या ा त र्ासनाने कोणती कायलवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे? 
(३) अदयाप, कोणतीच कायलवाही केली नसल्हयास ववलीं ाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) : 
(१) व (२) औरींगा ाव जिल्ह्यातील वैिापबर तालुक्यात सन २०१३ च्या  हृत आराखड्यात १२ 
नवीन आरोग्य उपकें ्र ाना मींिबरी वेण्यात आली आहे. त्यापकैी ४ उपकें ्र ाच्या  ाींधकामाची 
सदय:जस्ती ननवववासतरावर आहे. उवलसरत ८ उपकें ्र ापैकी कनकसाि व वाींिरगाींव या वोन 
उपकें ्र ास िागा प्राप्त झाली असबन सवर उपकें ्ेर  जिल्हहा वाविलक योिनेअींतगलत प्रर्ासकीय 
मान्यता वेण्यासतव प्रसताववत आहे. उवलसरत १) हा स वपींपळगाव २) नायगव्हान ३) पानवी ४) 
वैिापबर (ग्रा) ५) वाघला व ६) लाख खीं ाळा या सहा उपकें ्र ाकसरता िागा उपलध 
करण्या ा त कायलवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल्ह ्यातील िलयुक् त सशवार योिनेची िामे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३३)  २६०५४ (१७-०९-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीले (दयामपूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह ्यातील िलयकु् त सर्वार योिनेची काम ेपबणल करण् याची र्ेव्चा हवनाींक ५ 
िबन िलसींपवा प्रधान सधचव मासलनी र्ींकर याींनी अमरावती ये्े आढावा  ै क घेऊन सीं ींधधत 
अधधकाया याींनी हवला होता असे वतृ् त हवनाींक २७ एवप्रल रोिी प्रससध् व झाले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, वयालपबर मतवारसींघातील िलयुक् त सर्वार योिनचेी काम ेसीं ींधधत अधधकायायाींनी 
अदयाप प्रलींब त  ेवण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली असल्हयास, त्यात काय आढळबन आले व 
तवनुिींगाने सीं ींधधत कामे पुणल करण्या ा त कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वयालपबर तालुक्यात ढाळीचे  ाींध, र्ेततळे, ह  क/तुिार, नाला खोलीकरण अर्ा प्रकारची 
एकब ण ७६४ काम ेप्रसताववत असबन त्यापैकी २०६ कामे पबणल करण्यात आली आहेत. 
    तसेच अींिनगाव सुिी तालकु्यात एकब ण ४२३ कामे प्रसतावीत असबन त्यामधील ९७ काम े
पबणल करण्यात आली आहेत. उवलसरत कामे प्रगनतप्ावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही  

___________ 
  

बाळापूर तालुक्यातील ३५ गावाांना दवुित पाण्याचा पुरवठा होत असल्हयाबाबत 
  

(३४)  २६१७४ (१७-०८-२०१५).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  ाळापबर तालुक् यातील ३५ गावाींना वबवित पाण् याचा पुरव ा होत असल्ह याची  ा  हवनाींक १० 
िबन, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननवर्लनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या ा त आरोग् य ववभागान े गावातील पाण् याचे नमुने घेऊन तपासणी केली 
त् यानींतर १७ गावाींना लाल व १७ गावाींना वपवळे का ल वेण् याचा ननणलय घेतला असल्ह याचेही 
आढळबन आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सवर का ल गावाींना ववतसरत करण् यात आले आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सवर तालुक् यातील कोणत् या गावाींना कोणते का ल वेण् यात आले आहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) हे खरे आहे. १८ गावाींना लाल का ल व १७ गावाींना वपवळे का ल वेण्यात आले आहेत. 
(४)  ाळापबर तालुक्यात ६६ ग्रामपींचायती असबन २०१५ च्या पावसाळापबवल सवच्छता सवेक्षणात 
१८ गावाींना लाल व १७ गावाींना वपवळे का ल व उवलसरत गावाींना हहरवे का ल वेण्यात आले आहे. 
(सो त  ाळापबर तालुक्यातील ववुित पाणी असलेल्हया गावाींची यावी िो ली आहे) 
      ाळापबर तालुक्यातील खालील गावाींना लाल का ल वेण्यात आले. 

