
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

उदगीर (जि.लातूर) येथील उपजिल्हा रुग्णालयात औषधे व सोयीसुववधे  
अभावी रुग्णाांची होणारी गैरसोय 

  

(१)  ३१४५७ (२३-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथ े उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णाींवर तपासणी व उपचार योग्य 
पध्दतीने होत नसनू याठिकाणी औषधाचा कृत्रिम तु्वडा ननमााण केला िात असल्याबाबतच्या 
अनेक तक्रारी रुग्णालय प्रशासनास अनेक सामाजिक सींघ्ना व नागररकाींनी वेळोवेळी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रुग्णालयात एक्सरे मशीन असूनही त्याठिकाणी लागणारे तज्ञ नसल्यामुळे तपासणी 
करण्यासािी रुग्णाींना खािगी रुग् णालयात िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपजिल्हा रुग्णालयात असलेला वैद्यककय कमाचारी क्षमतेपेक्षा कमी असल्याच े
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपजिल्हा रुग् णालयातील औषधे व सोयीसुववधा पुरववण्यासािी शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, अशा आशयाची बातमी दैननक सकाळ या वतृ्तपिामध्ये ठदनाींक ११.०७.२०१५ 
रोिी प्रससध्द झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 

उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर (जि.लातूर) येथ े एक्स-रे मशीन उपलब्ध असून दोन 
तींिज्ञ कायारत आहेत. एक्स-रे तपासणीसािी आलेल्या रुग्णाींची तपासणी रुग्णालयातच 
करण्यात येत आहे. 
(३) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
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उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर येथे एकूण ९४ पदे मींिूर असून त्यापैकी ८५ पदे 

भरलेली आहेत व ९ पदे ररक्त आहेत. 
(४) राज्यातील आरोग्य सींसथाींसािी आवश्यक असलेली औषध े व साठहत्यसामग्री पुरेशा 
प्रमाणात उपलब्ध आहेत. औषधी भाींडारात उपलब्ध नसलेली औषधे सथाननक सतरावर खरेदी 
करुन रुग्णाींना उपलब्ध करुन ठदली िातात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड येथील शासिीय रुग्णालयात प्रसुतीसाठी दाखल िरण्यात आलेल्या  
महहलेला डॉक्ुंराांच्या हलगिीपणामुळे झालेला मतृ्य ू

  

(२)  ४२९५६ (१०-०५-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड येथील शासकीय रुग्णालयात प्रसुनतसािी दाखल करण्यात आलेल्या मठहलेला 
डॉक््राींच्या हलगिीपणामुळे व उपचार वळेेवर समळाले नसल्यामळेु सदर मठहलेचा ठदनाींक ८ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषी डॉक््राींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०६-२०१७) : (१)  नाही, 

तथावप, डॉ. शींकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नाींदेड 
येथे श्रीमती सववता सींिय सरपाते नामक गभावती मठहला आींतररुग्णाचा ठदनाींक ११.०१.२०१६ 
रोिी सकाळी ३.०० वािता अनतउच्च रक्तदाबामुळे झालेल्या “डी.आय.सी.” या ववकारामळेु व 
मेंदतूील रक्तसिावामुळे मतृ्यू झाला. 

उक्त रुग्णालय कताव्यावरील डॉक््राींनी योग्य त े उपचार केले होत े व त्याींनी 
कोणत्याही प्रकारे ननषकाळिीपणा केला नाही. 

सशवाय, उक्त रुग्णाच्या मतृ्यूच े कारण नतच्या नातेवाईकाींना कळववण्यात आले व 
त्याींनी कोणत्याही डॉक््रववषयी तक्रार नसल्याच ेलेखी सवरुपात कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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गडहहांग्लि, आिरा, चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालूक्यातील नागरीिाांना िनावुंि राज्यातील 
 ेळगाव येथ ेअसलेल्या िेएलई रुग्णालयातून रािीव गाांधी िीवनदायी  

योिनेमार्व त उपचार ममळणे ा तची मागणी 
  

(३)  ४५३७५ (११-०५-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊर्व   ाळासाहे  पाुंील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.सत्यिीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यातील गडठहींग्लि, आिरा, चींदगड तालुक्यातील नागरीकाींना कनाा्क 
राज्यातील बेळगाव येथील केएलई रुग्णालयामध्ये रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेतून उपचार 
समळणेबाबतची मागणी मा. सावािननक आरोग्य मींिी याींचेकड े चींदगडचे लोकप्रनतननधी याींनी 
माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्य अनुषींगाने शासनान ेआतापयात कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 

चींदगडच्या लोकप्रनतननधीींनी ठद.१५.०६.२०१६ रोिीच्या पिान्वये मा. मुख्यमींिी 
महोदयाींना ननवेदन ठदलेले आहे.  
(२) शासन ननणाय ठद. ४ ऑगस्, २०१६ अन्वये महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिना 
सींपुणा राज्यात राबववण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योिनेमध्ये अपवादात्मक 
पररजसथतीत आवश्यकतेनुसार, सीमावती राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींना एका वषाासािी 
योिनेंतगात अींगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.    

सदर योिना सन २०१७-१८ या आर्थाक वषाात अींमलात आणण्याचे प्रसताववत असून 
ववमा कीं पनीची ननवड झाल्यानींतर राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीमाफा त सदर रुग्णालये अींगीकृत 
करण्याबाबतची आवश्यक कायावाही सोसाय्ीमाफा त करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महामागव तसेच ववववध रस्त्याांवर िखमी रुग्णाांना  
३० हिार रुपयाांच ेववमा िवच ममळण्या ा तची योिना 

  

(४)  ५०३९५ (११-०५-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील महामागा तसेच ववववध रसत्याींवर रोि घडणाऱ्या अपघातानींतर उपचार न 
समळाल्यान ेशेकडो िण मतृ्यूमखुी पडत असुन काही िणाींना कायमचे अपींगत्व येत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास उक्त कारणासतव िखमी रुग्णाींवरील तातडीच्या उपचाराींसािी आरोग्य ववभागाने 
(रसते अपघात ववमा योिना) तयार केली असून अपघातातील िखमीला ३० हिार रुपयाींच े
ववमा कवच समळण्याबाबतची योिना सुरु करण्याबाबत शासन आवश्यक कायावाही त्वरीत 
करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-०६-२०१७) : (१) व (२) अपघातग्रसत रुग्णाींना वेळीच गोल्डन अवर 
मध्ये उपचार समळाल्यास व रुग्णाींना िवळच्या रुग्णालयात सथलाींतरीत केल्यास अशा 
रुग्णाींच्या मतृ्यूींचे व अपींगत्वाच े प्रमाण कमी होऊ शकेल. या उदे्दशाने ठद. ७ िनू, २०१६ 
रोिीच्या मींत्रिमींडळ बैिकीत सव. बाळासाहेब िाकरे रसत े अपघात ववमा योिनसे तत्वत: 
मान्यता ठदली आहे. 

सदर योिनेंतगात अपघातग्रसत व्यक्तीींना रु.३०,०००/- पयतं ववमा कवच देण्याच े
प्रसताववत असून सदर योिनेच े सवरुप, व्याप्ती, आर्थाक भार याकररता ननयोिन व ववत्त 
ववभागाचे असभप्राय घेऊन मींत्रिमींडळाच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायावाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या पॅथॉलॉिी लॅ  मधील ुेंजक्नमशयनना पॅथलॅ  चालवण्यास  ांदी घालणे ा त 
  

(५)  ५३९१४ (२२-०८-२०१६).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), डॉ. ालािी किणीिर (अां रनाथ), 
श्री.अिय चौधरी (मशवडी), अॅड.गौतम चा ुिस्वार (वपांपरी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), 
श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), 
डॉ.राहूल पाुंील (परभणी) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील पॅथॉलॉिी लॅब मधील ्ेजक्नसशयनना पॅथलॅब चालवण्यास बींदी घालणाऱ्या 
आदेशामध्ये शासनान े अचानक ननणायात बदल केले असून, राज्याच्या ग्रामीण भागात 
्ेजक्नसशयनना पॅथलॅब चालवण्याचे तसचे पॅथॉलॉिी चाचण्या करण्याचे अर्धकार देण्याची 
योिना देखील तयार होत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईसह राज्यात असलेल्या समुारे ५००० बोगस पॅथॉलॉिी लॅबबाबतची तक्रार 
महाराषर असोससएशन ऑफ पॅ्रजक््ससींग पॅथॉलॉिीस् ॲण्ड मायक्रोबायलोिीस् सींघ्नेने माहे 
माचा, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान महाराषर मेडीकल कॉजन्सलकड ेकेली असून, उक्त लॅब पैकी 
७०० ते ८०० लॅब मुींबई, िाणे, नवी मुींबई व कल्याण पररसरात असल्याचेही तक्रारीत नमुद 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या बोगस पॅथॉलॉिी लॅबवर कारवाई करावी अशी मागणी सशवसेना ग्राहक 
सींरक्षण कक्षाच े सरर्च्णीस याींनी अन्न व औषध प्रशासन सहआयुक्त याींिकड ेमाहे माचा, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रत्यक्ष भे् घेऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अश्याप्रकारे ्ेजक्नसशयनना पॅथॉलॉिी लॅब देणे म्हणिे िनतेच्या आरोग्याशी 
तडिोड असून रुग्णाींची लू्मार होण्याचा मागा मोकळा होण्याची भीती असून या 
ववषयाची गहनता लक्षात घेऊन शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीष महािन (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराष़ असोससएशसन ऑफ पॅ्रजक््ससींग पॅथॉलॉजिस् ॲण्ड मायक्रोबायोलॉजिस् याींचकेडून 
काही पॅथॉलॉजिस् पॅथॉलॉिी लॅबमध्ये न िाता वैद्यकीय चाचण्या ररपो ा्वर सवाक्षरी करत 
असल्याबाबत व एकच पॅथॉलॉिीस् एकाच ठदवशी ववववध पॅथॉलॉिी लॅबमध्ये िात 
असल्याबाबतच्या अशा आशयाच्या तक्रारी महाराषर वैद्यक पररषदेकड ेप्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) सशवसेना ग्राहक सींरक्षण कक्ष, मुींबई याींच ेसरर्च्णीस याींनी, सह आयुक्त (औषधे) अन्न 
व औषध प्रशासन महाराषर राज्य, बहृन्मुींबई याींची ठदनाींक ०५.०४.२०१६ रोिी प्रत्यक्ष भे् 
घेतली होती. भे्ीच्या वेळी त्याींनी इतर मुद्याींसोबत बोगस पॅथालॉिी लॅबवर कारवाई 
करण्याची मौखखक मागणी केली होती. तथावप पॅथालॉिी लॅबवर कारवाई करणे ही बाब, अन्न 
व औषध प्रशासनाशी सींबींर्धत नसून त्याींच ेअर्धकार के्षिात येत नाही. अस े त्याींना चचेच्या 
वेळी सपष् करण्यात आले होत.े 
(४) सदर प्रकरणी महाराषर राज्याच्या ववधानसभा व ववधान पररषद या दोन्ही सभागहृान े
राज्यात परावैद्यक पररषदेच्या सथापनेबाबतचे ववधेयक मींिूर केलेले असून, सदरचा कायदा हा 
ठदनाींक ३० िानेवारी, २०१६ रोिी राज्याच्या रािपिात प्रससध्द करण्यात आला आहे. 

परींतु सदर कायदयातील भाग-५(१) (Section-५ (१)) मध्ये नमुद तरतुदीनुसार 
अींमलबिावणीची तारीख ननजश्चत होताच सदरचा कायदा राज्यात लागू करण्यात येईल. शासन 
सतरावर कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील तीव्र ुंांचाईग्रस्त जिल््यातील िलयुक्त मशवार अमभयानाची  
अपूणव िामे पूणव िरण्या ा त 

  

(६)  ५५७४० (२२-०२-२०१७).   श्री.िुणाल पाुंील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील तीव्र ी्ंचाईग्रसत जिल््यातील िलयुक्त सशवार असभयानाची अपूणा कामे पूणा 
करण्यासािी मखु्यमींिी सहाय्यता ननधीतून १६ जिल््याींना प्रत्येकी २ को्ी रु. देण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननधी तात्काळ देण्यासािी शासनान े कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप उपाययोिना केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मरािवाडा व ववदभाातील भीषण पाणी ी्ंचाई समसया ववचारात घेऊन मा.मुख्यमींिी याींच े
ननदे े्रशानुसार “मुख्यमींिी सहायता ननधी-िलयुक्त सशवार” अींतगात एकूण १६ जिल््याींना 
प्रत्येकी रु.२.०० को्ी पैकी ५० ्क्के ननधी (रु.१.०० को्ी) शासनसतरावरु ठद.७ म,े २०१६ व 
१३ म,े २०१६ रोिीच्या पिान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

उवाररत ५० ्क्के ननधी योिनेच्या कामाची प्रगती ववचारात घेऊन उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांतील औषधाांचा रुग्णाांना गुण येत  
नसल्यान ेरुग्णालयातील औषधाांच्या गुणवत्ते ा त 

  

