
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सदसुष्टावी यादी 
 

महाराष्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भातिुली तालुिा रुग्णालय व रामािेअर हॉस्पपटल बडनेरा (स्ि.अमरावती) येथील  
अधधिारी व िममचाऱयाांची पदे तात्िाळ भरणेबाबत 

  

(१)  ११४० (२३-१२-२०१४).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भातकुली तालुका रुग्णालय व ट्रामा केअर हॉस्पप्ल बडनेरा (स्ि.अमरावती) या दोन्ही 
हॉस्पप्लमध्ये रुग्णाींच्या आरोग्य सेवा सुरु करणेसाठी अधिकारी व कममचारी याींची ननयुक्ती 
केव्हापयतं करण्यात येणार आहे, 
(२) असल्यास, ननयुक्ती करण्यात येणाऱ्या पदाींची ननर्ममती कोणत्या सींवगामतील करण्यात येईल 
व पदाींची भरती किी करण्यात येईल, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२५-०८-२०१५) : (१) व (२) शासन ननणमय दद. १३.०५.२०१४ अन्वये ग्रामीण 
रुग्णालय भातकुली येथे १३ पदाींना मींिूरी देण्यात आलेली आहे. सदर रुग्णालयाच ेबाींिकाम 
पूणम झाले असून सदर इमारत अद्याप हपताींतरीत झालेली नाही. 
     ट्रामा केअर सें्र बडनेरा स्ि.अमरावती येथ ेशासन ननणमय दद. १३.३.२०११ अन्वये  ३ 
पदाींना मींिूरी देण्यात आली असनू त्यापैकी ४ पदे भरलेली व ९ पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदे 
भरण्याची कायमवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती स्िल् हा सामान्य रुग् णालय येथ ेववववध वगाामची ६० पदे ररक् त असल्याबाबत 
  

(२)  १५५५ (२२-१२-२०१४).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती स्िल् हा सामान् य रुग् णालय येथ े ववववि वगामची ६० पदे ररक् त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) सदर पदे ररक् त असल् यान े रुग् णालयाच् या व् यवप थापनेत खोबींबा ननमामण होवून रुग् ण 
व् यवप थेवर ववपरीत वप रणाम होत असल् यान ेपदाींना मींिूरी प्रदान करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१७-०८-२०१५) : (१) अमरावती स्िल्हा सामान्य रुग्णालयाकरीता वगम-१ त े
वगम-४ ची ५८० पदे मींिूर असून त्यापैकी ४४१ पदे भरलेली असून १३९ पदे ररक्त आहेत. 
(२) व (३) वगम-१ ची १६ ररक्त पदे, वगम-२ ची ८ ररक्त पदे, वगम-३ ची ५२ ररक्त पदे व वगम-४ 
ची ६३ ररक्त पदे भरण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मुांबई-अहमदनगार राष् रीय मागाम  . ८ वर वसई तालुक् याच् या (स्ि.पालघर)  
हद्दीत ३०० खाटाांचे ससुज् ि रुग् णालय सुरु िर याबाबत 

  

(३)  १९०५ (२२-१२-२०१४).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-अहमदनगर राष ट्रीय मागम  . ८ वर वसई तालुक् याच् या (स्ि.पाल)र) हदीत ३०० 
खा्ाींच े सुसज् ि रुग् णालय सुरु करण् यात याव े अशी मागणी प थाननक लोकप्रनतननिी 
मा.मुख् यमीं्ी याींचेकड ेददनाींक ९ ऑगप ्, २०१२ रोिी वा तदनींतर आिर्मतीस सातत् याने लेखी 
ननवेदनाद्वारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता ननणमय )ेतला आहे, 
(३) अद्यापी ननणमय )ेतला नसल् यास, त् याची सवमसािारण कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच मुींबई-अहमदनगर राष ट्रीय मागामवर सातत् याने होणारे अप)ात तसचे या महामागामच् या 
पररसरात मोठ्या प्रमाणात असलेली आददवासी लोकसींख् या याींना चाींगली आरोग् य सेवा उपल् ि 
होण् याच् यादृष्ष ्ीने ववनाववलींब वसई तालुक् याच् या हदीत मागणीप्रमाणे ३०० खा्ाींच् या सुसज् ि 
रुग् णालयास मींिूरी र्मबून त े लवकरात लवकर कायामस्न्वत होण् याच् या दृष्ष ्ीन े शासनाची 
भूर्मका काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०८-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. पथाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
मा.मुख्यमीं्ी याींचेकड े ददनाींक ०९ ऑगप् २०१२ रोिी वा तद्नींतर मुींबई अहमदाबाद 
महामागामवर (स्ि.पाल)र) वसई तालुक्याच्या हदीत २०० खा्ाींचे सुसज्ि रुग्णालय सुरु 
करणेबाबत लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे. 
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(२) व (३) शासन ननणमय ददनाींक ०९ िुन, २०१४ अन्वये वसई येथे १०० खा्ाींचे उपस्िल्हा 
रुग्णालय पथापन करण्यास मान्यता ददली आहे. या रुग्णालयासाठी िागा उपल्ितसेाठी 
स्िल्हा शल्य धचकीत्सक, ठाणे याींच्यापतरावर कायमवाही सुरु आहे. 
(४) मुींबई अहमदाबाद राषट्रीय महामागामवर मनोर येथ े ग्रामीण रुग्णालयाच े २०० खा्ाींमध्ये 
शे्रणीविमन व ट्रामा केअर युनी्ची पथापना करण्यास शासन ननणमय ददनाींक १७.१.२०१३ अन्वये 
मान्यता ददली आहे. ग्रामीण रुग्णालय, पाल)रच े१०० खा्ाींमध्ये शे्रणीविमन करण्यास मान्यता 
ददली आहे. त्यार्शवाय ३० खा्ाचे ग्रामीण रुग्णालय, ववरार, ५० खा्ाींची उपस्िल्ल्हा 
रुग्णालय, कासा, १०० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय, डहाणू, ३० खा्ाींच े ग्रामीण रुग्णालय, 
तलासरी कायामस्न्वत असल्याने महामागामवरील अप)ातग्रपताींवर तातडीने उपचार करण्यात 
येतात. 

___________ 
वधाम स्िल््यातील हहांगाणघाट भागाातील औद्योधगाि िामगााराांना ईएसआयसी (राज्य िामगाार 

ववमा योिना) ही योिना अद्याप पयतं लागूा िरयात आली नसल्याबाबत 
 

(४)  २७०१ (२३-१२-२०१४).   श्री.समीर िुणावार (हहांगाणघाट) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) विाम स्िल््यातील दहींगण)ा् भागातील औद्योधगक कामगाराींना ईएसआयसी (राज्य 
कामगार ववमा योिना) ही योिना अद्याप पयतं लागू करण्यात आली नसल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत राज्य शासनाने चौकशी केली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढबून आले व दहींगण)ा् औद्योधगक कामगाराींना 
ईएसआयसी (राज्य कामगार ववमा योिना) ही योिना लागू करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) राज् य कामगार ववमा योिना, दहींगण)ा् येथील सेवा दवाखान् यातील पदे मोठया प्रमाणात 
ररक् त असल् यामुबे सेवा दवाखान् यामाफतम त िाम व वणी या षेेत्ातील कामगाराींना वैद्यकीय 
सेवा पुरववणे शक् य नसल् यान ेसदर नववन षेेत्ामध् ये राज् य कामगार ववमा योिना लागू करणे 
शक् य नाही. 
       राज् य कामगार ववमा योिनेतील ररक् त पदे भरण् याबाबत कायमवाही करण् यात येत 
असून ररक् त पदे भरण् यात आल् यानींतर दहींगण)ा् तालुकयातील नववन षेेत्ामध् ये राज् य 
कामगार ववमा योिना लागू करण् याबाबत कायमवाही करता येईल. 
(४) सन २०१० मध् ये राज् य मीं्ी मींडबान ेसींपूणम राज् य कामगार ववमा योिना ही सींपूणम योिना 
राज् य कामगार ववमा महामींडब, नवी ददल् ली याींच् याकड े हप ताींतरीत करण् याचा ननणमय )ेतला 
होता. त् यामुबे नववन िोरणात् मक ननणमय हो  शकले नाही. 

___________ 



वव.स. ६७ (4) 

नागापूर मांडळातील आरोग्य ववभागाातांगामत चांद्रपूर, भांडारा, गाडधचरोली, गाोंहदया, नागापूर, वधाम या 
सहा स्िल्हयात ववववध ववभागाात तज्ञ वैद्यिीय अधधिा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(५)  ३०१९ (२३-१२-२०१४).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर मींडबातील आरोग्य ववभागातींगमत चींद्रपूर, भींडारा, गडधचरोली, गोंददया, नागपूर, 
विाम या सहा स्िल््यात पाच स्िल्हा रुग्णालये, दोन प्ी रुग्णालये, तीन शींभर खा्ाींची 
उपस्िल्हा रुग्णालये, दहा पन्नास खा्ाींची उपस्िल्हा रुग्णालये, ५१ ग्रामीण रुग्णालये, २५१ 
प्राथर्मक आरोग्य कें द्र, १ हिार ६४३ उपकें द्र मध्ये ३५३ ववववि ववभागाच्या तज्ञ वैदयककय 
अधिका-याींची पदे मींिूर असनू ४१४ वैदयकीय अधिका-याींची पदे ररक्त असल्याची िक्कादायक 
मादहती ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१४ च्या सुमारास ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त असलेल्या वैदयककय अधिका-याींच्या िागा भरण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायमवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची सवमसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२५-०८-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     नागपूर मींडबात एकूण ५ स्िल्हा रुग्णालये, २ प्ी रुग्णालये, ३ उप स्िल्हा रुग्णालये 
(१०० खा्ा), १० उप स्िल्हा रुग्णालय (५० खा्ा), ५२ ग्रामीण रुग्णालये, २५१ प्राथर्मक 
आरोग्य कें दे्र व १६४३ उपकें दे्र कायामस्न्वत आहेत. 
     सदर आरोग्य सींपथामध्ये वैद्यकीय अधिकारी वगम-१ सींवगामची २४१ पदे मींिूर असनू 
१०० पदे भरलेली आहेत व १४१ पदे ररक्त आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी ग्-अ सींवगामची 
१०६३ पदे मींिूर असून ८७० पदे भरलेली आहेत व १९३ पदे ररक्त आहेत. उक्त दोन्ही 
सींवगामतील भरलेल्या एकूण ९७० पदाींमध्ये १२४ ववशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी कायमरत आहेत. 
     प्राथर्मक आरोग्य कें द्रामध्ये एमबीबीएस / बीएएमएस अहमतािारक वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याींची ननयुक्ती केली िात.े तसेच ग्रामीण रुग्णालय व त्यावरील रुग्णालयाींसाठी तज्ञ 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींचे प्रमाणक ननस्श्चत केलेले आहे. 
     सद्य:स्पथतीत राषट्रीय आरोग्य अींतगमत आयपीएचएस योिनेखाली नागपूर मींडबात 
एकूण १२५ वैद्यकीय अधिकारी करार तत्वावर कायमरत असनू त्यात ९२ तज्ञ वैद्यकीय 
अधिकारी समाववष् आहेत. 
(२) पवतीं् ननवड मींडबामाफतम त र्शफतारसप्राप्त उमेदवाराींमिून एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये ७४ 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींना नागपूर पररमींडबात पदपथापना देण्यात आल्या आहेत. तसचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींवर कीं ्ा्ी पध्दतीन ेनेमणुका देण्याबाबतचा ननणमय )ेण्यात 
आला असून त्यानूसार कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर स्िल््यातील आरोग्य िें द्रातील वैद्यिीय अधधिाऱयाांची  
ररक्त पदे तातडीने भरणेबाबत 

  

