
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे महानगरपालििा हद्दीतीि म ांब्रा व ददवा पररसरातीि आगासन गावािगत असिेल् या 
भूखांडावरीि ततवराांच्या सांपूणण भागािा ि ां पण घािण्याबाबत 

  

(१)  १९९२४ (१०-१०-२०१५).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील मुींब्रा व दिवा पररसरातील आगासन गावालगत असलेल् या 
सर्व्हे नीं.११२ आणण ११३ या भूखींडावरील ततवराींच्या जींगलाचा सींपूणण भाग कुीं पण घालून बींदिस्त 
करण्याच्या सूचना मा.उच्च न्यायालयाने माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान दिल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर भखूींडावर कुीं पण घातले न गेल्याने मा.उच्च न्यायालयाने अवमानाची 
नो्ीस पाठप्रवण्याच ेतनिेश दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर जागेवर कुीं पण घालण्यास प्रवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (०७-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     रर् याचचका क्र. २७८३/२०१४ व जनदहत याचचका क्रमाींक १८९/२०१४ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयान े दिनाींक ९.०१.२०१५ व दिनाींक २३.०२.२०१५ रोजीच्या आिेशान्वये जजल्हाचिकारी, 
ठाणे याींना मौज ेआगासन ता.जज. ठाण ेयेथील स.नीं. ११३/१ व स.नीं. ११२ मिील काींिळवनाच े
सींरक्षण करण्याकररता सिर के्षत्राभोवती कुीं पण करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. 
(२) होय हे खरे आहे. 
     िकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनाींक ९.०१.२०१५ व दिनाींक २३.०२.२०१५ रोजीच्या 
आिेशाची वळेेत अींमलबजावणी न केल्यामुळे जजल्हाचिकारी, ठाणे याींना अवमान नो्ीस 
पाठप्रवण्याचे तनिेश दिनाींक ५.०५.२०१५ रोजीच्या आिेशान्वये मा.उच्च न्यायालयान े दिलेले 
होते. 
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(३) मौजे आगासन ता.जज.ठाणे येथील िशनाींककत के्षत्र हे खाजगी मालकीचे आहे. सिर खाजगी 
जलमनीस कुीं पन घालण्यासाठी तनिीची स्वतींत्र तरतूि उपलब्ि नाही. ही वस्तुजस्थती 
जजल्हाचिकारी याींनी दिनाींक १७.०६.२०१५ रोजीच्या शपथपत्रान्वये मा.उच्च न्यायालयाच्या 
तनिशणनास आणून दिले. तसेच मा.न्यायालयाच्या  दिनाींक ९.०१.२०१५ व दिनाींक २३.०२.२०१५ 
रोजीच्या आिेशात सुिारणा (Modification) होण्यासाठी दिनाींक २२.०६.२०१५ रोजी लसर्व्हील 
ॲप्लीकेशनही िाखल केले. 
     तद्नींतर मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक २१.०८.२०१५ रोजी सुनावणी घेऊन सुिाररत 
आिेश पाररत केले. 
  

___________ 
  

राज्यातीि अपांगाांना अपांगत्वाच ेप्रमाणपत्र लमळण्यासाठी िायणक्षम यांत्रणा राबववण्याबाबत 
  

(२)  २८८३४ (२१-०१-२०१६).   अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपींगत्वाचे िमाणपत्र लमळवण्यासाठीच े कें द्ाींची सींख्या कमी असल्याने बहुताींश 
अपींगाींकड ेिमाणपत्र नसल्याच ेिक्कािायक वास्तव तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींगाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी शासनाची एकही हेल्प लाईन नसल्याच े
तनिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींगाना सावणजतनक दठकाणी िजुाभावाला सामोरे जावे लागत असल्याच े
कळत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत योग्य तो अभ्यास करून शासनान े अपींगाच्या प्रवकासासाठी 
काही उपाययोजना केल्या आहेत काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात सद्यजस्थतीत सींगणकीय िणालीद्वारे अपींगाींना २३ जजल्हा रुग्णालये, ३ 
सामान्य रुग्णालये व १५ वैद्यकीय महाप्रवद्यालय व रुग्णालये व ४ उपजजल्हा रुग्णालयातून 
अपींग िमाणपत्र तनगणलमत करण्याबाबत येतात. आरोग्य प्रवभागाच्या अखत्यारीतील 
रुग्णालयातून सुप्रविा वाढ करण्याबाबत कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
      रुग्णालयात अपींगाींना िािान्याने तपासले जाते. 
(४) मा.मींत्री (सामाजजक न्याय) याींच्या अध्यक्षतेखालील महाराषर राज्य समन्वय सलमतीच्या 
झालेल्या बैठकीत अपींगासाठीच्या हेल्पलाईनबाबत आयुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींना िस्ताव 
सािर करण्याचे सामाजजक न्याय व प्रवशेष सहाय्य प्रवभागान ेतनिेश दिलेले आहेत.  
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     राज्यात ग्रामीण भागापासनु त े शहरी भागापयतं अपींगाना शासनाच्या सुप्रविाबाबतची 
मादहती करुन िेण्यासाठी आरोग्य प्रवभागामार्ण त ग्रामीण रुग्णालये, उपजजल्हा रुग्णालये व 
सामान्य/जजल्हा रुग्णालयामार्ण त अपींग रुग्णाींसाठी लशबीरे आयोजजत करण्यात येतात. 
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िन् नड (जि.औरांगाबाद) ताि िा आरोग्य अधधिारी िायाणियात  
दानपेटी बसववण्यात आल्याबाबत 

  

(३)  ३३२२५ (२३-०३-२०१६).   श्री.अब् द ि सत्तार (लसल्िोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर) : सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कन् नड (जज.औरींगाबाि) तालुका आरोग्य अचिकारी कायाणलयात िानपे्ी बसप्रवण्यात 
आल्यान ेकायाणलयात येणारा ित् येक नागररक याची प्रवचारणा करीत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िानपे्ी ह्प्रवण्याबाबत शासनान े कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) िानपे्ी दि. २९.०५.२०१५ रोजी ह्प्रवण्यात आली आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाने आरोग्य तनधीत िपात िेल्याम ळे पनवेि ताि क्यातीि  
आरोग्य िें द्र अडचणी असल्याबाबत 

(४)  ४०८७६ (११-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनविे), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाबरोबरच कें द् शासनानेही आरोग्य तनिीत कपात केल्यामुळे पनवेल 
तालुक्यातील आरोग्य कें द् अडचणीत येणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात आदिवासी लोकवस्ती व ग्रामीण भागातील आरोग्य कें द्ात 
मोठया सींख्येन ेवषणभरात िसूती व पपरेशन होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ित्येक तालुक्यातील आरोग्य कें द्ाला अपगे्रडशेन र्ीं डाच्या रुपात लमळणारा ५ 
लाख रुपयाचा तनिीदह तीन वषाणपासून बींि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, आरोग्य कें द्ाला तनिी लमळण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने चौकशी करून कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथाप्रप, राषरीय प्रवकासाच्या िोरणाींतगणत 
राज्य व कें द् शासनाच्या सींयुक्त प्रवद्यमाने राबप्रवल्या जात असलेल्या योजनाींपकैी राषरीय 
आरोग्य अलभयानाींतगणत राबप्रवल्या जाणाऱ्या योजनाींमध्ये कें द् व राज्य शासनाच्या अनकु्रमे 
दहस्सा ६०:४० असा ठेवण्याचा तनणणय घेतला असल्याचे कें द्ीय प्रवत्त सचचव याींनी दि. २८ 
पक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्वये राज्यास कळप्रवले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही.  
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पािघर) येथीि ि टीर रूग्णाियातीि एिमेव रक्तपेढी  
मागीि दीड वषाणपासनू बांद असल्याबाबत 

(५)  ४१५५५ (१०-०५-२०१६).   श्री.बसवराि पाटीि (औसा), श्री.िािीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जर्व्हार (जज.पालघर) येथील कु्ीर रूग्णालयावर जर्व्हार, मोखाडा आणण प्रवक्रमगड या तीन 
तालुक्याींचा भार असून १०० खा्ा असलेल्या या रूग्णालयात िररोज ४०० त े ५०० रूग्ण 
उपचारासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) सिरहू तालुक्यातील कुपोप्रषत बालकाींना तसेच गरोिर माताींना िसुततकाळात आणण 
त्यानींतर रक्ताींची तनताींत गरज असतानाही सिरहू कु्ीर रूग्णालयातील असलेली एकमेव 
रक्तपेढी मागील िीड वषाणपासून बींि पडलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू रक्तपेढी बींि असण्याची सवणसािारण कारणे काय आहे, 
(४) असल्यास, सिरहू रक्तपढेी प्रवनाप्रवलींब सुरू होण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे नाही. 
(३) रुग्णालयातील ज्या प्रवभागामध्ये रक्तपेढी कायाणजन्वत होती, त्या प्रवभागात अन्न व औषि 
िशासन याींच्या मागणिशणनानुसार तसेच अ्ी व शतीनसुार सुप्रविा नसल्याने सिरच्या 
रक्तपेढीचा परवाना दि.१.७.२०१४ पासून रद्द करण्यात आलेला आहे. तेर्व्हापासून रक्तपेढी बींि 
आहे. तथाप्रप, जानेवारी, २०१६ पासून या दठकाणी ब्लड स््ोरेज यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यात 
आलेली आहे. 
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(४) रक्तपेढीचे स्वतींत्र बाींिकाम चालू आहे. 
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

बोईसर (जि.पािघर) ग्रामीण रुग्णाियािा भ खांड उपिब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(६)  ४८९१९ (११-०५-२०१६).   श्री.पास्िि धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य 
व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (जज.पालघर) ग्रामीण रुग्णालयास मागील बारा वषाणपासून मींजूर झालेला भूखींड 
ताब्यात असतानािेखील ग्रामीण रुग्णालय भखूींडाच्या िततके्षत असल्याच े दिनाींक १६ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने कोणती चौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी शासनान े िोंषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही, जमीन िाप्त करुन घेण्याची कायणवाही 
िगतीत आहे. मौज ेका्करपाडा येथील भखुींड ग्रामीण रुग्णालयासाठी उपलब्ि करुन िेण्याचा 
ग्रामपींचायतीन ेपगस््,२०१५ मध्ये ठराव केला असून त्या अनुषींगाने जागेची मोजणी झाली 
असून नोंिणीची िकक्रया सुरु आहे. 
(२) िशन उद्भ् ावत नाही. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  
वालशम जिल््यातीि मानोरा ताि क्यातीि ग्राम एििास येथीि शतेलशवारात ििय क्त लशवार 