अ.क्र. प्रा्समक आरोग्य 
कें ्र  

ववुित पाणी नमुने असलेल्हया  
गावाींची यावी 

एकुण 
 

 १ हातरुण हातरुण, खीं ाळा, मोरगाींव, हासणापबर ४ 
 २ पारस ननरींक ० 
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 ३ उरळ काझीखे , कळीं ा,  ु.लोहारा, हाता, 
ननीं ा, उरळ  ु. 

६ 
 

 ४ वा गेाव  ्वा ी, माीं वा, खामखे , कुप्ा, 
तागर्ी, धचींचोली, वपींपळगाव, कव ा 

८ 

                 एकुण १८ 
      ाळापबर तालुक्यातील खालील १७ गावाींना वपवळे का ल वेण्यात आले. 

अ.क्र. 
 

प्रा्समका आरोग्य 
कें ्र  

ववुित पाणी नमुने असलेल्हया  
गावाींची यावी 

एकुण 

१ हातरुण ्ाकळी, ननमकवाल, गायगाव ३ 
२ पारस सरधोरा, व्याळा, वधम, पारस, 

िोगलखे , कोळसा 
६ 

 
३ उरळ सोनधगरी, सवरुपखे , महागाव, कळीं ा, 

वग खे  
५ 

 
४ वा गेाव वा गेाव, वेगाव, धचींचोली ३ 
                 एकुण १७ 

___________ 
  

नाचनवेल (जि.औरांगाबाद) प्राथसमि आरोग्य िें द्राच्या इमारतीची दरुवस्था लाल्हयाबाबत 
  

(३५)  २६४७० (१७-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाचनवेल (जि.औरींगा ाव) प्रा्समक आरोग्य कें ्र ाच्या ामारतीची अत्यींत वरुवस्ा 
झाल्हयान े रुग्णाींच्या िीवास धोका ननमालण झाला आहे, तसेच ये्े कायमसवरुपी पसरचासरका 
नसल्हयान ेप्रसबतीकसरता महहला रुग्ण येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आरोग्य कें ्र ात कायमसवरुपी पसरचासरका नेमण्यासीं ींधात र्ासनाने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच या ामारतीची वरुुसती करण्यासींवभालत र्ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.   
     प्रा्समक आरोग्य कें ्र  नाचवनेल,  जि.औरींगा ाव ये्ील ामारतीस त  ेगेले असल्हयान े
ामारतीची वरुुसतीची कायलवाही सरुु आहे. ये्ील कायमसवरुपी आरोग्य सेववकेच ेसरक्त पवाचा 
कायलभार सारोळा ये्ील आरोग्य सेववकेक  े वेण्यात आला असबन या ह काणी माहे एवप्रल त े
ऑगस् २०१५ अखेर १७ प्रसबती झाल्हया आहेत. 
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(२) सवर पवे सरळसेवा/आींतरजिल्हहा  वलीने भरणे ा त कायलवाही चालब आहे. 
(३) ामारत वरुुसतीची कायलवाही सरुु आहे. 

___________ 
  

िालना येथील महहला व बाल रुग्णालयातील सुसज ि शस्त्रकक्रयागहृ 
ववद्युत िोडणीअभावी बांद असल्हयाबाबत 

  

(३६)  २६५८२ (१७-०८-२०१५).   श्री.अिुमन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना ये्ील महहला व  ाल रुग्णालयातील सुसज्ि र्सत्रकक्रयागहृ (ऑपरेर्न ध्ए्र) 
एक्सप्रेस कफत रमधबन ववदयुत िो णी न झाल्हयामळेु  ींव आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदयुत िो णी करुन र्सत्रकक्रयागार केव्हा सुरु करण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
   िालना ये्ील महहला व  ाल रुग्णालयात अत्यावश्यक सेवेकसरता २४ तास ववदयुत 
पुरव ा होण्यासा श एक्सप्रेस कफत रची व्यवस्ा करण्यात आली आहे. र्सत्रकक्रयागहृ, प्रसुती 
ववभाग व नविात अभलक कें ्र  या ववभागासा श सवतींत्र ववदयुत िो णी करण्यात आलेली असुन 
माहे ड सें र, २०१४ पासबन र्सत्रकक्रयागहृ सुरु करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

नासशि येथील शासलमार रुग्णालयाच्या आवारात शांभर  
खाटाांच ेरुग्णालय उभारण्याच्या ननणमयाबाबत 

