
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २५ जुलै, २०१६ / श्रािण ३, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

  याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल विकास मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) खारभूमी विकास मंत्री 
(५) सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 
(६)  जलसांधारण मांत्री 
(७) रोजगार हमी योजना मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५४ 
------------------------------------- 

  
राज्याची ऑनलाईन इांटरनेट लॉटरी पुन्हा सुरु िरण्याबाबि 

  

(१) *  २०६०५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याची ऑनलाईन इीं्रने् लॉ्री सुरु करुन त्यातून ममळणाऱ्या तु् पुींज्या 
करापो्ी राज्य शासन को्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडवत असून शासनाने 
आपल्या मालकीची बींद केलेली ऑनलाईन इीं्रने् लॉ्री पुन्हा सुरु करावी अशी 
मागणी राज्यातील लॉ्री ववके्रत्याींनी मा.ववत्तमींत्री याींच्याकड े केल् याचे माहे 
एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, 
     ददनाींक ७ एविल, २०१६ च्या पत्रान्वये  ननवेदन िाप्त त लालेले आहे. 
(२) व (३) ऑनलाईन सुरू करण्याबाबत मा.राज्यमींत्री (ववत्त) याींनी ददनाींक ५ 
जुलै, २०१६ रोजी सवश सींबींधधताींची बैठक घेऊन ताींत्रत्रक, कायदेशीर व सामाजजक 
बाबी तपासण्याचे ननदेश ददलेले आहेत. सदर बाब ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
 राज्यासह मुांबइवि ॅललेसेिमयाग्र्ि ूगग्णाम्ये िा  होि असल्याबाबि 

 (२) *  २०१९३   श्री.जगन्नाॅ िशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, अलड.राहुल नािेिर, 
अलड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात थलेॅसेममयाग्रस्त रूगणाींमध्ये दरवर्षी वाढ होत असून यातील      
४० ्क्क्याींहून अधधक रूगण हे मुींबइशत असल्याचे ददनाींक ७ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागरीकाींमध्ये थलेॅसेममयाबद्दल जागॄती नसल्याने या रूगणाींची 
सींख्या वाढत असल्याने सदर आजाराच्या वाढीस आळा घालण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांि : (१) राज्यात थलेॅसेममयाग्रस्त रूगणाींमध्ये दरवर्षी वाढ होत 
आहे ही बाब खरी असून यातील ४० ्क्क्याहून अधधक रूगण हे मुींबईत आहेत हे 
खरे नाही. 
(२) राषरीय ग्रामीण आरोगय अमियान कायशक्रमाअींतगशत महाराषर राज्यात जजल्हा 
रूगणालय ठाणे, नामशक, सातारा, अमरावती या चार दठकाणी ड े केयर से्ं र 
अींतगशत-दहमोफिमलया, थलेॅसेममया, मसकलसेल अँननममया या आजाराींचे ननदान, 
उपचार व िनतबींधात्मक उपाययोजना राबववण्यात येते. या व्यनतररक्त केईएम 
रूगणालय, मुींबई तसेच बी. जे. वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे  येथे उपचाराची 
सोय उपलब्ध आहे. रूगणाींना व त्याींच्या नातेवाईकाींना समुपदेशन करण्यात येते. 
     २०१६-१७ च्या कायशक्रमामध्ये जजल्हा रूगणालय अहमदनगर, पुणे, नागपूर, 
औरींगाबाद ही कें दे्र मींजूर करण्यात आली आहेत. जजल्हा रूगणालय ठाणे, नामशक, 
सातारा आणण अमरावती येथे गरोदर माताींची व बालकाींची चाचणी करण्यात येते. 
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राषरीय बाल स्वास्थ कायशक्रमाींतगशत १८ वर्षश वयोग्ातील व्यक्तीींची तपासणी 
(चाचणी) सुरुवात या वर्षाशपासून होणार आहे. राषरीय आरोगय अमियान 
कायशक्रमाींतगशत मोित सेवेमध्ये थलेॅसेममया आजाराच्या चाचणीचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे. थलेॅसेममया रोगाबाबत जनतेत जनजागतृी ननमाशण 
करण्याची तरतदू, राषरीय बाल स्वास्थ कायशक्रमाींतगशत करण्यात आलेली आहे. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

राज्यािील प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनेस तनधी उपलब्ध िरण्याबाबि 
 

 (३) *  १९५४९  डॉ.अपिूव दहरे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्रीमिी हु्नबानू खिलफे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१४५८३ ला ददनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राने राज्यातील िधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगशत मींजुर केलेल्या कामाींच्या 
िमाणात कें द्र शासनाकडून आवश्यक ननधी िाप्त त न लाल्यामुळे कामाींच्या गतीवर 
पररणाम होत आहे सदर योजनेंतगशत मींजुर कायशक्रमाच्या िमाणात ननधी उपलब्ध 
व्हावा यासाठी शासनाने कें द्र शासनाकड ेपाठपुरावा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगशत राज्याने ५०० पेक्षा जास्त लोकसींख्येच्या २५ 
वाड्या/वस्त्या जोडण्याचा जो िस्ताव ्प्त पा-१३ अींतगशत कें द्र शासनाच्या 
मान्यतेस्तव सादर करण्याींत आला आहे, त्यास कें द्र शासनाकडून मान्यता िाप्त त 
लाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील उपरोक्त योजनेंतगशत मींजुर कामाींसाठी ननधी िाप्त त 
लाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१५-१६ या आधथशक वर्षाशकरीता कें द्र शासनाने सदर योजनेसाठी कें द्र 
दहस्सा रु.५५३.३० को्ी ववतररत केला आहे. सन २०१६-१७ या वर्षाशसाठी रु.६०६ 
को्ी ननयतव्यय ननजश्चत केला असून रु.११६.११ को्ी इतका ननधी आतापयतं  
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ववतरीत केलेला आहे. तसेच राज्य शासनाने राज्य दहश्श्याकरीता सन २०१५-१६ 
मध्ये रु.१७६.३८ को्ी आणण सन २०१६-१७ मध्ये रु.७७.४० को्ी इतका ननधी 
ववतरीत केलेला आहे. 
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
येिला िालुक्यािील (जज.नािशि) आरोग्य सा्ं ॅाांच्या 

पदाांचा आिृतिबांध मांजूर करण्याबाबत 

(४) *  १९३७७ श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९७२ ला 
ददनाांि १८ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) िाथममक आरोगय कें द्र, िारम तसेच उपकें द्र, णखडीसाठे व िुलेगाव       
(ता.येवला, जज.नामशक) या नवीन मींजूर आरोगय सींस्थाींची बाींधकामे १०० ्क्के 
पूणश होऊनही केवळ पदाींचा आकृनतबींध िलींत्रबत असल्यामुळे कोट्यवधी रुपयाींच्या 
इमारती ववनावापर पडून असल्यामुळे पदाींचा आकृनतबींध मींजूर करण्याची मागणी 
लोकिनतननधीींनी करूनही सदर आरोगय सींस्था कायाशजन्वत लालेल्या नसल्याचे 
माहे एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आरोगय सींस्थाींचे ७५ ्क्के बाींधकाम पूणश लाल्याबाबत लेखी 
उत्तर ननकालात खो्े असल्याबाबत लोकिनतननधीींनी ददनाींक २३ माचश, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेतक्रार केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) असे ननवेदन िाप्त त लाले आहे. 
(३) िाथममक आरोगय कें द्र िारम तसेच उपकें द्र णखडीसाठे व िुलेगाव याींची 
बाींधकामे पूणश लाली असून या कें द्रासाठी पदननममशतीचा िस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िशक्षि िसेच इिर िमवचाऱयाांना साििा िेिन  
आयोग लागू िरण्याबाबि 

(५) *  २२६४६   श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १७७३२ ला ददनाांि 
१८ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय वित् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षक तसेच इतर कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लागू 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने घेतलेल्या ननणशयाचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) (२) व (३) िचमलत पध्दतीनसुार कें द्र शासनाने 
कें द्रीय कमशचाऱ्याींना वेतन आयोगाच्या मशिारशी लागु केल्यानींतर राज्य शासन 
राज्य वेतन सुधारणा सममती ननयकु्त करते.  सदर सममतीच्या मशिारशीनुसार 
वेतन आयोग लागु करण्याची कायशवाही करण्यात येते. िचमलत पध्दतीनुसार 
योगय वेळी आवश्यक कायशवाही शासनातिे करण्यात येईल. 

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

परभणी-दहांगोली जजल्हयािील जलयुक्ि िशिार योजना 
अिभयानाांिगवि झालेल्या िामाची चौिशी िरण्याबाबि 

(६) *  १९९७३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरिसांह 
पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५०३२ ला ददनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) परिणी-दहींगोली जजल्हयात जलयुक्त मशवार योजना अमियानाींतगशत करण्यात 
आलेल्या कामाींचा दजाश, त्रस्त तपासणी यींत्रणा, अशास्त्रीय कामे व इतर 
गैरिकाराींची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक लोकिनतननधी याींनी 
वविागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याकड े सन २०१६ मध्ये लेखी ननवेदनाव्दारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददलेल्या अजाशतील सवश मुद्दयाींची 
शासनाने चौकशी करुन दोर्षी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशांदे : (१) हे खरे नाही. 
       तथावप, मा. लोकिनतननधी याींनी मा. मुख्य सधचव, महाराषर शासन व 
जजल्हाधधकारी, परिणी याींनी जजींतूर व सेलू येथील जलयुक्त मशवार योजनेंतगशत 
लालेल्या कामाींची चौकशी करणेबाबत पत्र ददलेले आहे. दहींगोली जजल्हयात अशी 
बाब ननदशशनास आलेली नाही.    
  (२) सदर पत्राच्या अनुर्षींगाने जजल्हाधधकारी, परिणी याींनी कायशकारी अमियींता, 
लघुपा्बींधारे परिणी (राज्य स्तर), याींचेमािश त जजींतरू व सेलू तालुक्यातील 
जलयकु्त मशवार अमियान अींतगशत सुरु असलेल्या मसमें् नालाबाींध कामाबाबत 
चौकशी करून अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. 
       तथावप, सदर िकरणी ज्या यींत्रणेने काम केलेले आहे त्याच यींत्रणेकडून 
चौकशीची कायशवाही लाल्याचे ददसून येत आहे. चौकशीचे काम पारदशीपणे व 
गुणत्तापुवशक व्हावे यासाठी त्रयस्थ यींत्रणेकडून चौकशी करणे आवश्यक 
असल्यामुळे वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना शासनाच्या दद. १८ जुलै, २०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये नजीकच्या जजल्हयातील वररषठ स्तरावरील ताींत्रत्रक 
अधधकाऱ्याकडून सदर कामाींची चौकशी करून अहवाल सादर करणेबाबत सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 

 

----------------- 
म्य गोदािरी खोऱयािील पाणी िापराच्या 
बहृि आराखड्यास मांजुरी देण्याबाबि 

(७) *  २२४४९   श्री.अमरिसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मध्य गोदावरी खोऱ्यातील १८.३३ ्ी.एम.सी. पाणी वापराच्या बहृत 
आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक ५ ऑगस््, २०१४ 
व ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रानुसार मा.राज्यपाल महोदय याींना 
ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या आराखड्यातील २५० हे. मसींचन क्षमता व २ द.ल.घ.मी. पाणी 
साठा क्षमतेपेक्षा कमी िकल्पाींचे पाणी उपलब्धता िमाणपत्र घेण्याची िफक्रया 
िलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मराठवाड्यातील दषुकाळी पररजस्थती ननमूशलनाथश उक्त 
आराखड्यातील िकल्पाींची कामे तसेच बीड जजल्हयातील िकल्पाींची कामे सुरु 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच २५० हे. हून कमी मसींचन क्षमतेचे कोणकोणते िकल्प या आराखड्यात 
िस्ताववत करण्यात आले आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
     मध्य गोदावरी खोऱ्यातील अजस्तत्वातील २५ िकल्पाींचे ित्यक्ष 
पाणीवापरावर आधारीत िेरननयोजनाबाबतची आवश्यक कायशवाही गोदावरी 
मराठवाडा मसींचन ववकास महामींडळाचे स्तरावर िगतीपथावर असून सदर 
कायशवाही पूणश लाल्यानींतर मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १८.३३ अ.घ.िु. पाणी 
वापराींतगशत  िस्ताववत िकल्पाींना मुख्य अमियींता (ननयोजन व जलववज्ञान), 
नामशक याींचेकडून पाणी उपलब्धता िमाणपत्र िाप्त त होऊ शकेल. 
(३) मध्य गोदावरी खो-यातील िववषयकालीन योजनाींच्या बहृत आराखड्यास 
शासनाने काही अ्ीींच्या अधधन राहून दद. ०३.०४.२०१३ रोजी तत्वत: मान्यता 
ददली आहे. सदर अ्ीींची पतुशता महामींडळ स्तरावर िगतीत आहे.   
     या आराखड्याव्यनतररक्त जलयुक्त मशवार अमियानाींतगशत सन २०१५-१६ 
मध्ये बीड जजल््यातील २७१ गावाींमध्ये ५६५२ कामे पूणश करण्यात आली असून 
६१२ कामे िगतीपथावर आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये २४५ गावाींची ननवड 
करण्यात आली आहे. तसेच बीड जजल््यातील ३ िकल्पाींना शासन स्तरावरुन व         
२ िकल्पाींना महामींडळ स्तरावरून सुधारीत िशासकीय मान्यता िदान करण्यात 
आलेली आहे. बीड जजल््यात बाींधकामाधीन २ मध्यम िकल्प व ६ ल.पा. िकल्प 
असून यासाठी एकूण रु. १७.९०९ को्ी ननधीची तरतूद आहे.  
(४) आराखड्यात २५० हे. पयतं मसींचन क्षमतेचे एकुण २१६ िकल्प िस्ताववत 
करण्यात आलेले आहेत. 
(५)  िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िाघाांचा ि बबबटयाांचा अपघाि किां िा िशिारीने मतृ्य ू
होऊ नये म्हणनू ई-सिेलांस प्दिी अांमलाि आणण्याबाबि 