योिनेतांगणत िाम तनिृष्ट्ट दिाणची िरण्यात आल्याबाबत  
  

(७)  ४९८३८ (२९-०४-२०१६).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्री.अब् द ि सत्तार (लसल्िोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्रीमती तनमणिा गाववत (इगतपूरी), 
श्री.त्र्यांबिराव लभस े(िातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) वालशम जजल््यातील मानोरा तालुक्यातील ग्राम एकलास येथील शतेलशवारात जलयुक्त 
लशवार योजनेतींगणत लघ ुपा्बींिारे कारींजा प्रवभागाच्या वतीन ेकरण्यात आलेली बाींिकामाच्या 
लभींतीचे तनकृष् िजाणचे काम करण्यात आले असल्याच ेमाहे जानवेारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनेत गैरर्व्यवहार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थाींनी केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली आहे चौकशीनसुार सींबींचिताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कायणवाही केली नसल्यास, त्यामागील प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (१०-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
     िक्षता पथक (रोहयो) जजल्हाचिकारी कायाणलय, वालशम याींच े मार्ण त सिर कामाींची 
चौकशी करण्यात आली आहे. तसचे या बाींिकामाचा पींचासमक्ष पींचनामा करण्यात आला असून 
लसींमें् नाला बाींिाच्या उजर्व्या बाजूस शेततळे असल्यान े त्या बाजूकडील नाल्याची कडा 
कमजोर झाली आहे. लसमें् नाला बाींिाच्या उध्वण बाजूस ३० ते ४० मी. अींतरावर वळण आहे. 
त्यामुळे त्या बाजकूडील कमजोर काठ मजबूत करणे व मुख्य लभींतीस उजर्व्या ततरापासून ३.८० 
मी्रवर असलेली तढा (Hair Crack) िरुूस्त करण्याच े तनिेश दिले आहेत. त्यािमाणे 
िरुूस्तीचे काम िगतीत आहे. 
(४) सिर लसमें् नाला बाींि पाण्यान े पूणण भरलेला असल्याकारणान े तनिेलशत केलेल्या 
उपाययोजना वळेेत करणे शक्य झाले नाही. सद्यजस्थतीत बींिाऱ्याच्या िरुूस्तीच े काम 
िगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

दौंड (जि.प णे) उपजिल्हा रुग्णाियासाठी डायिेलसस य तनट उपिब्ध  
नसल्यान ेरुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(८)  ५२२६६ (११-०५-२०१६).   श्री.राहूि ि ि (दौंड) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व 
ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िौंड (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयासाठी डायलेलसस युतन् उपलब्ि नसल्याने रुग्णाींची 
गैरसोय होत असल्याने २ डायलेलसस युतन् उपलब्ि करून िेण्याबाबत स्थातनक 
लोकितततनिीींनी मा.सावणजतनक आरोग्य मींत्रयाींना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िौंड (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयासाठी २ डायलेलसस युतन् व तिनुषींगान े
लागणाऱ्या सुप्रविा उपलब्ि करण्यासाठी शासनाने काय कायणवाही केली आहे वा करत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) उपजजल्हा रुग्णालय, िौंड हे ५० खा्ाींचे रुग्णालय असनू शासनाच्या िोरणानुसार १०० 
खा्ाींच े उपजजल्हा रुग्णालयास डायलेलसस युतन् अनुजे्ञय आहे. सिर रुग्णालयाच े ५० 
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खा्ाींवरुन १०० खा्ाींमध्ये शे्रणीविणन केल्यानींतर ततथ ेडायलेलसस युतन्साठी स्वतींत्र बाींिकाम 
करुन व पुरेसे मनुषयबळ उपलब्ि करुन डायलेलसस युतन् कायाणजन्वत करणे शक्य होईल. 
सिर उपजजल्हा रुग्णालयाच ेशे्रणीविणन करण्याचे प्रवचारािीन आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यासह मराठवाययातीि १२ हिार शेततळयाांची िाम ेरखडल्याबाबत 
  

(९)  ५३२६५ (२९-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय ििसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींिेड जजल््यातील व मराठवाययातील सवण जजल्हयामध्ये मोठया िमाणावर शतेत्याींची 
कामे हाती घेण्यात आली होती परींतु तनिीअभावी सिरील शेतत्याींची कामे रखडली असून 
त्यासोबतच जलयुक्त लशवार अलभयानाींतगणत १६८८ कामे ही बींि झाल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या चौथ्या सप्ताहात तनिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार कोणती कायणवाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०९-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (जि.ठाणे) ताि क्यातीि दहागाव प्राथलमि आरोग्य िें द्राच्या इमारतीचा प्रस्ताव 
  

(१०)  ५६१०५ (३०-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), 
श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील िहागाव िाथलमक आरोग्य कें द्ाच्या इमारतीचा िस्ताव 
मींजूर झालेला नसल्यान ेसोयीसुप्रविाीं अभावी रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िहागाव िाथलमक आरोग्य कें द्ाचा िस्ताप्रवत इमारतीचा िस्ताव शासनाने 
मान्य करुन त्यानुसार पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) नाही. सिर िाथलमक आरोग्य कें द्ात येणा-या रुग्णाींची 
परवड होते ही बाब खरी नाही.सिर दठकाणी औषिोपचारासाठी येणा-या रुग्णाींना सवण आरोग्य 
सेवा पुरवल्या जात आहेत. 
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(२) िाथलमक आरोग्य कें द् िहागावसाठी नवीन इमारत बाींिण्यासाठी गावक-याींनी गुरचरण 
असलेली अडीच एकर जमीन िेत असल्याचा ठराव केला आहे. तथाप्रप, सिर जलमनीमध्ये 
आदिवासीींकररता घरकुल योजन े अींतगणत घरे बाींिून दिलेली आहेत.  त्यामळेु या िकरणी 
महसूल व वन प्रवभाग याींच्याकड े अन्य जमीन लमळण्याबाबत केलेल्या पत्रर्व्यवहाराच्या 
अनुषींगान े जजल्हाचिकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या दि.९.५.२०११ च्या पत्रान्वये महसलू व वन 
प्रवभाग याींच्याकड ेिस्ताव सािर केला आहे.   
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

म दखेड (जि.नाांदेड) येथीि ग्रामीण रुग्णाियाचे अधधक्षि डॉ.िोणीिर  
याांच्या गैरिारभाराबाबत 

  

(११)  ५८२६३ (३०-०८-२०१६).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुिखेड (जज.नाींिेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच े अचिक्षक डॉ.लोणीकर याींचा मनमानी 
कारभार वाढला असल्याचे माहे मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनिशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, यािकरणी डॉ.लोणीकर याींच्याप्रवरोिात कमणचाऱ्याींनी आींिोलन सुरु केले असून 
त्याींची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थातनकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, डॉ.लोणीकर याींचबेाबत शासनाने काय कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) डॉ. लोणीकर याींची ग्रामीण रुग्णालय, मुिखेड येथून ग्रामीण रुग्णालय, कळमनुरी, 
जज.दहींगोली येथे दि.१७.१०.२०१६ च्या आिेशानुसार बिली करण्यात आली आहे. तसेच 
त्याींच्याप्रवरुध्ि लशस्तभींगाची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

लसल्िोड (जि.औरांगाबाद) ताि क्यातीि ३२ गावाांतीि ििसांधारणाची 
िाम ेतनधी अभावी प्रिांबबत असल्याबाबत  

  

(१२)  ५९१६९ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटीि (अहमदपूर) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) लसल्लोड (जज.औरींगाबाि) तालुक्यातील ३२ गावाींतील जलसींिारणाची कामे तनिी अभावी 
रखडली असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जलसींिारणाच्या कामाला तनिी उपलब्ि न होण्याची कारणे काय आहेत व 
याींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०१-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िातूर जिल्हा शल्यधचकित्सि रुग्णाियातीि गैरिारभाराबाबत  
  

(१३)  ५९२६७ (३०-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव लभस े (िातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातूर जजल््यातील ग्रामीण रुग्णालय मुरुड येथील वाहन चालक मयत  बबन सुरवस े
याींनी जजल्हा शल्यचचककत्सक, जजल्हा रुग्णालय लातूर व वदै्यकीय अिीक्षक, ग्रामीण 
रुग्णालय मुरुड याींच्या मानलसक त्रासाला कीं ्ाळून आत्महत्या केल्या िकरणाची सखोल चौकशी 
करून कायणवाही करण्याबाबतची मागणी मयत वाहन चालकाच्या कु्ुींबीयाने व पररसरातील 
सींघ्ना, नागररकाींनी जजल्हाचिकारी लातूर व आरोग्य उपसींचालक लातूर याींच्याकड े
तनवेिनाद्वारे दिनाींक ०१ माचण, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीत काय तनषपन्न झाले व सींबचित िोषीवर कोणती कायणवाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) श्री.बबन सुरवस ेयाींनी त्याींची आचथणक आवक कमी झाल्याने नैराशयपो्ी आत्महत्या केली 
असल्याच ेआढळून आले आहे. या िकरणी वैद्यकीय अचिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड हे 
अींशत: िोषी आढळून येत असल्याने त्याींच्याप्रवरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

 
___________ 
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नागपूर मनोरुग्णाियातनू गत वषाणत अप ऱ्या स रक्षा व्यवस्थेम ळे  
५ रुग्णाांनी पिायन िेल्याबाबत 

  

(१४)  ५९७६१ (३०-०८-२०१६).   श्री.स धािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.स धािर देशम ख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण), श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर 
मध्य) : सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर मनोरुग्णालयातून गत वषाणत अपुऱ्या सुरक्षा र्व्यवस्थेमुळे ५ रुग्णाींनी पलायन 
केल्याची बाब दिनाींक १ एप्रिल, २०१६ रोजी तनिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकार थाींबप्रवण्याकरीता रुग्णालयाच्या सींरक्षण लभींतीची उींची वाढप्रवणे 
आवशयक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता १ को्ी ८ लाख रुपयाींचा तनिी मींजरु करण्यात आलेला असनू 
अद्यापपयतं तनिी िेण्यात आला नसल्याच ेतनिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तनिी किीपयणत उपलब्ि करुन िेण्यात येईल ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. रु.१ को्ी ८ लाख ७२ हजार इतका तनिी मींजुर करण्यात आला असुन तो 
सावणजतनक बाींिकाम प्रवभाग याींचेकड ेवगण करण्यात आलेला आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पािघरमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णािय स रु िरणेबाबत 
  

(१५)  ६२१९९ (३०-०८-२०१६).   श्री.पास्िि धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघरमध्ये जजल्हा लसर्व्हील रुग्णालय सुरु होण्यास अडचणी येत असल्याच े दिनाींक ९ 
जून, २०१६ रोजी तनिशणनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, आरेाग्यसेवेच्या सींबींचित १२ पिाींना मींजुरी लमळालेली असता शासन ग्रामीण 
रुग्णालयाच ेजजल्हा रुग्णालयात रुपाींतर करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) व (२) होय, पालघर जजल्हा सामान्य रुग्णालयाच े
बाींिकाम करण्यासाठी आवशयक असलेल्या जागेची जजल्हाचिकारी,पालघर याींच्याकड े मागणी 
करण्यात आलेली आहे. 
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(३) जजल्हाचिकारी, पालघर याींच्याकडून जागा िाप्त झाल्यानींतर याबाबत कायणवाही करण्यात 
येईल. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
ठाणे-म ि ांड दरम्यान प्रादेलशि मनोरुग्णाियाची िमीन प्रस्तावीत रेल्वे स्थानिास देण्याबाबत 

  

(१६)  ६२३२८ (३०-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (लभवांडी पूवण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजिवडा), श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ठाण-ेमुलुींड िरम्यान िािेलशक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवीन प्रवस्तारीत रेल्व े
स्थानकाला आरोग्य प्रवभागाची मींजुरी लमळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू मनोरुग्णालयाच्या जलमनीची मालकी राज्य शासनाच्या आरोग्य 
प्रवभागाकड ेअसल्याने सिर जागा रेल्वेला प्रवनामुल्य लमळावी अशी अ् रेल्वेने घातली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यािमाणे उक्त मनोरुग्णालयाची जमीन िस्तावीत रेल्वे स्थानकास िेण्याबाबत 
रेल्वेमार्ण त शासनास मागणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर मागणीबाबत शासनाने कोणता तनणणय घेतला आहे, तसेच यासींिभाणत 
अद्याप तनणणय घेतला नसल्यास याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०६-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मनोरुग्णाांची सांख्या वाढत असून मनोरुग्णाियाची सांख्या िमी  
असल्यान ेरुग्णाांना उपचारापासून वांधचत रहावे िागत असल्याबाबत 