  

(३७)  २७०९७ (१७-०८-२०१५).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क ये्ील र्ालीमार रुग्णालयाच्या आवारात र्ींभर खा्ाींचे रुग्णालय उभारण्याचा सन 
२०१३ मध्ये र्ासनाने ननणलय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवर रुग्णालयाचे  ाींधकाम अदयापी न होऊन रुग्णालय कायालजन्वत झाले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नासर्क र्हरातील पा् ी ये्ील सवे नीं र ३०७ या रुग्णालयासा श आरषितक्षत 
िागेवर १०० खा्ाींचे सत्री रुग्णालय सुरु करण्यास तात ीन ेमींिबरी वेण्यात यावी अर्ी मागणी 
स्ाननक लोकप्रनतननधी मा.सावलिननक आरोग्य मींत्री याींनी हवनाींक ३ िबन, २०१५ रोिी 
पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासींवभालत कोणता ननणलय घेतला आहे व त्यानुिींगाने कोणती कायलवाही केली 
आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) कायलवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

िळवण (जि.नासशि) येथील उपजिल्हहा रुग्णालयातील वैद्यिीय अधधिाऱ्याांच्या  
गैरप्रिारामुळे रुग्णाांची गैरसोय होत असल्हयाबाबत 

  

(३८)  २७२०७ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवण (जि.नासर्क) ये्ील उपजिल्हहा रुग्णालयातील वैदयकीय अधधका-याींच्या मनमानी 
कारभारामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचा प्रकार माहे िबन, २०१५ मध्ये ननवर्लनास आला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वैदयकीय अधधकायायाींचा मानमानी कारभार व रुग्णालयातील अनुपजस्ती याची 
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळबन आले व सीं ींधधत वैदयकीय अधधकायायाींवर कारवाई 
करण्यात आली काय, 
(४) नसल्हयाची,  ववलीं ाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१६) :(१) उपजिल्हहा रुग्णालय, कळवण हे १०० खा्ाींचे अदययावत 
रुग्णालय असबन ते् ील एकब ण  सवल १६ वैदयकीय अधधकाया याींची पवे भरण्यात आलेली आहेत. 
या रुग्णालयात िबन, २०१५ मध्ये ४८३८  ा्यरुग्ण तर ६५१ आींतररुग्णाींना उपचार केला आहे. 
वैदयकीय अधधकाया याींच्या मनमानी कारभारामुळे रुग्णाींची गैरसोय झाल्हया ा त कोणतीही तक्रार 
झाल्हयाचे आढळबन येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ (जि.िळगाांव) येथील तापी नदी पुलावरुन डड ांिाची तस्िरी  
िरुन घेवून िाणाऱ् या दोघा व्यापाऱ् याांना अटि िेल्हयाबाबत 

  

(३९)  २७२७६ (१२-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) ये्ील तापी नवी पुलावरुन ड ींकाची तसकरी करुन घेवबन िाणाया या 
वोघा व्यापा-याींना वाहनाींसह हवनाींक ५ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या समुारास स्ाननक गुन्हे 
अन्वेिण र्ाखेच्या पोसलसाींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सवर अ्क करण्यात आलेल्हया व्यापाया याींवर  कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास,  ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मुक्ताईनगर वनके्षत्रातील वनपाल, कुयाहा पानाच ेयाींनी प्र्म गुन्हा सरपो ल् हवनाींक 
५.४.२०१५ नुसार गुन्हा नोंववबन, आरोपी  याींच्या ववरुध्व प्र्म शे्रणी न्यायालयात हवनाींक 
२३.६.२०१५ रोिी न्यायालयात आरोप पत्र वाखल केले असबन, न्यायालयीन केस क्रमाींक 
५५८/२०१५ हा आहे. 