(६)  ३७८४ (२३-१२-२०१४).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगारी) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर स्िल्हामध्ये आरोग्य कें द्रामध्ये ५७ वैदयककय अधिकारी पदे ररक्त आहेत त्यामुबे 
आरोग्य सुवविा अभावी रुग्णाींची मोठया प्रमाणावर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींना चाींगल्या प्रकारे आरोग्य सुवविा पुरववण्यासाठी सदरहू ररक्त पदे 
तातडीने भरुन वैदयकीय सेवा पुरवणेबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२५-०८-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कोल्हापूर स्िल्हा पररषदेअींतगमत आरोग्य ववभागात ७३ प्राथर्मक आरोग्य कें द्र, ५ आरोग्य 
पथके, ३ तालुका दवाखान,े १ स्िल्हा प्रर्शषेतण कें द्र व १२ तालकुा आरोग्य अधिकारी येथ े
वैद्यकीय अधिकारी ग् - अ सींवगामची १६७ पदे मींिूर असून त्यापकैी ९४ पथायी २० अपथायी 
व ६ बींिप्ीत अशी १२० पदे भरलेली असून ४७ पदे ररक्त आहेत. उपल्ि वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याींमाफतम त रुग्णाींना आवश्यक ती रुग्णसेवा उपल्ि करुन देण्यात येत.े 
(२) पवतीं् ननवड मींडबामाफतम त र्शफतारसप्राप्त उमेदवाराींमिून एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये १४ 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींना कोल्हापूर स्िल्हा पररषद अींतगमत प्राथर्मक आरोग्य कें द्रात पदपथापना 
देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई-मुलुांड येथील िामगाार हॉपपीटल मधील सोयीसुववधा 
  

(७)  ३९९८ (२३-१२-२०१४).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - मुलुींड येथील कामगार हॉपपी्लवर शासनान े कें द्र शासनाची देखरेख असल्याच े
साींधगतले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगार हॉपपी्ल ५० ्क्के कममचारी नाही, ॲम््यलुन्स नाही, शव कषेत नाही, 
ऑपरेशन धथए्रमध्ये पुरेशी सामुग्रीही नसल् यामुबे ४०० रुग्णाींकररता असलेल्या कामगार 
हॉपपी्लमध्ये फतक्त १०० रुग्ण ददसण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगार हॉपपी्लच्या सुवविाींसाठी शासनान े कोणत्या उपाययोिना केल्या 
ककीं वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१७-०८-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्य कामगार ववमा योिनचेी अींमलबिावणी कें द्र व राज्य शासनाकडून केली िाते. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय, मुलुींड येथ े ४३ ्क्के पदे ररक्त आहेत. 
रुग्णालयातील ३ रुग्णवादहका  िुन्या हो न ननकामी झाल्याने हेल्पलाईन १०८ माफतम त 
शासकीय तसेच दरप्का माफतम त खािगी रुग्णवादहका उपल्ि करुन देण्यात येतात.     
     राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालयात शवकषेत कायमरत नसल्याने िवबच्या एम.्ी. 
अग्रवाल महानगरपार्लका रुग्णालयामध्ये पयामयी व्यवपथा करण्यात आली आहे. तसेच 
रुग्णालयातील ऑपरेशन धथये्रमध्ये दैनींददन तसेच आपत् कालीन शप्क येकरीता आवश्यक 
ती यीं्सामुग्री उपल्ि असून सन  २०१४-१५  मध्ये ७८५ शप्क या, ४२१ प्रसुती व प्रनतददन 
आींतर रुग्णाींची सींख्या ८४ आहे. 
(३) राज्य कामगार ववमा महामींडबामाफतम त तात्पुरत्या पवरुपात कीं ्ा्ी पध्दतीवर १ वषामच्या 
कालाविीकरीता अींशकालीन ववशषेज्ञाींची व शासनामाफतम त बींिपत्र्त वैद्यकीय अधिकारी व 
पररचारीकाींची ननयुक्ती करण्यात येते. 
     ररक्त पदे भरण्याबाबत कायामवाही करण्यात येत आहे. 
     वैद्यकीय यीं् व उपकरणे खरेदीसाठी कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) सन २०१० मध्ये महाराषट्र राज्य मीं्ी मींडबान े सींपूणम राज्य कामगार ववमा ही सींपूणम 
योिना राज्य कामगार ववमा महामींडब, नवी ददल्ली याींच्याकड ेहपताींतरीत करण्याचा ननणमय 
)ेतला होता. त्यामुबे नवीन िोरणत्मक ननणमय हो  शकला नाही. 

___________ 
 

वाघोली (स्ि.पुणे) येथील प्राथसमि आरोग् य िें द्राची शे्रणीवा  िरणेबाबत 
  

(८)  ४२१७ (२३-१२-२०१४).   श्री.िगादीश मुळीि (वडगााव शेरी) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वा)ोली (स्ि.पुणे) येथे पुणे या प्राथर्मक आरोग् य कें द्रामध्ये शासकीय रुग्णसेवेवर अपुऱ्या 
कममचारी वगामअभावी ताण ननमामण हो न पररसरातील रुग्णाींना योग्य वेबेत उपचार र्मबत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वा)ोली प्राथर्मक आरोग्य कें द्राची शे्रणी वाढ करण्याची व कममचा-याींची पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) प्राथर्मक आरोग्य कें द्र, वा)ोली, ता.हवेली, 
स्ि.पुणे च्या कायामष ो्ातील एकूण लोकसींख्या ९१८३१ इतकी आहे. प्राथर्मक आरोग्य कें द्र 
वा)ोलीकरीता १५ पदे मींिूर असनू त्यापैकी १४ पदे भरलेली आहेत. सफताई कामगाराच ेररक्त  
असलेले १ पद भरण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
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आरोग् य ववभागाात सुमारे ११ हिार अधमवेळ प री पररचर िायमरत असल्याबाबत 
  

(९)  ६१७६ (०६-०४-२०१५).   श्री.भापिर िाधव (गुाहागार), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागाल), श्री.स्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   
सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज् य शासनाच् या आरोग् य ववभागात सुमारे ११ हिार अिमवेब प ्ी पररचर कायमरत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिमवेब असनूही सकाबी ७ ते सायींकाबी ५ पयतं उपकें द्रात थाींबण,े सहाय्यक 
आरोग् यसेववका याींच् यासोबत कफतरती करणे, प्रसुतीनींतरही प वच् छता, उपकें द्राची साफतसफताई व 
देखभाल, लसीकरणासारख् या ६ राष ट्रीय कायम मात पूणम सहभाग, कु्ुींबकल् याण ननयोिनाच् या 
शप ्क येवेबी त् यानींतरची प वच् छता करणे आदद कामे या प ्ी पररचर करतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) प ्ी पररचराींच् या अींशकालीन प ्ी पररचर सीं)्ननेे अिमवेब हा श् दप्रयोग काढून ्ाकावा, 
मानिन १५ हिार कराव,े शासकीय कममचा-याींना दिाम द्यावा, चतुथमशे्रणी कममचारी म् हणून 
स्िल् हा पररषदेत सामावून  यावे, गणवेश व ओबखप् द्यावे, या मागण् या शासन व 
लोकप्रनतननिीींकड ेलेखी प वरुपात केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, प ्ी पररचराींच् या मागण् याींवर शासनाकडून कोणता ननणमय )ेण् यात आला आहे 
वा )ेण् यात येत आहे ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१७-०८-२०१५) : (१) राज्यात सावमिननक आरोग्य उपकें द्रासाठी प्रत्येकी १ या 
प्रमाणे १०५८० अिमवेब प्ी पररचर आहेत. 
(२) ए.एन.एम.ला मदतनीस म्हणून अींशकालीन प्ी पररचर याींनी अींशकालीन काम करणे 
अपेक्षषेतत आहे. 
(३) व (४) मा.लोकप्रनतननिी याींनी प्ी पररचर याींना ककमान वेतन मार्सक रु. १०,०००/- 
देण्याबाबतची मागणी केली आहे. सदर प्रपतावाची शासन पतरावर छाननी सुरु आहे. 

___________ 
 

सशरगााव (ता.अांबरनाथ) येथील १९७४ मध्ये हदलेल्या िसमनीवर वनिसमनीचे आरक्षण टािून 
नगारपासलिेने अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(१०)  ७०७७ (०४-०४-२०१५).   श्री.स्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल िगाताप (श्रीगाोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागाल), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदवली पूवम), श्रीमती सांगाीता ठोंबरे (िेि), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), 
श्री.रािेश क्षीरसागार (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुस्ित समणचिेर (हातिणांगाले), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगारी), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) छ्पती र्शवािी महारािाींचे र्शलेदार नरवीर बािीप्रभ ुदेशपाड ेयाींच वींशि पवातींत्र्यसैननक 
रामचींद्र देशपाींड े याींना र्शरगाव (ता.अींबरनाथ) येथील १९७४ मध्ये ददलेल्या िर्मनीवर 
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वनिर्मनीचे आरषेतण ्ाकून नगरपार्लकेने अनधिकृत बाींिकाम केले असल्याप्रकरणी 
तहसीलदार, बदलापूर याींचेकड े नागरीकाींनी माहे िानेवारी, २०१५ च्या नतस-या आठवड्यात 
त ार केलेली आहे, हे खरे आहेकाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढबून आले व 
त्यानुसार आतापयतं कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास याप्रकरणी अद्याप कोणतीही कायमवाही केलेली नसल्यास, त्याची सवमसािारण 
कारणे काय आहेत तसेच सदर प्रकरणी कडक कारवाई करुन पवातत्र्यसैननकास न्याय र्मबवून 
देण्यासींदभामत आतापयतं कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. सधुीर मनुगाांटीवार (२१-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.परींतु मौिे र्शरगाींव ता.अींबरनाथ 
येथील सव्हे नीं ११०/३ येथील २.० हे आर पवातीं् सैननक याींच्या िर्मनीवर पमशानभूमी 
बाींिल्याबाबत तसेच सदर षेेत् वन असल्याबाबतची बातमी दैननक लोकमत व सकाब 
वतृ्तप्ाींमध्ये दद. १६.१.२०१५ व दद. १७.१२०१५ रोिी छापनू आलेली आहे. 
(२) ग्रामपींचायत काबापासनू या िागेचा वापर पमशानभमूी म्हणून करण्यात येत आहे. पुढे 
कुबगाींव बदलापूर नगरपररषद अस्पतत्वात आल्यानींतर पमशानभूमी शेडचे व कीं पा ीं ड वॉलचे 
बाींिकाम करण्यात आलेले आहे. 
(३) सदर ववषय ददनाींक १८.३.२०१५ रोिी सवमसािारण सभेसमोर ठेवून याप्रकरणी ठराव  . 
१६५ चा पाररत करुन पमशानभमूी पथलाींतरीत करण्याचा िोरणात्मक ननणमय )ेतला आहे. 
याबाबत सींबींधिताींनी मुींबई उच्च न्यायालयात याधचका  .(St) ९०१/२०१५ दाख् ााल केलेली 
असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
असलबागा व पेण तालकु्यातील (स्ि. रायगाड) गाावतलावाांच ेनुतनीिरण व खोली वा ववणेबाबत 

  

(११)  ७६९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील (असलबागा), श्री.धैयमशील पाटील 
(पेण) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अर्लबाग व पेण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गाव तलाव अनेक वषे नुतनीकरण, गाब 
काढणे इत्यादी कामे न केल्याने पाण्याची ी्ंचाई ननमामण झाली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास शासन गावतलावातील गाब काढणे, खोली वाढववणे व नुतनीकरण करणे 
यासाठी ववशेष ननिी शासन उपल्ि करणार आहे काय 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     गाब काढण्याच ेकाम लोकसहभागातून होणे अपेक्षषेतत आहे. या कामासाठी शेतकऱ्याींना 
प्रोत्सादहत करण्याबाबत कबववण्यात आले आहे. तसेच स्िल्हा पररषदे अींतगमत ननिी 
उपल्ितेनुसार गाव तलावाींची कामे हाती )ेण्यात येणार आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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घनसावांगाी तालुक्यातील (स्ि.िालना) रामगाव्हाण पाझर तलावाच्या  
मावेिाची रक्िम न हदल्याबाबत 

  

(१२)  ७८३५ (०७-०४-२०१५).   श्री.अिुमन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) )नसावींगी तालुक्यातील (स्ि.िालना) रामगव्हाण पाझर तलावाच्या मावेिाची रक्कम न 
ददल्यामुबे स्िल्हाधिकारी याींची खुची, ्ेबल व गाडी माहे िानवेारी, २०१५ च्या शेव्च्या 
आठवडयात िप्त करण्याच ेआदेश न्यायालयाने ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशानुसार शासनान ेपुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्यापपयतं कोणतीच कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) होय. 
     मा.स्िल्हाधिकारी याींच्या आदेशान्वये सदर प्रकरणात रु. ६,२६,७६३/- इतका ननिी िमा 
करण्यात आलेला आहे. 
     मा.न्यायालयात वाढीव मावेिा िमा करण्यासाठी स्िल्हा ननयोिन सर्मतीकड े ननिीची 
मागणी करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

खामगााांव (स्ि.बुल ाणा) या पररसरात िलसांधारणाच्या िामाांना मांिरुी समळणेबाबत. 
  

