
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४१ वी यादी 

 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

एनआरएचएम अांतर्गत रेणापूर (जि.लातूर) ग्रामीण रुग् णालयास  
रुग्णवाहहिा देण् यात आली नस याबाबत 

  

(१)  १३२८८ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एनआरएचएम अींतगगत लातरू जिल्ह्यात सवग ताल्ु याींना देण् यात आलेली रुग्णवाहिका 
सुववधा १०८ िा दरूध् वनी ्रममाींक ाायल केल्ह यानींतर त परतेने पपल् ध िोत,े अशी रुग्णवाहिका 
सुववधा रेणापूर ग्रामीण रुग् णालयास देण् यात आली नसल्ह याचे मािे बेरुवुवारी, २०१५ मध्ये वा 
 यासुमारास दनदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्ह यास, सदर सुववधेपासून रेणापूर व तालु् यातील गावे वींतचत वेवण् यामागील कारणे 
काय आिेत, 
(३) असल्ह यास, सदर रुग् णालयात कायागजन्वत करण् याबाबाबाबत शासन तरावर कोणती कायगवािी 
करण् यात आली वा येत आिे, 
(४) असल्हयास, सदर सुववधा पपल् ध िोणेसाव  िकती कालावधी लागणार आिे, 
(५) नसल्ह यास,  याची सवगसाधारण कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) सदर सुववधेपासून रेणापूर व तालु्यातील गावे वींतचत वेवण्यात आलेली नािीत. 
रेणापूर तालकुा िा लातूर ववमेन्स िॉजप्ल पासून केवळ १५ िक.मी. अींतरावर असल्हयाने, 
लातूर ववमेन्स िॉजप्ल येथील रुग्णवाहिकेद्वारे रेणापूर व तालु्यातील इतर गावाींना 
आपकालीन वैद्यकीय सेवा पुरववण्यात येत आिेत.  तथावप, सद्य:जथतीत ग्रामीण 
रुग्णालय, रेणापूर येथ ेहद.१६.७.२०१६ पासून एक रुग्णवाहिका पपल्ध करुन देण्यात आलेली 
आिे. सदर रुग्णवाहिकेमाबग त हद.१६.७.२०१६ ते हद.३०.११.२०१६ या कालावधीत एकूण १०१२ 
रुग्णाींना मोबत सेवा देण्यात आलेली आिे. 
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(४) प्रश्न पद्् ावत नािी.  
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

शासनाने र्रीब रुग्णाांसाठी १०८ अत् यावश् यि हे पलाननचे सटरु िरण् यात आलेली  
रुग् णवाहहिा सेवा ३० कि.मी. पयतं लारू् अस याबाबत 

  

(२)  ४३४२३ (१०-०५-२०१६).   श्री.आभसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अभमन पुेंल (मटांबादेवी) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े गरीबाब रुग्णाींसाव  १०८ अ यावश् यक िेल्ह पलाननचे सुरु करण् यात आलेली 
रुग् णवाहिका सेवा ३० िक.मी. पयतं लागू असल्ह याच े मािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, ग्रामीण भागातील वाड्या, खेायामधून रुग् णाींना रुग् णालयात दाखल करताना ३० 
िकमी पेक्षा िा त अींतरावर रुग् णालयात यावे लागत असल्ह याने  यावेळी गरीबाब रुग् णाींना खािगी 
रुग् णवाहिका ् यावी लागत असल्ह याने आतथगक अाचणीमळेु गरीबाब रुग् णाना प्राण गमवावे लागत 
आिेत, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्ह यास, याबाबाबाबत धोरणात बाबदल करुन गरीबाब रुग् णाींना पुणगपणे मोबत रुग् णवाहिका सेवा 
देण् याबाबाबाबत कायगवािी करण् यात येणार आिे काय, 
(४) नसल्हयास,  यामागील सवगसाधारण कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. सेवापुरववादाराींच्या दनववदा वा करारामध्ये 
अींतराची मयागदा नमूद नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धरणसाठयाांच्या लाभके्षरातील शेतिऱयाांनाही शेततळी मांिूर होण्याच्या ठरावाबाबत  
  

(३)  ४३४४७ (२९-०४-२०१६).   श्री.बाबटराव पाचणे (भशरुर) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धरणसाठयाींच्या लाभके्षत्रातील शेतकऱयाींनािी शेततळी मींिूर व्िावीत अशा मागणीचा वराव 
हदनाींक २१ िानेवारी, २०१६ रोिी अिमदनगर जिल्हिा तरीय दक्षता व सदनयींत्रण सममती तबे 
राज्यशासनाका ेपावववण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, मागेल याला शेततळे अशी शासनाची योिना असुनिी यातुन धरणलाभ 
के्षत्रातील शेतकऱयाींना मात्र वगळण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील अनके धरणाींच्या लाभके्षत्रामध्ये पा्पाण्याची व्यवथा झालेली 
नसल्हयान ेते पाणीिी पोिचत नािी व शेततळी िी ममळत नािी अशी अवथा झाली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(४) असल्हयास, राज्यातील धरणसावयाींच्या लाभके्षत्रातील शतेकऱयाींना शतेतळी मींिुर 
करण्याबाबाबाबत व मागेल याला शेततळे देण्याबाबाबाबत शासन तरावरुन कोणती पपाययोिना 
करण्यात येणार आिेत ? 
  
श्री. ियिट मार रावल (२४-०७-२०१७) :(१) नािी. तथावप, मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली 
हद.१५.१२.२०१६ रोिी हिवाळी अतधवेशन, २०१६ च्या कालावधीत बाबुलढाणा व यवतमाळ 
जिल्ह्याींच्या समयाबाबाबाबत आढावा बाबैवक घेण्यात आली. सदर बाबैवकीत िलयु्त मशवार 
अमभयानाच्या धतीवर िलसींपदा ववभागाच्या मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्हपाच्या लाभके्षत्रात 
सुध्दा िेथ े मसींचनासाव  पाणी परूववा अदनयममत व अपुरा आिे व ज्या हवकाणी दन:सारण 
योग्य िममनी आिेत, अशा हवकाणी आवश्यकतेनुसार “मागेल याला शेततळे” योिना घेण्यास 
परवानगी देण्याबाबाबाबत चचाग झाली. 
(२), (३) व (४) नािी. मागेल याला शेततळे योिनेच्या हद.१७.०२.२०१६ च्या शासन 
दनणगयामध्ये िलसींपदा ववभागाच्या हद.१२.०३.२०१५ च्या शासन दनणगयाप्रमाणे कायगवािी 
करण्याचा पल्हलेख करण्यात आलेला आिे. तसेच, शासनाच्या हद.१७.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये 
िलसींपदा ववभागाच्या मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्हपाच्या लाभके्षत्रात सुध्दा िेथ े
मसींचनासाव चा पाणीपूरववा अदनयममत व अपुरा आिे व ज्या हवकाणी दनसारण योग्य 
िममनी आिेत, अशा हवकाणी आवश्यतकते नसुार शेततळे घेण्यास परवानगी देण्यात आली 
आिे. 