(८) *  २०३५७   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी हु्नबान ूखिलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी ज्मिा िाघ : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत १९ वाघाींचा व ८१ त्रबबट्याींचा 
अपघातात मतृ्यू लाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाघाींचे व त्रबबट्याींचे अपघाती मतृ्य ू लाल्याची नोंद 
वनखात्याच्या दप्त तरी असली तरी यातील बहुतेक वाघ-त्रबबट्याींची मशकार लाली 
असल्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाघाींचा व त्रबबट्याींचा अपघाती फकीं वा मशकारीने मतृ्यू होऊ नये 
म्हणनू ई-सवेलींस पध्दती अींमलात आणण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  राज्यात सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत     
५ वाघाींचा व ८० त्रबब्याींचा अपघातात मतृ्य ूलालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र िकल्प व त्यानजजकच्या चींद्रपूर (िादेमशक), 
वनवतृ्तामधील मध्य चाींदा व ब्रम्हपूरी वन वविागाींमध्ये मानव-वन्यिाणी 
(ववशरे्षत: वाघ) सींघर्षाशच्या घ्ना आढळून आल् या आहेत. त् यावर पररणामकारक 
उपाययोजना करण् यासाठी कें द्र शासनाच् या मादहती व िसारण मींत्रालयाच् या 
अधधनस् थ असलेल्या मे. ब्रॉडकास् ् इींजजननअरीींग णण् ड कन् सल् ्ीं्स इ इींयडया 
मलमम्ेड  (BECIL) या कीं पनीद्वारे बाधीत क्षेत्राचे सवेक्षण करुन अहवाल 
बनववण् यात आला आहे. त् याअनरु्षींगाने तयार करण्यात आलेला उक् त 
वनवविागाच् या सींवेदनशील क्षेत्रात ई-सवेलींस िणाली वापरण्याचा िस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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उपजजल्हा रुग्णालय पां रपूर (जज.सोलापूर) येॅे डॉक्टराांची ररक्ि पदे भरण् याबाबि 
(९) *  १९३८९   श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपुर (जज.सोलापूर) येथे येणारे लाखो िाववक व त्या पररसरातील 
नागररकाींना अत्याधनुनक वदै्यकीय सुववधा अल्प दरात ममळावी यासाठी शासनाने 
को्यवधी रुपये खचश करुन अत्याधनुनक उपजजल्हा रुगणालय सुरु केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्या दठकाणी डॉक््राींची कमतरता व सोई-सुववधेचा अिाव 
असल्याने मागील वर्षी डॉक््राींच्या राजीनाम्यामुळे उपजजल्हा रुगणालय, पींढरपूर 
अडचणीत आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजीनाम्यामुळे ररक्त लालेली पदे िरण्यात आली नसल्याने 
रुगणाींवर उपचार होत नसून शस्त्रफक्रया करण्यासाठी व मोठा आजार लाल्यास 
फकीं वा अपघात घडल्यास सोलापूर येथे न्यावे लागते, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, डॉक््राींची ररक्त पदे िरण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. वैद्यकीय अधधकारी सींवगाशतील १४ पैकी ५ पदे ररक्त 
आहेत. 
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. काही ववशरे्षज्ञाींची पदे ररक्त आहेत. तथावप 
आय.पी.एच.एस. अींतगशत तज्ञ डॉक््राींकडून उपचार व शस्त्रफक्रया वविागाचे व 
इतर वविागाींचे कामकाज सुरु ठेवण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार काही 
रुगणाींना ववशेर्षोपचारासाठी इतरत्र सींदमिशत केले जात आहे. तसेच रुगणालयातील 
ररक्त पदे िरण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
अहमदनगर जजल्हा शासिीय रुग्णालयािील एमआरआय 

िसटी्िल न मिशन नािशि येॅे हलविल्याबाबि 
(१०) * २२५४० श्री.अरुणिािा जगिाप : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हा शासकीय रुगणालयातील एमआरआय मस्ीस्कॅन ममशन 
नामशक येथे हलववण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जजल्हा रुगणालय, अहमदनगर येथील रेडीओलॉजी वविागात राषरीय आरोगय 
अमियानाींतगशत पी.पी.पी.तत्वावर सी.्ी.स्कॅन ममशन सुरु करण्याबाबत वविो 
कीं पनीशी करार करण्यात आला होता. त्यामुळे जजल्हा रुगणालय, अहमदनगर 
येथील जुनी सी.्ी.स्कॅन मशीन उपजजल्हा रुगणालय, कळवण येथे स्थलाींतरीत 
करण्यात आली. 
      परींतु कीं पनीने ववदहत वेळेत करार पूणश न केल्यामुळे सदर करार रद्द 
करण्यात आला. त्यामुळे नवीन सी.्ी.स्कॅन मशीन खरेदीसाठी सींचालनालय 
स्तरावरुन ताींत्रत्रक मान्यता ममळालेली आहे. जजल्हा ननयोजन सममतीकड े ननधी 
ममळण्याबाबत िस्ताव ददलेला आहे ननधी उपलब्ध होताच सदर ममशन खरेदी 
करण्यात येईल. 
     तसेच अत्यावस्थ रुगणाींसाठी खाजगी रेडीओलॉजी वविागाकडून सी.्ी.स्कॅन 
चाचण्या करुन रुगण कल्याण सममतीमािश त खचश िागववण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िसांचनासांदभावि डॉ.माधिराि धचिळे सिमिीने 

सादर िेलेल्या अहिालािील िशफारशीांबाबि 

(११) *  २०३२१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मसींचनासींदिाशत शासनास मशिारशी करण्यासाठी डॉ.माधवराव 
धचतळे सममतीने सादर केलेल्या अहवालातील िमुख मशिारशी काय आहेत, 
(२) असल्यास, सदर अहवालातील मशिारशीींच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच कायशवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) मसींचन ववर्षयक ववशेर्ष चौकशी सममतीने (धचतळे 
सममती) ददलेल्या अहवालात ववववध महामींडळातील िकल्पाींमध्ये लालेल्या 
अननयममतींताबाबत जबाबदारी ननजश्चत करून कारवाई करण्याबाबत सुचववण्यात 
आले आहे. तसेच िकल्प ठरलेल्या मुदतीत व खचाशत पूणश करण्याकररता व 
मसींचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी ४२ सुधारणा िस्ताववत करण्यात आल्या आहेत. 
त्यातील िमुख मशिारसी पढुीलिमाणे आहे. 

अ) त्रबगर मसींचन पाणीवापर सतत वाढत जाणार असल्यामुळे त्यावर १०० 
्क्के िफक्रया करण्याची जबाबदारी नगरपामलका व उद्योग याींचेवर 
्ाकण्याचा कायदा करून त्याची कठोर अींमलबजावणी िथम िाधान्याने 
तु् ीच्या व अनततु् ीच्या खोऱ्याींमध्ये करावी. 

ब) लािक्षेत्रातील सींपूणश क्षेत्रातील ववदहरीींवरील पाणीपट्टी आकारणी रद्द न 
करता केवळ पाणीवापर सींस्थाींकड े हस्ताींतररत लालेल्या क्षेत्रातील 
ववहीररवरील पाणीपट्टी आकारणी रद्द करावी. 

क) िकल्पाींची वास्तववक फकीं मत (मूळ फकीं मत + िाववाढ) हीच िशासकीय 
मान्यता फकीं मत समजावी व त्यानसुार फकीं मतवाढ १५%  पेक्षा जास् त 
असल्यासच सुिमा द्यावी कें द्रीय जल आयोग ननकर्षाींिमाणे. 

ड) जलसींपदा वविागाची स्वतींत्र ननयम सींदहता असावी. 
ई) दरूसींवेदन तींत्राने राज्यातील मोठया, मध्यम व काही िनतननधीक 

लघुपा्बींधारे धरणाींमध्ये ित्यक्ष गाळाींचे सवेक्षण करण्याचा समयबध्द 
कायशक्रम राबवावा. 

 

(२) धचतळे सममतीच्या अहवालात गींिीर अननयममतता ननदशशनास आलेल्या १२ 
िकल्पाींबाबत लाचलुचपत िनतबींधक वविागामािश त चौकशी आदेशीत केली आहे. 
 कोंडाणे िकल्पाच्या बाबतीत ३ अधधकाऱ्याींना व काळू िकल्पाचे बाबतीत 
एका अधधकाऱ्यास ननलींबीत करण्यात आले आहे. कोंडाणे िकल्पाबाबत ८ 
अधधकाऱ्याींवर वविागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 
 १६ दोर्षयुक्त िकल्पाींची नाननी व पनुरशचना राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार 
सममतीमािश त िगतीत आहे. 
 तसेच िस्ताववत ४२ सुधारणाींच्या अींमलबजावणीसाठी अ.मु.स.(गहृ) याींचे 
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सममती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर 
सममतीच्या बैठकाींमध्ये लालेल्या ननणशयानुसार १४ सुधारणाींबाबत कायशवाही पूणश 
करण्यात आलेली आहे. उवशररत सुधारणाींबाबत ननणशय अींनतम करण्याबाबतचा 
कायशवाही िगतीपथावर आहे. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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नेरे (िा.पनेिल, जज.रायगड) आरोग्य िें द्राि िेिळ 
दोन डॉक्टर िायवरि असल्याबाबि 

 (१२) *  २२००७   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल 
भोसले :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पनवेल तालुक्यातील (जज.रायगड) ७ लाख ५० हजार लोकसींख्येसाठी जजल्हा 
पररर्षदेची िक्त ५ आरोगय कें दे्र असून नेरेमध्ये उिारण्यात आलेल्या आरोगय 
कें द्राच्या कायशकक्षते ४६ गावाींचा समावेश असून सदर कें द्रात केवळ दोन डॉक््र 
कायशरत असून दोन्ही डॉक््र मशक्षणासाठी रजेवर गेल्याने रुगणाींना और्षधोपचार 
ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सदर कें द्रातनू रुगणाींना उपचार ममळणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
    िाथममक आरोगय कें द्र, नेरे, ता.पनवेल येथील वदै्यकीय अधधकारी सेवाींतगशत 
पदव्यतु्तर अभयासक्रमाकरीता गेलेले असल्यामुळे रुगणाींची गैरसोय होऊ नये 
म्हणनू अन्य वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची तात्पुरती नेमणकू करण्यात आली आहे. 
तसेच ददनाींक ३१.५.२०१६ च्या बदली आदेशान्वये ननयममत वैद्यकीय 
अधधकाऱ्याींची ननयकु्ती केलेली असून ते ददनाींक ४.७.२०१६ रोजी रुजू लाले 
आहेत. सदर वैद्यकीय अधधकाऱ्याींमािश त रुगणाींना और्षधोपचार करण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर-रामटेि राष्ट्रीय महामागव क्र.७ मनसर िे मानेगाि जबलपूर  

रोड प्रिल्पास िन विभागािडून परिानगी िमळण्याबाबि 
 (१३) *  २१७१०   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-राम्ेक राषरीय महामागश क्र.७ मनसर ते मानेगाव जबलपूर रोड 
िकल्पास चालना देण्यासाठी वन वविागाकडून परवानगी न ममळाल्याने सदर रस्त्याचे 

काम अपुणश असल्याचे माहे माचश, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुर्षींगाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) कें द्र शासनाने ददनाींक १३ यडसेंबर, २०१३ 
रोजीच्या पत्रान्वये राषरीय महामागश क्र.७ च्या कामासाठी ४९.२४६ हे. वनक्षेत्र 
वळतीकरणास तत्वत: मान्यता ददली आहे. सदर िस्ताव एकरेर्षीय (Linear) 
असल्याने, िकल्प यींत्रणेने तत्वत: मान्यता पत्रातील आवश्यक अ्ीींची पूतशता/ 
आवश्यक रकमेचा िरणा केल्यानींतर राज्य शासनाने ददनाींक ११ िेब्रवुारी, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये वनक्षेत्रात वकृ्षतोडीसाठी व िकल्पाचे काम सुरू करण्यास 
परवानगी ददली आहे. 
     कें द्र शासनाने ददनाींक १५ मे, २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये काही अ्ीींच्या 
अधीन राहून िकल्पास ववधधवत मान्यता िदान केली. सदर अ्ीींची पतूशता 
िकल्प यींत्रणेने केल्यामुळे ददनाींक ९ सप्त े्ंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये 
वनजमीन वळतीकरणाचे आदेश देण्यात आले असून, िकल्प यींत्रणेस िकल्पाचे 
कामाकरीता वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

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

मौजे गागलेगाि (िा.बबलोली, जज.नाांदेड) येॅील 
 मानि वििास आरोग्य िें द्र सुरु िरण्याबाबि 

 (१४) *  १९९२२   श्री.अमरनाॅ राजूरिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) मौजे गागलेगाव (ता.त्रबलोली, जज.नाींदेड) येथील मानव ववकास आरोगय 
कें द्राची इमारत बाींधनू गेल्या एक वर्षाशपासून सदर इमारतीस कुलुप असल्याने 
नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िाथममक आरोगय कें द्रा अींतगशत गागलेगावासह इकळी मोर, 
कुीं िारगाव, मुस्तापूर आदद गावातील रुगणाींना शासनाच्या व अधधकाऱ्याींच्या 
दलुशक्षपणामुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
      मौजे गागलेगाव, ता.त्रबलोली, जज.नाींदेड येथील आरोगय उपकें द्राच्या 
इमारत बाींधकामाकरीता मानव ववकास ननधीतून अनुदान िाप्त त लाले होते. या 
ननधीतून सदर उपकें द्राची इमारत दद.३.०२.२०१६ रोजी बाींधनू पूणश लाली आहे. या 
इमारतीतील ववद्यतुीकरणाचे काम मशल्लक आहे. सदर काम पूणश लाल्यानींतर 
इमारत आरोगय वविागाच्या ताब्यात घेण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही. 
      सद्यजस्थतीत या उपकें द्राचे कामकाज ग्रामपींचायत इमारतीत सुरळीतपणे 
सुरु आहे. 
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 

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

विखळे (िा.खटाि, जज.सािारा) येॅे रोहयो अांिगवि  
िाम िरणाऱया मजूराांना िामे िमळण्याबाबि 

  

(१५) *  २२४६१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ववखळे (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथे रोहयोच्या कामाची मागणी असतानाही 
गेल्या दीड मदहन्यापासून सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी मींजूरी न ददल्याने येथील ७० 
मजूराींवर रोजगाराअिावी उपासमारीची वेळ आल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाशत शासनाने चौकशी करुन मजरूाींना रोहयोची कामे सुरू 
करून रोजगार देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही, अशी बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(२) िश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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चों ी धरण (िा.पािुर, जज.अिोला) गािािील  
ग्राम्ॅाांना अज्ञाि आजाराने ग्रासल्याबाबि 

 

(१६) *  २०२९१   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चोंढी धरण (ता.पातुर, जज.अकोला) गावातील सुमारे ३० ग्रामस्थाींना ददनाींक ७ 
मे, २०१६ रोजी अज्ञात आजाराने ग्रासले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अज्ञात आजाराची सींबींधधत वविागाकडून तपासणी करण्यात 
आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, तसेच सदर आजार आ्ोक्यात 
आणण्याबाबत व त्यावर और्षधोपचार करण्यासाठी शासनाने काय कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे मे, २०१६ मध्ये सदर गावात ववर्षाणूींमुळे होणाऱ्या तापाची साथ लाली 
होती व एकुण २७ तापाचे रुगण आढळून आले होते. 
(२) होय. 
    रक्त नमुने व रक्तजल नमुने तपासणी अहवाल व ित्यक्ष रुगणाींना 
असलेली लक्षणे ्यावरुन तापाचा (व्हॉयरल फिवर) उदे्रक घोर्षीत करण्यात आला. 
िरण्याि आलेली िायविाही :- 

१.  िा. आ. कें द्राचे पथकामािश त मौजे चोंढी येथे ताप रुगण सवेक्षण 
करण्यात आले.  

२.  सवेक्षणामध्ये २७ ताप रुगणाींचे रक्त नमुने घेतले. 
३.  रुगणाींना शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय अकोला येथे सींदिीत 

करण्यात आले. 
४.  २० ताप रुगणाींचे रक्तजल नमुने डेंगयु व धचकुनगुननया तपासणी करीता 

त्वरीत शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय अकोला येथे पाठववण्यात 
आले. 

५.  ताप रुगणाींवर उपचार करण्यात आले. 
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६.  गावकऱ्याींशी ित्यक्ष सींवाद साधून आरोगय मशक्षण देण्यात आले. 
७.  कोरडा ददवस पाळणेबाबत मागशदशशन करण्यात आले. 
८.  गावातील नाल्या ग्ारे वाहती करणे, शेणाचे खताचे खड्ड े बजुववणे 

फकीं वा शेणखताचे दढगारे गावाबाहेर नेऊन ्ाकण्याबाबत ग्रामपींचायतीला 
आदेमशत करण्यात आले. 

९.  गावकऱ्याींनी वपण्याचे पाणी गाळुन व उकळुन वपण्याबाबत मागशदशशन   
केले. 