  

(१७)  ६३३६३ (३०-०८-२०१६).   श्री.िगदीश म ळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात मनोरुग्णाींची सींख्या वाढत असून त्याींना रुग्णालयात िाखल करून तातडीन े
उपचार िेणे गरजेचे आहे मात्र मनोरुग्णालयाची सींख्या कमी असल्याने रुग्ण उपचारापासून 
वींचचत रहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) त्यामळेु मनोरुग्णालयाची सींख्या वाढप्रवणे गरजेचे असल्याच ेमानसोपचार तज्ञाींनी स्पष् 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, सिर रुग्णाींना वळेेत उपचार लमळावते म्हणुन शासनाने कोणती उपाय योजना 
केली आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात चार िािेलशक मनोरुग्णालयाींमिनू रुग्णाींना उपचार दिले जात आहेत. तसेच 
जजल्हा मानलसक आरोग्य कायणक्रमाींतगणत १६ जजल्हयात मानलसक रुग्णाींना उपचार दिले जात 
आहेत. राज्यातील नागरीकाींना मानलसक आरोग्यप्रवषयी मादहती पुरप्रवण्यासाठी राज्य शासनान े
प्रवनाशुल्क मानलसक आरोग्य हेल्प लाईन क्र.१०४ सुरु केली आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

वधाण जिल््यातीि जिल्हा रुग्णािय, उपजिल्हा रुग्णािय व ग्रामीण रुग्णािय  
येथीि स धाररत आिृततबांधान सार ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१८)  ६३७७९ (३०-०८-२०१६).   श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विाण जजल््यातील जजल्हा रुग्णालय, उपजजल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय येथील 
सुिाररत आकृततबींिानसुार मींजूर वगण १, वगण २, वगण ३ व ४ अींतगणत प्रवप्रवि पिाींपकैी मोठ्या 
िमाणात ररक्त असलेली पिे मा.आरोग्य मींत्री याींनी तातडीन ेभरण्याच ेआशवासन िेऊन एक 
वषण कालाविी झाला असताींना पिे भरण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू ररक्त पिे त्वरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनान ेकोणतीही कायणवाही केली नसल्यास त्यामागील 
प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-०७-२०१७) :(१) विाण जजल्हातील जजल्हा रुग्णालय, २ उपजजल्हा रुग्णालय 
व ८ ग्रामीण रुग्णालये येथील ग्-अ ते ग्-ड सींवगाणची एकूण ७५५ पिे मींजूर असून त्यापैकी 
५७२ पिे भरण्यात आलेली आहेत व १८३ पिे ररक्त आहेत. 
(२) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ मिील ररक्त पिे भरण्याची कायणवाही 
शासनस्तरावर सुरू आहे. ग्-क व ग्-ड ची ररक्त पिे उपसींचालक, नागपूर स्तरावरुन 
भरण्याची कायणवाही सुरु आहे.    
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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प णे जिल््यातीि तीथणके्षत्र देह गाव येथे ग्रामीण रुग्णािय स रु िरण्याबाबत 
  

(१९)  ६४४१५ (३०-०८-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल्हा - तीथणके्षत्राींच्या दठकाणी उत्तम आरोग्य िेण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन शासनान े
तनणणय घेतलेला होता परींतु तीथणके्षत्र िेहू येथील ग्रामीण रुग्णालयाला अद्याप मींजूरी लमळालेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िेहुगावामध्ये सध्या कायणरत असलेले आरोग्य उपकें द्ाऐवजी जजल्हा उप 
रुग्णालय ककीं वा ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याचा िस्तावास सन २००३-०४ मध्ये जजल्हा 
िशासनाकडून मींजुरीही लमळूनही ग्रामीण रुग्णालय होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िेहुगावाची लोकसींख्या २५ हजाराच्या वर असून बाहेरगावावरून भाप्रवकाींची 
सींख्या मोठ्या िमाणावर आहे त्यामुळे नागररकाींच्या आरोग्याचा िशन तनमाणण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्रीके्षत्र िेहूगाव येथील वाढती लोकसींख्या आणण भाप्रवकाींचा वाढता ओघ 
प्रवचारात घेता या दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय उभारणी करणे बाबत शासन स्तरावर तनणणय 
घेण्यात आला आहे काय असल्यास त्याचा थोडक्यात तपशील काय आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या 
बहृत आराखडयास शासन तनणणय क्र.सींकीणण-२०१२/ि.क्र.१४१/आरोग्य-३, दि.१७ जानेवारी, २०१३ 
अन्वये मौजे िेहू येथ े३० खा्ाींच ेग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास शासनाने मींजूरी दिली 
आहे. 
(३) हे खरे नाही, सद्य:जस्थतीत िाथलमक आरोग्य कें द्ाच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरप्रवली 
जात आहे. 
(४) राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या बहृत आराखडयास शासन तनणणय क्र.सींकीणण-
२०१२/ि.क्र.१४१/आरोग्य-३, दि.१७ जानेवारी, २०१३ अन्वये मौजे िेहू येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण 
रुग्णालय स्थापन करण्यास शासनान ेमींजूरी दिली आहे. सिर रुग्णालयासाठी जमीन उपलब्ित े
साठीची कायणवाही िगतीत आहे. 
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

दापोिी (जि.रत्नाधगरी) ताि क्यातीि स मारे ८ आरोग्य उपिें द्राांना  
अिूनही स्वमाििीची इमारत नसल्याबाबत 

  

(२०)  ६४४७३ (३०-०८-२०१६).   श्री.सांिय िदम (दापोिी) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िापोली (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यातील समुारे ८ आरोग्य उपकें द्ाींना अजूनही स्वमालकीची 
इमारत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण व िगुणम भागात नागररकाींना आरोग्याच्या सोयीसुप्रविा लमळार्व्यात 
म्हणून िाथलमक आरोग्य कें द्ाींतगणत ४ ते ५ आरोग्य उपकें दे् तनमाणण करण्यात येतात मात्र 
िापोलीतील जलमनीचे चढे भाव लक्षात घेता आरोग्य प्रवभागाला या उपकें द्ाींना जागा लमळवण े
अडचणीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या भाययाच्या जागेत चालू असलेल्या उपकें द्ाींना त्वररत जागा िेण्यासाठी 
शासन तनिीची तरतूि करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. िापोली जज.रत्नाचगरी तालुक्यातील ११ 
उपकें द्ाींना स्वमालकीच्या इमारती नाहीत. 
(२) व (३) आरोग्य कें द्ासाठी जागा प्रवकत घेण्याच े शासनाच े िोरण नसून जागा ग्राम 
पींचायतीन ेउपलब्ि करुन िेणे अपेक्षक्षत आहे. िापोली तालुक्यात ११ उपकें द्ाच्या दठकाणी जागा 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबत सींबींचित ग्राम पींचायतीींना कळप्रवण्यात आलेले आहे. तसेच मखु्य 
कायणकारी अचिकारी, जज.प.रत्नाचगरी याींच्यावतीन े तहलसलिार, िापोली याींना शासकीय जागा 
उपलब्ि असलेल्या दठकाणाींची मादहती सािर करण्याबाबत कळप्रवण्यात आलेले आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णाियात तसेच मनोरुग्ण धचकित्साियात मानसोपाचार व मतीमांद 

मनोरुग्ण याांच्यासाठी तज्ञाची नमेणूि तातडीने िरण्याबाबत 
  

(२१)  ६५७०८ (२७-०१-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदण लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रवशेषतः ठाण े जजल्हा सामान्य रुग्णालयात तसचे मनोरुग्ण चचककत्सालयात 
मानसोपाचार व मतीमींि मनोरुग्ण याींच्यासाठी तज्ञाची नेमणूक तातडीने करण्याबाबतची 
मागणी उम्मीि र्ाउीं डशेनच्या वतीने मा.मींत्री (सावणजतनक आरोग्य), मा.राज्यमींत्री (सावणजतनक 
आरोग्य), िािेलशक उपसींचालक आरोग्यसेवा, जज.ठाण,े सींबींचित रुग्णालयाींचे अचिषठाता/ 
मुख्यवैद्यकीय अचिकारी याींच्याकड े दिनाींक ३ पगस््, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास लेखी 
तनवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िशनोक्त बाब (१) च्या अनुषींगान े सींबींचित िकरणी सींबींचित सावणजतनक 
आरोग्य प्रवभागाच्यावतीने तसेच जनितततनिी व जागतृ नागररकाींच्या सींघ्नेने सिर बाब 
वेळोवेळी तनिशणनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बाबतीत सखोल चौकशीअींती काय तनषपन्न झाले व त्याबाबत कोणती 
कायणवाही वा अनुकूल तनणणय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०३-०७-२०१७) :(१) व (२) हे अशींत: खरे आहे. 
(३) सिर तनवेिनाच्या अनुषींगान े जजल्हा शल्य चचककत्सक, सामान्य रुग्णालय, ठाणे याींनी 
दिनाींक १०.८.२०१६ रोजी मतीमींि व मनोरुग्णाींच्या उपचारासाठी राषरीय आरोग्य 
अलभयानाींतगणत चचककत्सालयीन मानसशास्त्रज्ञाींची तनयुक्ती केली आहे. तसेच, उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा, मुींबई मींडळ, ठाणे याींनी दिनाींक २८.१०.२०१६ च्या आिेशान्वये 
मनोप्रवकृतीतज्ञाची तनयुक्ती केली असून एका मानसोपचारतज्ञाच्या सेवा ितततनयुक्तीन े
उपलब्ि केल्या आहेत. 
     तसेच, महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मिील मनोप्रवकृतीचचककत्सकाींची 
नामतनिेशनाची २० पिे भरण्याबाबतच े मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास पाठप्रवण्यात 
आले आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िोणार (जि.ब िढाणा) येथीि ग्रामीण रुग्णाियात रुग्णाांना म दतबाहय  
औषधाांच ेववतरण िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२२)  ६६५५५ (१३-०१-२०१७).   डॉ.सांिय रायम ििर (मेहिर) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (जज.बुलढाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात येणाऱ् या रुग्णाींना मुितबाहय औषिाींच े
प्रवतरण करण्यात येत असल्याची गींभीर बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (२६-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     तथाप्रप, सिर आशयाची बातमी िैतनक भास्कर या वतृ्तपत्रामध्ये दिनाींक २१.०९.२०१६ 
रोजी िलसध्ि झाली होती. 
(२) िैतनक भास्कर या वतृ्तपत्रात दिनाींक २१.०९.२०१६ रोजी िलसध्ि झालेल्या बातमीच्या 
अनुषींगाने जजल्हा शल्य चचककत्सक, बुलढाणा याींचे स्तरावरून चौकशी करण्यात आली असनू 
सिर चौकशीत ग्रामीण रुग़्णालय, लोणार येथे मुितबा्य औषिाींचे प्रवतरण झाल्याच े
तनिशणनास आले नाही.  
(३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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रायगड जिल््यातीि ििय क्त लशवार अलभयानातीि िाम ेतनधीअभावी रखडल्याबाबत 
  