___________ 
  

धचखली (जि.बटलडाणा) उपजिहा रुग्णालयाच्या प्रलांबबत िामाबाबत  
  

(४)  ४९३३० (११-०५-२०१६).   श्री.राहटल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य 
व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तचखली (जि.बाबुलााणा) येथील पपजिल्हिा रुग्णालय मींिूर असनु याच्या कामाला अद्याप 
सुरुवात झाली नसल्हयाचे मािे िानेवारी २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) तसेच, तचखली (जि.बाबुलढाणा) येथे ट्रामा केअर सें्र ची मागणी मोठया प्रमाणात िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, पपजिल्हिा रुग्णालयाच्या कामाला प्रयक्ष सुरुवात िोण्यासाव  व तचखली येथ े
ट्रामा केअर सें्र मींिूर करण्याबाबाबाबत शासनाकाून कोणती कायगवािी करण्यात केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
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(३) पपजिल्हिा रुग्णालयाच्या प्रताववत वाढीव बाबाींधकामाचा अींदाि व आराखड्याचा प्रताव 
सावगिदनक बाबाींधकाम ववभागाकाून प्राप्त करुन घेण्याची कायगवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

ततवसा (जि.अमरावती) तालटक्यात ग्रामीण रुग्णालयातील ग्रामीण रुग्णाांना  
िायमस्वरुपी रुग्णवाहहिा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(५)  ५०२८५ (११-०५-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अभमन पुेंल 
(मटांबादेवी) : सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दतवसा (जि.अमरावती) ताल्ुयात ग्रामीण रुग्णालयातील ग्रामीण रुग्णाींना रुग्णवाहिका 
कायमवरुपी पपल्ध करण्याबाबाबाबत शासनाची १०८ अदतदक्षता सेवा देणारी रुग्णवािीका दतवसा 
शासिकय मुख्य रुग्णालयात वेवण्याबाबाबाबत थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी मा.सावगिदनक आरोग्य 
मींत्री मिोदयाींना हदनाींक १३ ऑग्, २०१५ रोिी वा या समुारास दनवेदन हदले िोत,े िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल्हयास, थादनक लोकप्रदतदनधी हदलेल्हया दनवेदनाच्या अनुषींगाने दतवसा येथ ेशासनाची 
१०८ अदतदशता रुग्णवाहिका देण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) िोय. िे खरे आिे. 
(२)  आपकालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्हपाींतगगत ग्रामीण रुग्णालय, दतवसा येथे मािे बेरुवुवारी, 
२०१४ पासून Basic Life Support या प्रकारची रुग्णवाहिका ्रम.MH १४CL ०४६४ कायगरत 
आिे.  या रुग्णवाहिकेत अयाधुदनक पपकरणे, औषधे, ३ प्रमशक्षक्षत ाॉ््र व २ प्रमशक्षक्षत 
ड्रायव्िर याींच्यासि पपल्ध करुन देण्यात आलेली आिेत.  या रुग्णवाहिकेने मािे बेरुवुवारी, १४ 
ते िानेवारी १७ या कालावधीत एकुण १९२० रुग्णाींना सेवा हदलेली आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

िलयटक्त भशवार योिना राबववताांना शास्रशटध्द पध्दतीचा  
ववचार न िेयासांदभागतील तक्रारीबाबत 

  

(६)  ५०८२९ (२९-०४-२०१६).   श्री.बसवराि पाुंील (औसा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलयु्त मशवार योिना राबाबववताींना शात्रशुध्द पध्दतीचा वापर न झाल्हयामळेु िलयु्त 
मशवार योिना अयशवी झाल्हयाबाबाबाबतचे दनवेदन राज्य दनयोिन मींाळाच ेप्राध्यापक एच.एम. 
देसराा याींनी मािे डासेंबाबर, २०१५ मध्ये वा यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री व मा.िलसींधारण मींत्री 
आदीका ेसादर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास प्त योिनेत दनवालेल्हया ५ ििार गावात िलसींचयाची कामे झालेली 
नसतानािी िी योिना यशवी झाल्हयाचा अिवाल शासनास सादर केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, यासींपूणग प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीनुसार दोषी 
आढळलेल्हया अतधकारी व कमगचाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवान केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (१३-०७-२०१७) :(१) अशी बाबाबाब आढळली नािी. 
     तथावप, प्रा.एच.एम.देसराा याींनी मा.पच्च न्यायालय, मुींबाबन येथ े िनहित यातचका 
्रम.१५४/२०१५ दाखल केली आिे. यामध्ये िे दनवेदन िोाण्यात आलेले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
 

राज्य िामर्ार ववमा योिना पनवेल (जि.रायर्ड) रुग्णालयात सटरु िरण्याबाबत 
  

(७)  ५४०१३ (२९-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतटल भातखळिर (िाांहदवली 
पूवग), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.समीर िट णावार (हहांर्णघाुं), श्री.वविय िाळे 
(भशवािीनर्र) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगा जिल्ह्यातील पनवेल, परण, पेण, खालापूर येथे रािणाऱया परींतु बाबेलापूर, वाण,े 
मुींबाबन येथ े काम करणाऱया कामगाराींना वैद्यकीय सेवेसाव  ‘राज्य कामगार ववमा योिना’ 
पनवेल येथील रुग्णालयात लागू करावी अशी मागणी थादनक लोकप्रदतदनधीींनी मािे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा या दरम्यान मा.कामगार मींत्री, याींच्याका े दनवेदनाद्वारे केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, लिान मुले व वयोवधृ्दाींना लिान आिारासाव  मुींबाबन िकीं वा वाणे या हवकाणी 
घेऊन िाणे श्य नसल्हयामुळे प्त ववमा योिनेच े पसै े पगारातनू कापून सुद्धा कामगाराींना 
सेवेचा लाभ घेणे श्य िोत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य कामगार ववमा योिना पनवेल येथील रुग्णालयात लागु करणेबाबाबाबत 
शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०७-२०१७) :(१) िे खरे आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
(३) पनवेल येथे राकावव सेवा रुग्णालय सुरु करण्याचा प्रताव ववचाराधीन आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
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नाभशि येथील महहला व नविात भशशट रुग्णालयाच्या इमारतीच ेबाांधिामाबाबत 
  

(८)  ५४०४० (३०-०८-२०१६).   श्री.पांिि भटिबळ (नाांदर्ाव) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील महिला व नविात मशश ुरुग्णालयाच्या इमारतीच ेमींिूर असलेले बाबाींधकाम 
मािे िून, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान सुरु झाले नसल्हयाचे दनदशगनास आले आिे, िे खरे 
आिे,  
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयाच ेबाबाींधकाम सुरु करण्यासाव  शासनामाबग त  कोणती कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१)  अींश:त खरे आिे. िागे अभावी महिला रूग्णालय 
अद्याप कायागजन्वत  झालेले नािी. तथावप, जिल्हिा रूग्णालय, नामशक येथ े ववशेष नविात 
मशशु कक्ष  थापन करण्यात आलेला असून कक्षाच ेनुतनीकरण  मािे म,े २०१३ मध्ये पूणग 
झालेले  आिे व सदर कक्ष  कायागजन्वत आिे.  
(२) मा. आयु्त, नामशक मिानगरपामलका याींचेका ेसदर रूग्णालयाचे बाबाींधकामाकरीता नामशक 
मिानगरपामलका िद्दीतील वााळा मशवारातील ३७ चौ. मम. के्षत्र  िागा ममळणकेरीता  
पावपुरावा सुरू आिे.  
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पटवग ववदभागतील ववववध रूग्णालयातील ७ रूग्णवाहहिा नादटरूस्त असयाबाबत 
  

(९)  ५४११९ (३०-०८-२०१६).   डॉ.भमभलांद मान े (नार्पूर उत्तर), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुवग ववदभागतील ग्रामीण व दगुमं भागातील आहदवासीींच्या आरोग्यासाव  पपल्ध करून 
देण्यात आलेल्हया १०८ ्रमीं माींकाचा ७ रूग्णवाहिका नादरुूत अवथेत मागील ३ महिन्यापासून 
प्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अदतदगुमं नक्षलग्रत भागातील गातचरोली, चींद्रपूर, गोंहदया या जिल्हियातील 
रूग्णवाहिकेच्या नादरुूत यादीमध्ये समावेश आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या रूग्णवाहिका दरुूत करून अथवा नववन रूग्णवाहिका आरोग्य ववभागाने 
ताकाळ पपल्ध करण्याची योिना आखली आिे काय, 
(४) असल्हयास, सदर नादरुूत रूग्णवाहिका दरुूत करण्यास अपयशी वरलेल्हया अतधकाऱयाींवर 
शासनाने कारवान केली आिे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाबनाची कारणे काय आिेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) व (२) िे खरे नािी.  
गातचरोली, चींद्रपूर, भींाारा, नागपूर, वधाग व गोहदया या जिल्ह्याींतनू प्राप्त माहितीनुसार कोवेिी 
१०८ ्रममाींकाच्या  रूग्णवाहिका  ३ महिन्याींपासून नादरुूत अवथेत प्या नािीत. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