(७)  ५६३०९ (३०-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाुंील (धळेु ग्रामीण), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींतील औषधाींचा रुग्णाींना गुण येत नसल्याने रुग्णालयातील 
औषधाींच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न र्चन्ह ननमााण झाल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करार पध्दतीने सरकारी औषधाींची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली असनू पुरविा 
करणाऱ्या कीं पन्या खािगी प्रयोगशाळातनू ही औषध े तपासून घेत असल्यान े औषधाींच्या 
गुणवत्तेबाबत प्रश्नर्चन्ह ननमााण होत असल्याचे औषध के्षिातील तज्ज्ञाींनी व्यक्त केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणी चौकशी करण्यात आली काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार शासकीय रुग्णाींलयातील औषधाींचा 
दिाा सधुारणेबाबत शासनसतरावरुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या अखत्याररतील आरोग्य सींसथाींसािी पुरविा करण्यात 
येणा-या औषधाींची गुणवत्ता तपासणी एनएबीएल (नॅशनल ॲके्रडीशन बोडा फॉर ्ेस्ीींग ॲण्ड 
कॅसलब्रे्ीींग लॅबरो्रीि) कडून मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळा माफा त करण्यात येते. सदरहू 
तपासणी अहवाल समाधानकारक आल्यानींतरच औषधाींच्या ववतरणास परवानगी देण्यात येत.े 
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तसेच वैद्यकीय सशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाच्या अखत्याररतील वैद्यकीय 
महाववद्यालये व रुग्णालये याींना पुरविा करण्यात येणाऱ् या औषधाींची तपासणी अन्न व 
औषधी प्रशासनाकडून वेळोवेळी केली िाते.        
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ग्रामीण भागातील दाररद्र्य रेषेखालील व दाररद्र्य रेषेवरील दीड लाख उत्पन्न 
असलेल्या रुग्णाांना खािगी रुग्णालयात उपचार देत नसल्या ा त 

  

(८)  ५८८८० (३०-०८-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २०१२ पासून राज्यातील ग्रामीण भागातील दाररद्र रेषेखालील व दाररद्र रेषेवरील १ 
लाख ५० हिार उत्पन्न असल्यास रुग्णाना खािगी रुग्णालयामध्ये २० ्क्के िागा राखून 
िेवलेल्या रुग्णाना उपचार देत नसल्याचे शासनाकड ेमोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिन े अींतगात ग्रामीण भागातील दाररद्र 
रेषेखालील रुग्णाना उपचार व इतर शसिकक्रया करण् याची तरतुद राज्यातील बहुताींश मोिी 
खािगी रुग्णालये गरीब रुग्णानसािी २० ्क्के सु् खा्ा राखीव िेवूनही रुग्णाींवर उपचार 
करीत नसल्याचे गींभीर बाब शासनाकड ेवेळोवेळी लक्षात आणून देण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या खािगी रुग्णालयाना शासनाने कोट्यवधी रुपयाींची िागा कर सवलती 
अठद सुववधा ठदल्या असून त्याबद्दल्यात २० ्क्के खा्ा गरीब रुग्णावर उपचार करण्याची अ् 
घातली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास शासनाने सुरू केलेली कॅशलेस योिनेअींतगात च्या खािगी रुग्णालये गरीब 
रुग्णास याींनी ह्रदयरोगावर व इतर रुग्णाींवर उपचार करताना अत्यींत कमी दिााच े उपकरणे 
वापरल्याने रुग्ण दगावण्याची शक्यता असल्याने या योिन ेअींतगात असलेल्या रुग्णालयाींची 
शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत आहे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०७-२०१७) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात अींगीकृत रुग्णालयाींना ककमान २५ 
्क्के खा्ा राखुन िेवणे आवश्यक आहे. 

या योिनेंतगात राज्यातील ग्रामीण भागातील दाररद्रयरेषेखालील व दाररद्रयरेषेवरील १ 
लाखपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या रुग्णाींना खािगी रुग्णालयामध्ये उपचार देण्यात येत असून 
रुग्णाींना खा्ा उपलब्ध नसल्याच्या कारणाींमळेु उपचार नाकारल्याबाबत आिपयतं २९ तक्रारी 
आल्या होत्या. परींत ुत्याींच ेतात्काळ ननराकरण करण्यात आले आहे. 
(३) महाराषर सावािननक ववश्वसत व्यवसथा अर्धननयम,१९५० मधील कलम ४१कक तसेच या 
सींदभाात मा. उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या न्याय ननणायानुसार धमाादाय खािगी रुग्णालयातील 
एकुण कायााजन्वत खा्ाींपैकी १० ्क्के खा्ा ननधान रुग्णाींवर व १० ्क्के खा्ा आर्थाकदृष्या 
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दबुाल घ्काींतील रुग्णाींवर अनुक्रम ेमोफत व सवलतीच्या दरात उपचार करण्याकररता आरक्षक्षत 
िेवणे बींधनकारक आहे. सदर तरतुद ही उपरोक्त अर्धननयमाींतगात नोंदणी झालेल्या व 
सावािननक न्यासाींमाफा त सींचसलत धमाादाय खािगी रुग्णालयाींसािीच आहे. 
(४) नाही. 

रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात सोसाय्ी व ववमा कीं पनी याींच्या 
मान्यतेने तयार करण्यात आलेल्या मागादशाक सुचनाींनुसार अींगीकृत रुग्णालयाींने 
शसिकक्रयेमध्ये/ उपचारादरम्यान FDA व RCI मान्यता प्राप्त उपकरणे (Stent, Valve, 
Implant & OT, instrument) वापरावती अस े नमुद करण्यात आले आहे. रुग्णाच्या 
आरोग्यावर पररणाम करणाऱ्या ननकृष् दिााच्या उपकरणाींचा वापर करणेइत्यादीबाबी या 
योिनेंतगात ननदशानास आलेल्या नाहीत. 

___________ 
 

धगररिा व दधुना नदी पररसरात नुिसान झालेल्या  ांधाऱ्याची दरुुस्ती िरण्या ा त 
  

(९)  ५८९९५ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाुंील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव िाधव-
पाुंील (अहमदपूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र्गररिा व दधुना नदी पररसरात ठदनाींक १७ व १८ सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे बींधाऱ्याच ेअतोनात नुकसान झाले असून या बींधाऱ्याची दरुुसती ठदनाींक 
३१ म,े २०१६ पयतं पूणा करण्याचे आदेश मा.ववधानसभा अध्यक्ष, महाराषर राज्य याींनी ठदले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशानुसार सदर बींधाऱ्याच्या दरुुसतीचे काम पूणा झाले आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२१-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) औरींगाबाद व फुलींब्री तालुक्यामध्ये अनतवषृ्ीमुळे नकुसान झालेल्या ८२ बींधा-याींची 
दरुूसती करण्याची बाब उदभवली आहे. त्यापैकी  लघुससींचन (िलसींधारण) ववभाग, औरींगाबाद 
कायाालयान ेत्याींच्या ववभागातील क्षतीग्रसत ४२ कामाींपैकी त्रबल्डा को.प.ब. या कामाची दरुूसती 
अशासककय सींसथेमाफा त पूणा केली आहे. व जिल्हा पररषद,पा्बींधारे ववभागान े त्याींच्या 
ववभागातील क्षतीग्रसत कामाींची दरुूसती सन २०१६ च्या पावसाळी हींगामात खािगी सींसथा, 
अशासककय सींसथा व लोकसहभाग इ. कडून तात्पुरत्या सवरूपात करून त्यामध्ये काही 
प्रमाणात पाणी सािा ननमााण केला आहे. 

िालना लघुससींचन ववभागान े भाेकरदन तालुक्यातील १०१ ते २५० हेक््र ससींचन 
क्षमतेच्या विीरखेडा को.प. बीं., सशरसगाव वाघ्रुळ को.प.ब., बोरगाव तारू कोपब सवा ता. 
भोकरदन ची तात्पुरती दरुूसती करून काही अींशी पाणी सािा ननमााण केलेला आहे. तरीसुदधा 
औरींगाबाद व िालना जिल्हयातील या सवा ८५ बींधा-याींची कायमसवरूपी दरुूसती करण्यासािीचा 
प्रापण सूची मींिुरीचा प्रसताव शासनाच ेववचाराधीन असून ननधीच्या उपलब्धतेनुसार त्याबाबत 
ननणाय घेण्यात येईल. 

___________ 



वव.स. ३२२ (9) 

राज्यात सन २०१३-१६ च्या आिडवेारीनुसार माता मतृ्यूच े 
प्रमाण दरहिारी ६८ असल्या ा त 

  

(१०)  ५९५७९ (३०-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आब ुंिर (राधानगरी) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१३-१६ च्या आकडवेारीनसुार माता मतृ्यूचे प्रमाण दरहिारी ६८ असल्याच े
माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मातामतृ्यूचे प्रमाण कमी करण्यासािी शासनाने कोणती उपाययोिना केली 
आहे व मातामतृ्यूची प्रमुख कारणे कोणती आहेत ती कमी करण्यासािी शासनसतरावर कोणती 
कायावाही करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, मातामतृ्य ू कमी करण्याकररता िनिागतृी व अन्य आवश्यक उपाययोिना 
करण्याचे शासनान ेयोजिले आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 

रजिसरार िनरल, भारत सरकार याींच्या सन २०११-१३ च्या अहवालानुसार राज्यातील 
माता मतृ्युच ेप्रमाण हे ६८ प्रनतलक्ष िीवींत िन्म आहे. 
(२) माता-मतृ्युचे प्रमाण कमी करण्यासािी शासनामाफा त खालीलप्रमाणे योिनाींची 
अींमलबिावणी करण्यात येते. 

अ) िननी सुरक्षा योिना. 
ब) िननी सशश ुसुरक्षा कायाक्रम. 
क) मानव ववकास कायाक्रम. 
ड) माततृ्व अनुदान योिना. 
इ) कु्ुींब कल्याण कायाक्रम. 
ई) प्रधानमींिी सुरक्षक्षत माततृ्व अनुदान योिना. 

राज्यात होणारे माता मतृ्यु हे प्रामुख्याने गरोदरपणातील उच्चरक्तदाव व झ्के, 
अनतरक्तसिाव, िींतुदोष, तीव्ररक्तक्षय, कावीळ व गभााशय फा्ण ेइत्यादी कारणाींनी होतात.   
(३) होय. 

ग्राम आरोग्य व पोषण ठदनाच्या ठदवशी सवा गरोदर माताींच ेआरोग्य सेववकेमाफा त 
समुपदेशन करण्यात येत,े पोस्सा, बॅनसा, रेडीओ व दरूदशान या माध्यमाींद्वारेही िनिागतृी 
करण्यात येते. तसेच िून २०१६ पासून दर मठहन्याच्या ९ तारखेला प्रधानमींिी सुरक्षक्षत माततृ्व 
आरोग्य असभयानही राबववण्यात येते.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ततवसा (जि.अमरावती) तालुक्यातील स्थातनि ग्रामीण रुग्णालयात  

औषधाांचा तुुंवडा असल्या ा त 
  

(११)  ५९६३० (३०-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नतवसा (जि.अमरावती) तालुक्यातील सथाननक ग्रामीण रुग्णालयात औषधाींचा व 
कमाचाऱ्याींच्या तु्वडा ननमााण झाल्याने रुग्णाींना सेवा समळत नसल्यामळेु रुग्णाींमध्ये तीव्र 
असींतोष पसरला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनान ेकोणती तातडीची कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

ग्रामीण रुग्णालय, नतवसा, जिल्हा अमरावती येथ ेमाहे म,े २०१६ मध्ये औषधाींचा 
तु्वडा ननमााण झालेला नाही. माहे फेब्रुवारी, २०१७ अखेर सदर रुग्णालयातील २७ मींिूर 
पदाींपैकी १९ पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रािीव गाांधी योिनेतून ममळणारा परतावा अपूरा असल्या ा त 
  

(१२)  ६१२४३ (३०-०८-२०१६). श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.उल्हास पाुंील 
(मशरोळ) : सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील बहूतेक रुणालींयाींच्या व्यवसथापनानी रािीव गाींधी योिनेतून 
समळणारा परतावा अपूरा असल्याचे कारण दाखवून रुग्णाींकडून पैसे घेतल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ च्या समुारास ननदाशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अशा रुग् णाींनी आपली तक्रार लावून धरली तर रुग्णालयाींनी नेमलेल्या माकेठ्ींग 
ववभागाच्या कमाचाऱ्याींकडून रुग्ण कु्ूींबावर रुग्णाच्या पुढे देखभालीची भीती दाखवून आपली 
कोणतीही तक्रार नाही, असे लेखी सलहून देण्यासािी सक्ती केली िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सवा प्रकरणाची शासनाने कोणती चौकशी केली आहे काय, चौकशी नुसार 
रुग्णालय व्यवसथापनाींवर कोणती कारवाई केली ककीं वा करण्यात येणार आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२०-०६-२०१७) : (१) नाही. 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान वैद्यकीय ननदान, औषधोपचार व इतर 

चाचण्याींसािी रुग्णाींनी सवत: खचा केल्याबाबतच्या कोल्हापूर जिल्हयात एकूण २३१ तक्रारी 
नोंदववण्यात आल्या होत्या. त्या सवा तक्रारीींच ेननराकरण करण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
(३) कोल्हापुर जिल्हयातनु आतापयतं रुग्णाींकडून अनतररक्त पैसे घेतल्याच्या प्राप्त तक्रारीींच्या 
पाश्वाभुमीवर दोन रुग्णालयाींची मान्यता रद्द केली असून दोन रुग्णालयाींचे ननलींबन रद्द केले 
आहे. 