(१३)  ८४८७ (०७-०४-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगााांव) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खामगाींव (स्ि.बलुढाणा) पररसरात िलसींिारणाची काम ेमींिुर करण्याबाबत VIIDP च्या 
DPR-४ चा ननिी मागणीचा प्रपताव शासनाकड ेमींिुरातीसाठी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर VIIDP च्या DPR-४ च्या प्रपतावाला तात्काब मींिुरात देणेबाबत शासन 
काय कायमवाही करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०८-२०१५) : (१) होय,  DPR-४ शासनास प्राप्त आहे. 
(२) या कायम माींतग्रत ल)ु र्सींचन (िलसींिारण) अींतगमत आतापयतं ५९६२ योिनाींच्या रु. 
९३३.१९ को्ी ककीं मतीच्या सववपतर प्रकल्प अहवालास (DPR) शासनाने मींिूरी ददली आहे. या 
कायम माींतगमत ननर्ममत दानयत्व व कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ननिीच्या अनुषींगाने पुढील 
सववपतर प्रकल्प अहवाल (DPR) मींिूरीची कायमवाही शासनपतरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सावली (स्ि.चांद्रपूर) तालुिा आरोग्य अधधिारी िायामलयाच्या अधधनपत असलेल्या ववहहरगााव 
येथील उपिें द्राांत एिच पररचर िायमरत असल्याबाबत 

  

(१४)  ८६३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावली (स्ि.चींद्रपूर) तालुका आरोग्य अधिकारी कायामलयाच्या अधिनपत असलेल्या 
अींतरगाव प्राथर्मक आरोग्य कें द्रातगमत येत असलेल्या ववदहरगाव येथील उपकें द्र एका 
पररचराींच्या सहाय्यान ेचालत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदशमनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढबून आले, 
(३) असल्यास, या उपकें द्रात आवश्यक त ेवैद्यककय अधिकारी व कममचारी वगम देण्यासींदभामत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१७-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. मौि े ववहीरगाव येथ े
ॲलोपॅथीक दवाखाना आणण उपकें द्र अशा दोन आरोग्य सींपथा कायमरत आहेत. ॲलोपॅथीक 
दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी ग् ब व पररचर ही पदे मींिूर असून दोन्ही पदे भरलेली 
आहेत. तर उपकें द्रामध्ये आरोग्य सेवक (प्ी) व आरोग्य सेवक (पुरुष) ही पदे मींिूर असनू 
दोन्ही पदे भरलेली आहेत. 

___________ 
  

वरोरा (स्ि.चांद्रपूर) येथील १०० खाटाांच् या रुग् णालयाांच ेबाांधिाम मांिूरीबाबत 
  

(१५)  ८६५२ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २०१२-२०१३ मध् ये उपस्िल् हा रुग् णालय, वरोरा (स्ि.चींद्रपूर) येथील १०० खा्ाींच् या 
रुग् णालयाींचे बाींिकाम मींिूरीबाबत प थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २०.१.२०१५ रोिीच् या 
सुमारास मा.सावमिननक आरोग् य मीं्ी, महाराष ट्र राज् य, याींना एक लेखी ननवेदन ददले होत े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायमवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप या सींदभामत मींिूरी ददली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१७-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कायमकारी अर्भयींता, सावमिननक बाींिकाम ववभाग  .१ चींद्रपूर याींना उपस्िल्हा 
रुग्णालय, वरोरा स्िल्हा चींद्रपूर येथे ५० खा्ावरुन १०० खा्ाींचे इमारत बाींिकामाचे 
अींदािप्क व आराखड े सादर करण्याबाबत कबववण्यात आले आहे. सदर अींदािप्क व 
आराखड ेप्राप्त होताच त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

___________ 
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नागापूर स्िल््यातील मौदा तालुक्यात एचआयव्ही रक्त तपासणीच्या नावावर युविाांच्या 

िीवाांशी खेळ िरीत असलेली सांपथा रामामीण भागाात स ीय असल्याबाबत 
  

(१६)  ८७३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागापूर पस्श्चम), श्री.िृष्णा खोपड े
(नागापूर पूवम), श्री.वविास िुां भारे (नागापूर मध्य) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण 
िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर स्िल््यातील मौदा तालुक्यात एचआयव्ही रक्त तपासणीच्या नावावर युवकाींच्या 
िीवाींशी खेब करीत असलेली सींपथा ग्रामीण भागात स ीय असल्याचा प्रकार समोर येत 
असल्याबाबतचे वतृ्त ददनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी उ)डकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपथेच्या सुपरवायझरने एचआयव्ही तपासणीकरीता ५० युवकाींचे ५ 
एम.एल.रक्त सींकर्लत केले असनु तो प्रर्शक्षषेतत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रक्त तपासणी नमुने सींकर्लत करणारे आरोग्यसेवक ककीं वा प्रयोगशाबा तीं्ज्ञ 
प्रर्शक्षषेतत नसेल तर उक्त रक्त नमुना देणाऱ्याच्या मतु्युही हो  शकतो असे असतानाही 
तपासणी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा अनुभव नसणाऱ्या व्यक्तीींना रक्त तपासणीचे काम देणाऱ्या सींपथाींवर 
तेथील अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(५) अद्यावप कायमवाही न करण्याची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
     एचआयव्ही रक्त तपासणीच्या नावावर युवकाींच्या स्िवाशी खेब या सदराखाली 
दद.२६.०१.२०१५ रोिी वतृ्तप्ात बातमी छापनू आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
     नागपूर स्िल््यातील मौदा तालुक्यात दद.२३ िानेवारी, २०१५ रोिी स्याद्री बहुउदेशीय 
सींपथेद्वारे एचआयव्ही रक्तचाचणी र्शत्रबराच ेआयोिन करण्यात आले होते. सदर ददवशी रक्त 
सींकलन करणारी व्यक्ती प्रर्शक्षषेतत असून, एचआयव्ही तपासणी करीता २ एम.एल. रक्त 
सींकर्लत करण्यात आले. 
(३) हे खरे नाही. 
     दद. २३ िानेवारी, २०१५ रोिी एचआयव्ही तपासणी करीता रक्त सींकलन करताना व 
केल्यानींतर कोणत्याही अर्शलाला ्ास झालेला नाही. तसेच वैद्यकीय अधिकारी याींच्या 
उपस्पथत एचआयव्ही व एस्ीडी र्शत्रबर )ेण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मासेवाडी - दगूुानवाडी (ता.गाडहहांग् लि, स्ि.िोल् हापूर) येथील लघ ुपाटबांधारे तलावाच् या 

 िामास मांिूरी समळूनही भसूांपदान न झाल् याबाबत 
(१७)  ८७७२ (०८-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगाड), श्री.भापिर िाधव 
(गुाहागार) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मासेवाडी - दगूुनवाडी (ता.गडदहींग् लि, स्ि.कोल् हापूर) येथील ल)ु पा्बींिारे तलावाच् या 
कामास मींिूरी र्मबूनही भूसींपदान न झाल् यान ेतलावाच् या कामास सुरुवात करण् यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् पासाठी भूसींपादन करुन प्रकल् पाचे काम तातडीने करणेबाबतची 
मागणी मा.ग्रामववकास व िलसींिारण मीं्ी याींचकेड े प थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ३० 
िानेवारी, २०१५ रोिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफतम त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढबून आले व तद् नुसार सदर ल)ु पा्बींिारे प्रकल् पाच ेकाम 
तातडीन ेकरणेबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायमवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर योिनेस स्िल्हा पररषद कोल्हापूर याींचकेडील दद. २९/०२/२००० रोिीच्या 
ठरावानुसार रु. ७६.२४ लषेत इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे. त्यानुसार काम 
सुरु करण्याच ेआदेश ददनाींक २९/०६/२००० रोिी देण्यात आले आहे. परींतु मासेवाडी येथील 
प्रकल्पग्रपत शेतकऱ्याींच्या तीव्र ववरोिामुबे कामास  सुरुवात करता आली नाही. सदर योिनेची 
भुसींपादन प्रक या पोर्लस सींरषेतणात पुणम करुन भूसींपादनाची रक्कम रु. १४.१० लषेत महसूल 
ववभागास देण्यात आली होती. परींतु प्रकल्पग्रपत शेतकऱ्याींनी रक्कम स्पवकारण्या दशमववलेल्या 
ठाम ववरोिामबेु महसलू खात्यान ेरक्कम परत केली आहे. प्रशासकीय मान्यता माहे २/२००० 
मध्ये र्मबूनही भूसींदान ववरोिामबेु माहे ७/२००९ अखेर देखील प्रत्यषेत काम सुरु झाले नाही. 
सबब महाराषट्र सा.बाीं. ननयम प्रस्पतका पररच्छेद  . २६२ पान  . ११४ नुसार प्रशासकीय 
मान्यता व्यपगत झाल्यामुबे ननववदा रद करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
सोलापूर स्िल््यातील रािीव गााांधी िीवनदायी योिनेबाबत 

(१८)  ८९४१ (०७-०४-२०१५).   िुमारी प्रिणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेतील लाभार्थयांवर उपचार करण्यासाठी सोलापूर स्िल््यातील 
१६ हॉपपी्लना सूधचत केले असून त्यासाठी सदरील हॉस्पप्ल्सना रूग्णाींसाठी २५ ्क्के 
बेड आरस्ष ात ठेवण े सक्तीच े असूनही रूग्ण उपचारास दाखल झाल्यावर त्या रुग्णाींना 
िीवनदायीचा बेड र्शल्लक नसल्याचे साींधगतले िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशमनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील रूग्णाींकडून योिनेचा लाभ न )ेता त्रबल भरण्यास तयार आहे अस े
र्लहून )ेतले िात असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती रूग्णाींना िीवनदायी योिनेचा लाभ न देणाऱ्या हॉपपी्ल्समिील 
व्यवपथापनेतील अधिकारी/कममचारी व डॉक््सम याींचेवर शासनान ेकाय कायमवाही केली आहे वा 
करणार आहे, 
(५) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची 
सवमसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) नाही. 
     रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेतींगमत अींगीकृत रुग् णालयाींनी योिनेच् या लाभार्थ याकंररता 
२५ ्क् के खा्ा आरक्षषेतत ठेवणे बींिनकारक असून सोलापूर स्िल् ्यातील रुग् णाींलयानी खा्ा 
र्शल् लक नसल् यान ेरुग् णास दाखल करुन )ेण् यास नकार ददल् याबाबतची कोणतीही त ार प्राप् त 
झालेली नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तारदाळ, खोतवाडी व िोराची (ता.इचलिरांिी, स्ि.िोल्हापूर)  
या गााांवामध्ये ससमेंट नाला बाांधयाबाबत 

  