दटष्ट्िाळी पररजस्थतीमटळे व िाम उपलब्ध न झायामटळे नाांदेड जि्यातील  
शेतिरी व िामर्ार शहरािड ेिात असयाबाबत 

  

(१०)  ५५२३१ (२४-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मराववाायासि नाींदेा जिल्हियातील नरसी व सवगच तालु्यात दषुकाळी पररथीती दनमागण 
झालेली असनू शासनाकाून रोिगार िमी योिना व इतर योिनेतून कामगाराींना काम ेपपल्ध 
िोत नसल्हयामुळे नागररक शिराका े िात असल्हयाची बाबाबाब मािे म-े२०१६ च्या शेव्च्या 
सप्तािात दनदशगनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबाबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ियिट मार रावल (२५-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

मौ.माळेर्ाव (ता.लोहा, जि.नाांदेड) येथील रोिर्ार हमी योिनेच्या  
िामात झालेला रै्रव्यवहार  

  

(११)  ५५३१२ (११-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.अभमन पुेंल 
(मटांबादेवी) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.माळेगाव (ता.लोिा, जि.नाींदेा) येथील रोिगार िमी योिनेच्या कामात अदनयममतता व 
गैरव्यविार झाल्हयाची बाबाबाब मािे मे, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आली, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्हयास, प्त प्रकरणी चौकशी केली आिे काय व यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ियिट मार रावल (२५-०७-२०१७) :(१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) मौ.माळेगाव (ता.लोिा, जि.नाींदेा) येथील रोिगार िमी योिनेतील कामाची चौकशी 
पपजिल्हिा कायग्रमम समन्वयक (मनरेगा) जिल्हिा पररषद नाींदेा याींनी केली असून सदर कामात 
अदनयममतता आढळून आल्हयान े दोषी ग्रामववकास अतधकारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बाबिावण्यात आली असनू ग्रामरोिगार सेवक व सिाय्यक कायग्रमम अतधकारी याींची सेवा 
समाप्त करण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील सवगसामान्य रुग्णाांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध होण्यासाठी सवग तालटक्याच्या 
हठिाणी िेनेररि औषधाांची दटिान ेउपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(१२)  ५६१४५ (३०-०८-२०१६).   श्री.मधटिरराव चव्हाण (तटळिापरू), श्री.िट णाल पाुंील (धटळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनटरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहटल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मटांब्रा िळवा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.हसन मटश्रीफ (िार्ल), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सटरेश लाड (ििगत), श्री.पाांडट रांर् बरोरा 
(शहापूर), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाुंील (िराड उत्तर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (ियाण 
पूवग), श्री.हनटमांत डोळस (माळभशरस), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािर्िीतभसांह पाुंील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहटल मोुें (पराांडा), श्री.सांदीप नानि (ऐरोली), श्री.हदलीप वळस-ेपाुंील 
(आांबेर्ाव), श्री.भास्िर िाधव (र्टहार्र), श्री.महेश (दादा) लाांडरे् (भोसरी), श्री.राहूल िट ल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनावणे (िटन्नर), श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाुंील 
(एरांडोल), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवगसामान्य रुग्णाींना वतात औषधे पपल्ध िोण्यासाव  सवग तालु्याच्या 
हवकाणी िनेेररक औषधाींची दकुान ेपपल्ध करण्याची राज्य शासनाची योिना असल्हयाच ेमािे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान दनदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील दकुानाींसाव  तालुका तरावरील थादनक वराज्य सींथाींना ववनींती 
केली असून िी दकुान ेकोणया कालावधीत िकती दकुान ेपपल्ध करून देणार आिेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) व (२) िोय,  मिाराषट्रामध्ये  प्रायोतगक तवावर राज्य 
कामगार ववमा योिना रूग्णालयाींमध्ये  िनऔषधी कें द्र सुरू करण्याच े शासन तरावर 
ववचाराधीन आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  
िट रुम (जि.अिोला) तालटक्यातील प्राथभमि आरोग् य िें द्रातील रुग्णवाहहिेत इांधन नसयाने 



वव.स. ३४१ (9) 

नविात बाभलिेला रुग्णालयात नणे्यास ववलांब झायाबाबत 
  

(१३)  ५६७०९ (३०-०८-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (भशवडी) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरुम (जि.अकोला) ताल्ुयातील प्राथममक आरोग्य कें द्रातील रुग्णवाहिकेत इींधन नसल्हयान े
नविात बाबामलकेला रुग्णालयात नेण्यास ववलींबाब झाल्हयामळेु हदनाींक ५ म,े २०१६ रोिी वा 
यासुमारास मृय ुझाला, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी राज्य मानवी ि्क आयोगाच्या अध्यक्षाींनी जिल्हिा आरोग्य 
अतधकाऱयाींका े हदनाींक ३० म,े २०१६ पयतं पष्ीकरणामक अिवाल मातगतला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हिा आरोग्य अतधकाऱयाींनी खुलासा पावववला आिे काय, याचे वरुप काय 
आिे व यानुषींगान ेयाप्रकरणी दोषी असलेल्हया ववरुध्द कोणती कारवान करण्यात आली वा येत 
आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१)  िे खरे नािी. बाबामलकेच्या पाल्हयाींनी सींदभग सेवेचा सल्हला 
नाकारल्हयान े रूग्णवाहिकेची गरि पालेली नािी. यामळेु रूग्णवाहिकेत इींधन नसल्हयान े
बाबामलकेला रूग्णालयात नेण्यास ववलींबाब  झाला  असे म्िणता येत नािी. 
(२) व (३) िे खरे नािी. राज्य मानवी ि्क आयोगाच्या अध्यक्षाींनी जिल्हिा आरोग्य अतधकारी 
याींचेका े हद. ३०.०५.२०१६ पयतं कोणतािी पष्ीकरणामक अिवाल मातगतलेला नािी. 
यामुळे खुलासा पावववण्यात आलेला नािी. 

___________ 
  
त्र्यांबिेश् वर (जि.नाभशि) येथ ेदोन वषागपूवी ग्रामीण रुग् णालयाच ेरुपाांतर जि हा रुग् णालयात 

होऊनही अद्यापपयतं रुग् णाांना िोणत् याच सोयीसटववधा उपलब् ध नसयाबाबत 
  

(१४)  ५६९५२ (३०-०८-२०१६).   श्री.योरे्श (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे 
(भसन्नर) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबाबकेश् वर (जि.नामशक) येथ ेदोन वषागपूवी ग्रामीण रुग् णालयाच ेरुपाींतर जिल्ह िा रुग् णालयात 
िोऊनिी अद्यापपयतं रुग् णाींना कोण याच सोयीसुववधा पपल् ध नसल्ह यान े तेथील रुग् णाींना 
नामशक येथे पपचारासाव  िाव ेलागत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, या पपजिल्ह िा रुग् णालयात आवश् यक  या सुववधा ताताीने पुरववण् यासींदभागत 
शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१)  अींश:त  खरे आिे. हद. ०९ िून, २०१४ रोिीच्या शासन 
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दनणगयान्वये त्र्यींबाबकेश्वर  येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे  ५० खा्ाींच्या पपजिल्हिा  
रूग्णालयामध्ये शे्रणीवधगन करण्यात आलेले आिे. तेथील रूग्णाींना सोयी सुववधा पपल्ध 
आिेत. तथावप, आवश्यकतेनुसार गरि असल्हयास, जिल्हिा रूग्णालय, नामशक/ ववभागीय सींदभग 
सेवा रूग्णालय, नामशक येथ ेपावववण्यात येत.े 
(२) शे्रणीवतधगत ५० खा्ाींच्या रूग्णालयासाव  आकृतीबाबींधानुसार पददनममगती करण्यास हद.२ 
िानेवारी, २०१७ रोिीच्या शासन दनणगयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आिे. रूग्णालय 
पभारण्यासाव  िवळपास िागा पपल्ध िोणे व रूग्णालयासाव  आवश्यक यींत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीसाव  के्षत्रत्रय तरावरून प्रताव शासनमान्यतेसाव  सादर करणे, इयादी 
बाबाबाबीसींबाबींधात के्षत्रत्रय तरावर कायगवािी चाल ूआिे.  
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