(२३)  ६६७५३ (१६-१२-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगाविे (महाड) :   सन्माननीय ििसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड जजल््यात जलयुक्त लशवार अलभयानाला तनिीअभावी कामे रखडल्याच े नुकतचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल्हयातील ३८ गावाींमध्ये िस्ताप्रवत १ हजार ४६८ कामाींसाठी ४८ को्ी 
३१ लाख रुपयाींचा तनिी आवशयकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलयुक्त लशवार अलभयानातींगणत तनिीची ी्ंचाई भासण्यामागची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, यासींिभाणत शासनान े सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार उक्त अलभयानाला भरीव तनिीची तरतुि करण्याबाबत शासन 
स्तरावर काय कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, नसल्यास, त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०९-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 
(५) जलयुक्त लशवार अलभयान सन २०१६-१७ या िसुऱ्या ्प्प्यात रायगड जजल्हयात मिृ 
जलसींिारणाची एकूण ११४६ िस्ताप्रवत कामाींचा रू.३५४३.४२ लक्षचा आराखडा तयार करण्यात 
आला आहे. 
     िस्ताप्रवत आराखययासाठी शासनाद्वारे रू.२२५८.७५ लाख तनिी प्रवप्रवि स्त्रोताद्वारे 
उपलब्ि करून दिला आहे. तसेच जलसींिारण प्रवभाग शासन तनणणय दि.२७ एप्रिल, २०१७ व 
२२ म,े २०१७ नूसार जलयुक्त लशवार अलभयानाींतगणत रायगड जजल्हयास अनुक्रम े रू१५४.०० 
लक्ष व रू.३३१.०० लक्ष अस ेएकूण रू. ४८५.०० लक्ष तनिी प्रवतरीत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

उमरी (जि.नाांदेड) ताि क्यातीि एि िाख िोिाांसाठी लसांधी येथे िेवळ  
एिच प्राथलमि आरोग्य िें द्र असल्याबाबत 

  

(२४)  ६८२२७ (१०-०१-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्िम शखे (मािाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उमरी (जज.नाींिेड) तालुक्यातील एक लाख लोकाींसाठी लसींिी येथे केवळ एकच िाथलमक 
आरोग्य कें द् असल्यान ेरुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे गोळेगाींव ककीं वा प्रवतनाळ येथ ेिसुरे एक िाथलमक आरोग्य कें द् स्थापन 
करावे ही मागणी अनेक दिवसापासून िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या मागणीवर शासनाने तनणणय घेऊन लोक सींख्येनुसार गोळेगाींव ककीं वा 
प्रवतनाळ येथ ेिाथलमक आरोग्य कें द् स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१७) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     तथाप्रप, वैद्यकीय अचिकारी व कमणचारी याींच्या मार्ण त रुग्णाींना आरोग्य सेवा िेण्यात 
येत आहेत त्यामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    बहृत आराखडयात शासन तनणणय दि.१७.०१.२०१३ अन्वये मौज े गोळेगाव, ता.उमरी, 
जज.नाींिेड येथे नवीन िाथलमक आरोग्य कें द् मींजूर करण्यात आलेले आहे. 
(३) शासन तनणणय दि.१७.०१.२०१३ अन्वये मौजे गोळेगाींव, ता.उमरी, जज.नाींिेड येथे बहृत 
आराखडयाींतगणत नवीन  िाथलमक आरोग्य कें द् मींजूर झालेले आहे. सन २०१६-१७ या प्रवत्तीय 
वषाणत तनिी मींजूर करुन मौजे गोळेगाव ता.उमरी, जज.नाींिेड येथे नवीन िाथलमक आरोग्य 
कें द्ाच्या मुख्य इमारत बाींिकामाचे तनयोजन करण्यात आलेले आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि महसूि ववभागाच्या ताब्यात असिेल्या वन ववभागाच्या  
आठ िाख हेक्टर िमीन परत िरण्याच्या मागणीबाबत 

(२५)  ६८२८५ (०९-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडगेाव) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महसूल प्रवभागाच्या ताब्यात असलेल्या वन प्रवभागाच्या आठ लाख हेक््र 
जमीन परत करण्याची मागणी वन प्रवभागान े केल्याच े माहे पगस््, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महसूल प्रवभागाच्या ताब् यात असलेल्या वन जलमनी वन प्रवभागाला परत 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (०७-०७-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     महसूल प्रवभागाच्या ताब्यातील सवण अततक्रमण प्रवरहीत वनके्षत्र वन प्रवभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्याबाबतची कायणवाही दिनाींक ३१.१२.२०१६ पयतं पूणण करण्याबाबत दिनाींक 
४.८.२०१६ च्या शासन ज्ञापनान्वये सवण सींबींचिताींना सूचना दिल्या आहेत. 
     तसेच, सवण जजल्हाचिकारी, सींबींचित उप वनसींरक्षक व इतर सींबींचित महसूल व वन 
अचिकारी याींची दिनाींक २७.३.२०१७ रोजी जर्व्हडीओ कॉन्र्रन्स घेऊन सिर िकरणाच्या िगतीचा 
आढावा घेतला आहे तसचे दिनाींक ३०.५.२०१७ पयतं महसूल प्रवभागाच्या ताब्यातील वन 
जलमनी हस्ताींतररत करुन राजस्व अलभलेख्यात सिर जलमनी वन प्रवभागाच्या नावे नोंि 
करण्याच्या सूचना सवण सींबींचिताींना दिल्या आहेत.                            
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(३) राजस्व प्रवभागाच्या ताब्यात असलेली वन जमीन ित्यक्षात तालुका भूलम अलभलेख 
याींच्याकडून मोजणी करुन व अततक्रमण प्रवरहीत के्षत्र ताब्यात घेण्याचे शासनाचे िोरण 
असल्यान ेअसे के्षत्र वन प्रवभागाला हस्ताींतररत करण्यास कालाविी लागत आहे. सींबींचिताींवर 
कायणवाही करण्याचा िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र वैद्यिीय पररषद बरखास्त िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२६)  ६८९८३ (१६-१२-२०१६).   श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन १९६५ मध्ये कायद्यार्व्िारे पाररत केलेली स्वायत सींस्था (महाराषर वैद्यकीय पररषि) 
शासनाने बरखास्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या सींस्थेला पयाणयी सींस्था म्हणून शासन कोणती यींत्रणा स्थापन करणार आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय असणार आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) महाराषर वैद्यकीय पररषि अचितनयम १९६५ कलम ३१ (१) नुसार अचिकाराचा िरुुपयोग, 
कतणर्व्यात कसुरता, पररषिेच्या िैनींदिन कामकाजात अतनयलमतता इत्यािी कारणास्तव पररषि 
बरखास्त करण्यात आली आहे. 
(३) दि. ३ सप् े्ंबर २०१६ अन्वये अचिसूचना काढण्यात आली. त्यात पुढील पररषि गठीत 
होईपयतं उक्त पररषिेचे कामकाज अींतररम कालाविीसाठी सुरळीत चालावे यासाठी शासनान े
डॉ. अभय चौिरी, िाध्यापक व प्रवभागिमुख, सुक्ष्मजीवशास्त्र गॅ्र.शा.वै.म. व सर ज.जी. समूह 
रुग्णालये, मुींबई याींची िशासक म्हणून तनयुक्ती केली आहे. तद्नींतर त्याींनी दि. २६.०८.२०१६ 
मध्योनोत्तर िशासक पिाचा कायणभार जस्वकारला असून ते सिर पिावर रुजु झाले आहेत. 
(४) महाराषर वैद्यकीय पररषि तनयम १९६७ महाराषर वैद्यकीय पररषि (पदहली सुिारणा) 
तनयम २००२ अन्वये प्रवदहत केलेल्या पध्ितीन े महाराषर वैद्यकीय पररषिेची तनवडणूक 
घेण्यासाठी शासन अचिसूचना क्र. ०३१६/ि.क्र.९/अचितनयम, दि. २८.०७.२०१६ रोजीच्या शासन 
राजपत्रात Notice of Election िलसध्ि केली आहे. त्यानुसार दि. १८.१२.२०१६ रोजी ित्येक 
जजल्हयाींच्या मखु्यालयामध्ये सिर तनवडणूकीकररता मतिान घेण्यात आले. तनवडणूक तनणणय 
अचिकारी याींनी दि. २४.१२.२०१६ रोजी तनवडणुकीचा तनकाल घोप्रषत करुन तनवडून आलेल्या 
नऊ (९) उमेिवाराींची नाव े पुढील कायणवाहीकररता शासनास पाठप्रवण्यात आली आहेत. 
त्याअनुषींगान ेपररषि गठीत करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  



वि.स. ३२९ (19) 

राज्यातीि प्रसूततपूवण लिांग तनदान प्रततबांधि िायद्याच्या ववरोधात  
रेडडओिॉजिस्ट डॉक्टराांनी सांप िेल्याबाबत 

  

(२७)  ६९८७० (१०-०१-२०१७).   श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), श्री.उल्हास पाटीि (लशरोळ), 
श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय सावणितनि आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िसूततपूवण ललींग तनिान िततबींिक कायद्याचा योग्य पध्ितीन े वापर होत 
नसल्याने तनिोष डॉक््राींना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने या कायियाच्या 
प्रवरोिात राज्यातील ४ हजार रेडडओलॉजजस्् डॉक््राींनी दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी सींप 
केला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यशासनाने रेडडओलॉजजस्् डॉक््राींची गींभीरपणे िखल घेऊन त्याींच्या 
समस्या सोडप्रवण्याबाबत कोणती योग्यती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त िशनाबाबत कोणतीच कायणवाही होत नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     रेडडओलॉजजस्् डॉक््राींनी दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी सींप केला होता, हे खरे 
आहे. तथाप्रप,तनिोष डॉक््राींना त्रास सहन करावा लागला हे खरे नाही. 
(२) याबाबत राज्य शासनाच्या कके्षतील बाबीींच्या अनुषींगान े Standard Operating 
Procedure (SOP) तयार करण्यात आल्या आहेत.  
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
चाांडोिी (ता.खेड, जि.प णे) येथीि ग्रामीण रुग्णाियात स रु िेिेल्या नवीन रामा िेअर य तनट 

साठी मांिूर असिेिी ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२८)  ७१२१७ (१०-०१-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सावणितनि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींडोली (ता.खेड, जज.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयात नवीन रामा केअर युतन् सुरु 
करण्यात आले आहे परींत ु रुग्णालयास मींजूर असलेली ररक्त पिे अद्याप भरण्यात आलेली 
नसल्यान े सिर रामा केअर युतन् बींि असल्यान े रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नवीन रामा केअर युतन्साठी मींजूर असलेली ररक्त पिे भरण्यासाठी स्थातनक 
लोकितततनिीनी दिनाींक १३ जानवेारी, २०१६ रोजी मा.सावणजतनक आरोग्य मींत्री याींस तनवेिन 
दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेिनाच्या अनुषींगाने मींजूर असलेली ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनान े
काय तनणणय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२१-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
    चाींडोली (ता.खेड, जज.पुणे) येथील रामा केअर युतन् अद्याप कायाणजन्वत झालेले नाही. 
तथाप्रप ग्रामीण रुग्णालय, चाींडोली येथ े२४ x ७ अत्यावशयक सेवा सुरु असून रुग्णाींची गैरसोय 
होत नाही. 
(२) होय. 
(३) महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे रु.६६००) सींवगाणची पिे भरण्याची 
कायणवाही सुरु आहे. तसचे वैद्यकीय अचिकारी ग्-अ (ग्रेड प ेरु.५४००) सींवगाणची ररक्त पिे 
जजल्हाचिकारी याींच्यामार्ण त भरण्याची कायणवाही जजल्हा स्तरावर सुरु आहे.  
      तसचे ग्-क व ग्-ड सींवगाणची ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायणवाही सुरु आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