___________ 
  

पालम (जि.परभणी) येथील शासिीय दवाखातयाांची अत्यांत 
दरुवस्था लाल्हयाने रुग्णाांची होणारी गैरसोय 

  

(४०)  २७५८२ (१७-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालम (जि.परभणी) ये्ील र्ासकीय ववाखान् याींची अत् यींत वरुवस ् ा झाल्ह यान े
र्सत्रकक्रयागहृ, कु ब् ीं  ननयोिन र्स त्रकक्रयेची सोय नाही. अपुरा औिध पुरव ा, अपुरा कमलचारी 
वगल व घाणीचे साम्राज् य यामुळे रुग् णाींची गैरसोय होत असबन ववाखान् याींची व् यवस ् ा पबणपणे 
कोलम ली असल्ह याचे माहे म,े २०१५ मध् ये वा त् या वरम् यान ननवर्लनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सवर प्रकरणी चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त रुणालयातील गैरसोयी वबर करण् या ा त कोणती कायलवाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
   ग्रामीण रुग्णालय, पालम, जि.परभणी ये् ेसन २०१५-१६ या विालत माहे ऑगस्, २०१५ 
अखेर ६० महहलाींवर कु ब् ीं  ननयोिन र्सत्रकक्रया व ८७ रुग्णाींवर लघरु्सत्रकक्रया करण्यात आल्हया 
आहेत. रुग्णालयात आवश्यकतेनसुार औिधासा ा उपलध आहे. ये्ील मींिबर अधधकारी व 
कमलचारी याींच्या २६ पवाींपकैी १९ पवे भरलेली आहेत. रुग्णालयात हववसातबन वोन वळेेस 
सवच्छता करण्यात येते. माहे मे, २०१५ वा त्या समुारास या रुग्णालयाची व्यवस्ा 
कोलम ल्हयाचे ननवर्लनास आलेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज यात लोिसहभागातून पाणलोट के्षत्र वविास िरुन  
त्याद्वारे उत्पतन व उत्पादिता वाढवण्याबाबत 

  

(४१)  २८१७७ (२७-१०-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लोकसहभागातबन पाणलो् के्षत्र ववकास करुन त्यादवारे उत्पन्न व उत्पावकता 
वाढववण्याकसरता आ ण र्ाश्वत पद्धतीन ेउपिीववकेची सुरषितक्षतता याकसरता एकाजत्मक पाणलो् 
व्यवस्ापन कायलक्रम रा ववला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कायलक्रमाअींतगलत घेण्यात येणायाया कामात सींसकरण करण्याकसरता 
ननधीतबनच काही तरतबव केली िाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यात काय कामे करण्यात येतात, 
(४) असल्हयास, कामाींच ेवेगळ्या यींत्रणेक बन लेखापरीक्षण करुन हह कामे केली िातात काय  
याची र्हाननर्ा करुन घेण्या ा त र्ासनाची भबसमका काय, 
(५) अदयाप र्हाननर्ा करुन घेण्या ा त ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०२-२०१६) :(१) व (२) होय 
(३) सवर योिनेंतगलत र्ेती  ाींध  ींहवसती, ढाळीचे  ाींध, सलग समतल चर, र्ेततळे, भात र्ेती 
वरुुसती, भात खाचरे तयार करणे, अनग  वग ी  ाींध, लहान मातीचे  ाींध माती नाला  ाींध, 
नाला खोलीकरण,  ो ी वरुुसती, ात्यावी कामे करण्यात येतात. 
(४) व (५) एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्ापन कायलक्रमाींतगलत ववववध सतरावर झालेल्हया सवल 
कामाींवर केलेल्हया खचालचे लेखापसरक्षण  जिल्हहाननहाय ननयुक्त केलेल्हया सनवी लेखापालाींक बन 
करण्यात येत.े लेखापसरक्षण अहवालातील आके्षपाींची पुतलता अनुपालन जिल्हहासतरावरील 
सहाय्यक लेखा अधधकारी व स ींधधताींक बन करुन घेण्यात येते. जिल्ह्याचा एकबत्रत 
लेखापरीक्षण अहवाल वसुींधरा पाणलो् ववकास यींत्रणा, पुणे ये्े सावर केला िातो. सवल 
जिल्ह्याींच्या एकबत्रत लेखापसरक्षण अहवाल, राज्यसतरावरील सनवी लेखापालामाफतल त एकबत्रत 
करुन राज्याचा एकबत्रत लेखापसरक्षण अहवाल वरविी कें ्र  र्ासनास व धमालवाय आयुक्त, मुीं ई 
याींना सावर करण्यात येतो. 