१०.  ताप व इतर लक्षणे आढळुन आल्यास त्वरीत आरोगय          
कमशचाऱ्याींमािश त उपचार करुन घेण्याबाबत सुधचत करण्यात आले. 

(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 
----------------- 

िरिांड, उांद्री (िा. धचखली, जज.बुलडाणा) येॅील िनक्षेत्रािील 
अ्िलाच्या हल्ल्याने शेििऱयाचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

 (१७) *  २२३७८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हु्नबान ू
खिलफे :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  करवींड, उींद्री (ता. धचखली, जज.बुलडाणा) येथील वनक्षेत्रातील अस्वलाच्या 
हल्ल् यात ५८ वर्षीय शेतकऱ्याचा मतृ्य ू लाल्याची घ्ना ददनाींक १५ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनवविाग अधधकाऱ्याींच्या दलुशक्षामुळे हा हल्ला लाला याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगाने शासनाने सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच मतृ शेतकऱ्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथशक मदत व मतृ शेतकऱ्याच्या 
वारसास वन वविागाच्या नोकरीत सामावनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ददनाींक २२.०५.२०१६ रोजी मौजे करवींड 
येथील वनक्षेत्रासलागून असलेल्या शेतामध्ये श्री. लालमसींग सेवा पवार, रा. करवींड 
्या शतेकऱ्याचा अस्वल या वन्यिाण्याच्या हल्ल्यात मतृ्यू लाला आहे हे खरे 
आहे. 
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(३) मतृ शेतकऱ्याच्या कु्ुींत्रब ींयाना तात्काळ मदत म्हणनू रु. १०,०००/- देण्यात 
आले असून िचमलत शासन ननणशयातील तरतदुीनुसार सींबींधधत मतृ शेतकऱ्याींच्या 
कायदेशीर वारसास रु. ८,००,००० मींजूर करण्यात आले आहेत. िचमलत शासन 
ननणशयानुसार मतृ व्यजक्तच्या वारसास वन वविागाच्या नोकरीत सामावून 
घेण्याची तरतदू नाही.  
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
इचलिरांजी (िा.शाहूिाडी, जज.िोल्हापूर) येॅील  
पेंडाखळे जांगलाि अिैध िकृ्षिोड झाल्याबाबि 

 (१८) *  १९४७५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  इचलकरींजी (ता. शाहूवाडी, जज.कोल्हापूर) येथील पेंडाखळे जींगलातील लाकूड 
अवैधररत्या तोडून कागल येथील पींचताराींफकत औद्योधगक वसाहत, गारगो्ी, 
राधानगरी, मुरगुड तसेच हुपरी ते इचलकरींजी या पररसरातून ववनापरवाना शेकडो 
रक लाकूड वाहतकू होत असल्याची घ्ना माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, लाकूड तस्कराींशी आधथशक व्यवहार लाल्याने वन वविागाच्या 
लक्ष्मी ्ेकडी येथे असलेल्या तपासणी नाकावरुन असे अवैध लाकडाींने िरलेले 
रक वाहतकू करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. पेंडाखळे वनपररक्षेत्रात माहे मे, २०१६ 
मध्ये एकूण ६ अवधै वकृ्षतोड िकरणात रु.२४०९३/- फकीं मतीचा माल जप्त त 
करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उक्त िकरणी ७ आरोपीववरुध्द न्याय दींडाधधकारी वगश-१, शाहुवाडी याींच्या 
को्ाशत दोर्षारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

--------------------------------- 
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मौजे िाळी (िा.पुसद, जज.यििमाळ) येॅील प्राॅिमि आरोग्य िें द्रािील 
अधधिारी ्िाक्षरी िरुन रुग्णालयाि अनपुज्ॅि रादहल्याबाबि 

 

(१९) *  २१९३७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजिभये : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे काळी (ता.पुसद, जज.यवतमाळ) येथील िाथममक आरोगय कें द्रातील 
अधधकारी सकाळी ९.४५ ते ११.०० या दरम्यान स्वाक्षरी करुन ११ वाजल्यानींतर 
िाथममक आरोगय कें द्रात उपजस्थत राहात नसल्याने रुगणाींना पूणश क्षमतेने 
आरोगय सुववधा ममळत नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने काळी िाथममक आरोगय कें द्र पररसरातील नागरीकाींना आरोगय सुववधा 
पूणश क्षमतेने ममळावी म्हणनू कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
    िाथममक आरोगय कें द्र, काळी दौलत, ता.महागाव, जज.यवतमाळ येथे      
१२ अधधकारी/कमशचारी कायशरत असून त्यापकैी एक वदै्यकीय अधधकारी     
ददनाींक ३.३.२०१६ पासून वदै्यकीय रजेवर आहेत. इतर सवश अधधकारी/ कमशचारी 
िाथममक आरोगय कें द्रामध्ये ननयममतपणे हजर राहत असून त्याींच्यामािश त 
उपचाराकरीता येणाऱ्या रुगणाींना ननयममतपणे िनतबींधात्मक व उपचारात्मक 
आरोगय सुववधा देण्यात येत आहे. 
(२) सदर िकरणी तालुका आरोगय अधधकारी, महागाींव याींच्याकडून चौकशी 
करण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे जजल््यािील खडििासला िालव्याची दरुु्िी िरण्याबाबि 

 (२०) *  २२९५०   अलड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप 
बाजोररया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे शहराला वपण्यासाठी व ग्रामीण िागाला शेतीकररता पाणी पुरवठा 
करण्यासाठी वापरात असलेल्या खडकवासला कालव्याची दरुुस्ती होत नसल्याने 
पाणी णलरपण्याचे िमाण ददवसेंददवस वाढत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याच्या दरुूस्तीकड े दलुशक्ष लाल्यामुळे कालव्याला 
असलेला मातीचा िराव व मिींती पडू लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कालव्याची दरुुस्ती त्वररत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. मुठा नवीन उजवा कालवा 
फक.मी. १ ते १७ मध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी कालवा सतत चालू असल्याने व 
काही दठकाणी कालवा नादरुुस्त लाल्याने पाणी गळती होत आहे. 
(३) या कालव्याच्या फक.मी. १७ मधील पुणे म.न.पा.च्या लषकर जलकें द्रापयतं 
वपण्यासाठी पाणीपुरवठा कालव्यातनू सतत चालू ठेवावा लागत असल्यामुळे 
फक.मी. १ ते १७ च्या कालव्याच्या दरुूस्तीसाठी कालावधी ममळत नाही. तथावप 
नुकतीच मे, २०१६ पासून महानगरपामलकेची खडकवासला धरण ते पवशती जलकें द्र 
या िागात बींद पाईप योजना कायाशजन्वत लाल्यामुळे कालव्याच्या फक.मी. १ ते 
१२ या िागातील दरुूस्ती कामे करणे शक्य लाले आहे. सदरचे हद्दीतील कालवा 
दरुूस्तीची अींदाजपत्रके मींजूर करण्यात आली असून ननववदा िफक्रया िगतीत आहे. 
महानगरपामलकेचे पवशती जलकें द्र ते लषकर जलकें द्र या िागातील बींद पाईप 
योजनेचे काम महानगरपामलकेमािश त सुरू असून ते पुणश लाल्यानींतर       
फक.मी. १३ ते १७ या िागातील दरुूस्तीची कामे हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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धचखलदरा (जज.अमराििी) िालुक्याि जलयुक्ि िशिार योजनेंिगिं ि अन्य 
योजनेंिगिं सुरु असलेली शासिीय िामे तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

 (२१) *  २२७९८ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलदरा (जज.अमरावती) तालुक्यात जलयुक्त मशवार योजनेंतगतं व अन्य 
योजनेंतगतं सुरु असलेली शासकीय कामे ननकृष् दजाशची लाल्याचे माहे एविल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतील कामे अींदाजपत्रकानसुार न करता शासकीय 
अमियींत्याींशी सींगनमत करुन ठेकेदार ४० मी.मी. धगट्टीचा वापर आणण रेती ऐवजी 
डस््चा वापर करीत असल्याचे तपासाअींती ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीमध्ये दोर्षी आढळून येणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी, कमशचारी व ठेकेदार 
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशांदे : (१) हे खरे नाही. 
      धचखलदरा तालुक्यातील जलयुक्त मशवार योजनेंतगशत व इतर योजनेतनू 
पुणश करण्यात आलेली कामे ही शासकीय मानकानुसार पुणश करण्यात आली 
आहेत. उक्त कामातील काकँ्री्ची गुणवत्ता गुणननयींत्रण ियोगशाळा याींचेकडून 
तपासण्यात आली असून ती गुणवत्तेत असल्याचे कळववले आहे. 
       जलयुक्त मशवार अमियानाींतगशत धचखलदरा तालुक्यात लालेल्या सवश 
कामाींचे त्रयस्थ सींस्था NABCONS मािश त मुल्यमापन करण्यात आलेले आहे. 
(२), (३), (४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पाटणिर चौि, जरीपटिा (जज.नागपूर) येॅील 
बालसुधारगहृािनू मुले पळून गेल्याबाबि 

 (२२) *  २३०३८   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मदहला ि बाल 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पा्णकर चौक, जरीप्का (जज.नागपूर) येथील बालसुधारगहृातून 
चौकीदाराच्या डोळयात ममरचीपुड ्ाकून त्याला मारहाण करुन २१ मुले पळून 
गेल्याचे ददनाींक २४ एविल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) सदर िकरणी वविागीय उपआयकु्त, मदहला व बाल ववकास अमरावती 
वविाग, अमरावती याींचेमािश त चौकशी करण्यात आली असून सींबधधत जजल्हा 
मदहला व बाल ववकास अधधकारी, पररववक्षा अधधकारी, समुपदेशक व कननषठ 
काळजी वाहक याींना कारणे दाखवा नोद्सा बजावण्यात आलेल्या आहेत.  
     दद. २४/४/२०१६ रोजी २१ िवेमशत पळून गेलेल्या घ्नेची मादहती 
पोलीसाींना देण्यात आली. त्यानुसार अद्यापपावेतो, १२ िवेमशताींचा शोध घेऊन 
त्याींना पनु्हा सींस्थेत दाखल करण्यात आले असून उवशररत ०९ िवेमशताींचा शोध 
घेण्याबाबत कायशवाही सुरु आहे.  
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि रोजगार हमी योजनेच्या मा्यमािनू ियार िरण्याि 

आलेल्या पाझर िलािाांचे पनुरुज्जीिन िरण्याबाबि 
(२३) *  २०१९२   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९७२ मध्ये पडलेल्या दषुकाळाच्या काळात रोजगार हमी 
योजनेच्या माध्यमातनू तयार करण्यात आलेल्या पालर तलावाींचे पुनरुज्जीवन 
करण्याची मागणी अहमदनगर येथील एक सामाजजक कायशकते याींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े लेखीपत्राने केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पालर तलावाींचे पनुरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

गोणखिरे िन पररक्षेत्राम्ये (िा.िसई, जज.पालघर) राखीि  
िनजिमनीिर अनधधिृि बाांधिाम झाल्याबाबि 

(२४) *  २१३१८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अलड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोणखवरे वन पररक्षेत्रामध्ये (बापणे पोलीस चौकीच्या बाजूला)       
(ता.वसई, जज.पालघर) वनजममनीतील सवे नीं.११४ मधील राखीव वनजममनीवर 
अनधधकृत चाळी व औद्योधगक व्यापारी गाळे बाींधण्यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत चाळी व औद्योधगक व्यापारी गाळे 
ह्ववण्याबाबत स्थाननक िनतननधीनी ददनाींक १४ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
लेखी पत्राद्वारे मा.वनमींत्री याींना कळववले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने सदर अनधधकृत चाळी व व्यापारी गाळे ह्ववण्याबाबत कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य िमशन िायवक्रम पूणवि: राज्य  
शासनािड ेिगव िरण्याि आल्याबाबि 

(२५) *२१४६९ श्री.िमिेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले: सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) राज्य व कें द्र शासनाच् या सहकायाशने राषरीय ग्रामीण आरोगय ममशन अींतगशत 
ग्रामीण व दगुशम िागातील खेड्याींमध्ये सन २००५ पासून आरोगय सुववधा 
पुरववल्या जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय ग्रामीण आरोगय ममशन कायशक्रम पूणशत: राज्य शासनाकड े
वगश करण्यात येणार असल्याचे ददनाींक २८ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले, तसेच सदर राषरीय ग्रामीण आरोगय ममशन कायशक्रम राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीत येवनू खधचशक लाल्यामुळे बींद करण्यात आलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय ग्रामीण आरोगय ममशन कायशक्रमाींतगशत ग्रामीण िागात   
८-९ वर्षाशपासून अल्पशा मानधनावर सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय यींत्रणेतील कमशचारी 
बेरोजगार होण्याची शक्यता ननमाशण लालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. तथावप, या योजनेंतगशत कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सूचनाींनुसार 
कमशचाऱ्याींना मानधन देण्यात येते. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 रायगड जजल््यािील जलयकु्ि िशिार अिभयानाांिगवि िामे पूणव िरण्याबाबि 
(२६) *१९३९४ श्री.जयांि पाटील: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१)   रायगड जजल््यात सन २०१५ -१६ करीता एकूण ४५ गावाींमध्ये जलयुक्त 
मशवार योजनेंतगशत माहे माचश, २०१६ अखेर १ हजार ४४ कामे पूणश करण्याच्या 
उदद्दष्ाींनुसार सदर योजनेंगशत माहे माचश, २०१६ अखेर फकती कामे पूणश करण्यात 
आली आहेत, 
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(२) असल्यास, उद्दीष्ानुसार कामे पूणश लाली नसल्यास एकूण मींजूर ननधीपकैी 
फकती ननधी माहे माचश, २०१६ अखेर अखचीत रादहला आहे, मींजूर ननधी माहे 
माचश, २०१६ अखेर खचश न होण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

प्रा. राम िशांदे : (१) माहे माचश, २०१६ अखेर ७२९ कामे पूणश लाली आहेत.  माहे 
जून, २०१६ अखेर ९१३ कामे पूणश लाली असून ३१ कामे िगतीपथावर आहेत, 
(२) माचश अखेर रू.५१३.३३ लक्ष ननधी अखधचशत राहीला असून तो जजल्हा 
पररर्षदेकड ेवगश करण्यात आला आहे. 
     उपरोक्त कामाींना िशासफकय मान्यता ममळाल्यानींतर ई-ननववदा िक्रीया 
राबववणे, ननववदेस िनतसाद न ममळणे, ठेकेदाराींनी कामे वेळेवर सुरू व पूणश न 
करणे या कारणाींमुळे ननधी अखधचशत रादहला. 
(३) शासन आदेश ददनाींक ३१ माचश, २०१६ अन्वये सदरील ननधी माहे जनू, २०१६ 
खचश करण्याच्या सूचना ददलेल्या होत्या. त्यानुसार माचश अखेर िगतीत असलेल्या 
व ननववदा िक्रीयेतील कामाींवर रू.४७७.३३ लक्ष ननधी खचश करण्यात आला आहे. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल््यािील शिेिळयाांना अनुदान देण्याबाबि 