वाभशम जि्यातील मेडशी येथील प्राथभमि िें द्रात सोयीसटववधाांचा अभाव असयाबाबत 
  

(१५)  ५९६३५ (३०-०८-२०१६).   श्री.अभमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम जिल्ह्यातील मेाशी येथील प्राथममक कें द्रात वीि, पाणी अवच्छ शौचालये या 
असुववधा असल्हयाने येथे कु्ूींबाब दनयोिन शत्रि्रमयाींसाव  दाखल िोणाऱया रुग्णाींना नािक त्रास 
सोसावा लागत असल्हयाचे मािे माचग, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, शासनान े चौकशी करून येथील असुववधा दरू करण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. सन २०१५-१६ या वषागत वामशम 
जिल्ह्यातील प्राथममक आरोग्य  कें द्र  मेाशी  येथे २७४ एवढ्या कु्ुींबाब दनयोिन शत्रि्रमया 
सुखरूप व यशवीरीया करण्यात आलेल्हया आिेत. तसेच येथील  वीि पुरववा  नेिमी चाल ू
असतो, खींाीत झाल्हयास िनरे्र व इन्व्ि ग्सगची  सोय केलेली आिे. सदर कें द्राच्या आवारात 
ववद्युत पींप बाबसववलेल्हया २ बाबोअर कायागन्वीत असनू याद्वारे आवश्यक तेवढा पाणीपुरववा 
सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राला केला िातो. प्रा.आ.कें द्रामध्ये दनयु्त केलेल्हया वीपरमार्फग त  
हदवसातून २ वेळा शौचालय, बाबाथरूम, दवाखाना व दवाखान्याच्या पररसराची वच्छता केली 
िाते. 
(२) मेाशी प्राथममक आरोग्य कें द्र िे अकोला-वामशम या मिामागागवर लागून असल्हयामुळे या 
हवकाणी सवग प्राथममक वरूपाच्या आरोग्य सुववधा आवश्यक या प्रमाणात वेवण्यात आलेल्हया 
आिेत. रूग्णाींना कोणयािी प्रकारचा त्रास झालेला नसल्हयाने चौकशी करण्यात आलेली नािी.  
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी.  

___________ 
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राज्य िामर्ार ववमा योिनेमध्ये हॉजस्पुंसची सांख्या वाढववण्याबाबत 
  

(१६)  ६०६४० (३०-०८-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), डॉ.भमभलांद माने (नार्पूर 
उत्तर) : सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात ववववध आथापनाींमध्ये राज्य ववमा योिनते एकूण ९४,०७,४४० लाख इतके 
लाभाथी कामगार आिेत आणण इत्या मोठया सींख्येने असलेल्हया कामगाराींचे आरोग्य सुववधा 
पुरववण्यासाव  राज्यभरात एकूण केवळ १४ िॉजप्ल्हस आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ३९५२ कामगाराींमागे केवळ एकच खा् असल्हयाची ध्कादायक माहिती मािे 
म,े २०१६ मध्ये दनदशगनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाच्या राज्य कामगार ववमा योिनेमध्ये िॉजप्ल्हसची सींख्या 
वाढववण्याबाबाबाबत शासन दनणगय घेणार आिे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-०७-२०१७) :(१)  िे अींशत: खरे आिे. 
     राज्य  कामगार ववमा योिने अींतगगत राज्यात एकूण २४,००,२९० नोंदणीकृत ववमाधारक 
असून सुमारे ९६,०१,१६० लाभाथी आिेत. सवग लाभार्थयांना राज्यातील १४ राकाववयो 
रुग्णालयाींमाबग त ववशेष बाबािय व आींतररुग्ण पपचार पुरववण्यात येतात. ज्या हवकाणी राकावव 
योिनेअींतगगत रुग्णालय नािी तेथे ववमाधारकाींना ववशेषज्ञ बाबािय व आींतररुग्ण पपचार 
पुरववण्याकररता राकावव मिामींाळामाबग त २९ खािगी रुग्णालयाींशी आणण अदतववमशष् पपचार 
पुरववण्याकररता १४३ खािगी रुग्णालयाशी ्ाय-अप करण्यात आले आिे. 
(२)  िे खरे आिे. 
     तथापी, आवश्यक या हवकाणी खािगी रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करुन वैद्यकीय सेवा 
पपल्ध करुन देण्यात आल्हया आिेत. 
(३) राकावव योिने अींतगगत नववन रुग्णालय सुरु करण्याची बाबाबाब िी धोरणामक असून 
यासींदभागत राकावव मिामींाळ नवी हदल्हली माबग त वेळोवळेी दनणगय घेण्यात येतात. 
     राकावव मिामींाळाने बाबु्ीबाबोरी नागपूर येथ े१००  खा्ाींचे रुग्णालय सुरु करण्याचा दनणगय 
घेतला असून राकाववयो रुग्णालय नामशक येथील मींिूर १०० खा्ाींच्या सींख्येत वाढ करुन या 
हवकाणी २०० खा्ा सुरु करण्याच ेप्रताववत आिे. 
     कें द्र शासनान े राकावव योिना लागू असलेल्हया २० जिल्हियातील पवगरीत सींपूणग के्षत्रात 
राकावव योिना लागू केली असनू याअनुषींगाने चाकण, राींिणगाव, सातारा, हिींिेवााी, पनवेल 
व वाळूींि येथ े६ नवीन राकावव रुग्णालये सुरु करण्याचे प्रताववत आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  

घाुंांिी (जि.यवतमाळ) तालटक्यातील िृषी अधधिारी याांनी िलयटक्त भशवार  
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योिनेच्या िामात िेलेया रै्रव्यवहाराबाबत  
  

(१७)  ६४१५८ (२४-०८-२०१६).   श्री.रािट तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) ताल्ुयातील श्री.आर.व्िी.मोळोदे तालुका कृषी अतधकारी, याींनी 
िलयु्त मशवार योिनेच्या कामात केलेल्हया गैरव्यविाराची मींत्रालयीन तरावरुन सममती 
नेमून चौकशी करण्याबाबाबाबत थादनक लोकप्रदतदनधी (आणी) याींनी मा.कृषी मींत्री याींना हदनाींक 
१० डासेंबाबर, २०१५ रोिी वा या सुमारास दनवेदन देऊन मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्त मागणीनुसार सदरिू प्रकरणी चौकशी सममती नेमण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीपूणग झाली काय, चौकशीचे दनषकषग काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२५-०७-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) िोय. 
(i) त्रमारीत नमूद केल्हयाप्रमाणे बाबींधाऱयास भेगा पाल्हयाच े आरोपात तर्थय नसल्हयाच े आढळून 
आले. 
(ii) मौिा वघार्ाकळी ग् ्रम.१/१३ चे मसमें् नाला बाबाींध खोलीकरणाचे काम करताना कृवष 
आयु्तालयान े याींच े पररपत्रकामध्ये घालून हदलेल्हया सचूनाींच े पल्हलींघन झालेले असल्हयामळेु 
“बाबींधारा नसतानासुद्धा खोलीकरणाचे काम दनयमबाबा्य केले” या आरोपात तर्थय असल्हयाच े
आढळून आले असनू आयु्त कृवष याींनी ववभागीय कृवष सिसींचालक, अमरावती याींना 
म.ना.से. (मशत व अवपल) दनयम १९७९ मधील दनयम १० प्रमाणे कायगवािी करण्याबाबाबाबत 
कळववले आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