चामोशी ताि क्यातीि हळद्वाही गावािवळीि लसमेंट िॉक्रीट 
बांधाऱ् याच्या िामात झािेिा गैरव्यवहार 

  

(२९)  ७३२३७ (०९-०१-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोिी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोिी), 
श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गडचचरोली जजल््यातील चामोशी तालुक्यातील ह्द्वाही गावाजवळील नाल्यावर १२ 
लाखाींचा खचण करून लसमें् कााँके्र् बींिारा बाींिण्यात आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बींिाऱ् याच्या कामात गैरर्व्यवहार झाल्याने व काींमाचे प्रपचचींग योग्य िकारे न 
झाल्यान े नाल्याचा ककनारा वाहून गेला असून पाणीिेखील साचून राहत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, बींिाराच्या कामात गैरर्व्यवहार करणाऱ् या कीं त्रा्िाराींवर व अचिकाऱ् याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम लशांदे (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     साठवण बींिारा क्र. १ हळिवाही या कामाची अींिाजजत रक्कम रुपये १२,४४,०००/- असून 
त्यापैकी ११, ६९,३३९/- रुपये एवढी रक्कम कामावर खचण झालेली आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
     साठवण बींिारा बाींिकामात गैरर्व्यवहार झालेला नाही. बींिाऱ्याचे काम गुणवत्तेनुसार 
करण्याींत आले असनू बींिाऱ्याच्या डार्व्या बाजुला २० लम्र व उजर्व्या बाजुला ८ लम्र लाींबीच े
प्रपचचींगचे काम करण्यात आले. परींतु सन २०१६ च्या अततवषृ्ीमुळे बाजुचा नाला (ककनारा) 
अींशत: नािरुुस्त झालेला आहे. त्यामुळे सद्य:जस्थतीत परीपूणण पाणी साठा तनमाणण होण्यास 
अडचण तनमाणण झालेली आहे. 
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(३) बींिारा कामात गैरर्व्यवहार झालेला नाही. परींत ु नािरुुस्त (रु््लेला) भागाची िरुुस्ती 
होईपयतं कामाची सुरक्षा रक्कम रोखून ठेवण्यात आलेली आहे. 
(४) या बींिारा बाींिकामाची यींत्रणा (कीं त्रा्िार) ही स्वत: ग्रामपींचायत हळिवाही असनू नािरुुस्त 
भागाची िरुुस्ती करण्यास ग्रामपींचायत हळिवाही याींना जजल्हा पररषि (लसींचाई), उपप्रवभाग, 
चामोशी कायाणलयाने त्याींच ेदिनाींक २१/०२/२०१७ चे पत्रान्वये कळप्रवले आहे. 

___________ 
  

मौि ेवैती (ता.लशराळा, जि.साांगिी) येथीि चाांदोिी अभयारण्य प्रिल्पासाठी  
देण्यात आिेल्या िलमनीचा मोबदिा लमळण्याबाबत 

(३०)  ७३९४९ (१९-०४-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव) :  सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े वेती (ता.लशराळा, जज.साींगली) येथील शेतकऱ्याची शेतजमीन चाींिोली अभयारण्य 
िकल्पासाठी शासनाकडून सींपादित करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपादित जलमनीच्या मोबिल्यात राज्य शासनाकडून पयाणयी जलमन न 
लमळाल्याने िकल्पग्रस्ताींनी जलमनीच्या मोबिल्यात राज्य शासनाकडून आचथणक मोबिला 
लमळावा अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िकल्पग्रस्ताींना सींपादित जलमनीसाठी िेय रेडी रेकरनुसार नुकसान भरपाई 
रक्कम िेण्याचा शासनस्तरावर तनणणय झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, िकल्पग्रस्ताींना शासन तनणणयानुसार, अद्यापपयतं ित्येकी िकल्पग्रस्ताना 
ककती रक्कम वा्प केली आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. स धीर म नगांटीवार (२८-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िहा चाींिोली अभयारण्यग्रस्ताींना भुसींचयातील पयाणयी जलमन वा्पासाठी कमी पडत 
असल्यान,े सिर िकल्पग्रस्ताींनी पयाणयी जलमनीच्या ऐवजी मोबिला रक्कमेची मागणी केली 
आहे. 
(३) सिर १० िकल्पग्रस्ताींना शासन तनणणय डब्ल्यूएलपी १००७/ि.क्र.१६/र्-१, दिनाींक 
२३.०१.२००७ मिील तरतूिीनुसार नुकसान भरपाई िेण्याचा तनणणय झाला आहे. 
(४) सिर १० िकल्पग्रस्ताींना िेय ८.४० हे. जलमनीची मींजूर नुकसान भरपाई रक्कम रु.१४०.९५ 
लक्ष जजल्हा पुनवणसन अचिकारी साींगली याींचेकड ेवगण करण्यात आली आहे. तथाप्रप, सिर १० 
िकल्पग्रस्ताींना पुनवणसन अचितनयमानुसार िेय होणाऱ्या एकूण ५.०२ हेक््र आर जलमनीची िेय 
नुकसान भरपाई रक्कम. रु.८४.२३४ लक्ष यापैकी रु.७७.५२२ लक्ष एवढी रक्कम ८ 
िकल्पग्रस्ताींना वा्प करणेत आली असून, १ िकल्पग्रस्त श्री.गणपत सयाजी सोनवण े हे 
रक्कम रु.६.७१२ लक्ष जस्वकारण्यास तयार नाहीत व उवणररत १ िकल्पग्रस्त श्री.िगडू िाजी 
बागली (किम) याींना रक्कम रु.६.७१२ लक्ष वा्प करणेची कायणवाही जजल्हाचिकारी तथा 
पुनवणसन उपसींचालक, साींगली याींचेकडून सुरु आहे. 
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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नवी म ांबईतीि खारफ टीच्या सांरक्षणासाठी सलमतीची प नस्थाणपना िरण्याबाबत 
  

(३१)  ७४४८९ (१५-०४-२०१७).   श्री.अत ि भातखळिर (िाांददविी पूवण), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेि) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील खाररु््ीच्या सींरक्षणासाठी सलमतीची पुनस्थाणपना करावी अस ेआिेश राज्य 
सरकारला मा.उच्च न्यायालयाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच, खाररु््ीच्या सींरक्षणासाठी यापूवी स्थापन केलेल्या सलमतीच्या सिस्य सचचवाींनी 
न्यायालयान ेस्थापन केलेल्या सलमतीची गरज नाही असे साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच सलमतीच्या सिस्य सचचवाच्या जागी िसुरा अचिकारी नेमावा असेही आिेश दिले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आिेशाच े पालन करून नवीन सलमती स्थापन करणार 
आहात काय व ती किीपयतं, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (१७-०६-२०१७) :(१) जनदहत याचचका क्र. २१८/२०१३ मध्ये दिनाींक 
२७.०१.२०१७ रोजी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी मुींबईतील काींिळवन सींतनयींत्रण सलमती 
पुनणस्थाप्रपत करण्याचे आिेश दिले आहेत.  
(२) सिस्य सचचव तथा प्रवभागीय वन अचिकारी, मुींबई काींिळवन सींिारण घ्क याींनी सिर 
सलमतीची आवशयकता नसल्याच े कोणत्याही सूचना केलेली नाही. तथाप्रप, शासन तनणणय 
दिनाींक २३.३.२०११ अन्वये ित्येक त्ीय जजल््याकररता सींबींचित जजल्हाचिकारी याींच े
अचिनस्त सागर त्ीय सलमती के्षत्रातील काींिळवन, जैवप्रवप्रविता याींचे सींरक्षण व सींविणन 
करण्याकररता कायणरत आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशान्वये स्थापन करण्यात आलेली 
प्रवभागीय आयुक्त, कोकण प्रवभाग याींचे अध्यक्षतेखाली नवी मुींबई काींिळवन सींरक्षण सलमती 
्या सलमतीने अप्रपलीय सलमती म्हणून काम पहाव,े अशी सूचना सलमतीच्या सिस्य सचचव 
याींनी केली होती. 
(३) मा.उच्च न्यायालयान ेदिनाींक १०.०१.२०१७ रोजी नवी मुींबई काींिळवन सतनयींत्रण सलमतीची 
मालसक बैठकीचे इततवतृ्तामिील सूचना िक्कािायक असनू त्यास प्रवभागीय आयुक्त, कोकण 
प्रवभाग याींनी मींजूरी दिल्याबाबत आशचयण र्व्यक्त करत सिस्य सचचव जागी िसुरे वररषठ वन 
अचिकारी याींची नमेणूक करण्याबाबत दिनाींक २७.०१.२०१७ रोजी आिेश दिले होत.े   
(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशािमाणे सिर सलमतीचे पनुणगठण शासन तनणणय दिनाींक 
२३.०२.२०१७ अन्वये करण्यात आले आहे.   
(५) मा.उच्च न्यायालयाचे आिेशान्वये शासनान ेवेळीच कायणवाही केलेली आहे. प्रवलींब झालेला 
नाही. 

___________ 
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प णे शहर व जिल््यात शेिडो हेक्टर वन के्षत्रात वकृ्षाांची तोड  

िरुन अततक्रमणे होत असल्याबाबत 
  

(३२)  ७४७४५ (१९-०४-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर व जजल््यात शेकडो हेक््र वन के्षत्रात वकृ्षाींची तोड करुन अततक्रमणे होत असून 
पररणामी वनसींपिा व वन खतनजे नष् होत असल्याने बबब्याींचा रदहवास नामशेष होत 
असल्याची माहे जानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या आठवडयात तनिशणनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसचे अनेक दठकाणी वकृ्षतोड करुन, नाींगरणी करुन प्लॉ् तयार केले असून यादठकाणी 
वीजही चोरुन वापरली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (१७-०६-२०१७) :(१) हे अशींत: खरे आहे.  
     पुणे वनवतृ्तातील जुन्नर वन प्रवभागामध्ये लोकशासन सींघ्नेच्या कायणकते आणण 
सिस्याींकडून अनुसूचचत जमाती व इतर पारींपाररक वन तनवासी (वनहक्काची मान्यता) 
अचितनयम, २००६ व तनयम, २००८ च्या तरतूिीींचा गैरअथण लावून वनजलमनीींवर हक्क 
िशणप्रवण्याच्या अनुषींगाने अततक्रमणे केलेली आहेत. यामळेु वनसींपिा व वन खतनजे नष् होणे 
तसेच बबबटयाींच्या रदहवासास बािा येवून मानव - वन्यिाणी सींघषाणत वाढ झाली आहे.    
(२) अततक्रमक वनजलमनीवर वकृ्षतोड करुन नाींगरणी करुन वनजलमनीवर हक्क िशणप्रवण्याच्या 
ियत्नात ककरकोळ िान्ये व कडिान्य पेरुन प्रपक घेण्याचा ियत्न करीत आहेत तसेच 
वनक्षेत्रात झोपयया, घरे उभारून यासाठी नजीकच्या प्रवद्युत प्रवतरणिणालीच ेखाींब, डीपी वरुन 
चोरुन प्रवद्युत पुरवठा घेवनू तो वापरला जात असल्याच ेतनिशणनास आले आहे.   
(३) व (४) याबाबत वन प्रवभागाकडून चौकशी करण्यात आली असून सिर अततक्रमणे 
तनषकालसत करण्यासाठी महसूल व वन प्रवभाग व पोलीस प्रवभागाकडून सींयुक्त कारवाई करुन 
दिनाींक १८ मे ते २३ म,े २०१७ या कालाविीत जुन्नर वन प्रवभागामिील २६ दठकाणी असलेली 
एकूण १७३.५९ हेक््रवरील शतेी व ३७७ झोपययाींच ेअततक्रमण तनषकालसत करण्यात आलेले 
आहे. तनषकालसत अततक्रमणाींच्या दठकाणी रोप ेलागवड, जलशोषक चर खोिाई, बी पेरणी अशी 
काम ेसुरु करण्यात आलेली असनू या के्षत्रात पुन्हा अततक्रमणे होवू नये यासाठी सातत्यान े
गस्त घालून अततक्रमण होताच त ेतनषकालसत करण्यात येत आहे.   
(५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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वनमि राांना गोंददया वनववभागातनू भांडारा वनववभागात समाववष्ट्ट  
िरुन सेवेत तनयमीत िरणेबाबत 