(२७) *  २१६६३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अमरिसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, 
अलड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हु्नबान ू खिलफे : सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्षी वविागाच्यावतीने मागील त्याला शेततळे देण्याची योजना सुरु करण्यात 
आली असल्याने अहमदनगर जजल्हयातील १००० हून अधधक शेतकऱ्याींनी शेततळे 
करुनही त्याींना अनदुानापासून वींधचत राहावे लागले असल्याची बाब माहे      
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शेततळयाींच्या अनदुानापो्ी रुपये सात को्ी ममळण्याबाबतचा 
िस्ताव अहमदनगर जजल्हा कृर्षी वविागाने वररषठ कायाशलयाकड ेपाठववला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच ददनाींक ३१ मे, २०१६ पयतं ददलेल्या मुदतीत 
उवशरीत कामे पूणश व्हावीत यासाठी गाव व लािाथीननहाय ननयोजन करण्याबाबत 
व अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, जजल्हा अधधक्षक कृवर्ष अधधकारी, अहमदनगर 
कायाशलयास दद. १९-०५-२०१६ रोजी रु. ६.९५ को्ी रक्कम मा. वविागीय कृवर्ष 
सह-सींचालक, पुणे याींचेकडून िाप्त त लालेली आहे. 
(३) चौकशी करण्याचा िश् न उद्भ ावत नाही. 
      या योजनेमध्ये जसजशी शेततळयाची कामे पुणश होतील, त्यािमाणे 
तालुका कृवर्ष कायाशलयाकडून सींबींधधत शेतकऱ्याींना अनदुान ववतरीत करण्यात येते. 
सद्य:जस्थतीत ३२८ शतेतळयाींचे रु. १.५९ को्ी लािाथींच्या बकँ खात्यावर वगश 
करण्यात आलेले आहेत. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िशरोिा, पिननगर, िडगाि, िामशिे (िा.मािळ, जज.पुणे) येॅील 

िन विभागाांच्या जागेिर अतिक्रमण झाल्याबाबि 
(२८) * २०३११ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हु्नबान ू
खिलफे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मशरोता, पवननगर, वडगाव, कामशेत (ता.मावळ, जज.पुणे) येथील वन 
वविागाच्या जागेवर अनतक्रमण करुन माती व मुरुमासाठी अनधधकृतररत्या डोंगर 
पोखरण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोर्षीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पुणे वन वविागाच्या मावळ तालुक्यातील मशरोता, 
पवनानगर, वडगाव व कामशेत येथील वन वविागाच्या जागेवर अनतक्रमण करुन 
माती व मुरमासाठी बेकायदा डोंगर पोखरण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१६ वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आले नाही. 
    तथावप, मावळ तालुक्यातील पवनानगर जवळील मौजे पानसोली येथील 
वनक्षेत्रात रस्ता केल्यािकरणी ददनाींक २५.०५.२०१६ रोजी वनगुन्हा नोंदववलेला 
आहे. 
(२) उपरोक्त चार दठकाणी अशा िकारची घ्ना घडलेली नसल्यामुळे चौकशीचा 
िश्न उद्भ ावत नाही. तथावप, मौजे पानसोली येथे घडलेल्या गुन््यािकरणी 
चौकशी व पढुील कायशवाही चालू आहे.                        
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि रक्ताच्या सांक्रमणािनू रुग्णाांना एचआयव्हीची लागण झाल्याबाबि 

  

(२९) * २०१७३ श्री.प्रिाश गजिभये: सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) देशाींत २२३४ एड्सबाधीत रुगणाींपकैी २७६ रुगण महाराषर राज्यातील आहेत ही 
मादहती राषरीय एड्स ननयींत्रण सींघ्नेने ननदशशनास आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २७६ एड्सबाधीत रुगणाींना कुठल्या ब्लड बँकेतनू रक्त पुरववण्यात 
आले, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच ब्लड बकँाींना रक्त 
नमुन्याींबाबत ननयम घालून देण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
       महाराषर राज्य एड्स ननयींत्रण सींस्थेअींतगशत आय.सी.्ी.सी.कें द्राींनी 
ददलेल्या अहवालानुसार नॅको नवी ददल्ली याींनी राज्यामध्ये रक्ताच्या 
सींक्रमणातून एच.आय.व्ही.ची लागण लालेल्या रुगणाींची सींख्या २७६ नसून ही 
सींख्या ऑक््ोबर, २०१४ ते माचश, २०१६ पयतं १८२ इतकी आहे. 
(२) सदर एड्स बाधधत रुगणाींना रक्त सींक्रमणातून एड्स बाधा लाली ही मादहती 
(आयसी्ीसी) एकाजत्मक सल्ला व तपासणी कें द्र येथे ददलेल्या व्यक्तीींनी 
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समुपदेशनादरम्यान ददलेली आहे. एच.आय.व्ही. सींबींधीत रुगणाींच्या बाबतीत 
समाजात असलेले कलींक व िेदिाव लक्षात घेता आणण अपराध बोध 
्ाळण्यासाठी बहुताींश व्यक्ती समुपदेशनादरम्यान एच.आय.व्ही.चा सींसगश रक्त 
सींक्रमणातून लाल्याचे साींगतात. त्यामुळे सदर रुगणाने कोणत्या रक्त पेढीतनू 
रक्त व रक्तघ्क घेतल्यामुळे एच.आय.व्ही.चा सींसगश लाला आहे, ही मादहती 
िाप्त त लाल्यानींतरच त्याची चौकशी करुन सींबींधीत रक्त पेढीींवर कारवाई करणे 
शक्य आहे. 
       यासींदिाशत सवश रक्तपेढी व (आयसी्ीसी) एकाजत्मक सल्ला व तपासणी 
कें द्राना गुणवत्तापूवशक समुपदेशन करणेबाबत व यापढेु रक्तामािश त एचआयव्ही 
सींसगश न होणेबाबत दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
सवश समुपदेशकाींना (आयसी्ीसी) एकाजत्मक सल्ला व तपासणी कें द्राींना िे् 
देणाऱ्या व्यक्तीचे िी व पोस्् कौजन्समलींग करणेबाबत मागशदशशक सूचना नॅको 
नवी ददल्ली याींनी ददल्या आहेत. त्याचिमाणे नॅको सहाजययत रक्तपेढी अधधकारी, 
समुपदेशक, ियोगशाळा तींत्रज्ञ व पररचाररका याींना रक्तपेढी गुणवत्ता 
व्यवस्थापन व चाींगल्या गुणवत्तेचे समुपदेशन िमशक्षण देण्यात येते व कायशशाळा 
घेण्यात येतात. त्यामुळे रक्त सींक्रमणातनू होणारे एचआयव्हीचे िमाण कमी 
लाले आहे. 
(३) िश्नच उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर येॅील बुटीबोरी िसाहिीिील िामगार रुग्णालयािील 

िमवचारी ि िज्ञ डॉक्टराांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(३०) * २२३०२   प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील बु् ीबोरी वसाहतीतील कामगार रुगणालयात कमशचाऱ्याींच्या 
कमतरतेमुळे व तज्ञ डॉक््र नसल्यामुळे रुगणाींवर योगय उपचार होत नसल्याचे 
ददनाींक २२ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुगणालयातील कमशचारी व तज्ञ डॉक््राींची ररक्त पदे 
िरण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. बु्ीबोरी येथील सेवा दवाखान्यात 
एकीं दर २४ पदाींपकैी १८ पदे ररक्त आहेत. मात्र रूगण सेवेत अडथळा होऊ नये 
म्हणनू ७ अनतररक्त कमशचाऱ्याींच्या सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तसेच, 
ववमा रूगणाींना राज्य कामगार ववमा योजना रूगणालय, सोमवारी पेठ, नागपूर 
मािश त ववशेर्षज्ञ उपचार पुरववण्यात येतात. 
(२) व (३) राज्य कामगार ववमा योजनेमािश त पुरववण्यात येणाऱ्या वदै्यकीय सेवा 
सुलितेने पुरववता याव्यात म्हणनू ददनाींक २१ जनू, २०१६ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्वये राज्य कामगार ववमा महामींडळ स्थापन करण्याचा ननणशय शासनाने 
घेतला आहे. योजनेतील ररक्त पदे सदर राज्य कामगार ववमा महामींडळाकडून 
िरण्यात येतील. 

----------------- 
िसांधदुगूव जजल्हयािील गािाांचा वििास आराखडा ियार िूगन 

आमदार आदशव गाांि योजना सुरु िरण्याबाबि 

(३१) *  २०७९७   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आमदार आदशश गाींव योजना अशी शासनाने घोर्षणा केल्यानींतर एक 
वर्षाशचा कालावधी उल्ूनही मसींधुदगूश जजल्हयात शासनाच्या उदामसन कारिारामुळे 
गावाींचा ववकास आराखडाच तयार करण्यात आला नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसींधदुगूश जजल्हयातील गावाींचा ववकास आराखडा तयार करून 
आमदार आदशश गाींव योजना सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े:  (१) नाही. 
(२) तथावप, जजल्हा िशासनाकडून ददनाींक ३.१०.२०१५ व १३.१०.२०१५ च्या 
पत्रान्वये आमदार आदशश ग्राम योजनेंतगशत आमदार महोदयाींनी ननवड केलेल्या 
ग्रामपींचायतीींची यादी मुख्य कायशकारी अधधकारी तथा राज्य नोडल अधधकारी 
(SAGY/AAGY) महाराषर ग्रामीण जीवनोन्नती अमियान सी.बी.डी. बेलापुर, 
नवी मुींबई याींना कळववण्यात आले असून आमदार आदशश ग्राम योजनेच्या 
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अनरु्षींगाने जजल्हाधधकारी, मसींधुदगूश याींनी त्याींच्या ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१६ च्या 
पत्रान्वये ििारी अधधकाऱ्याींची ननयुक्त करण्यात आली आहे. 
     या ग्रामपींचायतीची पायािूत सव्हेक्षण करण्यात येत आहे. पायािूत 
सव्हेक्षण लाल्यानींतर ग्रामववकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

---------------- 
ठाणे येॅील जजल्हा सामान्य रुग्णालयाचे निुनीिरण िरण्याबाबि 

(३२) * १९४१० अलड.तनरांजन डािखरे: सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील जजल्हा सामान्य रुगणालयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी रुपये ४४ 
लाख ३७ हजार २९९ रकमेचे अींदाजपत्रक व आराखड ेतयार करण्यात आल्याचे 
ददनाींक १५ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, रुगणालय िशासनाकडून सदर खचाशच्या नुतनीकरणाचा िस्ताव 
सींचालक, आरोगय सेवा सींचालनालय तसेच िधान सधचव, सावशजननक आरोगय 
वविाग याींचेकड ेमींजुरीसाठी ददनाींक १५ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पाठववण्यात 
आल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िस्तावास मींजुरी देण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर िस्तावास ददनाींक २६.०४.२०१६ रोजीच्या शासन ननणशयाद्वारे िशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अांगणिाडी सेवििा, मदिनीस आणण िमनी अांगणिाडी सेवििा याांच्या 

प्रलांबबि मागण्या ि त्याांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 
(३३) * १९९९८ श्री.िवपल पाटील, श्री.अरुणिािा जगिाप: सन्माननीय मदहला ि 
बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व ममनी अींगणवाडी सेववका याींना 
सेवेत कायम करण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच राज्यातील अींगणवाडी सेववका आणण मदतनीस याींनी आपल्या िलींत्रबत 
मागण्याबाबत माहे सप्त े्ंबर, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान मुींबईत िव्य आींदोलन 
करुन त्याींच्या िलींत्रबत मागण्याींचे ननवेदन माजी उपमुख्यमींत्री याींना ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आींदोलनकत्यांच्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, त्यापैकी 
कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्याींत आल्या आहेत, तसेच उवशरीत 
मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणशय घेतला व घेण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र पुरस्कृत 
योजना असून कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सूचनेनुसार अींगणवाडी सेववका, 
मदतनीस व ममनी अींगणवाडी सेववका ही पदे मानधनी पदे असल्यामुळे त्याींना 
सेवेत कायम करण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही.     
(२) होय. 
(३) अींगणवाडी कमशचाऱ्याींच्या िमुख मागण्या खालीलिमाणे आहेत. 

i) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे कायमस्वरुपी शासकीय 
वविागामध्ये रुपाींतर करावे. 

ii) अींगणवाडी सेववका / मदतनीस याींना शासकीय कमशचाऱ्याींचा दजाश 
देऊन अनकु्रमे ततृीय व चतुथश वेतनशे्रणी व महागाई ित्ता व 
अन्य ित्ते देण्यात यावे. 

iii) अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना रुपये ५,०००/- िाऊबीज 
िे् देण्यात यावी.    

iv) अींगणवाडी सेववका / मदतनीसाींना दरवर्षी जजल्हा पररर्षद व 
महानगरपामलकेतील मशक्षकाींिमाणे मे मदहन्याची पगारी सुट्टी 
देण्यात यावी. 

v) अींगणवाडी सेववका / मदतनीसाींना राज्य कामगार ववमा योजना 
लागू करा. 

vi) मशक्षण अधधकार कायदा (आर्ीई) अींतगशत असलेला पवूश 
िाथममक मशक्षणासाठीचा ननधी अींगणवाडयाींकड े वगश करण्यात 
यावा खाजगी बालवाडी व अींगणवाडी यामधील पायािूत सोई 
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समान मशक्षण व अन्य सेवाचे समाननकरण करावे व अींगणवाडी 
व बालवाडीतील पवूशिाथममक मशक्षणाचे माध्यम मातिृार्षा 
असावी. 

vii) एल.आय.सी. योजनेअींतगशत अींगणवाडी सेववका / मदतनीस याींना 
एकरकमी लाि देण्याच्या योजने सींबींधीच्या शासन ननणशय 
ददनाींक ३०/०४/२०१४ मध्ये खालीलिमाणे सुधारणा करण्यात 
यावी. 
(अ) अींगणवाडी सेववकाींना व ममनी अींगणवाडी सेववकाींना ित्येक 

पूणश केलेल्या वर्षाशसाठी एक मदहन्याचे वेतन देण्यात यावे व 
एक लाख रुपयाींची मयाशदा काढून ्ाकण्यात यावी. 

(ब) अींगणवाडी मदतनीसाींना ित्येक पूणश सेवा केलेल्या वर्षाशसाठी 
दीड मदहन्याचे वेतन देण्यात यावे व ७५ हजार रुपयाींची 
मयाशदा काढून ्ाकण्यात यावी. 

(क) अींगणवाडी सेववका / मदतनीसाींना सेवाननवतृ्ती लाि 
ददल्यामशवाय सेवा समाप्त त करण्यात येऊ नये. 

(ड) सदरहू सेवाननवतृ्ती लाि योजना २००८ सालापासून लागू 
करण्यात यावी. 