र्डधचरोली जिहयातील एुंापली तालटक्यातील दासर्टडा र्ावातील  
आरोग्य िें द्र बांद असयाबाबत 

  

(१८)  ६५६२४ (१०-०१-२०१७).   डॉ.भमभलांद मान े(नार्पूर उत्तर) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गातचरोली जिल्हियातील ए्ापल्हली तालु्यातील दासगुाा गावातील गॅट्रोचा आिाराकरीता 
आरोग्य कें द्र बाबींद असल्हयान े सदर रूग्णाींना ताींत्रीक पपचार ्यावा लागल्हयान े तीन लोकाींचा 
मृयू झाले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्त प्रकरणी शासनामाबग त चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व यानुषींगाने कोणती कायगवािी करण्यात आली 
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वा येत आिे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आिे.  आरोग्य कें द्र बाबींद नव्ित.े तथावप, 
गॅट्रोच्या आिारामुळे दोन लोकाींचा मृयू झाला िे खरे आिे. 
(२) व (३) िोय. प्त प्रकरणी केलेल्हया चौकशीनुसार, मृयू पावलेल्हया पहिल्हया व्य्तीने 
शेतात काम करीत असताना शेतातील बाबाींधामधील साचलेले दवुषत पाणी वपण्यास वापरले.   
याच रात्री िेवणानींतर याला िगवण व पल्ीचा त्रास सुरु झाला. पिा्े याची पनी पपकें द्र 
पून्नूरवरुन आरोग्य सेववकेला घेऊन आली. परींतु याआधीच रुग्ण मृयू पावलेला िोता. 
यानींतर दासगुाा गावात सवेक्षण केले असता गॅट्रोचा दसुरा रुग्ण आढळून आला. यावर 
आवश्यक तो औषधोपचार करुन ताताीन े प्राथममक आरोग्य कें द्र कसनसूर येथून वैद्यकीय 
अतधकारी याींना रुग्णवाहिका व साथरोग िकट्ससि बाबोलावून घेण्यात आले. वैद्यकीय 
अतधकाऱयानी रुग्णावर औषधोपचार केले, तथावप, पपचारादरम्यान रुग्णाचा मृयू झाला. 
     सदर प्रकरणी वैद्यकीय अतधकारी व आरोग्य कमगचारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बाबिाववण्यात आलेली आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  
राज्यात रािीव र्ाांधी िीवनदायी आरोग्य योिनेतील समाववष्ट्ुं असलेली िाही रुग्णालये खोुंी 

िार्दपर ेतयार िरुन बनावुं रुग्ण दाखवून शासनाची फसवणूि िेयाबाबत 
  

(१९)  ६६४९३ (१६-१२-२०१६).   श्री.उहास पाुंील (भशरोळ) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनतेील समाववष् असलेली कािी रुग्णालये 
खो्ी कागदपत्र े तयार करुन बाबनाव् रुग्ण दाखवून शासनाची बसवणूक केल्हयाबाबाबाबत या 
रुग्णालयाींची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हिा शल्हयतचिकसक, छत्रपती प्रममलारािे रुग्णालय 
याींच्याका ेएका मशष्मींाळाने हदनाींक २६ ऑग्, २०१६ रोिी वा यासुमारास केली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्त मागणीनुसार चौकशी करण्यात आली आिे काय, यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार दोषीींवर कोणती कारवान करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०७-२०१७) :(१)   रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेत समाववष् 
खािगी रूग्णाींलयातून सुरू असलेल्हया गैर कारभाराबाबाबाबत चचाग करण्यासाव  भारतीय िनता 
पा्ी, कोल्हिापूर याींच्या हद. ६ ऑग्, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हिातधकारी कोल्हिापूर याींची 
वेळ मातगतली िोती. जिल्हिातधकारी कोल्हिापूर याींच्या आदेशानसुार जिल्हिा शल्हय तचकीसक, 
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कोल्हिापूर याींनी हद.२६ ऑग्,२०१६ रोिी मशष्मींाळासोबाबत बाबवैक घेतली. सदर बाबैवकीमध्ये 
योिनेच्या कायगपध्दतीची माहिती देण्यात आली व बाबनाव् रुग्ण पपचार घेऊ शकत नािी, असे 
पष् केले. तसेच कािी त्रमारी असतील तर या दनदगशनास आणण्याबाबाबाबत साींतगतले. परींत ु
कोणतेिी दनवेदन व लेखी त्रमार देण्यात आली नािी. 
(२) (३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धटळे जिहा रुग्णालय भाऊसाहेब हहरे शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयाच्या  
इमारतीत स्थलाांतररत िरण्याबाबत 

  

(२०)  ६७८६१ (१०-०१-२०१७).   श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अभमन पुेंल (मटांबादेवी), श्री.आभसफ शखे (मालेर्ाांव मध्य) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हिा रुग्णालय भाऊसािेबाब हिरे शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालयाच्या इमारतीत 
थलाींतररत करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यानींतर जिल्हिा रुग्णालयाच्या िुन्या इमारतीत नवीन दोनशे खा्ाींचे रुग्णालय 
सुरु िोणे अपेक्षक्षत िोत ेपरींतू अद्यापिी ते सुरु झाले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्त प्रश्न १ व २ नुसार शासनाने दनणगय घेऊन शिराच्या मध्यवती हवकाणी 
असलेल्हया िुन्या इमारतीत ताताीने २०० खा्ाींचे रुगणालय सुरु करण्याबाबाबाबत कोणती 
कायगवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) व (३) िोय. िे खरे आिे. शासन दनणगय हद.२.१.२०१७ अन्वये १०० खा्ाींच े सामान्य 
रुग्णालय व १०० खा्ाींच ेमहिला व नविात मशश ुरुग्णालयासाव  पदे मींिूर करण्यात आलेली 
आिेत. सदर पदे भरण्याची कायगवािी करण्यात येत आिे.  तसेच रुग्णालयाच्या 
आवश्यकतेनुसार पपकरणे, यींत्रसामुग्री व औषधाींचा प्रताव तयार करण्याची कायगवािी के्षत्रत्रय 
तरावर सुरु आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

रािीव र्ाांधी िीवनदायी आरोग्य योिनेत समाववष्ट्ठ असलेया अनिे 
बाबीांची अांमलबिावणी िरण्यात येत नसयाबाबत 

  