  

(३३)  ७४८२४ (१८-०४-२०१७).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोिी), श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया वनप्रवभागातून भींडारा वनप्रवभागात समाप्रवष् होण्याच्या िततके्षत असलेले १४ 
बारमाही वनमजुर सध्या भींडारा येथे वनप्रवभागाच्या कायाणलयासमोर दिनाींक १७ जानेवारी २०१७ 
पासून उपोषणावर बसले असून भींडारा वनप्रवभागात स्थायी वनमजुर म्हणून समाप्रवष् 
करण्यासाठी त्याींची मागणी आहे, हे खरे आहे काय,    

(२) असल्यास, सिर वनमजुराींच्या सेवाकालाविीची योग्य चौकशी करुन त्याींना न्याय 
लमळण्यासाठी शासनाकड ेपाठपुरावा करण्यात आला असून यासींबींिी शासनान ेकोणती कायणवाही 
केलेली आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (१३-०६-२०१७) :(१) व (२) कोणताही मजूर दिनाींक १७.१.२०१७ पासून 
उपोषणास बसलेला नाही. न्यायालयाच्या दिनाींक ५.५.२००६ रोजीच्या आिेशान्वये मजूराींची मुळ 
तक्रार खारीज केली असून, त्याींना उपलब्ितेनुसार रोजगार हमी योजनेअींतगणत काम े िेण्यात 
यावी, असे आिेश आहेत. १४ मजूर हे भींडारा जजल्हयातील मुळ रहीवाशी असल्याने त्याींना 
भींडारा वन प्रवभागातील लाखाींिरू वनके्षत्रात रो.ह.यो. कामाच्या उपलब्ितेिमाणे रोजगार 
उपलब्ि करून िेण्यात येत आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जिल्हयातीि ििय क्त लशवार अलभयानाांतगणत नद्याांवरीि ११८  
िामाांपिैी ६२ िामाांना मांिूरी देण्यात आल्याबाबत 

  

(३४)  ७६६१५ (१८-०४-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अहमिनगर जजल्हयातील जलयुक्त लशवार अलभयानाींतगणत नद्याींवरील ११८ कामाींसाठी ३६ 
को्ी ५१ लाख ७७ हजार रुपयाींच्या तनिीसह मा.पालकमींत्री याींनी पुनणजीवन िकल्पाींतगणत 
कामाला मींजूरी दिली असल्याची मादहती दिनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
तनिशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ११८ कामाींपैकी कजणत-जामखेड तालुक्यातील ी्ंचाई पररजस्थतीचा प्रवचार करुन 
िािान्याने एकूण ६२ कामाींना मींजूरी िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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प्रा. राम लशांदे (०३-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जलयुक्त लशवार अलभयानाींतगणत एकूण ११८ कामाींपकैी कजणत व जामखेड तालुक्यातील ५५ 
कामाींना िशासककय मान्यता जजल्हाचिकारी, अहमिनगर याींचकेडून िेण्यात आली आहे. 
(३) िशासककय मान्यता िाप्त कामाींना ई-तनप्रविा कायणवाही िगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

िळमन री (ता.औांढा, जि.दहांगोिी) येथीि िडगाांव येथे पूि विा िोल्हापूरी पध्दतीच्या  
बांधाऱ् याच्या िामास मांिूरी लमळण्याबाबत 

(३५)  ७७०९७ (१७-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनुरी (ता.औींढा, जज.दहींगोली) जडगाींव येथील पूल वजा कोल्हापूरी पध्ितीच्या 
बींिाऱ् याच्या कामास मींजूरी लमळण्यासाठी स्थातनक लोकितततनिी याींनी मा.जलसींिारण मींत्री 
याींना दिनाींक २३ पक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तनवेिन िेण्यात येऊनही 
अद्यापी सिरहू कामास मींजूरी लमळाली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
आढळून आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू बींिाऱ् याच्या कामास त्वरीत मींजूरी िेण्याबाबत शासनान े कोणती 
तातडीची कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०७-०७-२०१७) :(१) होय. 
     मा.लोकितततनिी याींचे दिनाींक १६/११/२०१६ चे पत्र कायणकारी अलभयींता, लघु लसींचन 
(जलसींिारण) प्रवभाग, नाींिेड याींच ेकायाणलयास िाप्त झालेले आहे. 
(२)  महाराषर जलसींिारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दिनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
सींपन्न झालेल्या ४९ र्व्या बैठकीतील पारीत ठरावास अनसुरुन ० ते १०० हेक््र लसींचन 
क्षमतेच्या पूलवजा बींिारा जडगाव, ता. औढा, जजल्हा दहींगोली या योजनेची िशासकीय मान्यता 
महामींडळ तनणणय दिनाींक ७/५/२०१६ अन्वये रद्द करण्यात आलेली आहे. 
     कायणकारी अलभयींता, लघु लसींचन (जलसींिारण) प्रवभाग, नाींिेड याींनी दिनाींक १९/५/२०१७ 
चे पत्रान्वये सिर योजनेचा िस्ताव िशासकीय मान्यता लमळणेसाठी कायणकारी अलभयींता, लघु 
पा्बींिारे प्रवभाग, जजल्हा पररषि, दहींगोली याींचेकड ेपाठप्रवला आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही 

___________ 
  
शासिीय, आय वेदीि महाववदयािये व अन दानीत आय वेददि महाववदयाियाांमधीि अधधष्ट्ठाता, 

प्राध्यापि व सहयोगी प्राध्यापिाांना शासनािडून लमळणाऱ् या वेतनात व सेवातनवतृ्तीच्या 
वयात तफावत असल्याबाबत 

  

(३६)  ७७१०६ (१८-०४-२०१७).   श्री.राह ि बोंदे्र (धचखिी), श्री.नसीम खान (चाांददविी) :   
सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासकीय, आयुवेिीक महाप्रवियालये व अनुिानीत आयवुेदिक महाप्रवियालयाींमिील 
अचिषठाता, िाध्यापक व सहयोगी िाध्यापकाींना शासनाकडून लमळणाऱ् या वेतनसोबतच इतर 
सवण बाबी समान असताींना त्याींच्या सेवातनवतृ्तीच्या वयात मात्र तर्ावत असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सेवातनवतृ्तीच्या वयोमयाणिेतील तर्ावत िरू करण्यात यावी अशी मागणी 
सींबींचिताींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अनुिानीत महाप्रवद्यालयातील लशक्षकाींचे वय वाढप्रवण्यासींबींिी सींचालक, आयुष याींचकेडून 
िाप्त झालेला िस्ताव प्रवत्त प्रवभागाच्या अलभिायासाठी सािर करण्यात आलेला आहे. 
(४) िोरणात्मक बाब असल्याने प्रवलींबाचा िशन उद्भ् ावत नाही 

___________ 
  

सावरगाव (ता.तनफाड, जि.नालशि) िघ पाटबांधारे योिनेच ेिाम रखडल्याबाबत 
  

(३७)  ७८९९२ (१८-०४-२०१७).   श्री.छगन भ िबळ (येविा) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावरगाव (ता.तनर्ाड, जज.नालशक) लघुपा्बींिारे योजनेच्या कामाला माहे माचण २०१४ 
मध्ये िशासकीय मान्यता लमळालेली असूनही वनप्रवभागाच्या मान्यतेअभावी माहे जानेवारी, 
२०१७ पयतं सिर योजनेचे काम सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (१५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) सिर कामास ताींबत्रक मान्यता घेवुन तनप्रविा कायणवाही पुणण करुन दि. ०३/१२/२०१५ रोजी 
कायाणरींभ आिेश पाररत करण्यात आलेला आहे. वनजलमनीचा िस्ताव िाखल करणेसाठी 
जजल्हाचिकारी याींचेकडून दि. १०/०१/२०१७ चे आिेशान्वये वन जलमनीसाठी पयाणयी जलमन 
उपलब्ि झालेली आहे. सिर वन जलमनीचा  िस्ताव तयार करण्याचे काम मींजुर तनप्रविेनुसार 
सींबींचित ठेकेिारा मार्ण त करण्याची कायणवाही िगतीत आहे. जजल्हाचिकारी, नालशक याींचकेडून 
अचितनयम २००६ नुसार वनतनवासी याींच े हक्क बािीत होत नसले बाबतचा िाखला िाप्त 
झाल्यावर सिर योजनेच्या कामास ित्यक्ष सुरुवात करण्यात येईल. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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पद्मभूषण वसांतदादा पाटीि शासिीय रुग्णािय, साांगिी या रुग्णाियाच्या  
नववन ओपीडी इमारतीच ेबाांधिाम थाांबववण्यात आल्याबाबत 

  

(३८)  ७९२१५ (१८-०४-२०१७).   श्री.धनिांय (स धीर) गाडगीळ (साांगिी) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पद्मभूषण वसींतिािा पा्ील शासकीय रुग्णालय, साींगली या रुग्णालयाच्या नप्रवन ओपीडी 
इमारतीच ेबाींिकाम थाींबप्रवण्यात आल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ च्या अखेरीस तनिशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अचिषठाता, वैद्यकीय महाप्रवद्यालय व जजल्हा शल्य चचककत्सक याींच्या 
वािामुळेच हे काम थाींबप्रवण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन सावणजतनक आरोग्य प्रवभाग व वैद्यकीय लशक्षण प्रवभाग या िोन्ही 
प्रवभागाींच्या सींबींिीत अचिकाऱ्याींना आिेश िेऊन हे काम त्वरीत सुरु करणार काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव (जि.नालशि) ताि क्यातीि ििय क्त लशवार अांतगणत िरण्यात  
आिेिी िामे तनिृष्ट्ट दिाणची िेल्याबाबत 