 

(४) उपरोक्त नमूद अींगणवाडी कमशचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत केलेली कायशवाही 
खालीलिमाणे आहे. 

i) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र शासन पुरस्कृत 
योजना असल्यामुळे सदर योजना कायमस्वरुपी शासकीय 
वविागामध्ये रुपाींतर करावयाचे लाल्यास त्यास कें द्र शासन 
स्तरावरुन ननणशय घेणे आवश्यक आहे. 

ii) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र शासनाची योजना 
असून ती राज्य शासनामािश त राबववण्यात येत आहे. एकाजत्मक 
बाल ववकास सेवा योजनेच्या मॅन्यअूल िमाणे अींगणवाडी सेववका/ 
मदतनीस ही पदे मानधनी स्वरुपाची असून त्याचे अींगणवाडीतील 
कामकाजाची वेळी ही िक्त चार तास आहे. त्यामुळे त्याींना 
शासकीय कमशचाऱ् याींचा दजाश देणे सींयुक्तीक होणार नाही. 
मा.सवोच्च न्यायालयाने Civil appeal Nos. ४९५३-४९५७ of 
१९९८ state of Karnataka Vs. Ameerabi & others 
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यािकरणी ददनाींक ७.१२.२००६ रोजी अींगणवाडी सेववका/ मदतनीस 
ही मानधनी पदे असून त्याींची पदे ही Civil Posts नाहीत असा 
ननणशय ददलेला आहे. त्यामुळे त्याींना शासकीय कमशचाऱ् याींचा दजाश 
नाही म्हणनू त्याींना शासकीय कमशचा-याींिमाणे वावर्षशक वेतनवाढ 
देता येणे शक्य नाही. तसेच त्याींना शासकीय कमशचाऱ् याींनुसार 
महागाई ित्ता देता येत नाही. तथावप, अींगणवाडी सेववकेला ५ वर्षश 
अनुिवानींतर रु.३१/- इतकी वाढ मानधनामध्ये करण्यात येते. 

iii)  सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन वर्षाशची िाऊबीज िे् अदा 
करण्याबाबत शासन ननणशय ददनाींक २२ सप्त े्ंबर, २०१५ रोजी 
ननगशममत करण्यात आला आहे. त्यानुसार रुपये १०००/- िमाणे 
अींगणवाडी कमशचाऱ्याींना िाऊबीज िे् अदा करण्यात आली आहे. 

iv)  
 

अींगणवाडी सेववका व मदतनीस मानधनी कमशचारी असल्यामुळे 
शासन सेवेतील मदहला कमशचाऱ् याींिमाणे रजा देय नाहीत. 
     तथावप, कें द्र शासनाच्या ददनाींक ९ जुलै, २०१० च्या 
पत्रानुसार अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना िसुती रजा   १८० 
ददवस व गिशपात रजा ४५ ददवस देण्यात येतात. 
     तसेच ग्रामववकास वविागाचे पररपत्रक ददनाींक २९ एविल, 
१९९१ अन्वये १६ ददवस फकरकोळ रजा, १२ ददवस सावशजननक 
सुट्टया, ८ ददवस ददवाळीची सुट्टी व १६ ददवस उन्हाळयाची सुट्टी 
अशा एकूण ५२ ददवसाींच्या पगारी सुट्टया देण्यात येतात.  

v)  अींगणवाडी सेववका व मदतनीस मानधनी कमशचारी असल्यामुळे 
राज्य कामगार ववमा योजना (इएसआय) लागू करता येत नाही. 

vi) पूवशिाथममक मशक्षणासाठीचा ननधी अींगणवाडयाींकड े वगश 
करण्याबाबत कोणतेही धोरण नाही. 

vii) अींगणवाडी सेववका / मदतनीस याींना एल.आय.सी. योजनेअींतगशत 
सेवाननवतृ्तीनींतर एकरकमी लाि देण्याबाबतच्या योजनेचा िेर 
ववचार करण्याचा िस्ताव  शासनाच्या ववचाराधीन आहे. त्यावेळी 
सींघ्नेच्या सूचनाींचा ववचार केला जाईल. 

----------------- 
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राज्यािील १५ जजल््याि ्ििांत्र मदहला रुग्णालयास मांजरूी देण्याबाबि 
 

(३४) *  १९५५७   डॉ.अपिूव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १८३३७ ला ददनाांि  
१ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १५ जजल््यात १०० खा्ाींचे स्वतींत्र मदहला व नवजात मशशू 
रुगणालय सुरु करण्यासींबींधी शासनाच्या ददनाींक १७ जानेवारी, २०१३ चे शासन 
ननणशयान्वये मींजूर १५ स्त्री रुगणालयाींपैकी ७ दठकाणी मदहला रुगणालयाींसाठी 
जागा िाप्त त लालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जागा सींपादनाची िफक्रया पुणश होवनू मींजुर मदहला रुगणालयाींच्या 
बाींधकामासींबींधी तसेच आकृनतबींधानुसार एका मदहला रुगणालयाचा पद ननममशतीचा 
शासनास िाप्त त लालेल्या िस्तावाचे अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, मींजुर केलेली सवश १५ रुगणालये ित्यक्ष मींजूर होण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मदहला रुगणालय, धुळे येथे आकृतीबींधानुसार पदननममशती करण्याबाबतचा 
िस्ताव उच्चस्तरीय सधचव सममतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. 
(३) शासन ननणशय दद. १७ जानेवारी, २०१३ अन्वये मींजरु १५ स्त्री रुगणालयापकैी 
७ दठकाणीचे बाींधकाम सुरु असून ७ स्त्री रुगणालयास अदयापी आवश्यक जागा 
िाप्त त नाही. एका स्त्री रुगणालयाचे ७५ ्क्के बाींधकाम पूणश लाले असून त्याचा 
पदननममशतीचा िस्ताव उच्चस्तरीय सधचव सममतीच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात आला आहे.   
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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नािशि जजल््यािील शिेिऱयाांना विविध प्रिल्पाांसाठी सांपाददि 
शेिजिमनीांच्या निुसान भरपाईची प्रलांबबि रक्िम िमळणेबाबि 

(३५) * १९३७८ श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मुखेड (ता.येवला, जज.नामशक) येथील नाींदरू मध्यमेश्वर जलद 
कालव्यासाठी सींपाददत लालेल्या शेतकऱ्याींना शेतजममनीींच्या नकुसान िरपाईच्या 
थकीत रकमा ममळण्यासाठी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तसेच 
मौजे कुसूर (ता.येवला, जज नामशक) येथे ओलरखेड उच्चस्तर पोहोच 
कालव्यासाठी सींपाददत जममनीींची मा.न्यायालयाच्या न्यायननवाड्यािमाणे वाढीव 
नुकसान िरपाई ममळण्यासाठी स्थाननक लोकिनतननधीींनी माहे सप्त े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वडले (ता.मालेगाव, जज नामशक) येथील शतेकऱ्याींनी पालर तलावासाठी 
शासनाला जमीन देवूनही सुमारे पावणे दहा को्ीींचा न्याय मोबदला त्याींना न 
ददल्यामुळे मा.न्यायालयाने ददनाींक १२ एविल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
नामशकच्या जजल्हाधधकाऱ्याींची खचुी आणण शासकीय वाहन जप्त त केले, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाींदरु मधमेश्वर जलद कालव्यासाठी सींपाददत जममनीचा वाढीव मावेजा 
ममळणे सींदिाशत मौ.मुखेड (ता.येवला, जज.नामशक) येथील ४३ िकरणे असून सदर 
िकरणात मा.ननिाड न्यायालयाच्या न्यायननणशयाच्या अनरु्षींगाने कायदा सल्लागार 
याींच्या सल्ल्यानुसार मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे अवपल दाखल करण्यात आले 
आहेत. सदर अवपल दाखल िकरणाींपैकी १२ िकरणात सींपूणश रक्कम सहा 
आठवड्यात िरण्याचे मा.उच्च न्यायालयाचे ददनाींक २१.०१.२०१५ रोजी आदेश 
लाले आहे. उवशररत ३१ िकरणात मा.उच्च न्यायालयाचे स्थगन आदेश िाप्त त 
नाहीत. करीता जजल्हा न्यायालयाने जप्त ती आदेश ननगशममत केले आहे. या 
िकरणात मा.ददवाणी न्यायालय वररषठ स्तर, ननिाड याींच्या ननणशयानसुार     
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४३ शतेकऱ्याींना रुपये ७२४.२४ लक्ष देणे आहे. यापकैी रुपये ३०.०० लक्ष      
मा.न्यायालयात जमा केलेले आहेत. 
    नाींदरुु मधमेश्वर जलद कालवा िकल्प िूसींपादन िकरणी मौ.मुखेड, 
ता.येवला, जज.नामशक येथील ४३ शेतकऱ्याींना िूसींपादन मावेजा अदा करण्यासाठी 
रुपये ६९७.२४ ची आवश्यकता आहे. ननधीच्या उपलब्धतेनसुार पुढील कायशवाही 
करण्यात येईल. 
     उध्वश गोदावरी िकल्पात समाववष् असलेल्या मौ.कुसुर, ता.येवला, 
जज.नामशक येथील दरसवाडी पोहोच कलावा फक.मी. ५२ ते ५४ साठी िूसींपादन 
केस क्र.१८/९४ अन्वये सींपाददत केलेल्या जमीनीवरील िूसींपादन कायदा कलम १८ 
खाली दाखल िूसींदिश क्र.५०/२००४ िकरणी मा. न्यायालयाने ददलेल्या 
ननकालानुसार वाढीव नकुसान िरपाई रक्कम रुपये ४२.१४ लक्ष इतकी आहे. 
    वडले, ता.मालेगाींव, जज.नामशक येथील शतेकऱ्याींना पालर तलावासाठी 
सींपाददत करण्यात आलेल्या जममनीचा िूसींपादन कायदा कलम १८ खालील 
वाढवनू ददलेला रुपये १०,५५,१३,७२७/- इतका मोबदला मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार मींजूरीचे आदेश सधचव (रोहयो), ननयोजन वविाग, याींच्याकडून 
ननगशममत करण्यात येत आहेत. 
    या िकरणी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाकडून वाढीव 
मोबदला रक्कम ववतरीत होताच ती सींबींधीत शतेकऱ्याींना तात्काळ अदा 
करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
उ्िव गोदािरी खोऱयािील धरणाांमधून जायििाडी धरणाि  

पाईपलाईनमधून पाणी सोडण्याच्या प्र्िािाबाबि 
(३६) * २२५८७ श्री.अमरिसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन िाधधकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार ददनाींक 
१५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास गोदावरी खोऱ्यातील जायकवाडीसह 
सवश धरणाींची पाणी पातळी समान करण्याचे शासन धोरण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समन्यायी पद्धतीने उध्वश गोदावरी खोऱ्यातील धरणाींमधनू 
जायकवाडी धरणात पाणी सोडताना मोठया िमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत 
असल्यामुळे सोडलेले पाणी धरणात अत्यल्प पोहोचते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उध्वश गोदावरी खोऱ्यातील धरणाींमधनू जायकवाडी धरणात बींद 
पाईपलाईनचा वापर करुन पाणी सोडण्याचा िस्ताव लािक्षेत्र ववकास िाधधकरणाने 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िस्तावाला मींजूरी देण्यासाठी व जायकवाडी धरणात 
समन्यायी पद्धतीने पाणी ववतरीत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     उध्वश गोदावरी खोऱ्यातील मूळा, ननळवींड,े िींडारदरा, दारणा, गींगापूर या 
मोठ्या धरणाचे जायकवाडी धरणापयतंचे अींतर सरासरी २०० फकमी असल्याने 
सोडलेल्या पाण्याचे बाषपीिवन व वहनव्यय होतो, हे खरे आहे. सन २०१२-१३ 
पासून गतवर्षी पयतं गेल्या चार वर्षाशत उध्वश गोदावरी खोऱ्यातील धरण समुहातून 
जायकवाडीसाठी सोडलेल्या पाण्याच्या तूलनेत साधारणपणे ६० ते ७०% इतके 
पाणी जायकवाडीत पोहचले आहे. 
(३) होय. 
(४) बींद पाईपलाईनने उध्वश गोदावरी खोऱ्यातील धरणसमुहातनू जायकवाडीसाठी 
पाणी सोडण्याचा पवूश िाथममक अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्यावरील 
शेरेपूतशता क्षेत्रत्रय स्तरावर िगतीत आहे. 
(५) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
पां रपूर (जज.सोलापूर) िालुक्याि िसमेंट बांधारे बाांधण्याचे िाम सुरु िरण्याबाबि 
(३७) *  १९३९३   श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात या वर्षाशत ओढे, नाले, मसमें् बींधारे 
बाींधण्याचे एकही काम सुरु करण्यात आले नसल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, पावसाळयात ओढया नाल्याचे वाहून जाणारे पाणी 
अडववण्याकररता मसमें् बींधारे बाींधणे महत्वाचे असूनही जजल्हापररर्षद, 
लघुपा्बींधारे स्थाननक स्तर वविाग याींचेमािंत जलयकु्त मशवाराच्या कामाींना 
ववलींब केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जलयुक्त मशवाराचे माध्यमातून ओढयातील गाळ काढून व 
रुीं दीकरण खोलीकरण करण्यात आले, परींतु ओढयात मसमें् बींधारे नसल्याने 
पावसाळयात पाणी वाहून जाण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १० नवीन मसमें् बींधारे बाींधण्याबाबतचे िस्ताव स्थाननकस्तर लघ ु
पा्बींधारे वविाग, पींढरपुर याींनी शासनाकड े पाठववले होते, सदर िस्तावाींच्या 
मान्यतेस ववलींब करणाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

प्रा. राम िशांदे : (१) हे खरे नाही. 
      सोलापूर जजल्हयातील पींढरपूर तालुक्यात लघपुा्बींधारे वविाग जजल्हा 
पररर्षद, सोलापुर यींत्रणेमािश त सन २०१५-१६ मध्ये ५ मसमें् बींधा-याची कामे पुणश 
करण्यात आली आहेत व सन २०१६-१७ साठी १ मसमें् बींधा-याचे काम पुणश 
असून ९ कामे िस्ताववत आहेत. 
    तसेच लघुमसींचन (जलसींधारण) वविागामािश त पींढरपूर तालुक्यात सन   
२०१५-१६ मध्ये १३ मसमें् बींधा-याची कामे पुणश करण्यात आली असून सन 
२०१६-१७ साठी ८ मसमें् बींधा-याींची कामे िस्ताववत आहे. 
(२), (३), (४) व (५) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िभिांडी (जज.ठाणे) येॅील तनांबरा गािािील आददिासी  
मदहलेचा धचांबीपाडा आरोग्य िें द्राि मतृ्यू झाल्याबाबि 

(३८) *  २२५६४   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, अलड.जयदेि 
गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मिवींडी (जज. ठाणे) येथील ननींबरा अनतदगुशम आददवासीबहुल गावातील मेघा 
वरठा या ३५ वर्षीय आददवासी मदहलेचा धचींबीपाडा आरोगय कें द्रात डॉक््राींच्या 
उपचाराववना व हलगजीपणामुळे ददनाींक ९ एविल, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास िसूतीदरम्यान मतृ्यू लाल्याबाबतची लेखी तक्रार ननवेदनाद्वारे   
मा.सावशजननक आरोगय मींत्री, मा. आददवासी ववकास मींत्री, िधान सधचव,  
सावशजननक आरोगय वविाग, सींचालक, आरोगय सेवा सींचालनालय, सधचव, 
आददवासी ववकास वविाग याींच्याकड ेददनाींक ४ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, राज्यातील आददवासी िागात वारींवार अशा घ्ना घडत असून 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१)  हे खरे आहे. 
(२) व (३) श्रीमती मेघा वरठा या मदहलेच्या मतृ्य ू िकरणी जजल्हा आरोगय 
अधधकारी याींच्यामािश त चौकशी करून रुगणास वेळीच सींदिश सेवा न ददल्याचे 
ननदशशनास आल्याने सींबींधधत आरोगय सेववका (श्रीमती ववद्या वपींजरकर) याींची 
एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. 
     िस्तुत िकरणाचे गाींमियश ववचारात घेऊन उप सींचालक, आरोगय सेवा, ठाणे 
मींडळ याींनी सखोल चौकशी करण्यासाठी सममती गदठत केली असून सममतीचा 
अहवाल िाप्त त लाल्यानींतर सींबींधधत दोर्षी वैद्यकीय अधधकाऱ्यावर त्वररत कारवाई 
करण्यात येईल. 