(२१)  ६७८७७ (१०-०१-२०१७).   श्री.सटरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनते समाववष् असलेल्हया राज्यातील व ववशेषत: 
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कोल्हिापुर जिल्ह्यातील रूग्णालयाकाून रूग्ण दाखल िोताच रोग दनदान करणे, यासाव  
आवश्यक चाचन्या, मस्ी अथवा एमआरआय कॅन व औषध े व दोन वेळचे िेवण या सवग 
गोष्ी मोबत करणे या बाबाबाबीींची अींमलबाबिावणी करण्यात येत नसल्हयाची बाबाबाब मािे सप् े्ंबाबर 
२०१६ दरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्हयास, रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेच्या करारामध्ये प्रकरण-४ मधील 
कलम १, २ आणण प्रकरण-६(२) व ९(१) मधील तरतूदीनुसार ॲिीओग्राबी, एमआरआय व 
इतर मिागाी वैद्यकीय चाचण्या मोबत एमआरआय करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय 
(३) असल्हयास, सदर तरतूदीींची अींमलबाबिावणी न िोण्याची सवगसाधारण कारणे कोणती आिेत 
व मोबत चाचण्या न करणाऱया रूग्णालयाींवर शासनान ेकोणती कारवान केली आिे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-०७-२०१७) :(१) िे अींशत: खरे आिे.  
     योिनेंतगगत मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये ववववध कारणाींसाव  राज्यातुन एकुण २३९ त्रमारी 
प्राप्त झाल्हया असुन यापैकी २०० त्रमारीींच े दनराकरण करण्यात आले आिे. पवगररत ३९ 
त्रमारीींच ेदनराकरण करण्याची प्रि्रमया सुरु आिे.  
     ववशेषत: कोल्हिापुर जिल्हियामध्ये मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये रुग्णाींकाून अदतरर्त पैसे 
घेतल्हयाच्या एकुण २३ त्रमारी प्राप्त झाल्हया असुन यापकैी २१ त्रमारीींच े दनराकरण करण्यात 
आले आिे. पवगररत २ त्रमारीींचे दनराकरण करण्याची प्रि्रमया सुरु आिे.   
(२) िे खरे आिे.  
     रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगगत ९७१ पपचार पध्दतीपैकी सवग पपचाराींसाव  
व रोगदनदानासाव  लागणाऱया आवश्यक चाचण्या अींगीकृत रुग्णालयाींमाबग त मोबत करण्याची 
तरतुद आिे.   
(३) कािी रुग्णालयाींनी योिनेचा गैरबायदा घेतल्हयामुळे पपरो्त तरतुदीींची अींमलबाबिावणी 
झालेली नािी. अशा रुग्णाींलयावर दनलींबाबनाची िकीं वा अींगीकरण रद्द करण्याची कायगवािी 
करण्यात आलेली आिे.  
     आिपयतं ववववध कारणाींसाव  राज्यातील ५३ रुग्णालयाींचे  दनलींबाबन करण्यात आले िोते. 
यापैकी त्रमारीींचे दनराकरण केल्हयानींतर २७ रुग्णालयाींच ेदनलींबाबन रद्द केले आिे. सद्यजथतीत 
८ रुग्णालये दनलींबाबन जथतीत असून पवगररत १८ रुग्णालयाींच ेअींगीकरण रद्द करण्यात आलेले 
आिे.    
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी.  

___________ 
  

अमरावती जि्यातील वलर्ाांव येथील प्राथभमि आरोग्य िें द्राच्या  
नवीन इमारतीच ेबाांधिाम पटणग िरण्याबाबत 

  

(२२)  ६८०५० (१०-०१-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ह्यातील वलगाींव येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या नवीन इमारतीसाव  
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कोट्यवधीचा दनधी मींिूर झाला असल्हयामळेु गेल्हया ८ त े१० महिन्यापूवी इमारतीच ेबाबाींधकाम 
सुरु झाले िोत ेमात्र िे बाबाींधकाम अध्यागवरच थाींबाबल्हयान ेरुग्णाींची िनु्या इमारतीत गैरसोय िोत 
असल्हयाच ेमािे ऑग्, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करुन सदर काम पुणग करण्याबाबाबाबत शासनान े कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सद्य:जथतीत अध्याग भागावरील लॅबाबचे काम पूणग झाले असून अध्याग भागावरील काम े
पूणग करण्याची कायगवािी सुरु आिे. सदर काम पूणग करण्यास हद. १५.०५.२०१७ पयतंची मुदत 
देण्यात आलेली िोती. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात आपात्िालीन पररस्थतीत रुग्णाांना तातडीने वैद्यिीय सेवा देण्याबाबत 
  

(२३)  ६८३०५ (१०-०१-२०१७).   डॉ.पतांर्राव िदम (पलसू िडरे्ाव), श्री.समीर िट णावार 
(हहांर्णघाुं), श्री.तानािी मटुंिट ले (हहांर्ोली) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब 
ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आपाकालीन पररथतीत रुग्णाींना ताताीने वैद्यकीय सेवा देण्यासाव  आरोग्य 
ववभागाने सुरु केलेल्हया १०८ रुग्णवाहिका सेवा रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात नेण्यास नकार 
देण्यात येत,े िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, राज्य मानवी ि्क आयोगान े१०८ रुग्णवाहिका सवेेकाून खासगी रुग्णालयात 
नेण्यास नाकारण्यामागील खुलासा मातगतल्हयाच े मािे ऑग्, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान 
दनदशगनास आले, िे िी खरे आिे काय 
(३) असल्हयास, रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात न नेण्यामागील कारणे काय याबाबाबाबत राज्याचा 
आरोग्य ववभाग व आरोग्य ववभागाने राज्य मानवी ि्क आयोगाला केलेल्हया खुलाशाबाबाबाबतच्या 
सींपूणग तपशील काय आिेत, 
(४) असल्हयास, १०८ रुग्णवाहिका सेवा रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात नेण्यात यावी याबाबाबाबत 
शासनतरावरुन कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (२५-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आिे. आपाकालीन वैद्यकीय सेवा 
प्रकल्हपाच्या कायगपध्दती व मागगदशगक तवानसुार सरकारी, दनमसरकारी व रािीव गाींधी 
िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगगत असणाऱया रुग्णालयात सींबाबींतधत रुग्णाला रुग्णवाहिकेमाबग त 
नेता येते. शासकीय रुग्णालयात पपचार पपल्ध असल्हयास खािगी रुग्णालयात रुग्णास नेता 
येत नािी. 
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(२) िे खरे नािी. राज्य मानवी ि्क आयोगाचे खुलासा मातगतल्हयाचे पत्र मािे ऑग्, २०१६ 
वा यादरम्यानच्या कालावधीत कायागलयात प्राप्त झालेले नािी. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

वाभशम जि्यातील ररसोड येथ ेपोभलस स्ुेंशन लारू्न असलेया ३ एिर  
िारे्त प्राथभमि आरोग्य िें द्र सटरु िरण्याबाबत 

  

(२४)  ६८३३८ (२७-०१-२०१७).   श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.अभमन पुेंल (मटांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जिल्ह्यातील ररसोा येथे पोमलस ्ेशन लागून असलेल्हया ३ एकर िागेत 
प्राथममक आरोग्य कें द्र सुरु िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सन १९९७ च्या दरम्यान ररसोा येथ ेग्रामीण रुग्णालय सुरु झाल्हयामुळे ररसोा 
येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र मोप येथे थलाींतरीत करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, करोाो मालमतेका े जि.प. वामशम याींच े दलुगक्ष िोत आिे या िागेवर 
अदत्रममण, इमारतीचे तोाबोा, अवैध धींदे िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास. जिल्हिा पररषद वामशम याींचेकाून या मालमतच े ितन करण्यासाव  काय 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) िोय. िे खरे आिे. 
(३) व (४) िे खरे नािी. सद्य:जथतीत प्राथममक आरोग्य कें द्र ररसोा येथे तालकुा आरोग् य 
अतधकारी कायागलय व ग्रामीण रुग्णालय ररसोा अींतगगत क्षयरोग कायग्रममातील ाॉ्सें्र सुरु 
आिे. तसेच तेथ ेशिरी भागातील माता व बाबालकाींसाव  लसीकरणाकरीता दर गुरुवारी आरोग्य 
पोषण व समुपदेशन हदनाच े आयोिन दनयममतपण े करण्यात येत आिे. ६ कमगचारी तथेील 
दनवासथानात रिात असल्हयाने दनवासथानाची व सींपूणग िागेची देखभाल व सुरक्षक्षतता 
राखली िाते. 
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  
 

अमरावती जिहयातील परतवाडा मार्ागवरील असोर्ावपूणाग येथील  
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प्राथभमि आरोग्य िें द्रातील दटरवस्था 
  