इतर ववववध कारणाींच्या तक्रारीींमळेु चार रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस ्ीपीए 
माफा त (Third Party Administators) पािववण्यात आलेल्या आहे यासशवाय योिनेच े दर 
मान्य नसल्यामळेु दोन रुग्णालयाींची मान्यता त्याींच्या ववनींतीनुसार रद्द करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) मध्यवती रुग्णालयात पजब्लि प्रायव्हेुं पाुंवनरशीप (पीपीपी) खािगी 
िां पन्याांनी रुग्णालयात तोडर्ोड िेल्या ा त 

  

(१३)  ६४०६१ (३०-०८-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनान े ३ वषाापूवी पजब्लक प्रायव्हे् पा ा्नरशीप (पीपीपी) अींतगात शासकीय 
रुग्णालयातील रेडडओडायग्नोजस्क सें्र खािगी कीं पन्याींना चालववण्यासािी मींिुरी ठदली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींिुरीनुसार सदर कीं पनीने रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केल्यान े
रुग्णाची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारची तोडफोड उल्हासनगरातील (जि.िाणे) मध्यवती रुग्णालयात 
झाल्यामुळे तेथील रुग्णाींच ेहाल होत असल्यामुळे सदर रुग्णालय तातडीन ेदरुुसत करण्याबाबत 
तेथील रठहवाशाींनी मा. सावािननक आरोग्य मींत्रयाींकड ेमाहे मे, २०१६ च्या दसुऱ्या आिवड्यात 
लेखी ननवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार उल्हासनगरातील मध्यवती रुग्णालय तसेच शासनाच्या 
इतर रुग्णालयाची दरुुसती तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 

राज्यातील ननवडक २२ रुग्णालयाींमध्ये सावािननक खािगी भार्गदारी (पीपीपी) 
तत्वावर रेडडओलॉिी इमेजिींग डायग्नॉजस्क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ीन ेमे.ववप्रो िी.ई.हेल्थ 
केअर प्रा.सल. याींच्यासमवेत ठदनाींक २०.१२.२०१२ रोिी करार करण्यात आला होता. सदरहू २२ 
रुग्णालयाींमध्ये मध्यवती रुग्णालय, उल्हासनगर या रुग्णालयाचा देखील समावशे होता. 
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तथावप, अडीच वषााच्या कालावधीत सदर प्रकल्पाच्या अमींलबिावणीबाबत या कीं पनीकडून 
कायावाही न झाल्यामुळे ठदनाींक २०.१२.२०१२ रोिी करण्यात आलेला सदरचा करार नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला आहे. 
(२) रेडडओलॉिी इमेजिींग डायग्नॉजस्क सें्र सुरु करण्याच्या दृष्ीने मध्यवती रुग्णालय, 
उल्हासनगर येथील तळ मिल्यावरील बाींधकामात मे.ववप्रो िी.ई.हेल्थ केअर प्रा.सल. याींनी 
अींतगात फेरफार केला होता. 
(३) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(४) मध्यवती रुग्णालय, उल्हासनगर येथील तळ मिळ्यावरील प्लॅस्र, फ्लोरीींग, इत्यादी 
काम े करण्याकरीता उपववभागीय असभयींता, सावािननक बाींधकाम उपववभाग, उल्हासनगर 
याींच्याकडून खचााच े अींदािपिक प्राप्त झाले असून त्यानूसार पुढील कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील समुारे दोन हिार रेओडओ लॉजिस् ुं  मेुदत सांपावर गेल् या ा त 
  

(१४)  ६४६१७ (३०-०८-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोणतेही बकेायदा काम न करणाऱ् या रेडडऑलॉजिस ्वर होत असलेल् या कारवाईववरुध् द 
रेडडओलॉजिस ् असोससएशनने ठदनाींक १४ िून, २०१६ पासून सींप पुकारला, हे खरे आहे काय, 
(२) अद्यापही या सींपावर तोडगा न ननघाल् यामुळे राज् यातील सुमारे दोन हिार रेडडओलॉजिस ् 
ठदनाींक २० िून, २०१६ पासून बेमदुत सींपावर गेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रेडडओलॉजिस ्च् या मागण् या कोणत् या आहेत, सींपाच् या काळात रुग् णाींचे हाल 
होऊ नये म् हणून रेडडओ लॉजिस ्च् या योग् य त् या मागण् या मान्य करुन सींप सम्ववण् याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) : (१) कोणतेही बकेायदा काम न करणाऱ्या रेडडओलॉजिस्वर 
कारवाई होत नाही. रेडडओलॉजिस् असोससएशनने ठद.१४.६.२०१६ ते ठद.२१.६.२०१६ या 
कालावधीत सींप केला होता. माि सींप कालावधीत शासकीय, ननमशासकीय  व वैद्यकीय 
महाववद्यालयातील सोनोग्राफी कें दे्र चाल ूहोती. 
(२) हे खरे नाही. 

राज्यातील खािगी रेडडओलॉजिस् बेमुदत सींपावर नसून ठद. १४.०६.२०१६ ते 
२१.०६.२०१६ पयतं खािगी सोनोग्राफी कें दे्र बींद होती.  
(३) रेडडओलॉजिस् असोससएशनन ेखालील मागण्याींसािी सींप केला होता. 

१. समुर्चत प्रार्धकारी याींच्याकडून होत असलेला नाहक िास थाींबववणे. 
२. एफ फॉमा मधील क्लेरीकल चकुा, ॲप्रॉन न घालणे, फलक न लावणे आखण  
   पीसीपीएनडी्ी कायद्याचे पुसतक न िेवणे हा गुन्हा सलींग ननदान पररक्षण या  
   समान समिू नये. 
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३. गुन््याच्या सवरुपानसुार सशके्षचे सवरुप िरवाव.े 
४. ककरकोळ चकुाींसािी मसशन ससल करु नये. 
वरील मागण्याींच्या सींदभाात शासनाने रेडडओलॉजिस् असोससएशनच्या 

पदार्धकाऱ्याींसोबत चचाा केली व सींप सम्ववण्यात आला. 
___________ 

  
शासिीय मनोरुग्णालयातील रुग्णाांची सोयी-सुववधेअभावी दयनीय अवस्था झाल्या ा त 

  

(१५)  ६५३२६ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  शासकीय मनोरुग्णालयाींमध्ये उपचारासािी दाखल करण्यात आलेल्या मठहला मनोरुग्णाींची 
पुरेशा सोयी-सुववधा व उपचाराअभावी दयनीय अवसथा असल्याचे माहे सप््ेबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय मठहला आयोग आखण "नॅशनल इजन्स््यु् ऑफ में्ल हेल्थ अ ॅण्ड 
न्यूरोसायन्ससे" याींनी सन २०१५-१६ मध्ये तयार केलेल्या अहवालात ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आह काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार शासन सतरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पुणे येथील प्रादेसशक मनोरुग्णालयाबाबत राषरीय मठहला आयोगान े ठदलेल्या पिात, 
कमाचाऱ् याींची उपलब्धता व प्रसशक्षण, इमारतीची दरुावसथा, प्राथसमक सोयी सुववधा, कमाचारी 
प्रसशक्षण, नातेवाईकाींना पि सलठहणे, सॅने्री नॅपकीन उपलब्ध करुन देणे, प्रत्येकाला 
गणवेशाऐविी वेगवेगळे कपड ेदेणे, रुग्णालयाला सवायत्तता, रुग्णाींना औषधोपचाराची माठहती 
देणे इ. बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) राषरीय मठहला आयोग आखण नॅशनल इजन्स््यू् ऑफ में्ल हेल्थ अँड 
न्यूरोसायन्ससे याींच्या उपरोक्त नमूद पिातील उपाययोिना करण्याबाबत ववशेष तज्ञाींची 
ससमती गिीत करण्यात आली आहे. प्रादेसशक मनोरुग्णालय पणेु व िाणे येथील ररक्त पदे 
भरणे, तसेच इमारतीच्या बाींधकामाबाबतची कायावाही प्रगती पथावर आहे. सदर 
मनोरुग्णालयात सिी रुग्णाींना त्याींच्या आवश्यकतेनुसार आरोग्यववषयक सुववधा उपलब्ध करुन 
देणे, रुग्णाींच्या मनोरींिनाची व्यवसथा करणे, ववववध सण सािरे करणे, मनोरुग्णालयातील 
अर्धकारी कमाचारी याींच ेप्रसशक्षण घेणे, रुग्णाींचे पुनवासन करणे इ. बाबी पार पाडल्या िातात. 
्ा्ा इजन्स््यू् ऑफ सोशल सायन्सेस याींच्या सींयुक्त ववद्यमान ेप्रादेसशक मनोरुणालय,िाण े
येथे “तराशा” कायाक्रमान्वये १४  सिी आींतररुग्णाींचे पुनवासन करण्यात आले आहे. मठहला 
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व्यवसायोपचार तज्ञाींच्या मदतीन े मठहला रुग्णाींकडून ववववध कलाकौशल्याच े साठहत्य तयार 
करुन घेणे त्याची ववक्री करणे या प्रकक्रयाही पार पाडल्या िातात.प्रादेसशक मनोरुग्णालय पुणे 
व िाणे येथील आींतररुग्णाींच ेआधार काडा काढण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुां ईसह राज्यातील खाररु्ुंी सांरक्षण ववभागामध्ये अपुरे िमवचारी असल्या ा त 
  

(१६)  ६५६२५ (१४-०२-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव िगताप 
(ित), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष ुंाररे् 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईसह राज्यातील खारफु्ीच्या रक्षणासािी उभारण्यात आलेल्या खारफु्ी सींरक्षण 
ववभागामध्ये अपुरे कमाचारी असल्याने खारफु्ी धोक्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सागरी ककनाऱ्यावरील खारफु्ीवर झोपडपट्टे्या व बाींधकाम ववकासकाींकडून मोठ्या 
प्रमाणात अनतक्रमण होत असल्याचे ननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खारफु्ी वाचववण्याबाबत तसेच खारफु्ी सींरक्षण ववभागामध्ये ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०१-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 

मुींबईसह राज्यातील काींदळवन के्षिाचे व्यवसथापन व सींवधानासािी काींदळवन कक्ष, 
मुींबई या सवतींि कक्षाची ननसमाती करण्यात आली आहे. सदर काींदळवन कक्षासािी मुख्य 
वनसींरक्षक (काींदळवन कक्ष), मुींबई याींच्या अर्धपत्याखाली नवीन ३७ पदाींची ननसमाती करण्यात 
आली. तद्नींतर मुींबई काींदळवन सींधारण घ्कासािी ३० पदे या कक्षाकड ेवगा करण्यात आली. 
या व्यनतररक्त सावींतवाडी वन ववभागातील १८, र्चपळून वन ववभागातील ३ व डहाणू वन 
ववभागातील ३ अस े प्रादेसशक ववभागातील एकूण २४ कमाचारी काींदळवनाच्या सींरक्षणासािी 
कायारत आहेत. 
(२) सागरी ककनाऱ्यावरील खारफु्ीींवर काही ठिकाणी झोपडपट्टे्याींचे बाींधकाम आढळलेले आहे. 
परींतु बाींधकाम ववकासकाींकडून वन ववभागाच्या ताब्यातील काींदळवन के्षिावर अनतक्रमण 
झालेले नाही. 
(३) मुींबई, मुींबई उपनगर, िाणे, नवी मुींबई या महापासलकेच्या हद्दीतील काींदळवन के्षिाचे 
प्रभावी व्यवसथापन तसचे काींदळवन कक्षाच्या बळक्ीकरण करण्यासािी काींदळवन सींधारण 
घ्क (Mumbai Mangrove Conservation Unit) ची ननसमाती झाली आहे. 

काींदळवन कक्षान ेिादा कमाचारी वगा समळण्याबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने 
शासन पि ठदनाींक१९.१०.२०१६ अन्वये प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराषर 
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राज्य, नागपूर याींना वन ववभागात इतरि कायारत िादाची पदे पुनववाननयोिन 
(redeployment) द्वारे काींदळवन कक्षास उपलब्ध करुन देणेबाबत ननदेश देण्यात आले असून 
त्यानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 

काींदळवन सींरक्षक्षत के्षिात वन ववभागामाफा त ननयसमत गसत करुन खारफु्ीच्या 
झाडाींची तोड होऊ नये तसेच त्यावर भराव होणार नाही, याकररता सवातोपरी दक्षता घेण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल््यात सपव व ववांचू दांशाचे प्रमाण वाढत असल्या ा त 
  

(१७)  ६५८२७ (१०-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), 
अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवव) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यात सपा व ववींचू दींशाचे प्रमाण असलबाग तालुक्यात मोियाप्रमाणात असून 
पनवेल, किात, खालापूर, महाड, माणगाींव या तालुक्याींमध्ये सपा व ववींचूदींश प्रमाण वाढत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल २०१५ ते ऑगस् २०१६ या १७ मठहन्यात २६६४ िणाींना सपादींश 
तसेच ३३६७ िणाींना ववींचूदींश झाला असून सहा िण मतृ्यु पावले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून ववींचू व सपा दींशामुळे होणारे मतृ्य ु
्ाळण्यासािी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. माहे एवप्रल-२०१५ ते ऑगस्,२०१६ या कालावधीत ३४८ िणाींना सपादींश 
तसेच १९३५ िणाींना ववींचुदींश झालेला आहे. परींतु एकही व्यक्तीचा मतृ्यू झालेला नाही. 
(३) रायगड जिल्हयातील प्राथसमक आरोग्य कें द्रात सपादींश व ववींचुदींशासािी आवश्यक लसीचा 
पुरेसा सािा उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असून त्याचा ननयसमत आढावा घेतला िातो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर जिल््यात रािीव गाांधी िीवनदायी योिनचेे १०० ुंक्िे िाडव वाुंप न झाल्या ा त 

  

(१८)  ६५८३१ (२७-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.सुजित ममणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) एक लाखाच्या आत वावषाक उत्पन्न असणाऱ्या कु्ुींबाचा दोन लाखापयातचा उपचार खचा 
भागववण्यासािी शासनाने रािीव गाींधी िीवनदायी योिना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यात रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेची मुदत सींपत 
आली तरी त्याचा लाभ समळववण्यासािीच्या आरोग्य काडााचे १०० ्क्के वा्प झालेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन आता महात्मा फुले याींच्या नावाने नव्यान ेसुरु होणाऱ्या योिनचेे काडा 
१०० ्क्के वा्प होण्यासािी कायावाही करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सावांत (२०-०६-२०१७) : (१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात 
राज्यातील दाररद्रय रेषेखालील तसेच दाररद्रय रेषेवरील वावषाक एक लाखापयतं उत्पन्न 
असलेल्या सशधापत्रिकाधारक कु्ुींबाींना तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रसत १४ जिल्हयाींतील शुभ्र 
सशधापत्रिकाधारक शेतकरी कु्ुींबाींच्या वैद्यकीय उपचाराींसािी आरोग्य ववमा सींरक्षण पुरववण्यात 
येते. या योिनेंतगात प्रनत वषा /प्रनत कु्ुींब रु.१.५० लाख व मुिवपींड प्रत्यारोपणासािी रु. २.५० 
लाख इतके  ववमा सींरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
(२) कोल्हापुर जिल््यात रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात आतापयतं ७,२५,२९० 
इतकी आरोग्य ओळखपि े वा्प करण्यात आली आहेत. अन्न, नागरी पुरविा व ग्राहक 
सींरक्षण ववभागाकडून सशधापत्रिकाींचा अचकु डडिी्ाईज्ड डा्ा प्राप्त होईपयतं सदर योिनेंतगात 
आरोग्य ओळखपि छपाई व ववतरण कायावाही ठद. ३० म,े २०१५ पासुन सथर्गत िेवण्यात 
आली आहे.      