 

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

सािारा येॅील जजल्हा शासिीय रुग्णालयाम्ये पाण्याच्या टाक्या बाांधण्याबाबि 

(३९) *  २२४७४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथील जजल्हा शासकीय रुगणालयामध्ये गेल्या मदहन्यापासून 
पाण्याची ी्ंचाई ननमाशण लाली असून रुगणालयातील महत्वाच्या वॉडशमध्ये पाणी 
नसल्याने तेथील रुगण व त्याींचे नातेवाईक याींच्यासह कमशचाऱ्याींनाही त्रास सहन 
करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, 
(२) असल्यास, पाणी येईल तेव्हा पाणीसाठा करण्यासाठी नववन पाण्याच्या 
्ाक्या बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, माहे एविल,२०१६ मध्ये ददनाींक ५ एविल, २०१६ रोजी सातारा शहर 
नगरपामलकेमािश त रुगणालयास पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन नादरुुस्त 
असल्याने, रुगणालयास कमी दाबाने पाण्याचा पुरवठा होत होता.  
नगरपामलकामािश त पाईपलाईनची दरुुस्ती होणेपवूी आींतररुगण व बा्यरुगण तसेच 
त्याींचे नातेवाईक व कमशचारी वृींद याींना पाण्याअिावी कोणत्याही समस्या उद्भ ाव ू
नये, म्हणनू रुगणालयामािश त तातडीने दोन ददवस खाजगी ॅ्ंकरव्दारे पाणी 
मागवून रुगणालयास पाणी परुवठयाची सोय करण्यात आली होती. 
(२) सद्यजस्थतीत रुगणालयाच्या आवारातील सातारा शहर नगरपामलकेमािश त 
पुरवठा करणाऱ्या पाण्याची पाईपलाईन सुजस्थतीत असून पुरेशा िमाणात 
पाण्याचा साठा उपलब्ध असल्याने, पाण्याचा साठा करण्यासाठी पाण्याची ्ाकी 
बाींधणे आवश्यक नाही 
(३) िश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

मुति वजापूर (जज.अिोला) िालुक्यािील उपजजल्हा रुग्णालयाि अनेि गैरसोयी, 
गैरव्यिहार ि अ्िच्छिेमुळे रुग्णाांची गैरसोय होि असल्याबाबि 

(४०) *  २०३००   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुनत शजापूर तालुक्यातील (जज.अकोला) उपजजल्हा रुगणालयात अनेक 
गैरसोयी, गैरव्यवहार व अस्वच्नतेमुळे रुगणाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे 
एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुगणाींना पुरेसा और्षधपुरवठा होत नसल्यामुळे और्षधे व इतर 
आरोगयाची सादहत्य खाजगी मेयडकल दकुानामधनू घ्यावी लागतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुगयालयात सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      रुगणालयात गैरसोय, गैरव्यवहार, अस्वच्नतेबाबत कोणतीही घ्ना 
घडलेली नाही. तसेच रुगणालयात अत्यावश्यक असणारे और्षधे पुरेशा िमाणात 
उपलब्ध आहेत. और्षध िाींडारात उपलब्ध नसलेली और्षधे स्थाननकस्तरावरुन 
खरेदी करण्यासाठी वदै्यकीय अधधक्षकस्तरावर सन २०१६-१७ साठी रु.१,८०,०००/- 
इतका ननधी ववतरीत केला आहे. 
(३) व (४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
आणी (जज.यििमाळ) िालुक्याि दवुषि पाण्यामुळे  

नागररिाांना डायररयाची लागण झाल्याबाबि 
(४१) *  २१९४२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजिभये, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी (जज.यवतमाळ) तालुक्यात दवुर्षत पाण्यामुळे नागररकाींना डायररयाची 
लागण लाल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या सप्त ताहात ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सदर साथीचे २२ रुगण यवतमाळ जजल्हा रुगणालयात उपचार घेत 
असून पािळ गावातील एका मदहलेचा मतृ्यू लाल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने सदर तालुक्यातील नागररकाींना स्वच्न शुध्द पाणी पुरववणेबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप सदर उदे्रक जनू, २०१६ च्या पदहल्या सप्त ताहात लाला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     आणी तालुक्यातील पािळ या गावी गॅस्रो उदे्रकात एकूण २९ रुगणाींना 
आींतररुगण म्हणनू उपचार देण्यात आले. यापैकी १९ रुगणाींना पािळ येथील 
ववववक्षक्षत कक्षात तर १० रुगणाींना ग्रामीण रुगणालय, आणी येथे उपचार करण्यात 
आले. या उदे्रकात एका मदहलेचा ददनाींक ७/६/२०१६ रोजी यवतमाळ येथे 
उपचारादरम्यान मतृ्यू लाला, हे खरे आहे. 
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(३) या साथीदरम्यान जजल्हा आरोगय अधधकारी तसेच अनत. जजल्हा आरोगय 
अधधकारी याींनी सदर साथरोग उदे्रकास िे् देऊन उदे्रकाची कारणमीमाींसा केली. 
अननयममत पाणी शुध्दीकरण तसेच ननकृष् ितीच्या जब्लधचींग पावडरचा वापर 
आणण पाईपलाईन गळती यामुळे सदर उदे्रक लाल्याचे यावेळी लक्षात आले. 
पािळ येथील ग्रामसेवकाने पाणी शुध्दीकरणाबाबत केलेल्या हलगजीपणामुळे 
मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षद, यवतमाळ याींनी ग्रामसेवकावर 
ननलींबनाची कारवाई केली आहे. 
     यवतमाळ जजल््यात साथरोग ननयींत्रणासाठी जजल्हा तसेच तालुका स्तरावर 
शीघ्र िनतसाद पथके कायशरत असून जजल््यातील सवश अधधकाऱ्याींना मुख्यालयी 
राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जजल््यातील सवश आरोगय सींस्थाींमध्ये 
साथरोग ववर्षयक और्षधसाठा पुरेशा िमाणात उपलब्ध असून, पाणी तसेच 
जब्लधचींग पावडरचे ननयममत गुणवत्ता ननयींत्रण करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िें द्र शासनाच्या टशवरी िल न्सर िेअर सेंटर (ििृीय सांदभव सेिा) या योजनेिून  

अत्याधतुनि िल न्सर रुग्णालय सुरु िरण्याबाबि 

(४२) *  २२८११   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जयिांिराि 
जाधि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या ्शशरी कॅन्सर केअर से्ं र (ततृीय सींदिश सेवा) या एका 
योजनेतनू राज्यासाठी ४ नवीन अत्याधनुनक कॅन्सर रुगणालय सुरु केले जाणार 
असल्याचे माहे एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींदिाशत ननरीक्षण अहवाल कें द्र शासनाला सादर करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) ककश रोगावर उपचार करणाऱ्या रुगणालयाचे बळक्ीकरण करण्यासाठीच्या कें द्र 
शासनाच्या योजनेअींतगशत सन २०१६-१७ कररता राषरसींत तकुडोजी ररजनल 
कॅन्सर हॉजस्प्ल, नागपूर व वववेकाींनद मेडीकल िाऊीं डशेन अँड ररसचश से्ं र, 
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लातूर या दोन रुगणालयाींना ्शशरी कॅन्सर केअर से्ं सश म्हणनू मान्यता देण्याचा 
िस्ताव कें द्र शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. तसेच वविागीय सींदिश सेवा 
रुगणालय, नामशक व अमरावती या दोन रुगणालयाींचे िस्ताव कें द्र शासनास 
पाठववण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील आददिासी ि दगुवम भागािील डॉक्टराांना  

िायम्िरुपी तनयकु्िी देण्याबाबि 
(४३) *  २०४३६   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी, दगुशम व ग्रामीण िागातील नागरीकाींच्या आरोगयाचा 
काळजी घेण्यासाठी आरोगय कें द्रामध्ये शासनाने बीएएमएस डॉक््राींची सन २००४ 
मध्ये ननयुक्ती केली पण तेव्हापासून त्याींची ननयुक्ती ही अकरा मदहन्याच्या 
करारावर कीं त्रा्ी स्वरुपाची असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या डॉक््राींना कायमस्वरुपी ननयकु्ती देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) व (३) सन २००६ ते सन २०११ या कालावधीत वरीलिमाणे ननयकु्ती 
ददलेल्या ७९१ अस्थायी वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना शासन सेवेत समावेशन 
करण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
पालघर जजल्हापररषदेिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(४४) *  २१४३०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अलड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््याची ननममशती होऊन ददड वर्षश पूणश होवुनही अद्याप अनेक 
बाबीींची पतुशता बाकी असून पालघर जजल्हापररर्षदेचे ग् क आणण ड चे सुमारे 
१११ कमशचारी ठाणे जजल्हा पररर्षदेत कायशरत असून जजल्हा पररर्षदेत अनेक पदे 
ररक्त असल्याने इतर कमशचाऱ्याींवर अनतररक्त कामाचा ताण पडत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने पालघर जजल््याच्या ववकासासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) ठाणे जजल््याच्या वविाजनानींतर जे 
कमशचारी पालघर जजल्हा पररर्षदेकड े काम करण्यास इच्नूक होते त्याींच्या सेवा 
जजल्हा पररर्षद पालघरकड े माहे यडसेंबर, २०१४ मध्ये वगश करण्यात आल्या 
आहेत. उवशरीत कमशचाऱ्याींनी ददलेल्या ववकल्पानुसार त्याींच्या समायोजनाची 
कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
रायगड, रत्नाधगरी ि िसांधदुगूव जजल््यासाठी जजल्हा िावषवि  
योजनेंिगवि वििररि झालेला तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 

(४५) *  १९५३४   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५८३७ ला ददनाांि 
११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  जजल्हा वावर्षशक योजनेंतगशत (सवशसाधारण) सन २०१५-१६ करीता रायगड 
जजल््यासाठी रुपये १४० को्ी ५१ लाख रक्कमेच्या आराखाडयास मींजूरी ददली 
असता िेब्रुवारी, २०१६ अखेर ४२ ्क्के खचश लाले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच रत्नाधगरी व मसींधुदगूश जजल््यासाठी ववतररत लालेल्या ननधीमधनू 
िेब्रवुारी, २०१६ अखेर अनकु्रमे ४६ व ४० ्क्के ननधी खचश लाला, माहे माचश, 
२०१६ अखेर खचाशत वाढ होऊन ननधी १०० ्क्के खचश होइशल व त्याबाबत सूचना 
सींबींधधत जजल्हाधधकारी याींना ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी देण्यात आल्याचे 
उत्तरात नमूद आहे, तरी सूचनाींच्या अनुर्षींगाने माहे माचश, २०१६ अखेर रायगड, 
रत्नाधगरी व मसींधदुगूश या जजल््याने १०० ्क्के खचश केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  तसेच रायगड, रत्नाधगरी व मसींधुदगूश जजल््याने माहे माचश, २०१६ अखेर 
फकती खचश केला, तसेच ननधी खचश लालेला नसल्यामुळे सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) (३) व (४) जजल्हा वावर्षशक योजना (सवशसाधारण), सन २०१५-१६ च्या खचाशत 
वाढ होऊन माचश, २०१६ अखेर पयतं १०० ्क्के ननधी खचश होईल याबाबत 
तातडीने कायशवाही करण्याच्या सूचना जजल्हाधधकारी, रायगड, रत्नाधगरी व 
मसींधदुगूश याींना शासनाने दद.२० जानेवारी, २०१६ च्या पत्रान्वये ददल्या होत्या. 
त्यानुसार कायशवाही करुन सदर जजल््याींच्या जजल्हाधधकारी याींच्याकडून िाप्त त 
अहवालानुसार माचश, २०१६ अखेर लालेल्या खचाशची मादहती पढुीलिमाणे आहे :- 
 

जजल्हा 
 
 
१ 

सन २०१५-१६ च्या 
जज.वा.यो.(सवशसाधारण) 
एकूण मींजूर ननधी 

२ 

माचश, २०१६ 
लालेला खचश 

 
३ 

खचाशची ्क्केवारी 
 

 
४ 

रायगड 
 

१५०.९९ 
 

१४०.३८ 
 

९२.९७ 
 

रत्नाधगरी 
 

१५८.९९ 
 

१५८.९८ 
 

९९.९९ 
 

मसींधदुगूश 
 

१२६.५० 
 

१२५.१६ 
 

९९.०० 
 

 

    रायगड जजल््याचा रुपये १०.६१ को्ी इतका ननधी खचश होऊ शकणार 
नसल्याने तो सींबींधधत यींत्रणाींकडून समवपशत करण्यात आल्याने त्या सींदिाशत 
सींबींधधताींवर कायशवाही करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी यींत्रणेचे वविाग 
िमुख/िशासकीय वविाग याींना कळववले आहे. तसेच बीडीएस िणालीतील ताींत्रत्रक 
दोर्षामुळे मसींधदुगूश जजल््याचा रुपये १.३४ को्ी इतका ननधी माचश, २०१६ अखेर 
आहरीत होऊ शकला नाही. 
 

----------------- 
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मोहा (िा.परळी-िैजनाॅ, जज.बीड) येॅील जजल्हा पररषद िें द्रीय 
प्राॅिमि शाळेि िशक्षिाांच्या िेिनाि अपहार झाल्याबाबि 

(४६) *  २१६८३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहा (ता.परळी-वैजनाथ, जज.बीड) येथील जजल्हा पररर्षद कें द्रीय िाथममक 
शाळेतील माजी मुख्याध्यापकाने मोहा कें द्राअींतगशत २७ मशक्षकाींच्या वेतनातनू 
केलेल्या कपातीचा िरणा न करता रुपये ३ लाख इतक्या रक्कमेचा अपहार 
केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेतन कपात करुन त्याचा अपहार करणाऱ्या माजी 
मुख्याध्यापकाकडून मशक्षकाींच्या कपातीच्या रकमा दींडासह वसूल करण्याची 
मागणी मशक्षकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोर्षीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) सींबींधधत मुख्याध्यापक याींना मुख्य कायशकारी अधधकारी, बीड 
याींनी ददनाींक २९/३/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये ननलींत्रबत केलेले असून २७ 
मशक्षकाींच्या वेतनातनू कपात केलेली रक्कम रु. २,२७,०२९/- (अक्षरी रुपये दोन 
लक्ष सत्तावीस हजार एकोणतीस िक्त) वसूल करण्यासाठी त्याींच्याववरुध्द 
पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे. 
 