___________ 
  

”दरी तेथ ेबाांध” या वन व पयामवरण सांवधमन प्रिल्ह पाबाबत 
  

(४२)  २८७६९ (१३-०१-२०१६).   श्री.हिमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा ( जिल्ह हा  ुल ाणा) तालुक् यातील अजिीं ा पवलत राींगामध् ये वन व पयालवरण 
सींवधलनाच् या दृष ्ीने “वरी ते्े  ाींध” या प्रकल्ह पासींवभालत लोकप्रनतननधीींक बन केलेली मागणी 
र्ासनास माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या वरम्यान प्राप् त झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, त् या ा तचा आराख ा  र्ासनाने सीं ींधधत ववभागाक बन मागववला आहे, हे 
वेखील खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास त् यानुसार सवर प्रकल्ह पाच् या अींमल िावणी ा त र्ासनाक बन कोणती कायलवाही 
करण् यात आली वा येत आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) उप वनसींरक्षक,  ुलढाणा याींच्या सतरवर “वरी ते् े  ाींध” या सींकल्हपनेवर प्रारुप 
आराख ा तयार करण्या ा त तपासणी करुन पुढील योग्य ती कायलवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज यात वनधन-िनधनाचे ववक्री िें द्र सुरू िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
(४३)  २९९३६ (०३-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), डॉ.सांतोि टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वनधन-िनधनाच े ववक्री कें ्र  सुरू करण्याचा प्रसताव र्ासनाच्या ववचाराधीन 
असल्हयाचे हवनाींक १६  ऑगस्, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननवर्लनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, सवरील वनधन-िनधन योिनेंतगलत गावागावाींत ससमत्या स्ापन करण्यात 
येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ककती सवसयाींची ससमती ग शत करण्यात येणार आहे व सवरील ससमती 
केव्हापासबन कायलरत होणार आहे, त्याचा नेमका उद्दरे् काय आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायलवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची सवलसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१०-०२-२०१६) :(१) नागपबर ये्े प्रायोधगक तत्वावर वनधन िनधन हे 
ककरकोळ ववक्री कें ्र  हवनाींक १६.८.२०१५ रोिी सुरु करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उदगीर (जि.लातूर) तालुक्यातील वनववभागाचे ववभागीय िायामलय मांिूरीबाबत 
  

(४४)  ३०७६४ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उवगीर (जि.लातबर) तालुक्यातील ववभागीय कायाललय मींिबरीसा श लोकप्रनतननधीींनी हवनाींक 
२१ ऑगस्, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वनववभागाच्या कायाललय मींिबरीसा श र्ासनान े कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) औरींगा ाव वनवतृ्तात उसमाना ाव वनववभाग हा उसमाना ाव व लातबर अर्ा वोन 
जिल्ह्यात ववभागाला असबन या ववभागाच ेवनके्षत्र फतक्त ९०.३० चौ.कक.मी. आहे. तसचे यापबवी 
लातबर मुख्यालयासा श सहा. वनसींरक्षकाींचे १ पव स्लाींतरीत सुध्वा करण्यात आले आहे. अर्ा 
पसरजस्तीत लातबर ये्े सवतींत्र नवीन उपववभाग सुरु करण्याची आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील नातनि येथील माळढोि पक्षी अभयारण्यातील िमीन राज य  
शासनाने िमीन खरेदी-ववक्री व ििम नोंदीसाठ  परवानगी हदली असली तरी  

या आदेशाची अांमलबिावणी होत नसल्हयाबाबत 
(४५)  ३३३४८ (१३-०१-२०१६).   िुमारी प्रिणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुभाि देशमखु 
(सोलापूर दक्षक्षण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती 
ननममला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापबर जिल्ह्यातील नान्नि ये्ील माळढोक पक्षी अभयारण्यातील िमीन राज्य 
र्ासनाने िमीन खरेवी-ववक्री व किल नोंवीसा श परवानगी हवली असली तरी या आवेर्ाची 
अींमल िावणी करण्यात आली नसल्हयाच े माहे ऑक््ो र, २०१५ मध्ये वा त्यावरम्यान 
ननवर्लनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, माळढोक  ाधधत के्षत्रातील प्रश्न मागी लागत नसल्हयान े माळढोक  ाधधत 
र्ेतक-याींमध्ये तीव्र असींतोि आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यर्ासनान े माळढोक पक्षी अभयारण्यातील िमीनीतील ताींबत्रक  ा ी वबर 
करुन र्ासनाच्या आवेर्ाची तात ीने अींमल िावणी करण्या ा त कोणती कायलवाही केली या 
करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, उक्त प्रश्न ा त कोणतीच कायलवाही होत नसल्हयास,  ववलीं ाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) माळढोक अभयारण्याच्या पनुरलचनेस राषरीय वन्यिीव मीं ळाच्या स्ायी ससमतीन े
मान्यता हवली असबन त्या अनुिींगाने सुधारीत अधधसबचना िारी करण्याची कायलवाही र्ासन 
सतरावर चालब आहे. पुनरलधचत अभयारण्यात फतक्त ४८०.२९ हेक््र खािगी के्षत्राचा समावरे् 
असबन त्याच्या सींपावनाची कायलवाही झालेली आहे. सवर अधधसबचना िारी झाल्हयावर खािगी 
िसमनीववियक  ा ीींवर वन्यिीव (सींरक्षण) अधधननयमाींच्या तरतबवी आकृष् होणार नाहीत. 
  