ज्या पाि लाभार्थयांना आरोग्य ओळखपि प्राप्त झालेले नाही, अशा लाभार्थयांना वैध 
वपवळे, अींत्योदय, अन्नपुणाा सशधापत्रिका व केशरी (रु.१ लाख पयतं वावषाक उत्पन्न असलेल्या) 
सशधापत्रिका आखण फो्ो ओळखपिाच्या आधारे योिनेच्या अींगीकृत रुग्णालयामध्ये मोफत 
उपचार घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.  
(३) महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिना सन २०१७-१८ या आर्थाक वषाात राबववण्याच े
प्रसताववत असून शासन ननणाय क्र. रागाींयो-२०१४/प्र.क्र.२०३/आ-६ ठद. १६.०९.२०१६ अन्वये 
लाभाथी कु्ुींबास आरोग्य ओळखपि देण्याकररता ससमती सथापन करण्यात आली असून 
ससमतीच्या ननणायानुसार पुढील कायावाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िालना जिल्हयातील िलयुक्त मशवार अमभयानाांतगवत झालेल्या िामाचा ऑओडुं ा त 
  

(१९)  ६६०४५ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुभाष उर्व  पांओडतशेठ पाुंील (अमल ाग), श्री.धैयवशील 
पाुंील (पेण) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िालना जिल्हयातील िलयुक्त सशवार असभयानाींतगात सन २०१५ व २०१६ या दोन वषाात 
झालेल्या कामाींच े नाबाडा कन्सल््न्सी सजहहसेस (नॅबकॉन्स) या ियसथ सींसथेमाफा त ऑडड् 
करण्यात येणार होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िलयुक्त सशवार असभयोिनेतींगात झालेल्या कामाींचा सींबींर्धती सींसथेमाफा त 
ऑडड् करण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्धत ऑडड् अहवालामध्ये कोणते दोष आढळुन आले आहेत, 
(४) असल्यास, सींबींर्धत दोषीींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ९५ ्क्के पेक्षा अर्धक काम ेसमाधानकारक आढळली आहेत व ५ ्क्केहून कमी कामात 
िु्ी आढळून आल्या आहेत. 
(४) ककरकोळ िु्ी असलेली कामे दरुूसती करावीत आखण गींभीर िु्ी आढळलेल्या कामाींशी 
सींबींर्धत अर्धकारी/कमाचारी याींच्या ववरूद्ध कारवाई करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या 
सूचना सींबींर्धत कायाान्वयीन यींिणा प्रमखुाींना देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

िलयुक्त मशवार योिनेतांगवत डोंगरपठारावरील गाांवाचा समावेश िरणे ा त 
  

(२०)  ६६२८५ (१६-१२-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाुंण) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िलयकु्त सशवार योिनेतींगात सातारा जिल््यामध्ये दसुऱ् या ्प्प्यात २१० गाींवाचा समावेश 
करण्यात आला असून डोंगरी व दगुाम तालुका असणाऱ् या पा्ण तालुक्यातील केवळ ८ गाींवाचा 
समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलयुक्त सशवार योिनेतींगात गावाींच्या ननवडी करताना डोंगरी भागातील 
डोंगरपिारावर वसलेल्या गाींवाचा ववचार करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डोंगरपिारावरुन पावसाळयाचे वाहून िाणारे पाणी अडववण्याकरीता या योिनते 
समावेश करावा अशी ग्रामसथाींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त योिना समाववषि झाली नसल्याने लोकाींच्यामध्ये तीव्र नारािी पसरली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िलयुक्त सशवार योिनेतींगात समाववषि करण्याकरीता शासनान ेकोणता ननणाय 
घेतला आहे व अद्यापही ननणाय घेतला नसल्यास ननणाय न घेण्याची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

िलयुक्त सशवार असभयानाींतगात पा्ण तालुक्यातील एकूण ०९ गावाींची ननवड 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

िलयुक्त सशवार असभयान अींतगात गाव ननवड करण्याकररता िलसींधारण ववभाग 
शासन पि ठद.०२ िानेवारी, २०१५ व ठद.१४ ऑगस्, २०१५ अन्वये िलयुक्त सशवार असभयान 
गाव ननवड ननकष िरववण्यात आले आहेत. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्हयात देहवविी िरणाऱ् या आ ण डान्स ारमध्ये िाम िरणाऱ् या २०५ महहलाांना 
 गेल्या तीन वषावत एडस या आिाराची लागण झाल्या ा त 

  

(२१)  ६६७१८ (१०-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िाणे जिल््यात देहववकी करणाऱ् या आखण डान्सबारमध्ये काम करणाऱ् या २०५ मठहलाींना 
गेल्या तीन वषाात एडस या आिाराची लागण झाल्याच े नकुतेच माहे ऑगस्, २०१६ मध्ये 
शासकीय आकडवेारीवरुन ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आिारास आळा बसण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना केली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) िाणे जिल््यात अशासकीय सींसथाींमाफा त देह ववक्री करणाऱ्या मठहलाींसािी एकूण १२ 
प्रकल्प नॅको, नवी ठदल्ली या सींसथेच्या मागादशाक तत्वाींप्रमाणे राबववण्यात येतात. या 
प्रकल्पाींतगात देहववक्री करणाऱ्या मठहलाींकरीता त्याींची एचआयव्ही सींदभाातील िोखीम कमी 
करण्यासािी खालील उपाययोिना करण्यात येतात. 
  अ) सवभाव पररवतानसािी समपुदेशन 
  ब) दर नतमाही मोफत गुप्तरोग तपासणी  
  क) दर सहामाही मोफत एचआयव्ही तपासणी 
  ड) मोफत कीं डोमचा पुरविा. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

खडिवासला (ता.हवेली, जि.पुणे) अांतगवत मसांहगड-खानापूर भागात  
“रॅ ीपूर” या प्रतत ांधात्मि लसीचा तुुंवडा असल्या ा त 

  

(२२)  ६७३५७ (१०-०१-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खडकवासला (ता.हवेली, जि.पुणे) अींतगात ससींहगड-खानापूर भागात “रॅबीपूर” या 
प्रनतबींधात्मक लसीचा मोठ्याप्रमाणात तु्वडा असल्याची गींभीर बाब माहे सप् े्ंबर २०१६ च्या 
पठहल्या आिवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हवेली तालुक्यातील बहुताींश गावातील रुग्णाींना दरूच्या अींतरावरील ससनू 
अथवा खािगी दवाखान्यात िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, “रॅबीपूर” या प्रनतबींधात्मक लसीचा तु्वडा पुणे जिल्हा पररषदेच्या प्राथसमक 
आरोग्य ववभाग कें द्रात अनेक ठदवसाींपासून असताना त्याकड े जिल्हा पररषद आरोग्य ववभाग 
पूणापणे दलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाात जिल्हा पररषदेकडून होत असलेल्या दलुाक्षामुळे रुग्णाींच ेआर्थाक 
नुकसान होत आहे याबाबत शासन सतरावर सखोल चौकशी करून कोणती कायावाही करण्यात 
आली अथवा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 

ससींहगड-खानापूर पररसरामध्ये खडकवासला व खानापूर येथे प्राथसमक आरोग्य कें दे्र 
कायारत आहेत. सदरहू दोन्ही प्राथसमक आरोग्य कें द्राींमध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये रॅबीपूर 
लस उपलब्ध होती. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील एचआयव्ही  ाधधत युविाांच्या िायमस्वरुपी पुनववसना ा त 
  

(२३)  ६७५२७ (१०-०१-२०१७).   श्री. ाळासाहे  थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे 
ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी), डॉ.राहूल पाुंील 
(परभणी), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ.आमशष देशमुख (िाुंोल), श्री.िालीदास 
िोळां िर (वडाळा), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.अममत साुंम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रािेंद्र 
निरधने (उमरखेड), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), अॅड.गौतम चा िुस्वार 
(वपांपरी) : सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यात तीन लाखापेक्षा िासत एचआयव्ही सींक्रमण रुग्ण असून त्यामध्ये समुारे एक 
लाख ६३ हिार पुरुष व १ लाख ४३ हिार मठहलाींचा समावशे आहे, तसेच राज्यात ० त े१८ 
वयोग्ातील सुमारे २३ हिार बालके एचआयव्ही सहिीवन िगत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एड्स बार्धत यवुकयुवतीींच्या पुनवासनासािी शासनाने कोणती उपायययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 

महाराषर राज्य एड्स ननयींिण सींसथेअींतगात माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर एचआयव्ही 
सह िगणाऱ्याींमध्ये नोंदणीकृत रुग्ण ३,६९,१८८ असून त्यापैकी १,८३,६०८ पुरुष, १५९९७७ 
सिीया व २४८३१ बालके आहेत. 
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(२) महाराषर राज्य एड्स ननयींिण सींसथेमाफा त एड्स बार्धत यवुकयुवतीच्या पुनवासनासािी 
सवींति उपाययोिना नाही. परींतु शासनाच्या अ्ी व शतीतील ननकष ववचारात घेऊन 
अनुजे्ञयतेनुसार नागररक म्हणून देय योिनाचा लाभ घेता येतो. सदर लाभ सोनयसकरररत्या 
रुग्णाींना समळावा यासािी एकखखडकी योिना देखील एआर्ी कें द्र व डापकू सतरावर सुरु 
करण्यात आली आहे. सद्य:जसथत शासनाच्या ववववध योिनाींचा लाभ घेत असलेल्या 
लाभार्थयांची सींख्या २,१४,२२८ इतकी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

तळेगाव व ब्राम्हणगाव (ता.हदांडोरी, जि.नामशि) येथे िलयुक्त मशवार योिनेंतगवत पाझर 
तलावाच्या दरुुस्तीस सुरुवात िेली नसल्या ा त. 

 

(२४)  ६७७४४ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठदींडोरी तालुक्यातील (जि.नासशक) तळेगाव येथे िलयुक्त सशवार योिनेंतगात पाझर 
तलावाच्या दरुुसतीच े काम एका िेकेदारान े कायाारींभ आदेश घेऊन ठदड मठहना उल्ला तरी 
कामास सुरुवात केली नसल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्राम्हणगाव येथ े िलयुक्तची दोन काम े लोकप्रनतननधीींनी सूचववण्यात आली 
असताना आखण ती काम ेिलयकु्त सशवार आराखडयात समाववषि असताना नाकारण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न (१) नुसार सदर तलावाच्या दरुुसतीस ववलींब करणाऱ् या िेकेदारावर 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न (२) नुसार शासनाने चौकशी करुन ब्राम्हणगाव येथील िलयुक्त 
सशवारची दोन्ही काम ेसुरु करणबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम मशांदे (०३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) मुळ मुदतीत कीं िा्दाराने काम सुरू न केल्यामुळे कीं िा्दारास रू.९२२६७/- दींड आकारण्यात 
आला आहे. तथावप, तळेगाव वणी ता.ठदींडोरी या गावाचा पाणी ताळेबींद १०० ्क्के पूणा 
झाल्याने अध्यक्ष तालकुा िलयुक्त सशवार ससमती तथा उपववभागीय अर्धकारी, ठदींडोरी याींनी 
आढावा सभेत सदरच े काम वगळण्याची सशफारस केली होती. त्याअनुषींगान े सदरच े काम 
वगळण्यात आले आहे. 
(४) िलयुक्त सशवार असभयान अींतगात सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये ब्राम्हणगाव 
गावाचा समावेश नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३२२ (21) 

 
राज्यातील पॅथॉलॉली लॅ िडून आिाराची तनजश्चत िरण्याची  

रॅवपड ुेंस्ुं न िरण्याच्या आदेशा ा त 
  

(२५)  ६८२८३ (२७-०१-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य 
व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील पॅथॉलॉिी लॅबकडून आिाराची ननजश्चत करण्याची रॅवपड ्ेस् करू नये अस े
आदेश शासनान ेठदनाींक २८ सप् े्ंबरच्या िीआर मध्ये म्ह्ल्याच ेननषपन्न झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच ननयमाींच ेपालन न करणाऱ्या लॅबवर कारवाई करण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तथापी सदर कारवाई बाबतची ननजश्चत अर्धकार व ववभाग याबाबत सपष्ता नसल्यान े
सदर िीआरची अींमलबिावणी होत नाही, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास याबाबत शासन योग्य कायावाही करणार आहे काय, असल्यास, त्याचा ननजश्चत 
कालावधीत ककती ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 

कें द्र शासनाच्या क्र.७-१६५/२०१६/NVBDCP/ DEN, ठदनाींक ९ िून, २०१६ च्या 
अर्धसूचनेद्वारे डेंग्य ूआिाराच्या ननदानासािी NS१ ELISA व MAC ELISA या तपासण्या 
करण्याच्या सूचना ठदल्या आहेत. तसचे डेंग्य ू आिाराच्या ननजश्चत ननदानासािी रॅवपड 
डायग्नोस्ीक ्ेस्चा वापर करण्यात येऊ नये, असे आदेश ठदले आहेत. तसचे कें द्र शासनाच्या 
सींचालक, राषरीय कक्किन्य रोग ननयींिण कायाक्रम याींच्या ठदनाींक १८ िुल,ै २०१६ च्या 
पिान्वये डगे्यू ननदानासािी घेण्यात येणाऱ्या चाचण्यासािी रु.६००/- पेक्षा िासत शुल्क आकारु 
नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरुन राज्य शासनान ेठदनाींक २८ सप् े्ंबर, 
२०१६   च्या शासन ननणायान्वये आदेश ननगासमत केले आहेत. परींतू सदर चाचणी प्राथसमक 
जसक्रननींगसािी वापरण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. 