(२५)  ६८४९१ (१०-०१-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेवे), श्री.अभमन पुेंल 
(मटांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी) : सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हियातील परतवााा मागागवरील असोगावपूणाग येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
प्रथमोपचारामशवाय कोणयािी सुववधा पपल्ध नसल्हयाचे मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये वा या 
दरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, या कें द्रात प्रसुतीकररता सोय नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्त प्रश्न १ व २ नुसार शासनाने चौकशी करुन येथील वैद्यकीय 
अतधकाऱयाींकाून रुग्णाींना दिेदार आरोग्य सेवा देण्यासोबाबतच येथे प्रसुती कक्ष सुरु करण्याबाबाबाबत 
कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. अमरावती जिल्हिा, आसेगावपूणाग प्राथममक 
आरोग्य कें द्र येथ े प्रथमोपचाराव्यदतरर्त आींतररुग्ण, बाबाियरुग्ण, कु्ुींबाब कल्हयाण शत्रि्रमया 
केल्हया िातात. तसेच राषट्रीय आरोग्य कायग्रममाखालील योिना राबाबववल्हया िातात. 
(२) िे खरे नािी. या कें द्रात प्रसुतीगिृ पपल्ध असून मािे एवप्रल, २०१६ ते डासेंबाबर, २०१६ या 
कालावधीत एकूण ३७ प्रसुती करण्यात आलेल्हया आिेत. 
(३) प्राथममक आरोग्य कें द्र आसेगावपूणाग येथील रुग्णाींना दिेदार सवेा ममळण्यासाव  वैद्यकीय 
अतधकाऱयाींची पदे भरलेली आिेत, तसेच आवश् यक औषधसावािी पपल्ध आिे. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील शेतिऱयाांच्या मटलाांसाठी ३०० िोुंीांची रोिर्ार हमी 
योिना राबववण्याच्या तनणगयाबाबत 

  

(२६)  ६८९७० (१६-०१-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.पाांडट रांर् बरोरा 
(शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराववाड्यातील शेतकऱयाींच्या मुलाींसाव  ३०० को्ीची रोिगार िमी योिना राबाबववण्याचा 
दनणगय शासनाने मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यानुसार शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 
श्री. ियिट मार रावल (२५-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
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(२) व (३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
___________ 

  
खारफट ुंी सांरक्षण ववभार्ात अपटऱया िमगचाऱयाांमटळे व पटरेश्या वाहनसटववधेअभावी होणारी रै्रसोय 
  

(२७)  ६९९१० (२७-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोनसर) :   सन्माननीय वन े मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबनसि राज्यातील खारबु्ी काींदळवळ वन सींरक्षण ववभाग २०१२ साली थापन 
झाल्हयापासून राज्यातील ६ सागरी जिल्ह्याींकरीता एकुण ब्त ६४ कमगचारी या अपुऱया 
कमगचारी वृींदासि काम करीत असल्हयान े याींचेवर कामाींचा प्रचींा ताण पात असल्हयची बाबाबाब 
मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान दनदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सागरी िकनाऱयावरील खारबु्ीींवर असींख्य झोपड्या व बाबाींधकाम 
व्यावसादयकाींकाुन मोठया प्रमाणावर अदत्रममण ेिोत असल्हयान ेमा.मुींबाबन पच्च न्यायालयाींनेिी 
याबाबाबाबत प्रशासनाववरुध्द काक ताशेरे ओढले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य शासनान ेसन २०१२ साली सुरू केलेल्हया खारबु्ी सींरक्षण ववभाग अपुऱया 
कमगचाऱयाींमुळे अदत्रममणे राखण्यात कमी पातात तसचे मुींबाबन पपनगर, वाणे, रायगा 
रनातगरी, मसींधुदगुग या सागरी जिल्ह्यातील साापेाच ििार िे््र राखीव खारबु्ी 
वनपतीच्या रक्षणाची िबाबाबाबदारी असूनिी या ववभागास गतीसाव  पुरेशी वािन व्यवथा 
नसल्हयान ेअदत्रममण ेआ्ो्यात आणणे अयींत कव ण झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी पुरेशी वािन व्यवथा व अतधक अदतरर्त कमगचाऱयाींची पपल्धता 
करून देण्याबाबाबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सटधीर मटनर्ांुंीवार (२१-०६-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
     मुींबाबनसि राज्यातील काींदळवन के्षत्राचे व्यवथापन व सींवधगनासाव  काींदळवन कक्ष, मुींबाबन 
या वतींत्र कक्षाची दनममगती करण्यात आली आिे. सदर काींदळवन कक्षासाव  मुख्य वनसींरक्षक 
(काींदळवन कक्ष), मुींबाबन याींच्या अतधपयाखाली नवीन ३७ पदाींची दनममगती करण्यात आली. 
तद्नींतर मुींबाबन काींदळवन सींधारण घ्कासाव  ३० पदे या कक्षाका े वगग करण्यात आली. या 
व्यदतरर्त सावींतवााी वन ववभागातील १८, तचपळून वन ववभागातील ३ व ािाणू वन 
ववभागातील ३ अस े प्रादेमशक ववभागातील एकूण २४ कमगचारी काींदळवनाच्या सींरक्षणासाव  
कायगरत आिेत.  
(२)  सागरी िकनाऱयावरील खारबु्ीींवर कािी हवकाणी झोपापट्टयाींच ेबाबाींधकाम आढळलेले आिे. 
परींतु बाबाींधकाम ववकासकाींकाून वन ववभागाच्या ता्यातील काींदळवन के्षत्रावर अदत्रममण 
झालेले नािी. 
 
     

मा.पच्च न्यायालय, मुींबाबन िनहित यातचका २१८/२०१३ नवी मुींबाबन के्षत्रासाव  तर 
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बौिदारी िनहित यातचका ४६/२०१३ मध्ये बाबिृन्मुींबाबन के्षत्रासाव  ववभागीय आयु्त कोंकण याींचे 
अध्येक्षतेखाली त्रमार दनवारण सममया थापण करण्याच े दनदेश शासनास हदले िोते. 
यानुषींगान े शासन दनणगय हदनाींक ३.१०.२०१५ अन्वये नवी मुींबाबन साव  तर शासन दनणगय 
हदनाींक १३.१०.२०१६ अन्वये बाबिृन्मुींबाबनसाव  त्रमार दनवारण सममया थापन केल्हया असून 
सममयाींचे कामिी रीतसर चालू आिे. 
(३) व (४) मुींबाबन, मुींबाबन पपनगर, वाणे, नवी मुींबाबन या मिापामलकेच्या िद्दीतील काींदळवन 
के्षत्राचे प्रभावी व्यवथापन तसचे काींदळवन कक्षाच्या बाबळक्ीकरण करण्यासाव  काींदळवन 
सींधारण घ्क (Mumbai Mangrove Conservation Unit) ची दनममगती झाली आिे. तसेच 
कक्षास ६ िीपचा पुरववा करण्यात आला असनू ४ मो्ार सायकलीसाव  काींदळवन प्रदतषवान 
अींतगगत तरतूद करण्यात आली आिे.  
     काींदळवन कक्षाने िादा कमगचारी वगग ममळण्याबाबाबाबत केलेल्हया मागणीच्या अनुषींगाने 
शासन पत्र हदनाींक १९.१०.२०१६ अन्वये प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन बाबल प्रमुख), मिाराषट्र 
राज्य, नागपूर याींना वन ववभागात इतरत्र कायगरत िादाची पदे पुनववगदनयोिन 
(redeployment) द्वारे काींदळवन कक्षास पपल्ध करुन देणेबाबाबाबत दनदेश देण्यात आले असून 
यानुसार कायगवािी करण्यात येत आिे. 
     काींदळवन सींरक्षक्षत के्षत्रात वन ववभागामाबग त दनयममत गत करुन खारबु्ीच्या झाााींची 
तोा िोऊ नये तसेच यावर भराव िोणार नािी, याकररता सवगतोपरी दक्षता घेण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नाभशि येथील सांदभागत रुग्णालयातील मूरवपांड प्रत्यारोपण ववभार्ातील भसयाम  
यांरणा रे् या िाही हदवसाांपासून ताांबरि बबघाडामटळे बांद पडयाबाबत 

  