___________ 
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परभणी येथील वन ववभागाचे िायामलय हहांगोली येथे स्थलाांतररत िरण्याबाबत 
  

(४६)  ३४७५१ (१३-०१-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी ये्ील कारेगाव रसत्यावर असलेले वन ववभागाचे कायाललय हहींगोली ये् े
स्लाींतसरत  करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, परभणी कायाललय ४० विालपासबन कायलरत असबन या कायाललयात एकब ण ४५ 
कमलचारी असताना व परभणी ये्े त्याींच्यासा श ननवासस्ान ेअसतानाही हे कायाललय हहींगोली 
ये्े स्लाींतसरत करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, हहींगोली पेक्षा परभणी जिल्ह्यातील वन ववभागाच ेभौगोसलक के्षत्र िासत आहे 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या स्लाींतरास परभणी जिल्ह्यातील नागसरकाींचा ववरोध आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, या सींवभालत पुढे कोणती कायलवाही केली आहे वा या ा तची सदय:जस्ती काय 
आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०२-२९१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्ह्यातील मध्य चाांदा वन ववभागातील रािूरा वनपररके्षत्रात 
वनीिरणाच्या िामात लालेला गैरव्यवहार 

  

(४७)  ३५०४० (१३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चीं्र पबर जिल्ह्यातील मध्य चाींवा वन ववभागातील रािबरा वनपसरके्षत्रात वनीकरणाच्या 
कामात मो ा गैरव्यवहार झाल्हयाच े हवनाींक १० ऑक््ो र, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननवर्लनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे यापबवी याच वनववभागातील धा ा वनपसरके्षत्रातही वनीकरण कामात गैरव्यवहार 
झाल्हयाचे ननवर्लनास आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळबन आले, 
(४) असल्हयास, चौकर्ीनसुार सीं ींधधत वोिी अधधकाया याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अदयाप कारवाई केली नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
भांडारा-गोंहदया जिल्हहयात शासनाच्या दलुमक्षामुळे बाांबू िामगाराांवर होत असलेल्हया अतयायाबाबत 
  

(४८)  ३६१६४ (१३-०१-२०१६).   डॉ.समसलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भीं ारा-गोंहवया जिल्ह ्यातील वनववभागाक बन आलेले नन धं व र्ासनातफेत  ाीं ब वेणे  ींव 
केल्हयामुळे व्यवसायावर अवलीं ुन असलेल्हया जिल्ह्यातील हिारो  ाीं ब कामगारावर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ३०-३२ विालपासबन र्ासनाने या  ुर  कामगाराींची वखल घेऊन  ाीं ब ववक्रीचे कें ्र  
स्ापन केले पण र्ासनाच्या उवाससनतेमुळे विलभरातच हा उपक्रम  ींव करण्यात आला,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, असींघह्त  ाीं ब कामगाराींसा श  वनववभागाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे. 
(४)  नसल्हयास, ववलीं ाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१०-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. ननस तार आगार (ववक्री कें ्र )  ींव करण् यात आलेले नसबन या ननस तार 
आगारावरुन  ुरु  कामगाराींना  ाीं ब पुरव ा करण्यात येतो. 
(३) व (४)  ुरु  कामगाराींना ननसतार वरावर ननयसमतपणे  ाीं ब पुरव ा करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

मौिा दातोडी (ता. आणी, जि. यवतमाळ) येथील िांगलातील  
फुटलेल्हया तलावाचे रुां दीिरण व नतुनीिरण िरण्याबाबत 