सदर शासन ननणायाचा मखु्य उदे्दश डेंग्यू प्रयोगशाळा चाचणीसािी खािगी 
प्रयोगशाळा आकारत असलेल्या शलु्कावर ननयींिण घालणे, हा आहे. 
(२) सदर शासन ननणायाच ेपालन न करणाऱ्या लॅबवर ननजश्चत सवरुपाची कारवाई करण्याबाबत 
शासन ननणायात उल्लेख केलेला नाही 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यातील खािगी प्रयोगशाळाींवरील प्रभावी ननयमनाचा ववषय शासनाच्या ववचाराधीन आहे 

___________ 
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मालेगाव (जि.वामशम) तालुक्यातील ब्राम्हणवाडा येथील शेतमशवारामध्ये  
िलयुक्त मशवार योिनेच ेिाम प्रलांब त असल्या ा त 

  

(२६)  ६८३६९ (१६-१२-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी), 
डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. ाळासाहे  थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जि.वासशम) तालकु्यात ब्राम्हणवाडा येथील शेतसशवारामध्ये िलयुक्त सशवार 
योिनेच ेकाम वषाभरापासनू अपणूा जसथतीत असून त्याबाबत ववचारणा केली असता िेकेदार 
दलुाक्ष करीत असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत िेकेदारावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२८-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

िलयुक्त सशवार असभयानाींतगात सन २०१४-१५ मधील मौि ेब्राम्हणवाडा ता.मालेगाव 
येथील कामे माहे म े२०१५ अखेर पूणा करण्यात आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िडाव (ता.ििवत, जि.रायगड) प्राथममि आरोग्य िें द्रातील गैरसोयी ा त 
  

(२७)  ६९८९८ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) : सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कडाव (ता.किात, जि.रायगड) प्राथसमक आरोग्य कें द्रात आिूबािूच्या ४५ गावे व १९ 
आठदवासी वाड्यातनू औषध उपचारासािी मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वैद्यकीय उपचारासािी येतात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राथसमक आरोग्य कें द्रात औषधाचा अपूरा पुरविा, कमाचाऱ्याींची अपूरी 
सींख्या कें द्राची गळकी इमारत तसेच आरोग्याच्या अपुऱ्या सुववधा यामुळे रुग्णाींना अनेक 
अचडणीला समोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी पुढे काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३)  हे अींशत: खरे आहे. सदर प्राथसमक आरोग्य कें द्रासािी एकूण १५ मींिूर पदाींपैकी 
१३ पदे भरलेली असून २ पदे ररक्त आहेत. पावसाळयात काही वेळा आींतररुग्ण कक्षात गळती 
होते. परींतु सदर इमारत दरुुसतीची कायावाही जि.प.बाींधकाम ववभाग, असलबाग याींच्याकडून सुरु 
आहे. तसेच सदर आरोग्य कें द्रास आवश्यक असलेला औषधाचा पुरेसा सािा उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. रुग्णाींना समळणाऱ् या आरोग्यववषयक सोयी सवुवधाींवर याचा पररणाम होत 
नसल्यान ेत्याींना अनेक अडचणीींचा सामना करावा लागतो हे  खरे नाही. 
(४) प्राथसमक आरोग्य कें द्र इमारत दरुुसतीकररता रु. १० लाख अींतगात रसता बाींधणीकररता रु.५ 
लाख व ववद्युतीकरणासािी रु.६९ हिार इतक्या ननधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
असून, बाींधकाम ववभाग जिल्हा पररषद असलबाग याींच्याकडून पुढील कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई, ववरार, नालासोपारा आ ण नायगाव या चार शहराांना िोडणाऱ्या ररांगरुुं प्रिल्पा ा त 
  

(२८)  ६९९७५ (१६-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे ( ोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई, ववरार, नालासोपारा आखण नायगाव या चार शहराना िोडणारा ररींगरु् प्रकल्प 
शासनाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पुणा करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या महत्वाकाींक्षी प्रकल्पासािी वसई-ववरार शहर महानगरपासलकेन े या 
वषीच्या अथासींकल्पात तरतूद केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचा अहवाल एमएमआरडीएने तयार करुन मींिूरीसािी शासनाकड े
पािववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रसतावाला मींिूरी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) वसई ववरार शहर महानगरपासलका के्षिात ररींगरु्च्या बाींधकामाची अनुषींर्गक काम ेिसे 
की, सवेक्षण खचा, ससमाींकन करणे, िागा सींरक्षक्षत करणे इत्यादी कामाींसािी सन २०१७-१८ 
च्या अथासींकल्पात रु.१.०० को्ीची तरतूद वसई-ववरार महानगरपासलकेने केली आहे. 
(३), (४) व (५) वसई-ववरार शहर महानगरपासलका के्षिात वसई, ववरार, नालासोपारा व 
नायगाींव या शहराींना िोडणारा पूवा व पजश्चम असा ररींग रोडचे प्राथसमक सवेक्षण व 
अींदािपिक (सववसतर प्रकल्प अहवाल) वसई-ववरार शहर महानगरपासलकेने तयार केले असून 
सदर सववसतर प्रकल्प अहवाल महानगरपासलकेने मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रार्धकरणाकड े
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सादर केला आहे. सदर प्रकल्पापैकी पजश्चम बािूस असणारा नायगाींव, वसई-ववरार, 
नालासोपारा या शहराींना िोडणाऱ्या रसत्याच े काम अींदाजित रक्कम रुपये ११२६.०० को्ीचे 
असून या कामाचा मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रार्धकरणाच्या प्रसताववत कामाच्या ा़ यादीमध्ये 
समावेश करण्यात आला आहे. 

___________ 
 

तुळिापूर (जि.उस्माना ाद) तालुक्यात अत्याचार आलेल्या मुलीवर  
जिल्हा आरोग्य ववभागाच ेउपचार न िेल्या ा त 

(२९)  ७००२५ (१०-०१-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(मशडी), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळुिापूर तालुक्यातील (जि.उसमानाबाद) एका गावात सहा वषे वयाच्या मुलीवर ठदनाींक 
१३ ऑगस्, २०१६ रोिी अत्याचार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस् अखरे वपडीत मलुीवर जिल्हा आरोग्य यींिणेन ेउपचार न केल्यान े
अत्याचाराच्या ठिकाणी िखमा झालेल्या िागी िींतुसींसगा झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अर्धक चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या 
सींबींर्धताींवर अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यानींतर रुग्णावर उपचार करण्यात आलेले आहेत. ववषयाींककत 
प्रकरणी सींचालनालयास तसेच उपसींचालक सतरावर तक्रार प्राप्त झालेली ठदसून येत नाही 
त्यामुळे प्रसतुत प्रकरणी अर्धकाऱ् याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

धचरनेर व िारांिा (ता.उरण, जि.रायगड) पररसरातील डोंगराळ भागात हत्ती रोगाची लागण 
  

(३०)  ७००७३ (१०-०१-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(मशडी), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुुुंां  िल् याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्चरनेर व कारींिा (ता.उरण, जि.रायगड) पररसरातील डोंगराळ भागात हत्ती रोगाला 
कारणीभूत िरणाऱ्या क्युलेक्स या डासाींची वाढ झाल्यामळेु या पररसरातील अशाप्रकारच्या 
आिाराची लक्षण ेअसलेल्या रुग्णाींची वाढ होत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाढत् या घाणीच्या साराजाज्यामुळे उरण तालुक्यात डासाींची पैदास वाढली असून 
त्यामुळे हत्ती रोगासारख्या असाध्य व्याधीची लागण होणाऱ्या रुग्णाींची सींख्या वाढू लागली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अर्धक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार तातडीची प्रनतबींधक उपाययोिना 
म्हणून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

र्चरनेर गावामध्ये सन २०१५ मध्ये २० व सन २०१६ मध्ये २० तसेच कारींिा या 
गावामध्ये सन २०१५ मध्ये २१ व सन २०१६ मध्ये २१ हत्तीरोग रुग्ण आढळले. 

 
ऑगस् २०१५ मध्ये मौिे र्चरनेर येथे हत्तीरोगाच्या ननदानासािी १३२ रक्तनमुने व 

मौि ेकारींिा येथील ९२ रक्तनमनुे सींकसलत करुन त ेहत्तीरोगासािी तपासले असता ननितंुक 
आढळून आलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 

उरण तालुक्यात हत्तीरोगाच्या सींख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही 
(३) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

माि दरवषी ठद.१६ त े ३१ ऑगस् या कालावधीत हत्तीरोग रुग्ण शोध मोठहम 
राबववण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

हत्तीरोग दरूीकरणासािी शासन सतरावर खालील उपाययोिना राबववण्यात येत 
आहेत. 
• हत्तीरोग रुग्णाींना उपचार. 
• डासोत्पत्ती सथाींनावर अळीनाशकाची फवारणी करण्यात येते, तसेच डबकी बुिववणे, वाहती 
करणे, व्हें् पाईपाींना िाळया बसववणे या उपाययोिना केल्या िातात. 
• िीवशासिीय उपाययोिनअेींतगात गप्पीमास े पैदास कें द्राची ननसमाती करुन योग्य अशा 
डासोत्पत्ती सथानाींमध्ये अळीभक्षक गप्पीमासे सोडण्यात येतात. 
• कक्क समाींहारकाींमाफा त कक्कशासिीय सवेक्षण ननयसमतपणे करण्यात येत आहे. 
• हत्तीपाय रुग्णाींच्या बार्धत अवयवाींची देखभाल व ननगा राखणेसािी व्यवसथापनाच ेप्रसशक्षण 
प्रत्येक रुग्णाला ठदले िात.े 
• अींडवधृ्दी रुग्णाींची शसिकक्रया करण्यासािी जिल्हा रुग्णालयात सशबीराींचे आयोिन केले िात.े 
• दरवषी ठद.१६ ते ३१ ऑगस् या कालावधीत हत्तीरोग रुग्ण शोध मोठहम राबववण्यात येत.े 
• हत्तीरोगाववषयी आरोग्य कमाचारी व प्रससध्दी माध्यमे याींचेमाफा त िनतेस आरोग्य सशक्षण 
देण्यात येत.े 

___________ 
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किनवुं येथील उपरुग्णालयातील अधधक्षि व माहूर तालुक्यातील (जि.नाांदेड)  

उपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय व रामा िेअर मधील  
डॉक्ुंर व िमवचाऱ्याची ररक्त पदे भरणे ा त 

  

(३१)  ७०६४७ (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवुं), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व 
िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ककनव् उपजिल्हा रुग्णालयातील अर्धक्षक व माहूर तालुक्यातील (जि.नाींदेड) येथील 
उपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअरमध्ये डॉक््र आखण कमाचाऱ्याींची पदे 
मोठ्या प्रमाणात ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.मुख्यमींिी, मा.सावािननक आरोग्य मींिी, सींचालक, उपसींचालक 
नाींदेड याींना सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी व तद्नींतर अनेक 
वेळा सदर ररक्त पदे भरण्याची मागणी तोंडी व लेखी पिाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार उवपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण 
रुग्णालय व रामा केअर मधील ररक्त पदे भरणेबाबत शासनामाफा त कोणती कायावाही केली 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे, उपजिल्हा रुग्णालय, रामा केअर 
युनन् व आश्रमशाळा पथक, गोकुीं दा व ग्रामीण रुग्णालय, माहुर येथील ग्-अ ते ग्-ड 
सींवगाामध्ये एकूण १०० पदे मींिरू आहेत. त्यापैकी ६४ पदे भरलेली असून ३६ पदे ररक्त 
आहेत. 
(२) हे खरे आहे,  

मा. लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनुसार, रुग्ण सेवा बाधीत होवू नये म्हणून 
अर्धपररचारीकेची, औषध ननमााण अर्धकाऱ्याींची, सिीरोगतज्ञ व दींतशल्यर्चककत्सकाींची पदे 
कीं िा्ी पध्दतीन ेभरुन त्याींच्या सवेा उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहेत. 
(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ मधील पदे पदोन्नतीने व नामननदेशनान े
भरण्याची कायावाही सुरु असून, वैद्यकीय अर्धकारी, ग्-अ, गे्रड प े५४००/- मधील पदे जिल्हा 
सतरावर जिल्हार्धकारी याींच्यामाफा त भरण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच वगा-३ व वगा-४ ची 
ररक्त पदे के्षत्रिय सतरावर भरण्यात येत आहेत. 
(४) ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पालघर जिल््यातील शहापुरात राज्य शासनातरे् रा ववण्यात आलेल्या  
िलयुक्त मशवार अमभयानाची चौिशी िरण्या ा त 

  

(३२)  ७०८९३ (१६-१२-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील शहापूर तालुक्यात िलयुक्त सशवार असभयानात समाववष् असणाऱ्या 
ववववध ववभागात बहुताींश कामे सरुु करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात िलयुक्त सशवार योिनेतून कृषी, िलसींधारण व वन ववभाग 
झालेल्या कामाींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सथाननक नागररकाींकडून होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाब १ व २ नसूार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िलयुक्त सशवार योिनेतील काम े तात्काळ पूणा 
होण्यासािी शासनाद्वारे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