(१९)  ९१३७ (०८-०४-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदम सशवािीनगार) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तारदाब, खोतवाडी व कोराची (ता.इचलकरींिी, स्ि.कोल्हापूर) या गाींवामध्ये र्समें् नाला 
बाींिण्याची एकूण ४० पकैी १८ कामे अद्याप अपूणम आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील १८ कामाींसाठी रूपये ८३ लाख इतकी रक्कम देण्याची मागणी प्रपतुत 
लोकप्रनतननिीनी वेबोवेबी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त सींदभामन्वये सभागहृाला आश्वार्सत केल्यानुसार माहे िानेवारी २०१५ 
अखेरपयतं वपतुस्पथती काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवमसािारण कारणे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     तारदाब खोतवाडी व कोरोची (ता.इचलकरींिी, स्ि.कोल्हापूर) या गावाींमध्ये एकूण ३० 
र्समें् नाला बाींिण्याचे प्रपताववत असून २१ र्स.ना. बाींिरे पूणम झाले असून ९ कामे र्शल्लक 
आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) या ९ बींिाऱ्याींची कामे ननिी उपल्ितेनुसार ववववि योिनेतून करण्याच े ननयोिन 
असल्याच े सभागहृास आश्वासीत केले होते. आता मौि े तारदाब येथील ६ व मौि ेकोरोची 
येथील ३ अस ेएकूण ९ बींिारे बाींिण्यास पथाननक शेतकरी त्याींच्या बैलगाडीची वा् व उस 
वाहतूकीची वा् असल्यान ेपरवानगी (कन्सें्) देत नसल्यान ेसदरची कामे हो  शकत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती तालुक्यातील उसळगाव्हाण या तलावाच्या सभांतीला  
मधून रेगालेटरमधून पाणी गाळतीबाबत 

  

(२०)  ९२८५ (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगाताप (धामणगााव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती तालुक्यातील उसबगव्हाण या तलावाच्या र्भींतीला मिून रेगले्रमिून पाणी 
गबती हो न शेतात पाणी साचत असल्यामुबे शेतक-याींचे मोठया प्रमाणात होणारे नकुसान 
थाींबववण्यासाठी मा. पथाननक लोकप्रनतननिी याींनी कायमकारी अधिका-याींना ल) ुर्सींचन ववभाग, 
स्ि.प.अमरावती याींना ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददले, 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती तातडीची कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्सींचन तलाव उसहगव्हाण ता.िामणगाव रेल्वे कामाची दरुुपती ववदभम स)न र्सींचन 
ववकास कायम म डी.पी.आर. चार (४) मध्ये समाववष् करण्यात आलेली आहे. या 
कायम मताींतगमत ल) ु र्सींचन (िलसींिारण) अींतगमत आतापयमत ५९६२ योिनाींच्या रु. ९३३.१९ 
को्ी ककीं मतीच्या सववपतर प्रकल्प अहवालास (DPR) शासनाने मींिूरी ददली आहे. या 
कायम माींतगमत ननर्ममत दानयत्व व कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ननिीचा अनुषींगान ेपुढील 
सववपतर प्रकल्प अहवाल (DPR ) मींिूरीची कायमवाही शासनपतरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
रामासमण रुग्णालय देऊळगााव रािा (स्ि.बुल ाणा) येथे  
िालबा्य औषधाांच ेववतरण होत असल् याबाबत 

  

(२१)  ९४२३ (०७-०४-२०१५).   श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुल ाणा), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड 
रािा) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) ग्रार्मण रुग्णालय दे बगाव रािा (स्ि.बुलढाणा) येथ ेरुग् णालयातील प ्ोअर रुम मध् ये 
कालबा्य झालेली १००० गोळयाींची पे्ी व १५० गोळयाींचा ड् बा ददनाींक २० िानेवारी, २०१५ 
रोिी वा त् यासमुारास आढबून आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास उपरोक् त रुग् णालयाच् या भोगब कारभाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननष पन् न झाले, 
(४) असल्यास, रुग् णालयाच् या भोंगब कारभाराबाबत शासनाने सींबींधिताींवर काय कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे ? 

डॉ. दीपि सावांत (२४-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी वैद्यकीय अधिषेतक, सामान्य रुग्णालय, खामगाींव, स्ि. बुलढाणा व 
औषि ननमामण अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा याींच्यामाफतम त चौकशी करण्यात आली 
असून त्याींनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात खालीलप्रमाणे ननषकषम नोंदववण्यात आले आहे:- 

(१) ग्रामीण रुग्णालय, दे बगाव रािा (स्ि.बुलढाणा) येथे ्ेट्रासायक्लीन 
(Tetracyclin) या औषिाच्या १०४० कॅप्सुल नोंव्हेबर २०१४ मध्ये मुदतबाहय झाल्या होत्या. 
तथावप, मुदतबाहय झालेल्या ्ेट्रासायक्लीन गोबया कोणत्याही रुग्णाींना ववतरीत करण्यात 
आलेल्या नाहीत. 

(२) सदर औषिसाठा मुदतबाहय होण्यापुवी सदर औषिाचा वापर करण्याच्या दृष्ष्ीने 
रुग्णालयीन प्रशासनान ेयोग्य ते प्रयत्न केल्याचे ननदशमनास येते. 

(३) मुदतबा्य झालेल्या औषिीच्या साठयाची ववल्हेवा् लावण्याच्या दृष्ष्ीन ेआरोग्य 
सेवा सींचालनालयाच्या ददनाींक २२.१२.२०१० च्या मागमदशमक सुचनाींचे योग्य पध्दतीने पालन 
झाल्याचे ददसते. 

(४) ग्रामीण रुग्णालय, दे बगाव रािा (स्ि.बलुढाणा) येथील औषि ननमामण 
अधिकारी तसचे वैद्यकीय अधिषेतक याींच्या पतरावर कुठेही अकायमषेतमता झाल्याचे ननदशमनास 
येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोयना धरणाच्या (ता.पाटण, स्ि.सातारा) आत अवसरी सेंटर असणाऱया भागाात अनाधधिृत 

उभारलेल्या ररसॉटमची चौिशी होणबेाबत 
  

(२२)  १०१८८ (०७-०४-२०१५).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सातारा स्िल््यातील पा्ण तालुक्यातील कोयना िरणाच्या आत अवसरी सें्र असणाऱ्या 
भागात या तालुक्यातील श्रमस्िवी सींपथेन ेअनाधिकृत ररसॉ म् उभारले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या ररसॉ म्मध्ये खािगी पयम् काींना हे ररसॉ म् उपल्ि करून ददले िात असून 
याप्रकारामुबे िरणाच्या सुरक्षषेतततचेा प्रश्न एैरणीवर आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ददनाींक २९ िानेवारी, २०१५ च्या स्िल्हा ननयोिन सर्मतीच्या झालेल्या 
बैठकीमध्ये अवसरी सें्र यादठकाणी श्रमस्िवी सींपथेने उभारलेल्या अनाधिकृत ररसॉ म्ची 
चौकशी करून त्या सींपथेवर व सींपथाचालकावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाने यासींदभामत चौकशी केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, चौकशी न करण्याची सवमसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगाांटीवार (१७-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ददनाींक २९.०१.२०१५ रोिी स्िल्हा ननयोिन सर्मतीच्या झालेल्या बैठकीत 
श्री.शींभूराि देसाई, वविान सभा सदपय याींनी अवसरी सें्रमध्ये (कोयना बॅक वॉ्र) 
श्री.कोबेकर हे एक्ेच राहत असून अनत मण करुन ते त्या िागेचा व्यावसायीक वापर 
करतात. तसेच त्या दठकाणी अनधिकृत )्ना )डतात याबाबत स्िल्हाधिकारी याींनी चौकशी 
करावी अशी मागणी केली होती. 
     सदर मागणीच्या अनुषींगान ेचौकशी करण्यात आली असता श्रमिीवी िनता सहाय्यक 
मींडब राममबा (गोष्वाडी), मा.पा्ा या सींपथेला  १९८९ साली मौिे आरल (अवसरी) 
ता.पा्ण येथील स.नीं. १६ षेेत् ५ हे. ५५ आर बषेतीस प्ाने र्मबाले आहे. सदर िागेवर 
सींपथेने कच्च े बाींिकाम असलेल्या तीन )रात सींपथेच्या कायम माचे अनुषींगाने त्याींच े
कायमकत्यांच ेननवास व प्रर्शषेतण १९८० पासून )ेत होते. 
     तेथे कोयना िरण अींतगमत येणाऱ्या गावातील लोकाींसाठी दगु्ि व्यवसाय, मत्पय 
व्यवसाय, पवपत िान्य दकुान तसेच पथाननक लोकाींसाठी िागतृी व सीं)्नचेे कामकाि केले 
िात होते. 
     स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये येणाऱ्या गावाींचे पुनवमसन झाल्याने सदर 
सींपथेच्या कच्च्या बाींिकामाची तीन )रे व सवम उप म बींद आहेत. वाहतूकीच्या सोयी 
नसल्यामबेु अवसरी सें्र येथे पयम् न िाणे-येणे शक्य नाही, त्यामुबे पयम् न, लॉस्िींग-बोडडगं 
अशा प्रकारच ेव्यवसाय चालू असल्याचे ददसून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
ससल्लोड (स्ि.औरांगााबाद) तालुक्यात सशवना येथील रामामपथाांच ेआरोग्य धोक्यात असल्याबाबत 

  

(२३)  १०३६१ (०७-०४-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र्सल्लोड तालुक्यात (स्ि.औरींगाबाद) र्शवना येथील प्रभाग  माींक चारमिील िैन 
मींददरालगतच्या सोनरगल्लीसह रोदहलेगल्लीतील शेवडी ववदहरीिवब व प्रभाग  माींक 
दोनमिील प्राथर्मक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीलगत मोठ्या प्रमाणावर )ाण, कचरा साचल्याने 
ग्रामपथाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पररसरात )ाण व कचरा सडल्यामुबे उग्र दपम असलेली दगुिंी पसरली 
असल्यान े तेथील रदहवासी ्पत झाले आहेत हे लषेतात )ेता शासन त्वरीत आवश्यकत 
कायमवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्राथर्मक आरोग्य कें द्र, र्शवना (स्ि.औरींगाबाद) पररसरातील कचऱ्याची साफतसफताई 
करण्याबाबत र्शवना ग्रामपींचायतीस कबववण्यात आले. ग्रामपींचायतीमाफतम त साफतसफताईच ेकाम 
सुरु असुन या कालाविीत प्राथर्मक आरोग्य कें द्रातील बाहय रुग्ण ववभागात साथरोगिन्य 
आिाराींचे रुग्ण आढबून आले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
बुलडाणा स्िल् ्यातील प्राथसमि आरोग् य िें द्रात िायमरत असलेले सेवि व इतर िममचारी याांचे 

वेतन देयात आलेले नसल्याबाबत 
  

(२४)  १०३८१ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलडाणा स्िल् ्यातील प्राथर्मक आरोग् य कें द्रात कायमरत असलेले आरोग् य सेवक व इतर 
कममचारी याींच े वेतन माहे नोव् हेंबर, २०१४ पासून आरोग् य ववभागाकडून देण् यात आलेले 
नसल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, थकीत झालेले वतेन देण् यासींदभामत शासनाकडून काय कायमवाही करण् यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(३) अदयापयतं कोणतीच कायमवाही करण् यात आली नसल् यास सवमसािारण ववलींबाची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल् यास केव् हा व ककती ददवसात करणार आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०८-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     माहे नोव्हेंबर, २०१४ पासनू स्िल््यातील प्राथर्मक आरोग्य कें द्रातील सवम कममचाऱ्याींच े
वेतन हे पींचायतराि सेवाथम प्रणालीतून ऑनलाईन करण्यात आले असून सदर मदहन्याचे वेतन 
ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ ला करण्यात आले. या नववन प्रणालीमुबे उर्शराने वेतन झालेले 
आहे. 
(२) वेतन अदा करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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देगालूर व बबलोली (स्ि. नाांदेड) तालुक् यातील नादरुुप त तलावाबाबत 
  