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

अमराििी जजल्हा पररषदेच्या िसांचन विभागाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(४७) *  २२१८९  श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हा पररर्षदेच्या मसींचन वविागाने गत वर्षी नाला खोलीकरणाची 
कामे केली, मात्र यावर्षी पुन्हा जलमशवार योजनेतनू करण्यात येणाऱ्या कामाींमध्ये 
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार लाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अपहाराची चौकशी करुन शासनाने सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम िशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     जलयकु्त मशवार अमियान अींतगशत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षाशत 
जजल्हा पररर्षद लघु मसींचन वविाग, अमरावती याींचेमािश त नाला खोलीकरणाची 
कामे घेण्यात आलेली नाहीत, परींतु गॅत्रबयन बींधारा नवीन बाींधकामासह गाळ व 
खोलीकरण करणे, मातीबाींध मधील खोलीकरण व डोह करणे, वपकअप ववअर 
मधील खोलीकरण व डोह करणे, मसमें् बींधा-यातील गाळ काढणे, कोल्हापुरी 
बींधा-याच्या उध्वश िागातील गाळ काढणे अशी ७७ कामे करण्यात आली आहेत. 
ही कामे मागील वर्षी जलयुक्त मशवार अमियानामध्ये िथमत:च केली आहेत. 
(२) िश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
हडीिर रुग्णालय, डोंबबिली (जज.ठाणे) या खाजगी रुग्णालयािून 

रुग्णास ि्िुरबा रुग्णालयाि नेण्यासाठी आरोग्य 
विभागाच्या रुग्णिादहिेने निार ददल्याबाबि 

(४८) *  २२३१६   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर 
िाांबे :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हडीकर रुगणालय, डोंत्रबवली (जज.ठाणे) या खाजगी रुगणालयातनू गरीब 
मदहला रुगणाला धचींताजनक िकृतीमुळे पढुील उपचाराथश मुींबईतील कस्तुरबा 
रुगणालयात नेण्याकरीता आरोगय खात्याच्या रुगणवादहकेने नकार ददल्याने सदर 
मदहलेला खाजगी रुगणवादहकेतनू कस्तुरबा रुगणालयात दाखल करावे लागल् याचे 
माहे एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुढील उपचाराथश रुगणालयात दाखल करण्यास ववलींब लाल्याने 
सदर मदहलेची िकृती धचींताजनक लाल्याने नतला तात्काळ आयसीयूमध्ये दाखल 
करावे लागल्याने राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षाींनी राज्याच्या आरोगय 
सींचालकाींना नो्ीस पाठववली असून उत्तर देण्यास साींधगतले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोर्षीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     हडीकर रुगणालय येथनू पेशीं्ला स्थलाींतरीत करणे सींदिाशत आपत्कालीन 
वैद्यकीय सेवा िकल्पाचा ्ोल फ्री क्र. १०८ ला सींपकश  करण्यात आला होता. 
परींत ू हडीकर रुगणालय हे खाजगी रुगणालय असल्याने खाजगी रुगणालयातनू 
आजारी रुगणाला नेणे हे आपत्कालीन वदै्यकीय सेवा िकल्पाच्या व्याप्त ती बाहेर 
आहे असे त्याींना सूधचत करण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर िकरणी मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षाींनी सचाींलक, आरोगय सेवा 
याींना नोद्स पाठववल्याचे आढळून आले नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

शहापूर िालुक्यािील (जज.ठाणे) भािसा धरणालगि असलेला  
“िृांदािन गाडवन” प्रिल्प सुरु िरण्याबाबि 

 

(४९) *  १९५१८   अलड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शहापूर तालुक्यातील (जज.ठाणे) मुींबई-नामशक महामागाशलगत असणाऱ्या 
िातसा धरणालगत असणाऱ्या १५० एकर जागेत “वृींदावन गाडशन” उिारण्यात 
येणार असल्याची घोर्षणा ददनाींक २६ एविल, २००७ रोजी तत्कामलन जलसींपदा 
मींत्री याींनी केली असल्याचे ददनाींक २७ एविल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शहापूर तालुक्यात िातसा, वैतरणा, तानसा, यासारखी मोठी 
जलाशये, तानसा अियारण्य, नाथपींथीयाचे स्थान व पणु्यस्थळ तसेच वाजल्मकी 
ऋर्षी आश्रम, फकल्ला व पाींडव लेणी इ. ननसगशसींपदा असल्याने शहापूर तालुका 
पयश् न स्थळ म्हणनू ववकमसत लाल्यास, सदर वृींदावन गाडशन हे पयश् काींचे 
आकर्षशण ठरुन त्याद्वारे शासनास महसूली उत्पन्न ममळू शकते व ग्रामस्थाींना 
मोठ्या िमाणात रोजगार देखील उपलब्ध होवू शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गेल्या ९ वर्षापंासून िलींत्रबत असलेला “वृींदावन गाडशन” िकल्प सुरु 
करण्यात यावा अशी मागणी व शहापूर तालुका पयश् न स्थळ म्हणनू ववकमसत 
करण्याबाबतची मागणी तेथील स्थाननक लोकिनतननधी व त्या पररसरातील 
ग्रामस्थाींनी केल्याचे तसेच सींबींधधत कायशकारी अमियींता याींनी या धरणाींचा 
ववकास व्हावा म्हणनू एकत्रत्रत िस्ताव शासनास पाठवनू त्यावर शासन ननणशय 
घेणार असल्याचे ग्रामस्थाींना साींधगतल्याचे माहे एविल, २०१६ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, “वृींदावन गाडशन” व धरणपररसर ववकासाबाबतचा िस्ताव कायशकारी 
अमियींता, िातसा धरण िकल्प, जज.ठाणे याींचेकडून शासनास िाप्त त लाल्यास 
त्यावर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
    धरणाच्या अधोबाजूस ६० हेक््र जममनीवर “बाींधा”, वापरा व हस्ताींतर करा 
(BOT) या तत्वावर पयश् न स्थळ ववकमसत करण्याचा ननणशय मा.मींत्री 
(जलसींपदा) याींचेकड े ददनाींक २५ जानेवारी, २००६ रोजी लालेल्या बैठकीत लाला 
होता. 
(२) अींशत : खरे आहे. 
     िातसा धरणाच्या अधोबाजसू ६० हेक््र जममनीपकैी िक्त ११.१८ हे. क्षेत्र 
मशल्लक असल्याने व हे क्षते्र ववखरुलेले असल्याने वृींदावन गाडशन पयश् न स्थळ 
म्हणनू ववकमसत करणे अव्यवहायश ठरत आहे. 
(३) नाही. 
(४) िातसा धरण पररसर पयश् न ववकासाचा िस्ताव अव्यवहायश ठरत असल्याने 
िश् न उद्भ ावत नाही. 
(५) िश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि िसांचनाची क्षमिा िा विण्यासाठी  
म्यप्रदेश पलटनवचा अिलांब िरण्याबाबि  

(५०) *  १९५६४   डॉ.अपिूव दहरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्यात वर्षाशनुवरे्ष रखडलेले िकल्प, त्याचा मसींचन ननममशतीवर लालेला 
पररणाम, त्यामुळे दषुकाळाची वाढलेली तीव्रता या पाश्वशिुमीवर मसींचनासाठी 
मध्यिदेश पॅ्नशचा अवलींब करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२)  असल्यास, गत ५-६ वर्षाशत मध्यिदेश राज्य मसींचनासींदिाशत स्वावलींबी 
लाल्याचे ववचारात घेता मध्यिदेशच्या धतीवर महाराषरात मसींचन क्षमता 
वाढववण्यासाठीच्या उपाययोजनाींसाठीचा अभयास जलसींपदा वविागाच्यावतीने 
करण्याींत येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत 
येणार आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     मध्यिदेश पॅ्नचा अवलींब करण्याचा ननणशय शासनाने घेतलेला नाही. 
(२) मध्य िदेश शासनाने मसींचनाच्या क्षेत्रात केलेल्या कामाची मादहती करुन घेणे 
ननयोजजत आहे. 
(३) मध्य िदेश पॅ्नशच्या मादहतीचे सादरीकरण करणेबाबत मध्यिदेश शासनास 
ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब लालेला नाही. 

----------------- 
बीड जजल्हयािील मदहला बचि गटाचे सादहत्य विक्रीसाठी िालुिा  

ि जजल्हा्िरािर विक्री िें द्राचे बाांधिाम िरण्याबाबि 

(५१) *  २२५९६   श्री.अमरिसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हयातील मसरसमागश, नाथापूर, रायमोहा, ममदापूर व नागापूर येथे 
कायमस्वरूपी तालुकास्तरीय ववक्री कें द्राच्या बाींधकामासाठी रुपये २५ लाखाचा 
ननधी उपलब्ध करून देण्याचा ननणशय शासनाने ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१० च्या 
शासन ननणशयानुसार घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावशजननक बाींधकाम वविागाच्या दरसूचीनुसार ित्येक तालुका 
ववक्री कें द्रासाठी रुपये ५६ लाखाचा खचश अपेक्षक्षत असून सद्यजस्थतीत या 
बाींधकामासाठी केवळ रुपये २५ लाख उपलब्ध आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड जजल्हयातील िलींत्रबत तालुका ववक्री कें द्राच्या बाींधकामासाठी 
आवश्यक ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच तालुका ववक्री कें द्राच्या बाींधकामाचा नववन पध्दतीचा आराखडा 
शासनाने मींजुर केला आहे काय, त्याचे िस्ताववत अींदाजपत्रकाची फकीं मत फकती 
आहे ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) होय. सन २००९-२०१४ या कालावधीत बीड 
जजल््यातील मसरसमागश, नाथापूर, ममदापूर, रायमोहा व नागापूर या पाच 
तालुका ववक्री कें द्राींना मान्यता देऊन ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) शासन ननणशय ददनाींक २७.०२.२००९ मधील मागशदशशक तत्वानसुार 
कायम स्वरुपी ववक्री कें द्राच्या बाींधकामाकररता रुपये २५.०० लक्ष यािमाणे ननधी 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
    राज्यातील तालुका ववक्री कें द्राच्या बाींधकामाकरीता सावशजननक बाींधकाम 
वविागाच्या चालू वर्षाशच्या दरसूचीनसुार अींदाजपत्रके क्षेत्रीय कायाशलयाकडून 
मागववण्यात आलेली आहेत. त्यावर धोरणात्मक ननणशय घेण्याची कायशवाही सुरु 
आहे. 
(४) नाही. राज्यात शासन ननणशय ददनाींक २७ िेब्रवुारी, २००९ अन्वये ननधाशरीत 
करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार तालुका ववक्री कें द्राचे बाींधकाम करण्यात येते. 
 

----------------- 
सोलापूर जजल्हा पररषदेि गौण खतनज िाटपाम्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(५२) *  १९४३४   श्री.प्रशाांि पररचारि :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्हा पररर्षदेत गौण खननज वा्पामध्ये सुमारे ४२ को्ी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार लाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या गौण खननज वा्पामध्ये सोलापूर जजल्हयातील २२९ 
ग्रामपींचायती दोर्षी असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्नता 
वविागाचे उपमुख्य कायशकारी अधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती 
नेमण्यात आली होती त्यास सममतीचा अहवाल जजल्हा पररर्षदेचे मुख्य कायशकारी 
अधधकारी याींना िाप्त त लाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सोलापूर जजल्हा पररर्षदेकडून पाच लाखापेक्षा जास्त ववतरीत 
करण्यात आलेला गौण खननज अनुदानाअींतगशत ३३५ ग्राम पींचायतीींची तपासणी 
उपमुख्य कायशकारी अधधकारी (पाणी पुरवठा) याींच्या अध्यक्षतेखालील त्रत्रसदस्यीय 
सममती मािश त करण्यात आली असता २३९ ग्राम पींचायतीमध्ये काही 
अननयममतता लाली असल्याचे आढळून आले आहे. वरील पकैी ३९ ग्रामसेवकाींना 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
     सदर िकरणाींची शासनाने दखल घेतली असून सखोल चौकशीचे आदेश 
ददले आहेत. या चौकशीअींती उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
राज्याि विविध विभागाांना एिच औषध िां पनी िेगिेगळया  

दराने िरार िरीि असल्याबाबि 
(५३) *  २०४०९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्रीमिी हु्नबान ूखिलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावशजननक आरोगय, वैद्यकीय मशक्षण, मदहला बालकल्याण, 
आददवासी अशा ववववध वविागाींना और्षधाींची खरेदी करावी लागत असून एकच 
और्षध कीं पनी या सगळया वविागाींशी वेगवेगळया दराने करार करीत असल्याचे 
माहे एविल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताममळनाडू आणण कनाश् क राज्याींनी और्षध खरेदीसाठी वेगळे 
महामींडळ तयार केले असून यामुळे और्षध कीं पन्याींच्या मनमानीला काही अींशी 
अींकुश बसणार आहे, याबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींनी और्षध खरेदी महामींडळ नेमण्याचे 
घोवर्षत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
      सावशजननक आरोगय वविाग, वैद्यकीय मशक्षण व और्षधी द्रव्ये वविाग, 
मदहला व बालववकास वविाग, आददवासी ववकास वविाग तसेच अन्य 
वविागाींकडून और्षध खरेदीसाठी स्वतींत्रपणे खरेदी िफक्रया राबववली जाते. तसेच 
खरेदी करावयाच्या बाबीींची खरेदीची सींख्या (Quantity) व पुरवठयाचे दठकाण 
(Consignee) यामध्ये तिावत असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे काही 
बाबीींसाठी वेगवेगळे दर िाप्त त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  
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(२) होय. 
(३) राज्यातील आरोगय सेवेचा दजाश सुधारण्यासाठी ्ा्ा रस्् याींच्यासमवेत 
ददनाींक ३१.०३.२०१६ रोजी सामींजस्य करार करण्यात आला आहे. सदर करारातील 
तरतूदीनुसार वदै्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालय तसेच सावशजननक 
आरोगय वविागाच्या खरेदी / ववतरण धोरणाचा अभयास करुन महाराषर स््े् 
मेयडकल सप्त लाय कापोरेशन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने ्ा्ा रस्् याींनी अहवाल 
सादर करावयाचा होता. त्या अनुर्षींगाने ्ा्ा रस्् याींनी ददनाींक १५.०६.२०१६ 
रोजी महाराषर स््े् मेयडकल सप्त लाय कापोरेशन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने 
अींतररम अहवाल (Draft Report) शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार 
यासींदिाशत पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
सन २०१६-१७ मधील पुणव िराियाच्या जलिसांचन प्रिल्पाबाबि 

(५४) *  १९७१४   अलड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ या वर्षाशत जलमसींचनाचे २६ िकल्प सुरु केले असल्याचे व माहे 
जून, २०१६ पयतं ७१ हजार मसींचन क्षमता व ७६७ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा ननममशती 
होणार असल्याचे, त्याचिमाणे सन २०१६-१७ मध्ये अथशसींकजल्पय तरतदुीनुसार 
रुपये ७८५७ को्ी इतका ननधी िाप्त त लाला असून त्या ननधीमधून २८ जलमसींचन 
पूणश करण्यात येणार असल्याचे मा.जलसींपदा मींत्री (कृषणा खोरे िकल्प वगळून) 
याींनी जाहीर केले असल्याचे ददनाींक १९ एविल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये पूणश लालेल्या २६ िकल्पाींमुळे जनू, २०१६ 
पयतं फकती वाढीव जलमसींचन क्षमता व पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.) कोणकोणत्या 
दठकाणी ननमाशण लाला आहे, 
(३) तसेच सन २०१६-१७ मधील पुणश करावयाच्या २८ िकल्पाबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे व त्यासाठी आतापयतं फकती रक्कम खचश करण्यात आली 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. तथावप सध्याच्या मींत्रीमींडळामध्ये जलसींपदा मींत्री 
(कृषणा खोरे िकल्प वगळून) असे पद कायशरत नाही. 
(२) सन २०१५-२०१६ मधील िकल्पाींची मादहती पढुीलिमाणे आहे. 
 

अ.क्र. 
 

िकल्पाचे नाव व जजल्हा 
 

जून २०१६ 
पयतं वाढीव 
मसींचन क्षमता 

(हेक््र) 

जून २०१६ 
पयतं वाढीव 
पाणीसाठा 
(द.ल.घ.मी.) 