(३९)  ७९३४५ (१८-०४-२०१७).   श्री.पांिि भ िबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ििसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक जजल््यातील लघुलसींचन (जलसींिारण) प्रवभागाअींतगणत असलेल्या उपप्रवभाग 
लघुलसींचन (जलसींिारण) मालेगाींव या उपप्रवभागाच्या अचिपत्याखाली नाींिगाींव तालुक्यातील 
सन २०१३ त े२०१६ या कालाविीत करण्यात आलेले लसमें् कॉ ींक्री्चे बींिारे, जलयुक्त लशवार 
योजनेअींतगणत करण्यात आलेली कामे व लघुपा्बींिारे तलावाची काम ेअत्यींत तनकृष् िजाणची 
केल्यामुळे शासनाच्या तनिीचा अपर्व्यय झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास याबाबत शासनाने उपरोक्त कालाविीची सींपूणण कामाींची शासन स्तरावरून 
सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालानसुार सींबींिीताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०३-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     तथाप्रप, निी पुनरुज्जीवनाींतगणत मनमाड जवळील लस.ना.बाीं. अस्तगाव १ व २ या 
बींिाऱ्याींच े काम तनकृषठ असलेबाबत िैतनक सकाळ, नालशक वतृ्तपत्रामध्ये बातमी िलसध्ि 
झाली होती. 
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(२) व (३) िैतनक सकाळ, नालशक वतृ्तपत्रातील तक्रारीच्या अनुषींगाने या कामाींची राज्यस्तरीय 
बाींिकाम गुणतनयींत्रकाकडून तपासणी करणेत आली असून तपासणीत सींिानकाचे सींपीडन 
सामथ्यण (Compressive Strength) कमी असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत राज्यस्तरीय 
बाींिकाम गुणतनयींत्रकाींनी उपाययोजना सूचप्रवल्या आहेत. त्यानूसार उपाययोजनेचे काम 
ठेकेिाराकडून करून घेणेत आल्यानींतर पुनशच राज्यस्तरीय बाींिकाम गुणतनयींत्रकाींकरवी 
बींिाऱ्याच्या कामाची गुणवत्ता तपासणेत येईल व बाींिकाम गुणवत्तापूवणक असल्यासच तनप्रविा 
शतीनुसार कामाचे िेयक अिा करणेबाबत तनणणय घेणेत येईल. अद्यापपावेतो सिरील कामाींच े
कुठलेही िेयक ठेकेिारास अिा करणेत आलेले नाही. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
नागपूर येथीि शासिीय वैद्यकिय महाववद्यािय व रूग्णािय येथीि अततदक्षता ववभागाच्या 

अत्याध तनिरणासाठी तनधी प्राप्त होवूनही खचण न झाल्याबाबत 
  

(४०)  ७९९७४ (१९-०४-२०१७).   श्री.वविय रहाांगडािे (ततरोडा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील शासकीय वैद्यककय महाप्रवद्यालय व रूग्णालय येथील अततिक्षता 
प्रवभागाच्या आिुतनकीकरणासाठी ५ वषाणपूवी ६ को्ी रूपये मींजूर करण्याींत येवूनही सिर तनिी 
खचण न करता तसाच ठेवण्याींत आल्याच े दिनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी व त्यासुमारास 
तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दिनाींक ३१ माचण, २०१६ रोजी शासनान ेपुन्हा ७ को्ी रुपये मींजूर केले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तनिी िाप्त होवूनही ‘आयसीयू’ चे काम मींि गतीने होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, सिरहू काम तातडीने पूणण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.      
     कें द् शासनाच्या ििानमींत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनअेींतगणत शासकीय वैद्यकीय 
महाप्रवद्यालय व रुगणालय, नागपूर येथील शे्रणीविणनाकरीता नप्रवन तीन आयसीयु वाडाणच्या 
बाींिकामासह इतर ५ बाींिकामास  शासन तनणणय दिनाींक १२.१.२०११ अन्वये िशासकीय 
मान्यता िेण्यात आली होती. सिर काम े िािान्यक्रमानुसार करण्याबाबत कायणवाही करण्यात 
आली.  िरम्यान तीन आयसीसीयु वाडाणच्या मूळ अींिाजपत्रकातील समाप्रवषठ बाबीींमध्ये वाढ 
झाल्याने सिर कामाच्या सुिाररत अींिाजपत्रकास शासन तनणणय दिनाींक २४.५.२०१६ अन्वये 
सुिाररत िशासकीय मान्यता िेण्यात आली. सिर बाींिकामाकरीता तनप्रविा िकक्रया राबवून 
सिर बाींिकाम सद्य:जस्थतीत सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 
(४) सद्य:जस्थतीत सींस्थास्तरावर बाींिकाम सुरु आहे. 

___________ 
  

महस ि ववभागाच् या ताब् यातीि वन िमीनीबाबत 
  

(४१)  ८००५७ (१२-०४-२०१७).   श्री.हषणवधणन सपिाळ (ब िढाणा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील महसुल प्रवभागाच् या अखत्यारीतील आठ लाख हेक् ्र वन जमीनीचा ताळमेळ 
घालुन अींततम यािी दिनाींक ३१ डडसेंबर पयतं करण् याचे आिेश सचचव वन प्रवभाग याींनी दिले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महसुल प्रवभागाच् या ताब् यातील वन जमीनी दिनाींक १५ जानेवारी, २०१७ पयतं 
िेण् याची कायणवाही पुणण करुन वन प्रवभागान े दिनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी जमीनीचा 
ित् यक्ष ताबा घेवुन सिर जमीनी सींबींिीत जजल् हाचिकारी याींना वन जमीनीची महसुली 
अलभलेख् यात (७/१२) नोंि घेण् याचे काम दिनाींक २८ रे्ब्रुवारी, २०१७ पयतं पुणण करण् यास 
साींगण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार दिनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ पयतं 
महसूल प्रवभागाने ककती जमीन वन प्रवभागाकड ेहस् ताींतर केली आहे, 
(५) असल्यास, सिर आिेशाची अींमलबजावणी न करणा-या सींबींचिताींवर शासनाने  कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (०४-०७-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे.  
      महसूल प्रवभागाच्या ताब्यातील सवण अततक्रमण प्रवरहीत वनके्षत्र वन प्रवभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्याबाबतची कायणवाही  दिनाींक ३१.१२.२०१६  पयतं पूणण करण्याबाबत दिनाींक 
४.८.२०१६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये सवण सींबींचिताींना सूचना दिल्या आहेत. 
(२)  होय हे खरे आहे.  
     शासन पररपत्रक दिनाींक २.१२.२०१६ अनसुार पुढीलिमाणे कालमयाणिा ठरप्रवण्यात आली 
होती : - 
    १. महसूल प्रवभागाच्या ताब्यात असलेली वन जलमनीची यािी तयार करणे, िोनही 
प्रवभागाने सींयुक्तररत्या ताळमळे घालून अींतीम यािी तयार करणे - दिनाींक ३१.१२.२०१६. 
    २. सींबींचित जजल्हाचिकारी याींनी त्याींच्या ताब्यात असलेल्या वन जलमनीपकैी अततक्रमण 
प्रवरदहत के्षत्र वन प्रवभागाच्या ताब्यात िेण्याबाबतच ेआवशयक आिेश पाररत करणे - दिनाींक 
१५.१.२०१७. 
    ३. वन प्रवभागाने जलमनीचा ित्यक्ष ताबा घेणे  - दिनाींक ३१.१.२०१७. 
    ४. महसूली अलभलेख गाव नमुना नींबर (७/१२) अद्यावत करणे - दिनाींक २८.२.२०१७.  
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(३) सचचव (वने) याींनी सवण जजल्हाचिकारी, सींबींचित उप वनसींरक्षक व इतर सींबींचित महसलू व 
वन अचिकारी याींची दिनाींक २७.३.२०१७ रोजी जर्व्हडीओ कॉन्र्रन्स घेऊन सिर िकरणाच्या 
िगतीचा आढावा घेतला आहे तसेच दिनाींक ३०.५.२०१७ पयतं महसूल प्रवभागाच्या ताब्यातील 
वन जलमनी हस्ताींतररत करुन राजस्व अलभलेख्यात सिर जलमनी वन प्रवभागाच्या नाव ेनोंि 
करण्याच्या सूचना सवण सींबींचिताींना दिल्या आहेत.                             
(४) महसूल प्रवभागान ेत्याींच्या ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्रापैकी दिनाींक ३१.१.२०१७ पयतं एकूण 
२४९९.६३८६ हे. वनजमीन वन प्रवभागाकड ेहस्ताींतररत केली आहे. 
(५) राजस्व प्रवभागाच्या ताब्यात असलेली वन जमीन ित्यक्षात तालुका भूलम अलभलेख 
याींच्याकडून मोजणी करुन व अततक्रमण प्रवरहीत के्षत्र ताब्यात घेण्याचे शासनाचे िोरण 
असल्यान े असे के्षत्र वन प्रवभागाला हस्ताींतररत करण्यास कालाविी लागत आहे. त्यामुळे 
सींबींचिताींवर कायणवाही करण्याचा िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
मोहाडी (जि.भांडारा) ताि क्यातीि सूरनदीवरीि मोहगाव देवी आणण रामपूर पाचगाव येथीि 

बांधाऱ्याचे मांि रीचा प्रस्ताव प्रिांबबत असल्याबाबत 
  

(४२)  ८०४७८ (१९-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय ििसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाडी (जज.भींडारा) तालुक्यातील सूरनिीवरील मोहगाव िेवी आणण रामपूर पाचगाव येथील 
बींिाऱ्याचे मींजुरीसाठी िस्ताव मखु्य अलभयींता जलसींिारण नागपरू कडून िलींबबत असल्याचे 
माहे जाने २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िस्ताव मींजूरीबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (१५-०६-२०१७) :(१) व (२) होय, मोहाडी तालुक्यातील मोहगाींविेवी व पाचगाींव 
येथे सुरनिीवर बींिारा बाींिण्याचे कामाचे सप्रवस्तर अींिाजपत्रक अिीक्षक अलभयींता, लघु लसींचन 
(जलसींिारण) मींडळ, नागपूर याींच्याकडून  दि. २७/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये त्रु्ीपुतणते करीता 
कायणकारी अलभयींता, लघु लसींचन (जलसींिारण) प्रवभाग, गोंदिया याींना परत करण्यात आले 
असून प्रवभागीय स्तरावर त्रु्ी पुतणतेची कायणवाही सुरु आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

दहेगाव (ता.माहूर, जि.नाांदेड) येथीि ििय क्तचे िाम जिल््याबाहेरीि  
ठेिेदारािा देत असल्याबाबत 

  

(४३)  ८११५४ (१८-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा) :   सन्माननीय 
ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िहेगाव (ता.माहूर, जज.नाींिेड) पररसर हा आदिवासी बहूल प्रवभागातील अल्पभूिारक तथा 
भूलमदहन मजूराींचे िमाण जास्त असताींनाही तालुका कृप्रष प्रवभागान ेबींिारे मींजूर करणे अपेक्षक्षत 
असताींना जलयुक्तच्या नावान े सीसी ऐवजी मातीबाींिही मशीनद्वारे करण्याच े े्ंडर काढून 
जजल्हयाबाहेर ठेकेिार मजूराींना िेत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतीि गोि ळदास तेिपाि (िी.टी.) रुग्णाियाच्या शवागहृातीि  
वातान िूलित यांत्रणा नाद रस्त असल्याबाबत 

  