(२५)  १०४३२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देगालूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) देगलूर व त्रबलोली (स्ि. नाींदेड) तालुक् यातील नादरुुप त असलेल् या र्सींचन तलाव, पाझर 
तलाव व मालगुिारी तलावातील गाब काढणे व तलावाची दरुुप ती करण् यासींबींिी शासनाकड े
मागणी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तलावातील गाब काढून तलाव दरुुप ती करण् यासींबींिी शासनाने आतापयतं 
काय कायमवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(३) अद्यापी कायमवाही झाली नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     स्िल्हा ननयोिन ववकास सर्मती माफतम त प्राप्त होणाऱ्या ननिीच्या १०% रक्कम िलयुक्त 
र्शवार अर्भयानाींतगमत गावातील तलाव/कोपब दरुुपतीसाठी वापरुन तलावाींची दरुुपती करण्यात 
येणार आहे. 
      तसेच लोकसहभागातून देगलून व त्रबलोली तालुक्यातील प्रत्येकी सात तलावातील गाब 
काढण्यात आलेला आहे व उवमररत तलावातील गाब काढण्यासाठी शेतकऱ्याींना प्रोत्सादहत 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे स्िल््यातील हॉपपीटमध्ये रािीव गााांधी िीवनदायी योिनेच्या िामावर  
लक्ष ठेवयासाठी स्िल्हापतरीय ससमती नेमयाचा ननणमय 

  

(२६)  १०८९१ (०७-०४-२०१५).   श्री.योगेाश हटळेिर (हडपसर), श्री.िगादीश मुळीि (वडगााव 
शेरी), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुणे स्िल््यातील हॉपपी्मध्ये रािीव गाींिी िीवनदायी योिनेअींतगमत गरिूवर मोफतत 
उपचार होत आहेत ककीं वा नाहीत यावर लषेत ठेवण्यासाठी स्िल्हापतरीय सर्मती नेमण्याचा 
ननणमय पुणे स्िल््याच ेपालकमीं्ी याींनी माहे िानेवारी २०१५ च्या दसु-या आठवड्यात )ेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हॉपपी्लने ककती गरिुवर उपचार केले आहेत याचे आँडी् ही सर्मती 
करणार असनू गरिूना हा लाभ न देणाऱ्या हॉपपी्लवर काय कारवाई करणार आहे, 
(३) असल्यास, ज्या हॉपपी्लमध्ये गरिूींना लाभ ददला िात नाही अशा हॉपपी्लचे परवाने 
रद करणार आहात काय ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) होय, स्िल् हा ननयोिन सर्मतीच् या दद. १६.०१.२०१५ 
रोिीच् या बैठकीमध् ये पुणे स्िल् ्याच् या पालकमींत्र्याींनी रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग् य 
योिनेच् या कामावर देखरेख ठेवण् यासाठी सर्मती प थापन करण् यास मान् यता ददली आहे. 
(२) अदयाप स्िल् हाप तरीय सर्मतीची रचना व त् यावर ननयुक् त करावयाच् या सदप याींची र्शफतारस 
प्राप् त झालेली नाही. सदर मादहती प्राप् त होताच सर्मती गठीत करण् याची सोसाय्ीकडून वा 
स्िल् हाधिकारी कायामलय, पूणम याींचकेडून करण् यात येईल. 
(३) ज् या रुग् णालयासींदभामत लाभार्थ यांस योिनेंतगमत उपचारास नकार देणे वा अन् य प वरुपाच् या 
त ारी प्राप् त होतात, अशा त ारीचे ननराकरण न केल् यास सींबींधित रुग् णालयास योिनेंतगमत 
ननलींत्रबत करण् याची ककीं वा अींगीकरण रद करण् याची कारवाई रुग् णालय अींगीकरण व ननपतभींग 
सर्मतीमाफतम त केली िाते. 

___________ 
  

परभणी स्िल्हा सामान्य रूग्णालयासह उपरूग्णालयातील अनेि  
महत्वाची पदे वषामनुवषे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२७)  १०९९६ (०७-०४-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी स्िल्हा सामान्य रूग्णालयासह उपरूग्णालयातील अनके महत्वाची पदे वषामनुवष े
ररक्त असल्याच ेनुकतचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये उ)डकीस आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रूग्णालयातील स्िल्हा शल्य धचककत्सक ननवासी वैद्यकीय अधिकारी, 
िनरल सिमन वगम ०१, िनरल सिमन वगम २, कफतिीर्शयन, अस्पथरोग तज्ञ, आदी पदे ररक्त 
असल्याच ेननदशमनास आले आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे ररक्त असल्यामुबे रूग्णाींच्या सेवेवर त्याींचा गींभीर पररणाम होत आहे 
हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पदे तात्काब भरण्याबाबत शासन पतरावर काय कायमवाही करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     स्िल्हा रुग्णालय परभणी व उपस्िल्हा रुग्णालय, गींगाखेड आणण सेलू या रुग्णालयाींत 
वैद्यकीय अिीषेतक वगम-१ ची एकूण मींिूर पदे २० असून, त्यापैकी ८ पदे भरलेली आहेत. 
तसेच वैद्यकीय अधिकारी वगम-२ ची एकूण मींिूर पदे ५१ असून, त्यापैकी ४३ पदे भरलेली 
आहेत. 
(३) स्िल्हा रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय अिीषेतकाींची पदे ररक्त असली तरी वैद्यकीय अधिकारी 
सींवगामतील तज्ञ डॉक््राींकडून रुग्णाींना आरोग्य सुवविा पुरववण्यात येतात. 
(४) व (५) ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही शासन पतरावर सुरु आहे. 

___________ 
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रासशवड े(स्ि.िोल् हापूर) येथील प्राथसमि आरोग् य िें द्रातील असणारे वैद्यकिय अधधिारी 
वारांवार गैारहिर राहत असल् याबाबत 

  

(२८)  ११२०२ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगारी) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रार्शवड े (स्ि.कोल् हापूर) येथील प्राथर्मक आरोग् य कें द्रातील असणारे वैद्यककय अधिकारी 
वारींवार गैरहिर राहत असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुबे येथील रुग् णाींना खािगी रुग् णालयात उपचार  याव ेलागतात हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, या आरोग् य कें द्रातील वैद्यककय अधिकारी गैरहिर राहण् याची कारणे काय 
आहेत तसेच त् याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२५-०८-२०१५) : (१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
    प्राथर्मक आरोग्य कें द्र रार्शवड े (स्ि.कोल्हापूर) येथील २ पदाींपैकी एक पद ररक्त असनू 
कायमरत वैद्यकीय अधिकारी रिवेर असल्यान े या कालाविीत िवबच्या प्राथर्मक आरोग्य 
कें द्रामिील वैद्यकीय अधिकाऱ्याींना सदर पदाचा कायमभार दे न त्याींच्यामाफतम त रुग्णाींना 
रुग्णसेवा उपल्ि करुन देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्राथर्मक आरोग्य कें द्र रार्शवड े येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याींना ननयर्मतपण े प्राथर्मक 
आरोग्य कें द्रात उपस्पथत राहण्याबाबत स्िल्हा आरोग्य अधिकारी याींच्या पतरावरुन सक्त 
ताकीद देण्यात आली आहे. 

___________ 
  
मुांबई उपनगारातील शासिीय रुग्णालयातील व्हेंटीलेटरचे प्रमाण अनतशय िमी असल्याबाबत 

  

(२९)  ११३४१ (०६-०४-२०१५).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरातील शासकीय रुग्णालयातील व्हें्ीले्रच ेप्रमाण अनतशय कमी आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपनगरातील गींभीर आिारी रुग्ण व अप)ाताचे रुग्ण याींना व्हें्ीले्रची गरि 
असल्यास त्याींच्या उपचाराकरीता त्याींना नायर, सायन, केईएम व िे.ि.े रुग्णालयाींत हलवाव े
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपनगरात शासन व्हें्ीले्रची सींख्या वाढववण्याबाबत गींभीर आहे काय, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे. कारण मुींबई उपनगरात महानगर 
पार्लकेची मोठी रुग्णालये आहेत तेथे व्यवपथा असल्यान ेगींभीर रुग्ण तेथे दाखल होतात. 
(३) मुींबई उपनगरात सावमिननक आरोग्य ववभागाींतगमत सामान्य रुग्णालय, मालवणी-मालाड, 
मुींबई हे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाकररता स्िल्हा ननयोिन सर्मती माफतम त स्िल्हा शल्य 
धचकीत्सक, ठाणे याींचेकडून लवकरच व्हें्ीले्रचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगार स्िल्हा शासिीय रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात डॉक्टराची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३०)  ११३५५ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांरामाम िगाताप (अहमदनगार शहर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधमन), श्री.स्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर स्िल्हा शासकीय रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात डॉक््राची पदे ररक्त असल्यान े
रुग्णाींना सेवचेा लाभ र्मबण्यास अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर रुग्णालयातील ररक्त असलेली डॉक््राची पदे तातडीने भरणेबाबत शासनान े
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२५-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
    स्िल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे महाराषट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ वगम - १ 
सींवगामचे १९ पदे मींिूर असून त्यापैकी ११ पदे  भरलेली आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी  
ग्-अ सींवगामची २८ पदे मींिूर असनू त्यापैकी २६ पदे भरण्यात आलेली आहेत.उपल्ि 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींमाफतम त रुग्णाींना आवश्यक ती रुग्णसेवा उपल्ि करुन देण्यात येते. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) पवतीं् ननवड मींडबामाफतम त र्शफतारसप्राप्त उमेदवाराींमिनू एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये ३ 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याींना स्िल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथ े पदपथापना देण्यात आलेली आहे. 
तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींवर कीं ्ा्ी पध्दतीन ेनमेणुका देण्याबाबतचा ननणमय 
)ेण्यात आला असून त्यानुसार कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िालना स्िल् ्यात गात ्वषकरण िर यात आलेल् या साखळी  
बांधा-याांच् या िामाची देयिे प्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(३१)  ११५३३ (०६-०४-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.स्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििमत) :सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िालना स्िल् ्यात गत ्वषी करण् यात आलेल् या साखबी बींिा-याींच् या कामाची देयके माहे 
िानेवारी, २०१५ अखेर प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर देयके प्रलींत्रबत ठेवण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर देयके तातडीन ेअदा करणेबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०७-२०१५) : (१) होय 
     िालना स्िल्हयातील बदनापुर तालुक्यातील कृषी यीं्णेमाफतम त करण्यात आलेल्या 
बींिाऱ्याचे रु.९७.३१ लषेत रक्कमचेी ननिी अभावी काही देयके प्रलींत्रबत होती. 
(२) साखबी र्समें् नालाबाींि कायम मास अथमसींकस्ल्पत करण्यात आलेल्या ननिीपैकी ववत्त 
ववभागाने प्रथमत: ६० ्क्के ननिी ववतरणासाठी उपल्ि करुन ददला होता. तद्नींतर माचम 
२०१५ मध्ये उवमररत ४० ्क्के ननिी ववतरणासाठी उपल्ि करुन ददला. 
(३) दद. १२ माचम २०१५ च्या शासननननणमयान्वये ननिी ववतररत करण्यात आला असून त्यातून 
प्रलींत्रबत देयके अदा करण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना स्िल् हा प री रुग् णालयात शप रक या िर यासाठी  
भूल तजे्ञ व तज्ञ डॉक् टराांची पदे ररक् त असल्याबाबत 

  

(३२)  ११५४६ (०६-०४-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.स्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िालना स्िल् हा प ्ी रुग् णालयात शप ्क या करण् यासाठी भूल तजे्ञ व तज्ञ डॉक् ्राींची तसेच 
प्राथर्मक आरोग् य कें द्रात वैद्यकीय अधिकारी व कममचारी याींची पदे ररक् त आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर पदे ररक् त ठेवण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर ररक् त पदे तातडीने भरणेबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) िालना येथील प्ी रुग्णालयातील भुलतज्ञ व 
प्ीरोगतज्ञाचे पद भरण्यात आले असून बालरोग तज्ञाींचे पद ररक्त आहे. तसेच स्िल्हयातील 
प्राथर्मक आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्याींची एकूण ९० पदे मींिूर असनू त्यापैकी ६७ 
पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्ी रुग्णालय, िालना येथील बालरोग तज्ञाचे पद भरण्याबाबतची कायमवाही 
शासनपतरावर सुरु असून वैद्यकीय अधिकारी सींवगामत २५ उमेदवाराींना एवप्रल-मे २०१५ मध्ये 
ननयुक्तीच ेआदेश ददले आहेत. उवमररत पदे भरण्याकरीता ननवड प्रक या लवकरच सुरु करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा उमरी तुमगााव लघ ुपाटबांधारे तळावत (ता.वरोरा, स्ि.चांद्रपूर) येथील  
भूसांपादनाचा मोबदला शेति-याांना दे याबाबत 

  

(३३)  ११७३३ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा उमरी तुमगाव ल) ु पा्बींिारे तबावत (ता.वरोरा, स्ि.चींद्रपूर) येथील भूसींपादनाची 
कायमवाही पूणम झाली आहे काय, 
(२) असल् यास, या भसूींपादनाचा मोबदला शेतक-याींना देण् यात आला आहे काय, 
(३) असल् यास, ककती शेतकऱ् याींना मोबदला र्मबाला आहे व उवमररत शेतक-याींना केव् हापयतं 
िर्मनीचा मोबदला देण् यात येणार आहे ? 