िलयुक्त सशवार असभयानाींतगात शहापूर तालुक्यात ववववध यींिणामाफा त 
ठद.३१/०१/२०१७ अखेर १०२८ काम ेपूणा करण्यात आली असून ६ कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िलयुक्त मशवार अमभयानातील योिनेच ेिाम सुरु असताना िरावयाचे मुल्यमापन 
  

(३३)  ७२८०४ (१६-१२-२०१६).   श्री.रािेश ुंोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िलयुक्त सशवार असभयानातील योिनेच े काम सुरु असताना करावयाच े मुल्यमापन 
(Concurrent Evaluation) ही प्रकक्रया िालना जिल््यातील कामाींच्या बाबत सींबींधीत शासन 
ननणायाच्या अनुषींगाने झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणायाप्रमाणे िलयुक्त सशवार असभयानातील योिनेचे काम सुरु 
असताना ककमान दोन वेळेस मुल्यमापन करणे अपेक्षक्षत असताना ठदनाींक १५ म,े २०१६ पयतं 
एकाही कामाचा मुल्यमापन अहवाल उपलब्ध नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेंतगात कामाींचे ियसत सींसथेकडून करावयाच े मुल्यमापन (Third 
Party Evaluation) अिुनही सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िलयुक्त सशवार योिनेची काम ेअनतशय महत्वाची असून या कामाींचा दिाा 
तपासण्याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, शासन ननणायात उल्लेख केल्याप्रमाणे मूल्यमापनाची प्रकक्रया करण्यात आली 
नसल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी करुन दोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) उपरोक्त बाब ४ व ५ बाबत अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िालना जिल््यात िलयुक्त सशवार असभयानाींतगात केलेल्या कामाींची ताींत्रिक तपासणी 
सींबींर्धत ववभागाव्यतीररक्त अन्य ववभागाकडून करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच 
प्रसतुत कामाींच े मूल्यमापन करण्यासािी नॅबकॉन या ियसथ सींसथेची ननवड करण्यात आली 
होती. त्यानूसार या सींसथेन े सवा तालुक्यातील ववववध यींिणेमाफा त झालेल्या ७२१ कामाींचे 
मूल्यमापन केले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल््यात रािीव गाांधी िीवनदायी योिनते समाववष्ट्ुं  
खािगी हॉजस्पुंल ववरोधात ऑनलाईन तक्रारी  ा त 

  

(३४)  ७३०६४ (१०-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश आब ुंिर (राधानगरी) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुुुंां  िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यात रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेत समाववष् असलेल्या खािगी 
रुग्णालयाववरोधात २१९ हून अर्धक ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत तक्रारदार हॉजसप्लवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
कोल्हापुर जिल्हयामध्ये खािगी रुग्णालया ववरोधात योिनेंतगात ठद. २१ नोव्हेंबर, २०१३ ते 
ठद.८ फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत ववववध प्रकारच्या एकुण ४०४ तक्रारी नोंदववण्यात आल्या 
आहेत.  
(२) उपरोक्त ४०४ तक्रारीींपकैी ३९५ (९८%) तक्रारीींच ेननराकरण करण्यात आलेले आहे. उवाररत 
तक्रारीींच े ननराकरण करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. प्राप्त तक्रारीींच्या पाश्वाभमुीवर कोल्हापुर 
जिल्हयातील २ रुग्णालयाच े(रामकृषण हॉसपी्ल व कृषणा हॉसपी्ल) अींगीकरण रद्द करण्यात 
आलेले आहे. ४ रुग्णालयाींच े ननलींबन करण्यात आले होते. त्यापकैी २ रुग्णालयाींनी (मोरया 
हॉसपी्ल व पायोस हॉसपी्ल) तक्रारीींच े ननवारण केल्यामुळे त्याींना पुन्हा अींगीकृत करण्यात 
आले आहे. सद्यजसथतीत २ रुग्णालये (ननरामय हॉसपी्ल व मगदमू हॉसपी्ल) अदयाप 
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ननलींत्रबत आहेत. अन्य रुग्णालयाींना तक्रारीींबाबत कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली 
असून तक्रारीींचे ननराकरण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुडूववाडी (जि.सोलापूर) येथ ेमांिूर असलेल्या रामा िेअर युतनुं चे िाम  
तनधी अभावी प्रलांब त असल्या ा त 

  

(३५)  ७३२३४ (१०-०१-२०१७).   श्री.  नराव मशांदे (माढा) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य 
व िुुुंां  िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुडूावाडी, (जि.सोलापूर) या शहराची लोकसींख्या ३०,००० असून तेथे मध्य रेल्वेचे िींक्शन 
व मरािवाड्याच ेप्रवेशव्दार म्हणून पररचीत आहे, या ठिकाणी तातडीच्या रूग्णसेवेसािी मोिे 
रूग्णालय कायााजन्वत नाही, त्यामळेु सदर ठिकाणी शासन ननणाय सावािननक आरोग्य ववभाग 
सींककणा – १४१/आरोग्य-३, ठदनाींक १७ िानेवारी २०१३ अन्वये शासनाने मींिूरी ठदलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रामा केअर सें्र सािी मींिूरी समळुन तीन वषााचा कालावधी झालेला 
असतानाही अद्याप पयतं उभारणीचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) सदरहु रामा केअर सें्रचे उभारणीच ेकाम सुरू करून रूग्णालय कायााजन्वत करणेसािी 
शासनाने ननधीची तरतुद करून ककती कालावधी मध्ये काम पुणा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०६-२०१७) : (१) मौि ेकुडुावाडी, (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयात रामा केअर युनन् सथापन करण्यास शासन ननणाय सावािननक आरोग्य ववभाग 
सींककणा-१४१/आरोग्य-३, ठदनाींक १७ िानेवारी, २०१३ अन्वये शासनान ेमींिूरी ठदलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून याबाबतची अींदािपिक व आराखड े प्राप्त करुन 
घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून अींदािपिक व आराखड ेप्राप्त झाल्यानींतर प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत व ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इलेक्रोहोममओपॅथी हा व्यवसाय िरण्यासाठी तनसगोपचार वैद्यिीय पररषदेद्वारे  
नोंदणीिृत व्यावसातयि म्हणून मान्यता ममळणे ा त 

(३६)  ७३३४६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील बी.ई.एम.एस. (B.E.M.S.) पदवी धारक मा.मुींबई उच्च न्यायालय यार्चका क्र. 
५५२३/१९९५ तसेच सवोच्च न्या.यार्चका १३३७/२००७ नुसार सींबींर्धत पदवीधर महाराषर 
मेडडकल पॅ्रजक््शनर ॲक्् १९६१ या कायद्याच्या कलम २ च्या उपक्रम २ व ३ नुसार आपला 
व्यवसाय अर्धकृतपणे करू शकतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदवीधारकातील काही डॉक््राींवर सथाननक प्रशासनाने बोगस वैद्यकीय 
व्यावसानयक म्हणून नेवासा (अहमदनगर) पोलीस स्ेशनमध्ये डॉ. सुरेश वावले याींचेवर 
कारवाई करून अ्क करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने इलेक्रोहोसमओपॅथी हा व्यवसाय करण्यासािी  ननसगोपचार वैद्यकीय 
पररषदेद्वारे नोंदणीकृत व्यावसानयक म्हणून मान्यता समळावी यासािी शासन सतरावर काय 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या यार्चका क्र. १३३७/२००७ नुसार इलेक्रोपॅथी ककीं वा 
होसमओइलेक्रोपॅथीची पदवी ककीं वा पदवीकाधारक, वैद्यकीय व्यवसानयक म्हणून नोंदणी न 
करता महाराषर वैद्यक व्यवसायी अर्धननयम, १९६१ च्या कलम २ च्या पो्-कलम २ नसुार 
सींबींर्धत व्यवसाय करु शकतील. त्याचबरोबर सींबींर्धताींनी सवत:ला वैद्यकीय व्यवसायक 
म्हणून व्यवसाय करीत असल्याचा दावा करता येणार नाही आखण डॉक््र ककीं वा तत्सम उपाधी 
लावू शकणार नाही.  
(२) हे खरे नाही,  

तथावप, ठद. २७.१०.२०१६ रोिी अननल आबासाहेब वाबळे वय ४६ वषा रा. अींतरवली 
ता. नेसावा हे श्री. गणेश जक्लननक कुकाणा येथे त्याींचकेड ेइलेक्रोपॅथी पदवी असताींना त्याींनी 
ॲलोपॅथी औषधे वापरुन तशा प्रकारचे रुग्णाींना उपचार देऊन रुग्णाींची व शासनाची तसेच 
िनतेची ठदशाभलू करुन फसवणूक केली आहे, अस ेननदशानास आल्यान ेत्याींचे ववरुध्द नेवासा 
पोलीस स्ेशन गुरनीं २९३/१६ भादींवव कलम ४२० सह महाराषर वदै्यक व्यवसायी अर्धननयम, 
१९६१ चे कलम ३३(१) प्रमाणे कायावाही करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुां ईतील िाांहदवली, चारिोप आ ण  ोररवली गोराईतील खाडीकिनारी  
असलेली खाररु्ुंी नामशेष होत असल्या ा त 

  

(३७)  ७५५६८ (१७-०४-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींठदवली, चारकोप आखण बोरीवली गोराईतील खाडीककनारी असलेली खारफु्ी 
नामशेष होत असून नतथे बकेायदा झोपडया व ्ोलेिींग इमारती उभारल्या िात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठदवसेंठदवस वाढणाऱ् या बेकायदा बाींधकामाकड े तहसीलदार, वनखात े आखण 
महापासलकेच ेदलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नुसार यास िबाबदार असणाऱ् या व्यक्तीवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२२-०६-२०१७) : (१) मुींबईतील काींठदवली २८.९५ हे., चारकोप ४५.३३०४ 
हे., बोरीवली ५२.०४ हे. व गोराई खाडीककनारी ३.४६ हे. अस े एकूण १२९.८८ हे. एवढे के्षि 
भारतीय वन अर्धननयम, १९२७ चे कलम ४ अींतगात राखीव वने म्हणून अर्धसूर्चत करण्यात 
आलेले आहे. सदरच े के्षि वन ववभागाच्या ताब्यात आहे. सदर के्षिापैकी मौि ेकाींठदवली सव े
क्र. १४९ न.भ.ुक्र. १ मधील ०.७ हे. अर्धसूर्चत काींदळवन व काींदळवनापासून ५० मी के्षिात 
४९३ अनर्धकृत झोपड्या असल्याचे ननदशानास आले आहे. सदरच ेअनतक्रमण हे सदरचे के्षि 
वन ववभागाकड े हसताींतरीत करण्यापूवीचे आहे. मौिे बोरीवली येथील न.भु.क्र. ८८३ येथे ९ 
अनर्धकृत अनतक्रमण झाल्याचे ननदशानास आलेले आहे. सदरच े अनतक्रमण हे देखील के्षि 
ताब्यात घेण्यापूवीचे आहे. मौिे चारकोप येथील वन ववभागाच्या ताब्यातील के्षिात अनतक्रमण 
झालेले नाही. यासशवाय काींठदवली, बोरीवली व चारकोप मधील वन ववभागाच्या ताब्यातील 
के्षिात ्ोलेिींग इमारती बाींधल्याच ेआढळून आलेले नाही.    
(२) वन ववभागाच्या ताब्यातील मौिे काींठदवली येथील सवे क्र. १४९ न.भु.क्र. १/ब मधील २१६ 
अनर्धकृत झोपड्याींच े तात्काळ ननषकासन करण्यात आलेले आहे. उवारीत २७७ अनर्धकृत 
झोपड्या या वन ववभागाच्या के्षिालगतच्या के्षिात असल्यान े उप अर्धक्षक, भूसम असभलेख, 
तालुका बोरीवली याींना हद्द ननजश्चत करुन देण्याकररता ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
त्याींच्याकडून अहवाल प्राप्त होताच पुढील कायदेशीर कायावाही करण्यात येईल. तसेच बोरीवली 
येथील ९ अनर्धकृत अनतक्रमणा ववरुद्ध महसूल सींठहता, १९६६ कलम ५३ व ५४ अींतगात 
नोठ्सा देऊन दसताविेाींची तपासणी करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे.   
(३) सखोल चौकशी करुन अनर्धकृत अनतक्रमणावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे.  
(४) अनर्धकृत अनतक्रमण बाींधकामा ववरुद्ध वन गुन््याींची नोंद करण्यात आलेली असून वन 
गुन््याचा तपास चालू आहे. तसेच काींदळवनात अनर्धकृत भराव करताना आढळून आलेले 
वाहन िप्त करुन भारतीय वन अर्धननयम, १९२७ अींतगात कारवाई करण्यात येत आहे.    
(५) कायदेशीर कारवाई वेळेत केल्यामुळे ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाुंण (जि.सातारा) तालुक्यातील िोयना व स्याद्री व्याघ्र  
प्रिल्पाचे पनुववसन िरण्या ा त 

  

(३८)  ७६३८२ (१५-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील कोयना व स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासािी ज्या शेतकऱ् याींच्या 
शेतिमीनी सींपाठदत करण्यात आल्या त्याींचे पुनवासन अद्याप करण्यात आले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९६७ पासनू आतापयतं ववसथावपत झालेल्या शतेकऱ्याींच े पुनवासन न 
करण्याची कारणे काय आहेत वा पुनवासनाबाबत शासनसतरावरील पयाायी उपाययोिनेची 
सद्यःजसथती काय आहे, 
(३) अद्याप पुनवासनाबाबत ननणाय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) पा्ण (जि.सातारा) कोयना व स्याद्री 
व्याघ्र प्रकल्पतील ५ गावाींपैकी पुनवली व ककसरुळे या गावाींनी पयााय क्रमाींक १ ननवडला 
आहे. उवाररत झाडोली व नठहींब े (आींबेघर, सशरसशींगे) गावाींच े पलसू येथ े व डडचोली गावाचे 
बाबरमाची येथ ेपूनवासन करण्यात आले असून नागरी सुववधाींची कामे प्रगती पथावर आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