(४४)  ८१२७७ (२५-०४-२०१७).   श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि 
(आांबेगाव) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील गोकुळिास तेजपाल (जी.्ी.) रुग्णालयाच्या शवागहृातील वातानुकूललत यींत्रणा 
मागील िहा मदहन्यापासून नािरुुस्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शवागहृ दिनाींक २५ म,े २०१६ रोजी पासून बींि असल्यान े रेल्वे 
अपघातातील बेवारस मतृिेह व इतर मतृिेह ठेवण्याची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयातील शवागहृातील वातानुकुलीत यींत्रणा सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.      
(२) हे खरे नाही. 
     रेल्व ेअपघातातील मतृिेह व इतर मतृिेह ठेवण्याची र्व्यवस्था पोललस रुग्णालय तसेच 
सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुींबई येथे करण्यात आली आहे.  
(३) रुग्णालय शवागहृातील वातानुकूलीत यींत्रणा िस्थापीत करण्यासाठी शासन तनणणय दिनाींक 
२३.१.२०१७ अन्वये िशासकीय मान्यता िेण्यात आली असून सावणजतनक बाींिकाम प्रवद्युत 
प्रवभाग याींच्याकडून तनप्रविा मागप्रवण्याची कायणवाही सुरु आहे.  
(४) िशन उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात होलमओपॅथी लशक्षक्षत डॉक्टराांना ॲिोपॅथी उपचार पध्दतीसाठी एि वषाणचा  
वैद्यिीय शैक्षणणि अभ्यासक्रम पणूण िरण्याबाबत 

  

(४५)  ८१९०९ (१९-०४-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.नसीम खान 
(चाांददविी) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात होलमओपॅथी लशक्षक्षत डॉक््राींना ॲलोपॅथी सींिभाणतील एक वषाणचा वैद्यकीय 
शैक्षणणक अभ्यासक्रम पूणण केल्यास ॲलोपॅथी उपचार करण्यास अनुमती िेण्यात येईल असा 
तनणणय मागील िोन वषाणपूवी शासनाने जादहर केला होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर तनणणयाची अींमलबजावणी झाली नसल्याने होलमओपॅथी लशक्षक्षत 
प्रवद्याथ्यांमध्ये नैराशयाच ेवातावरण तनमाणण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार होलमओपॅथी लशक्षक्षत 
प्रवद्याथ्यांना ॲलोपॅथी उपचार पध्ितीसाठी एक वषाणच्या अभ्यासक्रमाची तातडीने 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर शासन तनणणय क्र. एमएचसी २०१४/ि.क्र.३०८/१४/लशक्षण-२, दि. १३ पगस््, 
२०१४ अन्वये राज्यातील नोंिणीकृत होलमओपॅथी वैद्यक र्व्यावसायीकाींना राज्यात आिुतनक 
वैद्यक शास्त्रामध्ये वैद्यक र्व्यवसाय करण्याकररता आिुतनक औषिशास्त्र िमाणपत्र 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर तनणणयाची अींमलबजावणी झाली असून महाराषर आरोग्य प्रवज्ञान प्रवद्यापीठ, नालशक, 
याींचेमार्ण त पदहल्या बॅचसाठी िवशे िकक्रया पूणण झाली असून सन २०१६-१७ पासून अभ्यासक्रम 
राबप्रवण्यात येत आहे. आिुतनक औषिशास्त्र िमाणपत्र अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषण २०१६-१७ 
पासून १४ शासकीय महाप्रवद्यालयात सुरु करण्यात आलेला आहे. सिर अभ्यासक्रमासाठी ६१५ 
इतक्या नोंिणीकृत होलमओपॅथी वैद्यक र्व्यवसायीकाींनी िवशे घेतला असून सिर 
महाप्रवद्यालयात त्याींचे लशक्षण दि. ०१ डडसेंबर, २०१६ पासून सुरु आहे. 
(४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

बाशीटािळी (जि.अिोिा) ताि क्यातीि तामशी साठवण तिावाचे  
िाम अपूणाणवस्थेत असल्याबाबत 

  

(४६)  ८२५१६ (१७-०४-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (म तत णिापूर) :   सन्माननीय ििसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बाशी्ाकळी (जज.अकोला) तालुक्यातील तामशी साठवण तलावाचे काम भौततकदृषटया पूणण   
असल्याची मादहती प्रविीमींडळात सन  २०१३  मध्येच िेण्यात आली असताना तेच काम अपूणण  
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िाखवून २० लाख रुपये खचाणतून माहे माचण, २०१७ पयतं पूणण केले जाईल असा अहवाल या 
प्रवभागाने तयार केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार लघलुसींचन प्रवभागाच्या सींबींिीत अचिका-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०७-०७-२०१७) :(१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     बाशी्ाकळी (जज.अकोला) तालुक्यातील तामशी साठवण तलावाच े काम भौततकदृषटया 
पूणण असल्याची मादहती प्रविीमींडळात सन २०१३ मध्ये िेण्यात आली होती.  
     सन २०१३ नींतर सिर साठवण तलावाच ेकुठलेही काम करण्यात आले नाही, परींतु सिर 
कामात भुसींपािनासाठी न्यायालयीन तनणणयानुसार वाढीव भुसींपािन मोबिला िेणेकररता व 
कामाचे अींततम िेयक अिा करणेकररता सन २०१६-१७ या आचथणक वषाणसाठी रुपये २०.०० लक्ष 
तनिीची मागणी जजल्हा तनयोजन सलमतीकड े करण्यात आली होती व त्यानुसार ही योजना 
माचण, २०१७ पयतं पूणण करण्याचे लघु लसींचन प्रवभाग, जजल्हा पररषि, अकोला याींचकेडून 
तनयोजन करण्यात आले होते. 
(२), (३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही 

___________ 
  
बाळाप र (जि.अिोिा) ताि क्यातीि पारस पररसरातीि लभि ां ड बांधा-यािा म दतवाढ लमळािी 

असूनही मांिूर तनधीच्या पाचपट वाढ स धारीत अांदािपत्रिात िरण्यात आल्याबाबत 
(४७)  ८२९५५ (१५-०४-२०१७).   श्री.गोवधणन शमाण (अिोिा पजश्चम) :   सन्माननीय 
ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील बाळापुर तालुक्यातील पारस पररसरातील लभकुीं ड बींिा-याला िीड 
वषांच्या िततके्षनींतर मुितवाढ लमळाली असूनही मींजूर तनिीच्या पाचप् वाढ सुिारीत 
अींिाजपत्रकात करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे जजल्हा पररषिेला मोठा आचथणक नकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरहू अींिाजपत्रकात १० लाखाींची रक्कम ५८ लाखाींवर जाण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम लशांदे (०७-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूरी पध्ितीचा बींिारा लभकुीं डखेड, ता. बाळापूर, जज. अकोला या कामाच्या मळू 
अींिाजपत्रास जजल्हा पररषिेच्या जलर्व्यवस्थापन व स्वच्छता सलमती सभा दिनाींक १८/११/२००५, 
ठराव क्रमाींक ४ अन्वये रुपये २०,३१,७००/- एवढ्या रक्कमेला िशासकीय मींजुरी ििान केली 
आहे. 
     सिर बींिाऱ्याचे मुळ अींिाजपत्रक सन २००३-०४ च्या िरसूचीनुसार तयार करण्यात आले 
होते. कायणकारी अलभयींता, लघु लसींचन, जजल्हा पररषि, अकोला याींनी काढलेल्या तनररक्षण 
द्पणीमिील सूचननेुसार सिर कामात उद्भवलेल्या वाढीव पररमाण व अततररक्त बाबी सिुाररत 
अींिाजपत्रकात समाप्रवषठ करुन रुपये ५८,७१,८००/- रक्कमेच े तयार केलेल्या सुिारीत 
अींिाजपत्रकास जजल्हा पररषिेच्या दिनाींक २०/५/२०१६ रोजीच्या सवणसािारण सभेमध्ये मींजुरी 
ििान करण्यात आली आहे. सिुारीत अींिाजपत्रकामध्ये झालेली वाढ सींयुक्तीक असून ही वाढ 
कामामध्ये वळेोवेळी झालेल्या  ताींबत्रक बिलामळेु झालेली आहे. 
(४) व (५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पेठ व ददांडोरी (जि.नालशि) ताि क्यातीि ििय क्त लशवार योिनेच्या िामाांबाबत 
  

(४८)  ८३०१० (१५-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पेठ व दिींडोरी (जज.नालशक) तालुक्यात जलयुक्त लशवार योजनचेी काम ेही कायाणरींभ आिेश 
िेऊनही सुरु करण्यात आलेली नसल्याची बाब माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहु कामास दिरींगाई होण्याची नमेकी कारणे काय याची शासनान ेचौकशी 
केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यास जबाबिार असलेल्या सींबचित कीं त्रा्िाराींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कारवाईच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे ? 
  
प्रा. राम लशांदे (२८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातीि आय वेद महाववद्याियात अध्यापिाांची पदे मोठया प्रमाणात ररक्त असल्याबाबत 

  

(४९)  ८३५१६ (२०-०४-२०१७).   श्री.राह ि मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आयुवेि महाप्रवद्यालयात अध्यापकाींची पिे मोठया िमाणात ररक्त आहेत ती 
भरण्याबाबतची मागणी मा.वैद्यकीय लशक्षण मींत्री याींचेकड े स्थातनक लोकितततनिीींनी    
दिनाींक २० रे्ब्रुवारी, २०१७ रोजी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धगरीष महािन (२८-०६-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) शासकीय आयुवेि महाप्रवद्यालयाींमिील अध्यापकीय सींवगाणतील नामतनिेशनाची ररक्त पिे 
भरण्याबाबत महाराषर लोकसेवा आयोगामार्ण त कायणवाही सुरु असून पिोन्नती को्यातील 
ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाच्या आस्थापना मींडळामार्ण त कायणवाही करण्यात येत आहे.  
     शासन खाजगी अनुिातनत सींस्थाींकररता तनवड मींडळामार्ण त पिभरती करण्याचा िस्ताव 
प्रवचारािीन आहे. 
(३) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांगेफळ (जि.ब िढाणा) येथे ििय क्त लशवार अलभयान  
अांतगणत लसमेंट बांधाऱ् याची िामाांबाबत 

  

(५०)  ८३७२० (१५-०४-२०१७).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींगेर्ळ (जज.बुलढाणा) येथ े जलयुक्त लशवार अलभयान अींतगणत होत असलेल्या लसमें् 
बींिा-याची कामाची मींजूरी ग् नीं ३२३ व ५३९ मध्ये झालेली असताींना सिर जागा सोडून 
बींिाऱ्याचे खोिकाम १५०० मी्र खाली करण्यात आल्याचे नकुतेच माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
तनिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींिाऱ् यावर शेती अवलींबून असल्यान े मींजुरात असलेल्या दठकाणी 
खोिकाम करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सिर िकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) तिनुसार यास जबाबिार असणाऱ् या र्व्यक्तीवर शासन स्तरावर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे (०३-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
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     मौजे चाींगेर्ळ येथे जलयकु्त लशवार अलभयानाींतगणत खडकपूणाण प्रवभागामार्ण त लसमें् 
नाला बाींिाऱ्याच े काम सुरू असनू कामाची मींजूरी ग् नीं.३२३ व ५४० मध्ये झालेली आहे. 
मींजूर स्थळाच्या खाली जवळपास ६५० अींतरावर खोिकाम झाल्याचे तनिशणनास आले आहे. 
परींतु सिर खोिकाम शासककय यींत्रणाींकडून करण्यात आलेले नाही. 
(४) व (५) िशन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई. 