१ कोतगाींव लघु िकल्प, जळगाव ० ० 
२ काब्र्याखडक लघ ुिकल्प, धळेु १४२ ० 
३ 
 

मसना कोळेगाींव मोठा िकल्प, 
उस्मानाबाद 

५६९ 
 

०.००० 
 

४ धचखली लघ ुिकल्प, सातारा ७९० ०.००० 
५ जाींिळी लघु िकल्प, सातारा १२० ०.००० 
६ कुसवड ेलघ ुिकल्प, सातारा ७०४ ०.००० 
७ 
 

वाींगणा उमसींयो मध्यम िकल्प, 
सातारा 

१३३० 
 

०.००० 
 

८ कृषणा मोठा िकल्प, सातारा ६५० ०.००० 
९ मसना मेहेकरी मध्यम िकल्प, बीड ० ०.००० 
१० कडवा, नामशक ० ० 
११ नवलगव्हाण लघु िकल्प, दहींगोली ६५३ २.७३२ 
१२ सारणी साींगवी लघु िकल्प, बीड ० ० 
१३ कालपाथरी मध्यम िकल्प, गोंददया ० ० 
१४ कोकलगाींव बॅरेज, वामशम १४६ ० 
१५ नागठाणा-२, अमरावती ० ० 
१६ दगडपारवा, अकोला ० ० 
१७ दढल्ली बॅरेज, वामशम ७९१ ३.६७३ 
१८ बोरखेडी, वामशम ० ० 
१९ कुत्तरडोह, वामशम ० ० 
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२० सोनगव्हाण बॅरेज, वामशम ६७९ ३.३१७ 
२१ वरुड बॅरेज, वामशम ५३५ २.७ 
२२ अडगाींव बॅरेज, वामशम ५६ ० 
२३ गणेशपूर बॅरेज, वामशम ४८ ० 
२४ जुमडा बॅरेज, वामशम ७०९ ३.३५९ 
२५ जयपूर बॅरेज, वामशम ८८६ २.८७८ 
२६ उकळी बॅरेज, वामशम ६०६ २.८३२ 

(३) सन २०१६-१७ मधील पणुश करावयाच्या िकल्पाींची वाढीव मसींचन क्षमता व 
पाणीसाठा याबाबत मादहती पुढीलिमाणे आहे. 
 

अ.क्र. 
 

िकल्पाचे नाव 
व जजल्हा 

लालेला खचश 
(रु.को्ी) 

सद्य:जस्थती 
 

१ 
 
 

वाघ (Nab) 
लघु िकल्प, 
ठाणे 

५५.८८०० 
 

िकल्पाचे धरण, ववमोचक, 
साींडव्याची कामे १००% पूणश, 
कालव्याची कामे ८५% पूणश 
 

२ 
 

नतलारी मोठा 
िकल्प, 
मसींधदुगूश 
 

१०७४.७५०० 
 

िकल्पाचे धरण, उजवा, डावा व जोड 
कालव्याची कामे १००% पूणश लालेली 
आहेत. बाींदा शाखा कालव्याची कामे 
६०% व ववतरीकाींची कामे ६०% पूणश 

३ 
 

वाघूर मोठे 
िकल्प, 
जळगाींव 
 

६८०.७००० 
 

धरण-१००% पूणश    (३२५.०० 
दलघमी), उजवा त् कालवा-९४% 
पूणश (२४ फक.मी. पकैी २२.६५ फक.मी. 
लाींबी पूणश),डावा त् कालवा-१००% 
पूणश (१६.८५ फक.मी. एकूण लाींबी 
पूणश) 

४ 
 

वाघणलरा लघ ु
िकल्प, 
जळगाव 
 

५.९५४० 
 

मुख्य धरणाचे मातीकाम पूणश, 
साींडव्याचे बाींधकाम िगतीपथावर, 
बींददस्त कालवा िणाली सींकल्पन 
िगतीत. 
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५ 
 

ननम्न पाींलरा 
(अक्कलपाडा) 
मध्यम िकल्प, 
धुळे 
 

३९३.३१७० 
 

अक्कलपाडा धरणाचे काम डके ब्रीज 
वगळता पुणश लाले आहे. डाव्या 
कालव्याचे काम ववतरीकेसह ६०% 
पुणश लाले आहे व उजव्या कालव्याचे 
काम ववतरीकेसह ९०% पुणश लाले 
आहे. 
 

६ 
 

पुरींदर उपसा 
मसींचन योजना 
मोठे िकल्प, 
पुणे 
 
 

३७५.८३०० 
 

शीर्षशकामे पूणश, कालव्याची कामे व 
ववतरण व्यवस्थेची कामे 
िगतीपथावर. 

७ 
 

ननवकणे लघ ु
िकल्प, सातारा 
 

३५३.६३०० 
 

धरणाचे मातीकाम ८० ्क्के पूणश 
लाले आहे. धरणाची अींशत: 
घळिरणी सन २००६ मध्ये पूणश 
लाली असून मतृ पाणीसाठा ननमाशण 
लाला आहे. धरणाचे ववमोचकाचे व 
साींडव्याचे काम अपूणश आहे.   ८ 
को.प. बींधारे ननयोजजत असून 
अद्याप को.प.बींधाऱ्याची कामे हाती 
घेतलेली नाहीत. 

८ 
 

वप ींपळगाव 
(ढाळे) मध्यम 
िकल्प, 
सोलापूर 

१११.१४०० 
 

धरण पूणश, कालव्याची कामे व 
ववतरण व्यवस्थेची कामे 
िगतीपथावर. 
 

९ 
 

पळसुींदे 
ल.पा.यो.लघु 
िकल्प, 
अहमदनगर 
 

१२.९३०० 
 

महसूल वविागाने वाळूचे मललाव न 
केल्यामुळे कामासाठी वाळू उपलब्ध 
होत नाही. त्यामुळे िकल्पाचे काम 
बींद आहे. 
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१० 
 

नाींदगाींव 
सा.त.लघ ु
िकल्प, 
औरींगाबाद 

३.९६०० 
 

िकल्पाचे घळिरणीचे काम सोडून 
िौनतकदृष्या ६० ्क्के काम पूणश 
लाले आहे. 
 

११ 
 

बाणेगाींव 
ब.ृल.पा. लघु 
िकल्प, जालना 

५.४४०० 
 

िकल्पाचे मुख्य धरणाचे काम 
घळिरणीसह जनू २००६ अखेर पूणश, 
दोन्ही कालव्याचे मातीकाम व 
बाींधकामे ९० ्क्के पूणश. 
 

१२ 
 

ननम्न दधुना 
िकल्प (मुळ 
कामे) मोठे 
िकल्प, परिणी 

१५२२.१६०० 
 

िकल्पाच ेमातीधरणाच ेकाम पूणश, 
दगडी धरणाच ेकाम ९९ ्क्के पूणश, 
ववमोचकाच े९२ ्क्के काम पूणश, 
कालव्याची कामे िगतीपथावर. 

१३ 
 

उगीलेवाडी सात 
लघु िकल्प, 
लातूर 

६.६७०० 
 

िूसींपादन कायशवाही पूणश.धरणाच े
मातीकाम पूणश 
 

१४ 
 

नाींदरू मधमेश्र्वर 
िकल्प मोठे 
िकल्प, नामशक 
 

१३८४.३३०० 
 

नाींदरू मधमेश्र्वर िकल्पाींतगशत-मुकणे 
धरण काम पूणश.िावली धरण-काम 
पूणश, वाकी धरण-९५% पूणश-काम 
िगतीत,िाम धरण-४५ ्क्के पूणश-काम 
िगतीत, नाींदरू मधमेश्र्वर बींधारा- काम 
पूणश, नाींदरू मधमेश्र्वर कालवा-काम 
पूणश 

१५ 
 

बावनथडी 
(एआयबीपी) 
मोठे िकल्प, 
िींडारा 

७४०.०५३० 
 

धरण पुणश. मुख्य कालवा व ववतरण 
िणाली जवळपास पुणश. कालव्याची 
फकरकोळ कामे िगतीत. पुनवशसन पुणश. 

१६ 
 

सपन मध्यम 
िकल्प, 
अमरावती 
 

३८९.०६७० 
 

धरण १०० ्क्के पुणश. कालवा १०० 
्क्के पुणश. ववतरण िणाली ९० ्क्के 
पुणश. िाग-१ कामे ३० ्क्के पुणश. 
उवशररत कामे िगतीत. पुनवशसनाच े
काम पुणश. पयाशवरण ववर्षयक मान्यता 
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कररता ्मश ऑि रेफ्रीं स सादर 
करण्याची कायशवाही सुरू. वन 
िस्तावास (४९.५४) हे अींनतम मान्यता 
िाप्त त ददनाींक ३ एविल, २०१०. 
िकल्पास आवश्यक एकुण ५०१ 
हेक््रपैकी ४४४ हेक््र च ेसींपादन 
लालेले असून उवशररत ५७ हेक््र पैकी 
५१.७६ हेक््रच ेिस्ताव सादर आहेत. 

१७ 
 

आमपा्ी 
(सींग्रा.तलाव) 
(आददवासी), 
अमरावती 
 

१०.९५५० 
 

िकल्पाच ेकाम ३० ्क्के पुणश, 
िकल्पास आवश्यक एकुण ४५.५८ हे 
जममनीपैकी ४०.५० हे जमीन सींपाददत 
लाली असून उवशररत ५.०८ हेक््र 
जममनीच ेसींपादन िफक्रयेत. ई क्लास 
जमीन १३.२६ हेक््र पैकी १३.२६ 
हेक््र हस्ताींतररत लालेली आहे. 

१८ 
 

पाक नदी लघु 
िकल्प, 
अमरावती 
 

८५.२२५० 
 

धरण १०० ्क्के, साींडवा ९५ ्क्के व 
कालवे ८० ्क्के पुणश. ववतरण 
िणालीच ेकामे पाईप लाईनद्वारे 
िस्ताववत. एकूण आवश्यक २४९.३९ 
हेक््र जममनीपैकी १९९.६९ हेक््र च े
सींपादन लाले असून उवशररत ४९.७० 
हेक््र जममनीच ेिस्ताव सादर आहेत. 

१९ 
 

ल्ामलरी लघु 
िकल्प, 
अमरावती 

१४.३३८० 
 

धरणाच ेकाम पुणश. कालव्याची कामे 
पाईप लाईनद्वारे िस्ताववत. 

२० 
 

वाई (सींग्राहक 
तलाव) लघु 
िकल्प, अकोला 
 

७६.२६३० 
 

धरण ९० व पुच्न कालवा ८० ्क्के 
पुणश. साींडव्याच ेकाम िगतीत. 
िकल्पामुळे एक गाव बाधधत होत 
असून नागरी सुववधाींची कामे िगतीत. 
एकुण ३३१.४९ हेक््र खाजगी जमीन 
आवश्यक असून यापैकी १०१.८५ हेक््र 
जमीन सींपादीत लाली आहे व उवशररत 
२२९.६४ जममनीच ेिस्ताव 
जजल्हाधधकारी याींना सादर. एकुण 
आवश्यक ४०.४७ हेक््र ई-क्लास 
जममनीच ेहस्ताींतरण लाले आहे. 
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२१ 
 

कुकसा 
(सीं.तलाव) ब.ृ  
लपा लघु 
िकल्प, वामशम 
 

३२.१६६० 
 

धरणाचे ८० ्क्के काम पुणश. ववद्यतु 
वादहनीचे स्थलाींतरणचे काम िगतीत. 
एकुण आवश्यक २७२.५३ हेक््र 
खाजगी जममनीपैकी ६०.४७ हेक््र 
जमीन ताब्यात असून उवशररत 
२१२.०६ हेक््रचे िस्ताव सरळ 
खरेदीस्तव जजल्हाधधकारी याींना सादर 
आहे. 
 

२२ 
 

सुरखींडी 
(सींग्राहक) लघु 
िकल्प, वामशम 
 

८.६६३० 
 

धरणाचे काम ९० ्क्के पुणश. साींडवा 
व िपातचे काम ८० ्क्के पणुश व 
उवशररत काम िगतीत. आवश्यक 
५७.३२ हे जमीन ताब्यात आहे. 
 

२३ 
 

वडगाव 
(सींग्राहक 
तलाव) लघ ु
िकल्प, वामशम 
 

१७.१७८० 
 

िकल्पाचे काम ७० ्क्के पणूश. जून 
२०१६ अखेर घळिरणी िस्ताववत, 
िकल्पास आवश्यक एकूण ९२.४३ हे 
खाजगी जममनीपैकी ८७.८७ हेक््र 
जमीन सींपाददत लाली असून उवशररत 
४.५६ हेक््र चे िस्ताव 
सादर आहेत. एकुण आवश्यक २९.१४ 
हेक््र ई-क्लास जममनीपैकी १५.२० 
हेक््र जममनीचे हस्ताींतरण लाले 
असून उवशररत १३.९४ हेक््र चे 
िस्ताव जजल्हाधधकारी याींना सादर 
आहेत. 
 

२४ 
 

अमडापूर बहृत 
लपा लघु 
िकल्प, 
यवतमाळ 

७१.०९०० 
 

धरण पुणश. कालवा ६५ ्क्के व 
ववतरण िणाली ६० ्क्के पणुश. वन 
िस्तावास अींनतम मान्यता िाप्त त. 
तीन गावातील ३६४ घराींचे पनुवशसन 
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 मशल्लक. योजनेस आवश्यक एकुण 
६१९.५९ हेक््र जममनीपकैी ६००.६७ 
हेक््र जमीन सींपाददत असून उवशररत 
१८.९२ हेक््र जममनीचे सींपादन 
कायशवाहीत आहे. 
 
 

२५ 
 

लखमापूर 
(सींग्राहक) लघु 
िकल्प, 
यवतमाळ 
 

८.७२८० 
 

धरण ७५ ्क्के पुणश. साींडवा-पुणश, 
पुच्न कालवा-७५ ्क्के पुणश. 
िकल्पास आवश्यक एकुण ७८.२३ 
हेक््र जममनीपैकी ६५.२४ हेक््र 
सींपाददत असून उवशररत १२.९९ हेक््र 
चे िस्ताव सींयकु्त मोजणी स्तरावर 
आहेत. घळिरणी जनू २०१६ मध्ये 
िस्ताववत. 
 
 

२६ 
 

बोराखेडी 
(सींग्राहक 
तलाव) लघ ु
िकल्प, 
बुलढाणा 
 

२१.०२७० 
 

मुख्य धरण १०० ्क्के पुणश.साींडवा 
८९ ्क्के पुणश. िवाही पध्दतीने १७ 
हे. व उपसाव्दारे १२९१ हे. मसींचन 
िस्ताववत. उजवा कालवा पणुश. 
पुनवशसन अडचणीमुळे िकल्पावर 
अशींत: पाणीसाठा व मसींचन क्षमता 
ननममशती लालेली आहे. पनुवशसन व 
नागरी सुववधाींची कामे मशल्लक. 
पारडी गावाचे पनुवशसन कररता 
सींपाददत करावयाच्या जममनीचे 
(१८.३९ हेक््र) िकरण न्यायिववष्. 
सदर जमीन वगळता उवशररत २७१.८२ 
हेक््र जमीन ताब्यात आहे.  
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२७ 
 

ददग्रस 
को.प.बीं.लघु 
िकल्प, 
बुलढाणा 
 

०.२३८० 
 

मुख्य कामाची ननववदा िफक्रया पुणश 
लाली असून बाींधकामास लगेच 
सुरूवात करण्यात येत आहे. योजनेस 
आवश्यक २.१० हे. जमीन ताब्यात 
आहे. 
 

२८ 
 

मासरूळ, 
बुलढाणा 
 

२३.७२८० 
 

मुळ िकल्प पुणश. उींचीकरणाचे काम 
९० ्क्के पुणश. उींचीकरणासाठी 
आवश्यक अनतररक्त जममनीचे     
(४७.१५ हे) िूसींपादन िस्ताव कलम-
४ स्तरावर. दोन गावाींचे पुनवशसन 
पुणश. 

 

 

(४)  िश् न उद्भ ावत नाही. 
 
 

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

विधान भिन :   उत्िमिसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
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