  

(४९)  ३६८३५ (१३-०१-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा वातो ी (ता.आणी, जि.यवतमाळ) ये् ेिींगलातील फुत्लेल्हया तलावाचे रुीं वीकरण व 
नुतनीकरण सींवभालत लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी वनपसरके्षत्र अधधकारी (वषितक्षण आणी) याींना 
हवनाींक ४ ऑक््ो र, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननवेवन हवले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सवर ननवेवनावर कोणती कायलवाही करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, त्याचे ्ो क्यात सवरुप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मौिे वातो ी वनपसरके्षत्र (वषितक्षण आणी) ये्ील तलाव वरुुसत करण्याची 
मागणी िुनीच आहे. सवरचा प्रसताव मींिुरीसा श जिल्हहा ननयोिन ससमतीक  े सावर 
करण्याकसरता सध्या पुरेसा ननधी उपलध नाही. तसेच सवरचे गाव िलयुक्त सर्वार 
असभयानात समाववष् नसल्हयान े ही अींवािपत्रके पुढील कायलवाहीकसरता जिल्हहा ननयोिन 
ससमतीक  ेसावर करण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

िसारा (जि.ठाणे) वन ववभागाच्या वन पररके्षत्रात मोाया  
प्रमाणात िांगल तोड होत असल्हयाबाबत 

  

(५०)  ३७८५७ (१३-०१-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (जि. ाणे) वन ववभागाच्या अधधकारी व कमलचायायाींमुळे मौिे ख ी, कसारा, सर्रोळ, 
ववहीगाींव, वार्ाळा वन पसरके्षत्रात मोठ्या प्रमाणात िींगल तो  होत असल्हयाच ेमाहे ऑक््ो र, 
२०१५ मध्ये वा त्यावरम्यान ननवर्लनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िींगल तो ीमळेु वनसपती तसेच साग, धाव ा यासारख े वकृ्ष नष् झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यावर र्ासनाने काय उपाययोिना व कारवाई केली आहे ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (११-०२-२०१६) :(१) स्ाननक रहहवार्ी याींचींक बन िळाऊ सरपण, 
र्ेतीची अविारे, माीं व व ातर वैनींहवन गरिाींसा श खालीलप्रमाणे वकृ्षतो  झाली आहे. 

पसरके्षत्र वकृ्षतो  सींख्या नुकसानी ककीं मत  ु ािवळील िप्त 
मालाची ककीं मत 

ख ी १४ ४७२७ ४२९४ 
ववहहगाव ९ २०३४ ९०७ 
वार्ाळा १३ १४२९ १२१५ 
एकब ण ३६ ८१९० ६४१६ 

(२) यामध्ये साग -२, ऐन-२०, हेवब-३, पळस-१ धाव ा-२ ाींिायली-६, सावर-१ व सर्रस-१ अस े
एकब ण ३६ वकृ्षाींची तो  झाली आहे. 
(३) अवैध वकृ्षतो ीवर आळा घालण्यासा श खालीलप्रमाणे उपाययोिना केली आहे. 
 सींवेवनर्ील/अनतसींवेवनर्ील ननयतके्षत्राींची ननयसमतपणे तपासणी करणेत येते. 
 वनोपि तपासणी नाक्याींवर सींर्यासपवसरत्या िाणायाया वाहनाींची तपासणी करण्यात येते. 
 रात्रगसत घालण,े सींर्यीत ह काणी अचानक धा ी घालणे, नाका ींवी करणेची कायलवाही 

केली िात.े 
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 वनगुन््यात सहभागी असलेल्हया सराईत गुन्हेगाराींच्या हालचालीींवर पाळत  ेवली िाते. 
 ग्रामीणाींच्या सहभागातबन वन व्यवस्ापन या कायलक्रमाववियी िनिागतृी, वनसींरक्षण 

ससमत्याींचा वनसींरक्षणाच ेकामात सकक्रय सहभाग घेण्यात येतो. 
 वनगुन्हा नोंवववण्यात आल्हयावर त्या ा त समरी रायल्हसच्या तरतवुीनुसार न्यायालयाच े

लक्ष वेधबन तात्काळ कारवाई करणेत येते. 
 वनसींरक्षणासा श कफतरते प्क कायलरत आहेत. 

   

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुीं ई. 