श्री. धगारीष महािन (१३-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) सदर प्रकल्पाकररता एकुण ६७.९१ हे 
िमीन भुसींपाददत करावयाची होती. त्यापैकी ३२.२३ हे. िमीन भुसींपादीत करुन त्यात 
समाववष् सवम २२ शेतकऱ्याींना मोबदला देण्यात आलेला आहे. उवमररत ३५.६८ हे. िमीनीच े
भुसींपादन प्रपतावास मींिुरी प्राप्त होताच उवमररत सवम शेतकऱ्याींना त्याींचा िमीन मोबदला 
देण्याचे प्रपताववत आहे. 

___________ 
  

सोलापूर स्िल् हा रुग् णालय येथे रािीव गााांधी िीवनायी योिनेअांतगामत उपचारासाठी 
 उपचाराचे पैस ेअगाोदर द्याव ेलागात असल्याबाबत 

  

(३४)  ११९१० (०६-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर स्िल् हा रुग् णालय येथे रािीव गाींिी िीवनायी योिनेअींतगमत उपचार मोफतत 
असताना उपचारासाठी उपचाराच ेपैसे अगोदर द्याव ेलागतात अस े ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, या चौकशीत काय आढबून आले त् यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कायमवाही 
करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) नाही. 
     तथावप छ्पती र्शवािी महाराि सवोपच्चार रुग्णालय, सोलापुर याींच्याकडून अनतररक्त 
पैसे )ेतल्या सींदभामत १७३ त ारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) व (३) सदर १७३ त ारी पैकी १३२ त ारीींचे ननवारण करण्यात आले असून ४१ त ारीींच े
ननवारण करण्याची कायमवाही सरुु आहे. सदर प्रलींत्रबत त ारीचे ननराकरण होईपयतं या 
प्रकरणाींमिील दाव्याींची रक्कम प्रलींत्रबत ठेवण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अपांगााांना अपांगात् वाचा दाखला समळव यासाठी ८ - १२ महहने लागायाबाबत 
  

(३५)  ११९१३ (०६-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सावमिननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अपींगाींना अपींगत् वाचा दाखला र्मबवण् यासाठी ८ - १२ मदहने लागतात असे ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, या चौकशीत काय आढबून आले त् यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कायमवाही 
करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) नाही. 
     अपींगत्व प्रमाणप्ासींदभामत वाढत्या त ारी ववचारात )े न ददनाींक ६ ऑक््ोबर २०१२ 
च्या शासन ननणमयान्वये अपींगत्व मुल्यमापन व प्रमाणप् ववतरण ऑनलाईन करण्याबाबतच्या 
मागमदशमक सुचना ननगमर्मत केल्या असून त्यानसुार अपींग व्यक्तीींना प्रमाणप् त्याच ददवशी 
द्यावे. अस ेननदेश ददलेले आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज् यातील २२ स्िल् ्याच् या सामान् य रुग् णालयात ससटी प िॅन,  
एमआरआय इत् यादी यांरणा बसवव याबाबत 

  

(३६)  १२३७६ (०६-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  राज् यातील २२ स्िल् ्याच् या सामान् य रुग् णालयात र्स्ी प कॅन, एमआरआय इत् यादी 
यीं्णा बसववण् याच ेशासनाने आदेश सुमारे साडतेीन वषामपूवी ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे स्िल् हा वगबता इतर २१ स्िल् ्यात ही यीं्णा अद्यापही कायामस्न्वत झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याींची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, इतर स्िल् ्यात ही यीं्णा केव् हा कायामस्न्वत होणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२४-०७-२०१५) : (१) सावमिननक आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीतील २२ 
रुग्णालयाींमध्ये सावमिननक खािगी भाधगदारी (पीपीपी) तत्वावर रेडडओलॉिी इमेंस्िग 
डायग्नॉस्प्क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ष्ीने मे. ववप्रो िी. ई. हेल्थ केअर याींच्यासमवेत ददनाींक 
२०.१२.२०१२ रोिी करार (Concession Agreement) करण्यात आलेला आह. 
(२), (३) व (४) सावमिननक खािगी भाधगदारी (पीपीपी) तत्वावर रेडडओलॉिी इमेंस्िींग 
डायग्नॉस्प्क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ष्ीन े सींबींधित रुग्णाींलयामध्ये िागा तसेच आवश्यक 
असलेला उच्च दाबाचा ववद्युत पुरवठा म.े ववप्रो िी. ई. हेल्थ केअर याींना उपल्ि करुन 
देण्यात आला आहे. तथावप, स्िल्हा रुग्णालय, औि, स्ि. पुणे वगबता उवमररत रुग्णालयाींमध्ये 
सावमिननक खािगी भाधगदारी तत्वावर रेडडओलॉिी इमेंस्िींग डायग्नॉस्प्क सें्र अद्याप 
कायामस्न्वत झालेले नाही. त्यामबेु मे. ववप्रो िी. ई. हेल्थ केअर या कीं पनीस काबया यादीत का 
्ाकण्यात ये  नये, याबाबत ददनाींक १७.०४.२०१५ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आली आहे. 

___________ 
  

लातूर स्िल् ्यातील िोल् हापूरी बांधारे प्रप ताव ननधीअभावी  
मांिूर न िरता परत पाठवव यात आल्याबाबत 

  

(३७)  १३२६५ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर रामामीण) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर स्िल् ्यातील लखनगाव, त्रबरवली, सलगरा, गोढाब, कोष ठगाव, त्रबरवली २, कवठा 
केि, बोरगाव, कातपूर, वपींपबगाव (अींबा) ढाकणी, एकुरगा, खींडाबा, मा्ेफतब येथील कोल् हापूरी 
बींिारे प्रप ताव ल) ु पा्बींिारे प थाननक प तर ववभाग, लातूर याींनी स्िल् हा पररषद, लातूर 
याींचेकड ेमींिूरीप तव सादर करुनही सदर प्रप ताव ननिीअभावी मींिूर न करता परत पाठववण् यात 
आला असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, सदरील गावात कोल् हापूरी बींिारे बाींिण् याकरीता ननिी परत वबवनू )ेण् याबाबत 
शासन काय कायमवाही करणार आहे वा करीत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायमवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची सवमसािारण कारणे काय 
आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     लातूर स्िल््यातील सलगरा, गोढाबा, कोष्गाव, त्रबरवली २, कवठा केि, बोरगाव, 
कातपूर, वपींपबगाव (अींबा), खींडाबा, मा्ेफतब येथील २० हेक््र दरम्यान र्सींचन षेतमता 
असलेले कोल्हापूरी बींिार कामाची अींदािप्के ल) ुर्सींचन (िलसींिारण) ववभाग, लातूर याींनी 
स्िल्हा पररषद, लातूर याींचेकड े प्रशासकीय मान्यतेपतव सादर केली होती. ननिी उपल्ि 
नसल्यान ेअींदािप्के स्िल्हा पररषदेने परत केलेली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगााव स्िल्हयातील १०८ बांधाऱयापैिी फक्त ५५ बांधाऱयामध्ये पाणी साठल्याबाबत 
  

(३८)  १३३२४ (०८-०४-२०१५).   श्री.गुालाबराव पाटील (िळगााव रामामीण) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िबगाव स्िल् हयातील १०८ बींिा-यापैकी फतक् त ५५ बींिा-यामध् ये पाणी साठले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उवमररत ५५ बींिा-यात पाणी न साठववण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर बींिा-यात पाणी साठववण् यासाठी कोणत ेप्रयत् न करण् यात आले आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     स्िल्हा पररषद िबगाव याींचेकडून सन २०१३-१४ या आधथमक वषामत १०९ बींिाऱ्याच्या 
कामाींना मींिुरी देण्यात आली होती आणण त्यापैकी ननिीच्या उपल्ितेनुसार ९२ कामाींची 
ननववदा प्रक या पूणम करुन कामे सुरु करण्यात आली होती. त्यामिील भौनतक दृष्ष्या ५६ कामे 
पूणम झाली असल्यामुबे सदर बींिाऱ्यामध्ये पाणी साठववले आहे. 
     उवमररत ३६ कामे ही प्रगतीपथावर असल्यान ेसदर बींिाऱ्यामध्ये पाणी साठववणे शक्य 
झाले नाही. मा् दह प्रगतीपथावर असलेली काम ेपूणम करण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

 
 
 
 
 
 



वव.स. ६७ (27) 

भांडारा स्िल् ्यात स्िल् हा पररषदेंतगामत मांिूर लघू ससांचन ३ उपववभागा  
मोहाडी, तुमसर, लाखाांदरू येथे उघड याबाबतच ेननवेदनाबाबत 

(३९)  १४२८२ (०८-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा स्िल् ्यात स्िल् हा पररषदेंतगमत मींिूर ल)ू र्सींचन ३ उपववभाग मोहाडी, तुमसर, 
लाखाींदरू येथे उ)डण् याबाबतचे ननवेदन प थाननक लोकप्रनतननिी (तुमसर) मा.िलसींपदा मीं्ी, 
याींना ददनाींक ८ फेतब्रुवारी, २०१५ रोिी ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनानुसार काय कायमवाही करण् यात आली आहे, 
(३) असल् यास, कायमवाहीचे प वरुप काय आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगारीष महािन (२८-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे, ननवेदन ददनाींक १-२-२०१५ रोिी ददले 
आहे. 
(२) व (३) मुख्य कायमकारी अधिकारी स्िल्हापररषद भींडारा याींच्या दद.६.५.२०१५ च्या प्ान्वये 
सुिाररत प्रपताव प्राप्त झाला असनू, त्यावर आवश्यक कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
बदलापूर (स्ि.ठाणे) नगारपासलिा येथे नरवीर बािीप्रभु देशपाांड ेयाांच्या व रािाांना समळालेल्या 

िसमनीवर वन िसमनीचे आरक्षण टािल्याबाबत 
(४०)  १४६९३ (०८-०४-२०१५).   डॉ.अननल बोंड े (मोशकरण) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बदलापूर (स्ि.ठाणे) नगरपार्लका येथील छ्पती र्शवािी महारािाींसाठी प्राणाचे बर्लदान 
करणाऱ्या नरवीर बािीप्रभु देशपाींड े याींच्या व रािाींना र्मबालेल्या िर्मनीवर वन िर्मनीच े
आरषेतण ्ाकण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िर्मनीवर बदलापूर नगरपार्लकेन े अनधिकृत पमशानभुमी बाींिल्याचेही 
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े बािीप्रभुींच्या वारसाींवरील अन्याय दरू करण्यासींदभामत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगाांटीवार (२१-०८-२०१५) : (१) बदलापूर नगरपररषद मींिूर ववकास आराखड्यात 
सदरची िमीन फतॉरेप् झोन म्हणून दशमववण्यात आली आहे. 
(२) बदलापूर नगरपार्लका सन ११९२ मध्ये पथापन झाली असून त्यापूवीपासून ग्रामपींचायतीचे 
कालाविीपासून परींपरागत उ)ड्यावर अींत्यसींपकार करण्यात येत होते. परींत ु सन १९९८ ला 
ठराव करुन नगरपार्लकेन ेसदर िागेवर पमशानभुमी शेड व कीं पा ड वॉल बाींिलेले आहे. 
(३) व (४) सदरची बाब ही मालमत्तािारक व नगरपररषद याींचेमिील असून नुकसान भरपाई 
बाबत नगरपररषदेच्या सवमसािारण सभेत ननणमय )ेण्यात येईल. 