हहांगोली जिल््यातील वकृ्षलागवडीच्या योिनेचा अहवाल पाठववण्या ा त 
  

(३९)  ७७२४३ (१७-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष ुंाररे् (िळमनुरी), श्री.अममन पुेंल (मुां ादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठहींगोली जिल््यात लाखो रुपये खचा करुन माहे िुल,ै २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या 
वकृ्षलागवडीचा योिनेचा अहवाल पािववण्याबाबत सींबींर्धताकड े वारींवार मागणी करण्यात 
येऊनही अदयापी अहवाल पािववण्यात आला नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वकृ्ष लागवडीच्या योिनचेा अहवाल त्वरीत पािववण्याबाबत तसेच सदरहू 
अहवाल पािववण्यास ठदरींगाई करणाऱ् या सींबींर्धत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

िुलै २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या वकृ्षलागवडीच्या योिनेचा अहवाल 
पािववण्याबाबत सींबींर्धताकड े कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही. सदर वकृ्षलागवड 
योिनेचा अहवाल २० कलमी कायाक्रमाच्या मासीक अहवालाअींतगात ननयमीतपणे मुख्य 
वनसींरक्षक, औरगाबाद याींना सादर करण्यात येतो. त्यानसूार िुल ै २०१६ चा अहवाल 
ठद.२८.११.२०१६ रोिी सादर करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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 ुलढाणा जिल्हयातील धचखली तालुक्यात डोंगरशेवली पररसरातील  
रानडूिराांना िेर ांद िरण्या ा त 

  

(४०)  ७७९१९ (१५-०४-२०१७).   श्री.राहुल  ोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढाणा जिल््यातील र्चखली तालुक्यात डोंगरशेवली पररसरात रानडूकराींनी दोन 
शेतकऱ् याींच्या शेतातील मका खावनू शेतकऱ् याींचे सुमारे २५ ते ४० हिाराींचे नकुसान झाल्याच े
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथील रानडुकराींना िेरबींद करण्यासोबतच 
नुकसानग्रसत शतेकऱ् याींना आर्थाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 

बुलढाणा वनववभागातील बुलढाणा वनपररके्षिाींतगात डोंगरखींडाळा वतूाळामधील मौिे 
डोंगरशेवली पररसरात रानडुकराींनी दोन शेतकऱ्याींच्या १) श्री. शरद मारोती िवींिाळ व २) श्री. 
गिानन िगदेवराव सावळे, रा. डोंगरशेवली याींच ेशेतातील मका खावून नकुसान केल्याची बाब 
ठदनाींक २६.०१.२०१७ रोिी त्याींचे ननवेदनाचे अनुषींगाने ननदशानास आली आहे. येथ े
रानडुक्कराींनी शेतवपकाींचे नुकसान केल्याच्या २ घ्ना ननदशानास आली आहे.  
(२) प्रकरणी प्रचसलत शासन ननणायातील तरतुदीनुसार उक्त दोन्ही प्रकरणाींती सुमारे ०.१५ हे. 
आर. वरील के्षिात प्रत्यक्ष नकुसानी झाल्याचे ननदशानास आले.  त्यानुसार श्री. शरद मारोती 
िवींिाळ याींना रु ४,२००/- व श्री. गिानन गिदेवराव सावळे याींना रुपये ४,१५०/- ठदनाींक 
२१.०४.२०१७ चे आदेशान्वये अथासहाय्य अदा करण्यात आले आहे. 

डोंगरशेवली हा पररसर ज्ञानगींगा अभयारण्याला लागून असनू, या पररसरात 
रानडुक्कर व रोही याींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे  हे तणृभक्षी प्राणी खाद्याच्या 
शोधात बाहेर पडतात व शेतीचे नकुसान करतात ही वसतुजसथती आह. त्याचप्रमाणे हे 
वन्यप्राणी वनक्षेिातच अर्धवास करतात, अशीही पररजसथती नाही. या सवा वन्यप्राण्याींचा 
अर्धवास शेती के्षिातही आहे. त्यामुळे त्याींना िेरबींद करणे ही बाब वसतुजसथतीस धरुन नाही. 

सबब उक्त बाबीच े अनुषींगाने शतेवपकास धोकादायक िरलेल्या रानडुक्कर व रोही 
याींना पारध करण्याबाबत सुलभीकरण होण्याच े दृष्ीने शासन पररपिक ठदनाींक २२.०७.२०१५ 
अन्वये मागादशाक सुचना ननगासमत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पेंच व्याघ्र प्रिल्पाांतगवत उमरेड-िऱ्हाांड अभयारण्यातील  ेपत्ता असलेला  
िय नावाचा वाघ जिवांत असल्या ा त 

 

(४१)  ७७९४६ (१८-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगात उमरेड-कऱ्हाींड अभयारण्यातील ठदनाींक १८ एवप्रल, २०१६ पासून 
बेपत्ता असलेला ’िय’ नावाचा वाघ जिवींत असल्याची माठहती ठदनाींक २९ िुल,ै २०१६ च्या 
व्याघ्रठदनी मा.मखु्यमींिी आखण मा.वन मींिी याींनी िाठहर केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन वषाात वाघाींच्या सशकारीच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याने राषरीय 
व्याघ्र सींवधान प्रार्धकरणान ेतब्बल ९ मठहन्यानींतर िय वाघाची दखल घेतल्यानींतर त्याच्या 
मतृ्युची शींका व्यक्त करण्यात आल्यानींतर कें द्रीय वने व पयाावरण मींिालयान ेसथापन केलेली 
ससमती नागपूरात चौकशीसािी ठदनाींक २० िानेवारी, २०१७ रोिी दाखल झाली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशी ससमतीस काय आढळून आले आहे व शासनाने कें द्र शासनाने नव्यान े
िाठहर केलेल्या श्यामा प्रसाद मुखिी िन वन योिनेतील सौर कुीं पनाची योिना जसवकृत केली 
आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगातील उमरेड-कऱ्हाींडला 
अभयारण्यातील बेपत्ता असलेल्या “िय” वाघाची शोध मोठहम ववववध सतरावर युध्दपातळीवर 
सुरु होती व तो पयात त्याचा मतृदेह आढळून न आल्यामळेु ठदनाींक २९.०७.२०१६ रोिीच्या 
व्याघ्र ठदनी सदर िय वाघ हा जिववत असल्याचे  मा. मुख्यमींिी आखण मा. मींिी (वने) याींनी 
िाठहर केले. 
(२) कें द्रीय वन े व पयाावरण मींिालयान े सथापन केलेली ससमती ठदनाींक २०.०१.२०१७ रोिी 
नागपूरमध्ये आली होती हे खरे आहे. 
(३) सदर ससमतीचा अहवाल प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यिीव), महाराषर राज्य, नागपूर 
याींना अप्राप्त आहे. 

डॉ.श्यामाप्रसाद मुखिी िन-वन योिनेमध्ये मानव वन्यप्राणी सींघषा कमी करण्याच्या 
दृष्ीने अपारींपारीक ऊिाा सिोताींच्या वापरास चालना देण्याची तरतदू आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल्हयातील िोिा, नागझीरा, उमरेड व ि-हाांडला वन्यिीव अभायरण्यात  
मागील सहा वषावत ३२ वन्य प्राण्याची मशिार िरण्यात आल्या ा त 

  

(४२)  ७८१५६ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भींडारा जिल्हयातील कोका, नागझीरा, उमरेड व कऱ् हाींडला वन्यिीव अभयारण्यात मागील 
सहा वषाात ३२ वन्य प्राण्याची सशकार करण्यात आल्याबाबतची बाब माहे िानेवारी, २०१७ 
दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या वन ववभागाींतगात गेल्या ५ वषाात दहा प्राण्याचा अपघाती मतृ्य ुझाला असुन 
३२ प्राण्याींची सशकार तर २६ प्राणी अन्य नसैर्गाक कारणाींमुळे मतृ्युमुखी पडलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वनपरीके्षिात सशकारीवर ननबधं घालण्याकरीता वनववभागाच्या खात्याकडुन 
अींमलबिावणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या वनपरीके्षिात सशकार करणाऱ् या सशकाऱ् याींवर कोणती कारवाई करणार आहे 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) भींडारा जिल््यामधील नवेगाव-नागखझरा 
रखीव के्षिाअींतगात समाववष् असलेल्या कोका वन्यिीव अभयारण्य ठदनाींक १८.०७.२०१३ रोिी, 
नागखझरा अभयारण्य ठदनाींक २३.०७.२००१ रोिी व नववन नागखझरा अभयरण्य ठदनाींक 
२९.०२.२०१२ रोिी घोषीत करण्यात आले आहे.  तसेच उमरेड-कऱ्हाींडला अभयारण्याची घोषणा 
ठदनाींक २९.०६.२०१२ रोिी करण्यात आली आहे. त्यातील पवनी वन्यिीव के्षिाचा समावशे 
भींडारा जिल््यात होतो. 

उपरोक्त के्षिात गेल्या पाच वषाात घोरपड-१, र्चतल-१ अशा दोन वन्यप्राण्याींचा 
सशकारीन े ननलगाय-१ अपघातान,े रानडुक्कर-१, रानगवा-१, वाघ-१ व त्रबब्-२ असे एकूण ५ 
वन्यप्राण्याींचा मुत्यू नैसर्गाकररत्या झाल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) वन्यप्राण्याींची सशकार करणाऱ्यावर वन्यिीव (सींरक्षण) अर्धननयम, १९७२ अींतगात 
कलमान्वये कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे व मुां ई या शहराांना िोडणारा अिोले तोलार खांड रस्त्याचे िाम  
वन ववभागाची मान्यता न ममळाल्याने प्रलांब त राहहल्या ा त 

  

(४३)  ७८१८८ (१७-०४-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोुें (पराांडा) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे व मुबई या शहराींना िोडणारा अकोले तोलारखखींड हा िवळचा रसता असून वन 
ववभागाची मान्यता न समळाल्यान ेया रसत्याच ेकाम प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे चोंढे त े घा्घर रसताही िाणे व मुींबई या मागााला िवळचा रसता आहे तथावप 
वनववभागाच्या मान्यतअेभावी याही रसत्याचे काम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रसत्याींना वनववभागाची मान्यता समळणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) कें ठद्रय पयाावरण व वन मींिालय, नवव ठदल्ली 
याींच्याकडून प्राप्त मागादशाक सुचनाींनुसार कोतळू तोलारखखींड रसता रा. मा. क्र. ४६ ता. अकोले 
भाग कोतळु त े तोलारखखींड खखरेश्वर भुयारी मागा सव्हेक्षण करण्याबाबतचा प्रसताव तयार 
करुन ववहीत मागााने सादर करण्याबाबत वनसींरक्षक (वन्यिीव), नासशक याींनी ठदनाींक 
०६.०९.२०१४ रोिीच्या पिान्वये कायाकारी असभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, सींगमनेर 
याींना कळववले आहे. 

तसेच अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यिीव), नासशक याींनी अर्धक्षक असभयींता 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, अहमदनगर व नासशक याींना देखील सदर प्रसताव सादर 
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.  त्या अनुषींगाने उप ववभागीय असभयींता, सवािननक 
बाींधकाम ववभाग, सींगमनेर याींनी पुढील कायावाही करण्यास सहमती दशाववली होती. तथावप 
्याींचेकडून अद्याप सदर प्रसताव Online सादर करण्यात आलेला नाही. 
(२) चोंथे त ेघा्घर रसत्याबाबतचा कोणताही प्रसताव प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागपूर जिल्हयातील शेतिऱ् याांच्या वपिाचे वनप्राण्याांमुळे  
मोठया प्रमाणात नुिसान होत असल्या ा त 

  

(४४)  ७८४३८ (१५-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल्हयातील शतेकऱ् याींच्या शेतात वनप्राण्याींचा साींबर, र्चतळ, हरीण व रानडुक्कर 
या प्राण्याचा हैदोसामुळे गहु, हरभरा, ज्वारी व अन्य वपकाींच ेमोिया प्रमाणात नुकसान होत 
असल्याची बाब माहे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, या भागातील शतेकरी वन्यप्राण्याचा हैदोसामुळे पणुाता हवालठदल झाला असुन 
त्याींचा कायमचा बींदोबसत वनववभागाद्वारे करण्याची मागणी तथेील शेतक-याींनी केली परींत ु
वनववभागाचे अर्धकारी त्याकड ेदलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागातील शतेक-याींनी वन ववभागाकड ेसौर उिेचे कुीं पण उपलब्ध करून 
देण्याची मागणी केली असुन अद्यापपयतं त ेत्याींना उपलब्ध करून देण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या भागातील शेतकऱ् याींच े वनप्राण्यापासनु होणाऱ् या नुकसानीची भरपाई 
वनववभागाकडून देण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) नागपूर जिल््यात वन्यप्राण्याींमळेु शेतवपकाींची 
नुकसानी भरपाई सींबींधी ३८३६ प्रकरणे आर्थाक वषा २०१६-१७ दरम्यान वन ववभागास प्राप्त 
झाली आहेत. तणृभक्षी वन्यप्राणी हे शेतवपकाींच्या नुकसानीसािी काही प्रमाणात कारणीभतू 
होतात ही वसतुजसथती आहे. 
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(२) रोही, रानडुक्कर व हरीण प्रिातीच्या वन्यप्राण्याींमुळे शेतवपकाींच ेनुकसान थाींबवावे याबाबत 
सवासाधारणपणे ननवेदने प्राप्त झाले आहेत. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातगतच्य शेतकऱ्याींना ग्राम 
पररसर ववकास ससमतीच े गिण करुन व्यक्तीश लाभाथीला ७५% अनुदान व २५% 
सवगुींतवणुकच्या धरतीवर सौर उिेचे कुीं पण देण्याची योिना EDC माफा त गावागावात 
राबववण्यात येत आहे.  आिपावतेो १४० लाभाथीना सौर उिाा कुीं पण देण्यात आलेले असून रु. 
१९,८०,४०८/- ननधी खचा करण्यात आला. त्यामुळे वन ववभागाचे अर्धकारी दलुाक्ष करीत आहे हे 
म्हणणे योग्य नाही. 
(३) पेंच व्याघ्र प्रकल्पातगतच्या शेतकऱ्याींना ग्राम पररसर ववकास ससमतीच े गिण करुन 
व्यक्तीश लाभाथीला ७५% अनदुान व २५% सवगुींतवणुकच्या धरतीवर सौर उिेच े कुीं पण 
देण्याची योिना EDC माफा त गावागावात राबववण्यात येत आहे. आिपावेतो १४० लाभाथीना 
सौर उिाा कुीं पण देण्यात आलेले असून रु. १९,८०,४०८/- ननधी खचा करण्यात आला आहे. 
(४) शेतवपकाींची नुकसानी भरपाई सींबींर्धत ३८३६ प्रकरणाींपैकी ३०५२ प्रकरणे ननकाली काढण्याींत 
आली असून रु. २९५.५६ लाख इतकी नकुसान भरपाई बाधीत शेतकऱ्याींना आदा करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