___________ 
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बीड स्िल् हयातील सुमारे १७४ िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधा-याांना दरवािे नसल् याबाबत 
  

(४१)  १५३६८ (०९-०४-२०१५).   श्री.ियदत्त क्षीरसागार (बीड) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९५ ते २००२ या कालाविीत बीड स्िल् हयात बाींिण् यात आलेल् या ३४७ कोल्हापूरी 
पध्दतीच्या बींिा-याींना दरवािे बसवून त् याची दरुुप ती करण् याचा ३७ को्ी रुपयाींचा  प्रप ताव 
स्िल् हा पररषद बीड याींचेकडून शासनास सादर करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त बींिा-याींना दरवाि े नसल् यामबेु सुमारे ८४४.१५ दशलषेत )नफूत् पाणी 
वाहून िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, स्िल् ह यातील सततची ी्ंचाई व दषु काब पररस्पथती लषेतात )े न स्िल् हा 
पररषद, बीड याींनी पाठववलेल् या प्रप तावास मींिूरी देण् याची कायमवाही शासन करणार आहे 
काय,  
(४) असल् यास, उक् त प्रप तावास मींिूरी देण् यासाठी झालेल् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) दरुुपती व परररषेतण योिनेखाली ननिी 
मागणीप्रपताव सदर करण्याची  कायमपध्दती शासन पररप्क ददनाींक ०७/११/२०१३ प्रमाण े
ननिामररत करण्यात आली आहे. स्िल्हा पररषद बीड याींनी  ददनाींक २९/१२/२०१४ च्या प्ान्वये 
सादर केलेला रु. ३७.१० को्ी दानयत्वचा दरुुपती ननिी प्रपताव सदर पररप्कानसुार 
पाठववण्यात आला नसल्यान े दरुुपती कामाींची शासन पररप्क ददनाींक ०७/११/२०१३ प्रमाण े
परत करण्यात आला आहे. 
     दरम्यानच्या काबात मराठवाडा ववभागातील ल) ुर्सींचन (िलसींिारण) प्रकल्पाींच्या खराब 
व गहाब झालेल्या ३४,१६५ दरवािाींच्या िागी नवीन दरवािे बसववण्याचा रु.२३.९२ को्ी 
दानयत्वाचा प्रपताव ददनाींक १३/०३/२०१५ च्या प्ान्वये मुख्य अर्भयींता ल)ु र्सींचन 
(िलसींिारण) पुणे कायामलयाने शासनाकड ेसादर केला आहे. ननिी उपल्ितेनुसार शासनाकडून 
यावर योग्य तो ननणमय )ेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे स्िल््यातील अपांगााांना अपांगात्वाचे प्रमाणपर समळत नसल्याबाबत 
  

(४२)  १५४२४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगाड े(मावळ) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे स्िल् हा शासनान े अपींगाींच् या दाखल् याबाबत नव े िोरण केले आहे मा् त् याची 
अींमलबिावणी होत नसल्यामबेु अपींगत् वाचे प्रमाणप् र्मबत नसल् यान े अपींग बाींिवाींना 
शासकीय योिनाींचा लाभ )ेण् यात अडचण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या िोरणाकड े राज् यातील अपींगाकड ेअसलेले पूवीचे दाखले रद करून नवीन 
दाखले )ेणे अपररहायम केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, नवीन यीं्णेमबेु चार ते सहा मदहने प्रमाणप्ासाठी लागत असल्यामबेु चालता 
न येणा-या व् यक् तीींना हेलपा्े मारावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सवम दठकाणी अपींगत् वाचे दाखले देणारी यीं्णा पूणम षेतमतेने उपल् ि केली िात 
नाही तोपयमत सवम प्रकारच् या सवलतीसाठी िनुेच दाखले ग्राहय समिण् याचे आदेश राज् य 
पररवहन र्शषेतण ववभाग, आर्ीओ सामास्िक न् याय ववभागास देणेबाबत शासन प तरावर 
ननणमय झाला आहे काय, 
(५) असल् यास, ननणमयाचा तपशील काय आहे ? 

डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) नाही, राज्यात दद. ३ डडसेंबर २०१२ पासून सींगणक 
प्रणालीद्वारे अपींगत्वाच े प्रमाणप् देण्याचा ननणमय )ेण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे 
स्िल््यात आतापयतं ३१६७१ अिम प्राप्त झाले असून त्यापकैी २१२४४ अपींगाींना प्रमाणप् 
देण्यात आले असून ४६४३ अिम नाकारण्यात आले आहेत. उवमररत ५७८४ अिामच्या अनुषींगान े
कायमवाही सुरु आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) सामास्िक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाचे मा.मुख्यमीं्ी याींच्या अध्यषेततखेाली 
अपींगाच्या ववववि मागण्या सींदभामत झालेल्या बैठकीमिील ननदेशानुसार दद.२२.४.२०१५ रोिी 
आयोस्ित केलेल्या बैठकीमध्ये िोपयतं अपींगाना ऑनलाईन सिुारीत प्रमाणप् प्राप्त होत 
नाही. तोपयतं िुन्या प्रमाणप्ाच्या आिारे एस.्ी. आणण रेल्व े प्रवास करताना असुवविा 
होणार नाही. याबाबत आयुक्त. अपींग कल्याण याींनी योग्य दषेतता यावी. असा ननणमय 
)ेण्यात आला आहे. 

___________ 
  

तळेगााव व िामशेत हद्दीतील प्राथसमि आरोग्य िें द्राच्या वैद्यिीय अधधिाऱयाांनी  
मतृ्यूचे दाखले त्वररत देणेबाबतच्या आदेशाबाबत 

  

(४३)  १५४२७ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगाड े(मावळ) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे स्िल्हा मावब तालुक्यातील तबेगाव दाभाड ेयेथील प्राथर्मक आरोग्य कें द्रात मतृदेहाच े
पोप्मा्ेम कषेताची इमारत िनुी असून सध्या या इमारतीच े नुतनीकरणाच े काम चाल ू
असल्यामबेु पोप्मा्ेम कषेत माहे मे २०१४ पासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तबेगाव व कामशेत हदीतील नोंदीबाबत उद्भवलेल्या या ताींत्र्क अडचणीमुबे 
मतृाींच्या नातेवाईकाींची हाल होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पार्लका प्रशासन, पोलीस अधिकारी व प्राथर्मक आरोग्य कें द्राच े वैद्यकीय 
अधिकारी याींना याबाबत समन्वय सािून तात्काब मतृ्य ूदाखला देणेबाबत आदेश देण्यात आले 
आहेत काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) शवववच्छेदन कषेताची दरुुपती पूणम झाल्याने ददनाींक 
१९.०१.२०१५ पासून कें द्रात शवववच्छेदन प्रक या सुरु करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. शवववच्छेदन कषेताच्या दरुुपतीच्या कालाविीत शवववच्छेदनाची व्यवपथा 
िवबच्या प्राथर्मक आरोग्य कें द्र खडकाबा (कामशेत) येथे करण्यात आली होती. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे स्िल्हा- ईएसआय योिनचेा लाभ अधधिाधधि िामगााराांना  
आरोग्य सेवेचा लाभ समळयाबाबत 

  

(४४)  १५४२९ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगाड े(मावळ) :   सन्माननीय सावमिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे स्िल्हा- ईएसआय योिनेचा लाभ अधिकाधिक कामगाराींना आरोग्य सेवेचा लाभ 
र्मबण्याच्या दृष्ष्ीन े वेतन मयामदा १५ हिार रुपये करण्याचा ननणमय राज्य कामगार ववमा 
योिना कीं पनीन े)ेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे आणण वपींपरी धचींचवडमध्ये र्मबून सध्या दहा लाख कामगार योिनचेे 
सदपय आहेत, परींतु दोन्ही महानगरामध्ये या सवम कामगाराींना दिेदार आरोग्य सुवविा 
देण्यासाठी ईएसआय योिनेची पुरेशी यीं्णा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कामगाराना मोठ्या आिाराींवर उपचारासाठी एक तर मुींबई गाठावी लागते ककीं वा खासगी 
रुग्णालयात उपचार करुन वैद्यकीय खचामची प्रनतपुती साठी अिम करुन वषामनुवष ेवा् पहावी 
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) त्रबबवेवाडी येथ ेसुपर पपेशर्ल्ी रुग्णालय सुरु करण्याचा प्रपताव ईएमआयच्या कर्म्ी पुढे 
सादर झाला आहे मा् हा प्रपताव किी मींिूर होणार व प्रत्यषेतात तेथ ेरुग्णालय सुरु करणे 
बाबत शासनपतरावर कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१५) : (१) होय. 
     राज्य कामगार ववमा महामींडबाने सदर ननणमय सन २०१० पासून लागू केलेला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे आणण वपींपरी धचींचवड येथे एकूण ४,६१,७२१ नोंदणीकृत ववमािारक असून समुारे १८ 
लाख लाभाथी आहेत. 
     पुणे शहरातील ११९ ववमा वैद्यकीय व्यवसायी,५ अधिकृत औषि वव ते व ३ राकाववयो 
सेवा दवाखान्याींमाफतम त प्राथर्मक वदै्यकीय सेवा पुरववण्यात येत.े 
     राकावव महामींडबामाफतम त पुणे शहरातील एकूण ५ खािगी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप 
करण्यात आले असून ३ खािगी रुग्णालयाींमध्ये ववशेषज्ञ आींतररुग्ण सेवा सुध्दा उपल्ि 
करण्यात आल्या आहेत. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
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     राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय धचींचवड पुणे माफतम त एकूण २,७४६ ववमा रुग्णाींना 
आींतररुग्ण उपचार पुरववण्यात आले असुन २३६ मोठया शप्क या करण्यात आल्या आहेत. 
तसेच राज्य कामगार ववमा महामींडबामाफतम त सामींिपय करार करण्याींत आलेल्या ५ खािगी 
रुग्णालयाींमाफतम त एकूण ३९९ ववमारुग्णाींना अनतववर्शष् वैद्यकीय उपचार पुरववण्यात आले 
आहे. तसेच आपत्कालीन पररस्पथतीत ववमारुग्णाींनी इतर खािगी रुग्णालयात उपचार 
)ेतल्यास झालेल्या वैद्यकीय प्रनतपुती करण्यात येत े
     राज्य कामगार ववमा योिनेतील कममचाऱ्याींची पदे मोठयाप्रमाणत ररक्त असल्याने सदर 
प्रकरणे ननकाली काढण्यास ववलींब होतो. उपल्ि कममचाऱ्याींच्या आिारे शक्य तेवढया लवकर 
सदर प्रकरणे ननकाली काढण्याचा प्रयत् न करण्यात येत असून एकूण २२२ प्रकरणे मींिूर 
करण्यात आली आहेत. 
(४) त्रबबवेवाडी येथ े राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालयात ववशेषज्ञ आींतररुग्ण सेवा सुरु 
करता याव्यात या करीता सदर इमारतीच े पूणमत्वाचे प्रमाणप् प्राप्त करवून )ेण्यासाठी 
ददल्लीस्पथत राज्य कामगार ववमा महामींडबाकड ेवबेोवेबी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. राज्य 
कामगार ववमा महामींडब, नवी ददल्ली याींनी इमारतीच ेबाींिकामासाठी करार करण्यात आलेल्या 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अींगीकृत उत्तर प्रदेश रािकीय ननमामण ननगम र्ल. या सींपथेस 
इमारतीच े पणमत्वाच े प्रमाणप् प्राप्त करुन )ेण्यास कबववले आहे. सदर प्रमाणप् प्राप्त 
झाल्यानींतर पुढील कायमवाही करण्यात येईल. 
(५) राज् य कामगार ववमा महामींडब नवी ददल्ली याींनी प्रपताववत केल्यानुसार राज्य कामगार 
ववमा योिना कें द्र शासनास हपताींतरण करण्याबाबत ननणमय )ेतला होता. तथापी, 
हपताींतरणाची कायमवाही प्रलींत्रबत राहील्यान ेनवीन िोरणात्मक ननणमय हो  शकला नाही. 

___________ 
  
पुणे स्िल्हा मावळ तालुक्यातील पुसाणे येथील धरणरामप ताांना नुिसान भरपाई समळणेबाबत 

  

(४५)  १५४३९ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगाड े(मावळ) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे स्िल् हा मावब तालकु्यातील पुसाणे येथील ल)ुपा्बींिारे प्रकल् पामध् ये िर्मनी गेलेले 
शेतकरी गेल् या १५ वषामपासून नकुसान भरपाई र्मबण् याच् या प्रनतषेतेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, १९९९ साली हा प्रकल् प सुरु झाला तेव् हापासून या िरणग्रप त शेतक-याींची दखल 
)ेतली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रकल् पाच े बुडीत षेेत् ४९ हेक् ्र असुन लाभषेेत् १७० हेक् ्र आहे त् यावेबी 
पाण् याचा प्रश् न गींभीर असल् यामुबे पाण् याची गरि लषेतात )े न या प्रकल् पाला ववरोि न करता 
पुसाणेव ददवड या दोन गावातील शेतक-याींनी आपल् या कसणा-या िर्मनी ददल् या हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, पुसाणे येथील ल)ुपाबींिारे प्रकल् पामध् ये िर्मनी गेलेल्या शेतक-याींना मोबदला 
र्मबणेबाबत शासन प तरावर ननणमय झाला आहे काय, नसल् यास, ववलींबाची कारणे ? 



वव.स. ६७ (32) 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पुणे स्िल््यातील मावब तालुक्यातील पुसाणे प्रकल्पामध्ये गेलेल्या िर्मनीचा अींनतम 
ननवाडा िादहर करण्यात  आलेला आहे. सदर ननवाड्यानसुार रक्कम रु. ४२,३६,११९/- ही 
िनादेश  . २२९८१५ दद. ०७.०७.२००६ अन्वये ववशेष भुमी सींपादन अधिकारी  . ४ याींचेकड े 
वगम केली आहे. सदर ननवाड्याची रक्कम शेतकऱ्याींना वा्प करणेसाठी हरकती )ेतल्यामुबे 
ननवाडा रक्कम पूणम वा्प झालेली नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे काय, 
     प्रकल्पामबेु सदर गावातील पाणी ी्ंचाई दरू झाली असून शेतकऱ्याींना लाभ झालेला आहे. 
(४) होय. 
     उवमररत रादहलेल्या षेेत्ाचा वाढीव पुरवणी प्रपताव स्िल्हाधिकारी भुसींपादन शाखा पुणे 
याींना सादर केलेला आहे. तसेच पुरवणी भुसींपादनाच्या मोबदल्यापो्ी २/३ रक्कम म्हणून    
रु. १५.०० लषेत ददनाींक २०.३.२०१५ रोिी ववशेष भुमी सींपादन अधिकारी  . २६ पुणे याींचेकड े
िमा केलेले आहेत. पुढील कायमवाही भुसींपादन शाखेमाफतम त चाल ुआहे. 

___________ 

दक्षक्षण सोलापूर ववधानसभा मतदारसांघ भांडारिवठे येथ ेवन के्षरातील  
मुरुम ववना परवानगाी उपस यात आल्याबाबत 

(४६)  १५४५२ (०८-०३-२०१५).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षषेतण सोलापूर वविानसभा मतदारसीं) भींडारकवठे येथ े वन षेेत्ातील मुरुम ववना 
परवानगी उपसण् यात आला अस ेननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तहसील कायामलयाने केलेल् या पींचनाम् यात वाबू ठेकेदार दोषी आढबून आले 
असे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सींबींधित दोषी व् यस्क्तववरोिात कायमवाही करण् याबाबत तहसील तसेच वन 
ववभाग याींनी नकार ददला, असे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, कायमवाही न करण् यामागची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल् यास, कायमवाही करण् यास ववलींब का लागत आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगाांटीवार (३१-०७-२०१५) : (१) मौिे भींडारकवठे, ता.दक्षषेतण सोलापूर येथील ग.नीं. 
६८६/२ षेेत् ७४.१० हेक््र वन षेेत्ामिून ६६१८७ ब्रास एवढा मुरुम चोरी झालेला आहे. याबाबत 
ददनाींक ४.९.२०१४ रोिी वनगुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(२) व (३) तहर्सलदार दक्षषेतण सोलापूर याींनी मुरुम उपसाबाबत रु. २४,००,०००/- इतक्या 
दींडाची आकारणी करण्याबाबत ददनाींक १.१०.२०१४ रोिी आदेश पाररत केले. सदर आदेशाच्या 
ववरोिात वाबू ठेकेदार याींनी उपववभागीय अधिकारी, सोलापूर  .२ सोलापूर याींचेकड े अपील 
केले आहे. त्या अवपलाच्या अनुषींगाने ददनाींक ५.१.२०१५ रोिी पथधगती देण्यात आली असून 
सदर प्रकरण उपववभागीय अधिकारी याींच्याकड ेप्रलींत्रबत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

__________ 
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खडिवासला मतदारसांघात बहुताांश िोल्हापूरी पध्दतीचे बांधारे, वळण बांधारे,  
पाझर तलाव सुस्पथतीत नसल्याबाबत 

  

(४७)  १५९८२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला मतदारसीं)ात बहुताींश कोल्हपूरी पध्दतीच ेबींिारे, वबण बींिारे, पाझर तलाव 
 सुस्पथतीत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे स्िल्हा छो्े पा्बींिारे ववभागाच्या अहवालानसुार २९ के्ी बींिारे, वबण 
बींिारे, पाझर तलावाींपैकी त्बल १९ के्ी बींिारे, वबण बींिारे, पाझर तलाव नादरुूपत तसेच 
गबती आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे स्िल्हा छो्े पा्बींिारे ववभागाच ेयाकड ेदलुमषेत होत असल्याच ेखरे आहे 
काय, नसल्यास, त्याच्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     खडकवासला मतदारसीं)ातील २९ ल) ु पा्बींिारे कामाींपैकी १६ कामे नादरुुपत आहेत. 
त्यापैकी ०६ कामाींची आयुममयामदा सींपुरष्ात आलेली असल्यामुबे त्यींची दरुुपती व्यवहायम नाही. 
     उवमररत १० कामाींपकैी ०६ कामाींची दरुुपती झालेली असून ०१ काम प्रगतीत आहे आणण 
०३ कामाींची दरुुपती चालू आधथमक वषामत ननयोस्ित आहे. 

___________ 
  

रत्नाधगारी स्िल्हयातील लघुससांचन िलसांधारण ववभागाातील ५४ योिनाांिररता  
सुमारे २५० िोटी रूपयाांच्या ननधीची आवश्यिता असल्याबाबत 

  

(४८)  १५९९४ (०९-०४-२०१५).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पस्श्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगार) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नाधगरी स्िल्हयातील ल)ुर्सींचन िलसींिारण ववभागातील ५४ योिनाींकररता सुमारे २५० 
को्ी रूपयाींच्या ननिीची गरि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ५४ योिनाींवर माहे फेतब्रुवारी, २०१५ अखेर ककती ननिीचा खचम आला 
आहे व अद्यापही ककती ननिीची आवश्यकता आहे, 
(३) उपरोक्त योिना तातडीने पणूम होण्यासाठी पूणम ननिी उपल्ि करून देण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत व याबाबतची सद्य:स्पथती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     रत्नाधगरी स्िल््यातील ५२ योिनाींच्या कामाींना कायामरींभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
     यापैकी ६ योिना पूणम आहेत. उवमररत योिनाकरीता आणखी रुपये २३५.२० ननिीची 
आवश्यकता आहे. 
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(२) उपरोक्त ५२ योिनावर माहे फेतब्रुवारी, २०१५ अखेर रुपये २४९.६८ को्ी ननिी खचम झाला 
आहे. अद्यप रुपये २३५.२० को्ी ननिीची आवश्यकता आहे. 
(३) ननिी उपल्ितेनुसार योिना पूणम करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
  

बुलडाणा स्िल्हयातील महात्मा फुले िलसांधारण योिनेतील धरणातील व शेत  
तळ्यातील गााळ िा याच ेअनुदान हदले नसल्याबाबत 

  

(४९)  १६०२१ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा स्िल््यातील महात्मा फुतले िलसींिारण योिनेतील सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या 
वषामतील िरणातील व शेत तळयातील गाब काढण्याचे अनुदान अद्यापपयतं कृषी ववभागाकडून 
ददले नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषामत शेतकऱ्याींना केसापूर, खींडाबा, मकरध्वि, पा्ोदा, 
भोरसा भोरसी, मदहमब इत्यादी िरणातून व शेत तळयातील गाब काढण्याचे अनुदान न 
र्मबाल्यामबेु तालुका अध्यषेत कॉगे्रस कर्म्ी धचखली याींना ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१३ रोिी 
शासनाकड ेननवेदन ददलेले आहे व त्यानींतरही वेबोवेबी ननवेदनाद्वारे पाठपुरावा केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना गाब काढण्याचे अनुदान शासनाकडून न र्मबाल्यामबेु शासनाकडून 
काय कायमवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कुठलीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवमसािारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१७-०७-२०१५) :(१) नाही. सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये बुलडाणा 
स्िल््यास एकूण रु. २५३.८९ लषेत ननिी उपल्ि करुन देण्यात आला होता. सदर ननिी पूणमत: 
खचम करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) ननिी नसताना व मान्यता नसताना अनतररक्त काम ेकरण्यात आली. या झालेल्या 
अननयर्मततेबाबत सींबींधिताींववरुध्द र्शपतभींगववषयक कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त 
(कृवष), महाराषट्र राज्य, पुणे याींना देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
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वेल्हे (स्ि.पुणे) तालुक्यातील मौि ेवाांगाणी, ननगाड ेव पाबे या डोंगारी भागाात  
लघुपाटबांधारे तलावाांच ेसवेक्षण िरयाबाबत 

(५०)  १६१०२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांरामाम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वेल्हे (स्ि.पुणे) तालकु्यातील मौिे वाींगणी, ननगड ेव पाबे या डोंगरी भागात ल)ुपा्बींिारे 
तलावाींच े सवेषेतण करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननिी ददनाींक १९ ऑगप्, २०१३ रोिी वा त्या 
सुमारास मा.मुख्य अर्भयींता, ल)ुर्सींचन (िलसींिारण) ववभाग, येरवडा, पुणे याींना ननवेदन ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०८-२०१५) : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
     वेल्हे तालुक्यातीलमौिे वाींगणी व ननगड ेबु.गावात ल) ुपा्बींिारे तलावाींचे सवेषेतणाबाबत 
मा.लोकप्रनतननिीींचे ननवेदन प्राप्त आहे. तथावप, सदर ननवेदनामध्ये पाबे या गावाचा उल्लेख 
नाही. 
(२) मौि े वाींगणी, ननगड े बु (ता.वेल्हे) येथ े षेेतत्र्य पाहणीअींती ल)ु पा ी्ंबिारे तलावासाठी 
साईअ उपल्ि नसल्याचे ददसून आले. त्यामबेु  वाींगणी गावाच ेपररसरात ४ पाझर तलावाच े
सवेषेतण करण्यात आलेले असून अींदािप्के तयार करण्याचे काम वाींगणी (सामनदरा), वाींगणी 
(कमबदरा), वाींगणी (श्रीपती पा्ील दरा) व वाींगणी (मींददरािवब) या उपववभागात 
प्रगतीपथावर आहे. 
     तथावप सदर कामासाठी आवश्यक िमीन मालकाींची सींमतीप् ेअद्याप अप्राप्त आहेत. 
     तसेच िलयुक्त र्शवार अर्भयानाींतगतं वाींगणी येथे २ र्समें् नाला बाींिण्याच ेप्रपताववत 
करण्यात आलेले आहेत त्याबाबतची ननववदा प्रक या चाल ूअसनू काम ेलवकरच सुरु करण्यात 
येत आहेत. 
     मौि े ननगड येथे स्िल्हा पररषदेचा पुवीचा एक पाझर तलाव अस्पतत्वात असनू या 
दठकाणी पाझर तलावास योग्य साई् उपल्ि नाही. 
     मौिे पाब ेया गावात सद्य:स्पथतीत कोणतीही योिना प्रपताववत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