गडधचरोली जिल्हातील मामा तलाव अततक्रमणामुळे नामशेष होत असल्या ा त 
  

(४५)  ७९८४५ (१७-०४-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गि  े(आरमोरी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गडर्चरोली जिल्हयातील चामोशी तालुक्यातील ६४, कुरखेडा तालुक्यातील ८६, कोरची 
तालुक्यातील २१, मुलचेरा तालुक्यातील १४, देसाईगींि तालुक्यातील १४, आरमोरी तालुक्यातील 
१३, अहेरी तालुक्यातील ५, गडर्चरोली तालुक्यातील ५ व इतर तालुक्यातील असे एकीं दर २२७ 
मामा तलावाींमध्ये अनतक्रमण असल्याचे भूमीअसभलेख कायाालय, गडर्चरोली याींचे सव्हेक्षणात 
ननदशानास आल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ या कालावधीत ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यापैकी १३ तलाव अनतक्रमणामुळे नामशेष झाल्याचे सदर सव्हेक्षणात आढळुन 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तलावाींमधील अनतक्रमण ननषकाससत करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, नामशेष झालेल्या तलाव व अनतक्रमण काढण्यास ठदरींगाई करणाऱ्ऱ्या 
अर्धकाऱ् याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२८-०६-२०१७) : (१) होय 
(२) हे खरे नाही. 

१३ तलावामध्ये अनतक्रमण झालेले आहे. परींतु नामशेष झालेले नाहीत. 
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(३) २२७ मा.मा. तलावातील अनतक्रमण काढण्याकरीता तलावाच्या के्षिाची मोिणी करणे 
आवश्यक आहे. भूसमअसभलेख, गडर्चरोली याींनी सादर तलावाींची मोिणी करण्याकररता रुपये 
२९,६३,३००/- मोिणी फी आकारणी केली आहे. सदर रक्कम जिल्हा पररषदन ेउपलब्ध करुन 
देण्याबाबत मागणी केली होती. जिल्हा ननधीमधून ननधी उपलब्ध करता येणे शक्य नाही अस े
कळववण्यात आले आहे. सव्हेक्षणासािी ननधी व लेखासशषा उपलब्ध नसल्याने व प्राप्त ननधी 
ववकास कामा करीता असल्याने सव्हेक्षणावर व मोिणी करीता ननधी खचा करता येत नाही. 

सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ पयतं मा.मा. तलावाींचे  दरुुसती व बळक्ीकरण योिनेत 
३५५ तलाव घेण्यात आलेली आहेत. सदर योिनेमधनू १५८ तलावाींची मोिणी शुल्क भरण्यात 
आलेली आहे. व अनतक्रमण ह्ववण्याची कायावाही सुरु आहे. िसिस े मोिणी शुल्कासािी 
ननधी उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे तलावाच्या के्षिाची मोिणी करुन अनतक्रमण काढण्याचे जिल्हा 
पररषद, गडर्चरोली याींचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(५) तलावाच्या के्षिाकरीता मोिणी शुल्क पुरेसा उपलब्ध होत नसल्यामुळे तलावातील 
अनतक्रमण काढण्यास ववलींब होत आहे. 

___________ 
  

चोरगाांव (जि. चांद्रपूर) लघुमसांचन ववभागाद्वारे  ाांधण्यात आलेल्या  
िोल्हापूरी  ांधा-यातून पाण्याची गळती झाल्या ा त 

  

(४६)  ८००२३ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोरगाींव (जि. चींद्रपूर) येथ े३५ लाख रुपये खचा करुन लघुससींचन ववभागाद्वारे बाींधण्यात 
आलेल्या कोल्हापूरी बींधाऱ् यातून पाण्याची गळती झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम मशांदे (२७-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर काम प्रगतीपथावर आहे. मौिा चोरगाव (जि. चींद्रपूर) येथील कोल्हापूरी 
पध्दतीचे बींधाऱ्याचे व्दार बसववण्याचे काम सुरु आहे. सदर बींधाऱ्याचे व्दार बसववताना 
व्यवजसथत न बसल्यामुळे काही प्रमाणात व्दाराच्या तळातून गळती सुरु होती. अशातच 
बींधाऱ्या लगतचे शेतकऱ्याींना ससींचनाकरीता पाण्याची अत्यावश्यकता भासल्यामळेु सदर व्दाराच े
काम थाींबववले होत.े सद्यजसथतीत व्दार बसववण्याच ेकाम सुरु असनू व्दारातनू गळती पुणापणे 
बींद करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, ोररवली- पूवव, मुां ई वन ववभागाांतगवत वन िममन के्षर िमी 

िरुन सदर िममन नागरी वविासासाठी वापरण्या ा त 
 

(४७)  ८१०६६ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सींिय गाींधी राषरीय उद्यान, बोररवली- पूवा, मुींबई वन ववभागाींतगात वन िसमन के्षि कमी 
करुन सदर िसमन नागरी ववकासासािी वापरण्याचा ननणाय मींिीमींडळाने माहे िानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील पवई, आरे कॉलनी, कफल्म सस्ी-गोरेगाींव,       
आप्पापाडा-मालाड, दामूनगर, सभमनगर, िानूपाडा, धारखाडी, केतकीपाडा-दठहसर-पूवा, त्रिमूती, 
कुलूपवाडी-बोररवली-पूवा येथील वन िसमन नागरी ववकासासािी खलुी करण्यात येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िसमनीवरील सन २००० पूवीच्या चाळ-वसत्या, झोपडपट्टी, ननयसमत करुन 
त्याींचा पुनववाकास केला िाणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची अींमलबिावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) मा.उच्च न्यायालयान े सींिय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या वनिसमनीवरील 
अनतक्रमकाींच्या पाितेबाबतची Cut off date ०१.०१.१९९५ ही अींनतम धरल्यान े सींिय गाींधी 
राषरीय उद्यानाच्या वनिसमनीवरील ठदनाींक ०१.०१.२००० पूवीच्या चाळ-वसत्या, झोपडपट्टी 
ननयसमत करुन त्याींचा पुनववाकास करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुां ई उपनगरातील मागाठाण ेयेथ ेवन ववभागात असणाऱ् या  
घराांना तात्पुरत ेस्थलाांतरीत िरण्या ा त 

 

(४८)  ८१११९ (१८-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरातील मागािाणे येथील केतकीपाडा, शींकर मींठदर ्ेकडी, सावविीबाई फुले 
नगर, समता नगर डोंगरी व रामनगर डोंगरी येथ े वन ववभागात असणाऱ् या घराींना धोका 
असल्याकारणाने त्याच ठिकाणी तात्पुरते सथलाींतर करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीनी 
मुख्य वन सींरक्षक व सींचालक, सींिय गाींधी उद्यान, बोररवली-पूवा याींच्याकड े लेखी ननवेदन 
ठदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने या घराींच्या तात्पुरत्या सथलाींतराबाबत कोणता 
ननणाय घेतला आहे, त्याींचे सवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) रर् यार्चका क्रमाींक ३०५/९५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने पाररत केलेलया आदेशानुसार 
सींिय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या वनिसमनीवरील सवा प्रकारची अनतक्रमणे ननषकासीत 
करावयाची आहेत. सदर यार्चकेतील आदेशानुसार ठदनाींक ०१.०१.१९९५ ककीं वा तत्पुवीच्या 
अनतक्रमकाींची पािता ननजश्चत करुन पुनवासन करणे अपेक्षक्षत आहे.  सदर पुनवासनाकरीता 
झोपडपट्टी पूनवासन प्रार्धकरणाकडून सदननका उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक असल्यान े
उपलब्ध झालेल्या सदननकाींमध्ये ११३८० अनतक्रमकाींचे पुनवासन करण्यात आले आहे. 

उवाररत पाि अनतक्रमाींचे पूनवासन सदननका उपलब्धतेनुसार, पूणा करुन वनिसमन 
अनतक्रमणरठहत करावयाची कायावाही सुरु आहे. 

वनिसमनीवरील अपाि अनतक्रमकाींचे तात्पुरत ेसथलाींतरणाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िळां ,  ाभुळगाव, राळेगाव तालुक्यातील मेंढपाळाांना वनववभागाचे  
राखीव के्षर सोडुन चराईके्षर पास ममळत नसल्या ा त 

(४९)  ८३३०८ (१५-०४-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल््यातील कळींब, बाभुळगाव, राळेगाव तालकु्यामध्ये, मडकोना, मेंढला,घो्ी, 
नरसापूर, सरा्ी, सावरखेडा, वरध हा भाग िींगलव्याप्त असनू या भागामध्ये मेंढपाळ 
(धनगर)ची सींख्या िासत आहे त्याींच्याकड े िवळपास पींधरा हिार ते वीस हिार मेंढया 
आहेत.चराईके्षि पास उपलब्ध नसल्याने मेंढया चराईस अडचण होत असल्याचे ठदनाींक १२ 
फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनववभागाचे राखखवके्षि सोडुन मेंढया चराईके्षि उपलब्ध व्हावे कररता त्याींनी 
सबींधीत ववभागाच्या अर्धकाऱ् याकड ेननवेदन ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मेंढपाळानाीं राखखवके्षि सोडुन चराईके्षि पास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मा.मींिी उिाा व पयाावरण तथा पालकमींिी यवतमाळ जिल्हा याींना यवतमाळ जिल््यातील 
धानगर बाींधवाींनी उपरोक्त ववषयाच्या अनुषींगान ेठदनाींक ०८.०१.२०१७ रोिी ननवेदन ठदले आहे 
हे खरे आहे. 
(३) यवतमाळ वनवतृ्तातील वनववभाग ननहाय मेंढी चराई सींबींधी िमाबींदी अहवालास मान्यता 
देण्यात आली आहे. अकोला व पूसद ववभागात मेंढी चराई के्षि उपलब्ध करुन देण्यत आले 
आहे. तथापी यवतमाळ व पाींढरकवडा वनववभागात मेंढीचराईकरीता के्षि उपलब्ध नसल्यान े
मेंढी चराईचे पासेस देण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३२२ (41) 

भूम (जि.उस्माना ाद) तालुक्यातील वालवड आां ेहोळ नदीवरील  ांधारा रु्ुंल्या ा त 
  

(५०)  ८३४५४ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भूम (जि.उसमानाबाद) तालकु्यातील वालवड आींबेहोळ नदीवरील बींधारा माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमध्ये फु्ल्यामुळे लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३१ 
िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास बींधारा दरुुसत करण्याबाबत मा.मुख्यमींिी व 
मा.िलसींधारण मींिी याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींधाऱ्याचे वपचीींग व भराव फु्ल्यामुळे पावसाळ्यात यातून लाखो सल्र पाणी 
वाया िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींधारा फु्ल्यामळेु नदीकािच्या शेतीचेसुध्दा प्रचींड प्रमाणावर नुकसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन शासनान े पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम मशांदे (१९-०६-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) भमू तालुक्यात ठदनाींक १५/०९/२०१६ रोिी वालवड ससमें् बींधारा क्र.२ च्या पाणलो् 
के्षिात झालेल्या अनतवजृष्मुळे तसेच सदरील बींधा-याच्या अब्मीं्च्या ५४७.६० मी पातळीवरून 
१.०० मी्र उींचीने पाणी वाठहल्यामुळे डाव्या बािूचा भराव - वपर्चींग वाहून गेले आहे. यामुळे 
सदर बींधाऱ् याच्या सािवण क्षमतेच्या ५०% पाणी वाहुन गेले आहे. अनतवषृ्ीत बींधाऱ् याचे 
पाश्वावहन झाल्यामुळे ०.२४ हे. िमीन खरडून गेली आहे. परींत ु सदरील बींधाऱ् याच्या मुख्य 
बाींधकामास कसलेही नुकसान झालेले नाही. बींधा-याच्या झालेल्या नकुसानाच्या अनुषींगान े
बींधारा दरुूसतीच ेअींदािपिक तयार करणेचे काम सींबींर्धत कायाकारी असभयींता सतरावर प्रगतीत 
आहे. दरुूसती प्रसतावास सक्षम अर्धकाऱ् याकडून प्रशासककय मान्यता घेवून ननधी 
उपलब्धतेनुसार दरुूसती काम पूणा करण्याच ेननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुां ई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