(२८)  ७०७९५ (१०-०१-२०१७).   श्री.योरे्श (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील सींदभागत रुग्णालयातील मूत्रवपींा प्रयारोपण ववभागातील मसयाम यींत्रणा 
गेल्ह या कािी हदवसाींपासून ताींत्रत्रक त्रबाबघााामुळे बाबींद पाल्हयाचे मािे सप् े्ंबाबर, २०१६ च्या शेव्च्या 
आववड्यात दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मसयाम यींत्रणा त्रबाबघााामुळे नामशक जिल्ह्यासि पतर मिाराषट्रातील मूत्रवपींा 
ववकाराचे ििारो रुग्णाींचे आतथगक नुकसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रुग्णालयात करोाो रुपये खचग करुन घेण्यात आलेल्हया अयाधुदनक 
यींत्रणेची देखभाल व दरुुतीका े रुग्णालय प्रशासनाकाून दलुगक्ष िोत असून रुग्णालयातील 
एकािी यींत्रणेच ेपॉवर ऑडा् अद्यापिी झाले नािी, िे िी खरे आिे काय, असल्हयास, याींची 
कारणे काय आिेत. 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी ताताीने चौकशी करुन मसयाम यींत्रणा सुरु करण्याबाबाबाबत कोणया 
पपाययोिना केल्हया आिेत व याबाबाबाबत सद्य:जथती काय आिे ? 
डॉ. दीपि सावांत (२५-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आिे.  
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     नामशक येथील ववभागीय सींदभग सेवा रूग्णालयातील मूत्रवपींा  प्रयारोपण ववभागातील 
दोन सी-आमग मशीनपैकी एक ममशन हद. २२.०८.२०१६ पासून  सॉफ़््वेअर  करप््  झाल्हयाने 
ना-दरुूत झाले आिे.  
(२) िे खरे नािी. 
     दोन सी- आमग मशीनपैकी एक सुजथतीत चालू असल्हयाने पपचारासाव  येणा-या रूग्णाींना 
कोणयािी प्रकारचा आतथगक र्फ्का बाबसलेला नािी.  
(३) नादरुूत असलेल्हया ममशनचा वावषगक देखभाल करार मे िर्फमलप्स इींडाया मल., मुींबाबन या 
कीं पनीशी करण्यात आलेला आिे. सदर ममशन दरुूतीच्या खचागस मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली असनू ममशन दरुूतीची कायगवािी करण्यात येत आिे. तसेच सींपूणग ववद्युत सयींत्रचे 
एनिी  ऑडा्  मिाराषट्र  पिाग ववकास प्रातधकरण, पुणे याींचे मार्फग त  करण्यात आले असून 
अिवाल अद्याप अप्राप्त आिे.  
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी.  

___________ 
  
चांदर्ड (जि.िोहापूर) तालटक्यातील हेरे प्राथभमि आरोग्य िें द्रािड ेवाहनाची सोय नसयाबाबत 
  

(२९)  ७११७० (१०-०१-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसान-िट पेिर (चांदर्ड) :   सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगा (जि.कोल्हिापूर) तालु्यातील िेरे प्राथममक आरोग्य कें द्राका े वािनाची सोय 
नसल्हयाने सदर आरोग्य कें द्राींतगगत येणाऱया गावातील रुग्णाींना सेवा पुरेशा प्रमाणात ममळत 
नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनामाबग त चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
वािना अभावी रुग्णाींना औषधोपचार करण्यास िोणारी गैरसोय दरू करणेबाबाबाबत शासनान े
कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०३-०७-२०१७) :(१) िोय, अींशत: खरे आिे. 
     चींदगा तालु्यातील (जि.कोल्हिापूर) िेरे प्राथममक आरोग्य कें द्राकाील वािन 
हद.१५.१०.२०१५ पासून नादरुुत आिे. तथावप, िेरे येथील अयावथ रुग्णाींना न-ेआण 
करण्याकरीता प्राथममक आरोग्य कें द्र कानुर खुदग, ता.चींदगा येथील वािन तापुरया वरुपात 
पपल्ध करुन देण्यात आले आिे.  तसेच िेरे प्राथममक आरोग्य कें द्रातील नादरुुत वािन 
दरुुत अथवा दनलेणखत करण्याच ेकाम जिल्हिा आरोग्य अतधकारी, जिल्हिा पररषद, कोल्हिापूर 
याींचेमाबग त सुरु आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
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प्रधानमांरी आवास योिनेंतर्गत महाराष्ट्रात बाांधण्यात येणारी घरे 
  

(३०)  ७१५९६ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मलीिािूगन रेड्डी (रामुेंि) :   सन्माननीय 
र्हृतनमागण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगगत मिाराषट्रात ७१ ििार, ७०१ घरे बाबाींधली िाणार असल्हयाचे 
मािे एवप्रल, २०१६ च्या शेव्च्या आववायात दनदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील नगरपररषद आणण नगरपींचायतीमध्ये िी परवाणारी घरे बाबाींधण्यात 
येणार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेसाव  शासन बाबी.पी.एल.ची अ् रद्द करणार आिे काय, 
(४) असल्हयास, घरकुल मागणीप्रमाणे शासन धोरण वरवणार आिे काय व प्त घरे 
बाबाींधण्याबाबाबाबत शासनाने कािी कृती आराखाा दनजश्चत केला आिे काय, 
(५) असल्हयास, याचे थोा्यात वरूप काय ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सचुनानसुार “सवागसाव  
घरे-२०२२”या सींकल्हपनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास योिना (नागरी) या योिनेची राज्यात 
अींमलबाबिावणी करण्याच्या दृष्ीन ेमींत्रत्रपररषदेच्या मान्यतेन ेहद.९.१२.२०१५ रोिी शासन दनणगय 
दनगगममत करण्यात आला असून या शासन दनणगयानुसार ५१ मिानगरपामलका / 
नगरपररषदाींचा  समावेश केला आिे. तद्नींतर कें द्र शासनान े ९१ नगरपररषदाींना समावेशास 
मान्यता हदली आिे. यानुसार सदर योिना १४२ मनपा व नपा िद्दीत राबाबववण्यात येणार 
आिे. मखु्य सतचव याींचे अध्यक्षतेखाली राज्यतरीय मान्यता व सींदनयींत्रण सममती गहवत 
करण्यात आली आिे. या योिनेच ेराज्यतरावर दनयींत्रण करण्यासाव  अमभयान सींचालक,राज्य 
अमभयान सींचालनालय (प्रआयो) याींची तसेच मिाराषट्र गिृदनमागण व के्षत्रववकास प्रातधकरण 
(म्िााा) याींना सुकाणू अमभकरण (Nodal agency ) दनयु्ती केली आिे.या योिनेचे सवग 
प्रताव सकुाणू अमभकरणामाबग त राज्यतरीय  मान्यता व सींदनयींत्रण सममतीस  सादर 
करण्यात येतात. राज्यतरीय मान्यता व सींदनयींत्रण सममतीने मान्यता हदलेल्हया प्रतावाींपैकी 
आतापयतं कें द्रीय  मान्यता व सींदनयींत्रण सममतीन े १,११,६८७ घरकुलाींच्या ४६ प्रकल्हपाींस 
तवत: मान्यता हदलेली आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
कें द्र शासनाने या योिनेसाव  खालील अ्ीींचा समावेश केलेला आिे. 
• आतथगकदृषट्या दबुाबगल ग्ातील लाभाथी (EWS) 
• वावषगक पपन्न रु. ३ लक्ष पयतं 
• घ्क ्रम. २ कररता वावषगक पपन्न रु.३ लक्ष ते रु.६ लक्ष पयतं अल्हप पपन्न ग्ातील 
लाभाथीना लाभ. 
• कें द्राचे सिाय्य ३० चौ. मी. पयतंच्या EWS घरकुलाींसाव  अनुजे्ञय. 
• लाभाथी कु्ुींबाबाच ेभारतात कुवेिी प्के घर नसावे. 
 
(४) व (५) थादनक वराज्य सींथा/अींमलबाबिावणी यींत्रणाींनी घरकुलाींच्या मागणी बाबाबाबतच े
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सव्िेक्षण करुन याची कें द्र शासनाच्या MIS प्रणालीवर नोंद घेऊन याप्रमाण े सवासंाव  
परवाणारी घराींचा कृती आराखाा व वावषगक कृती आराखाा तयार करणे अमभप्रेत आिे. 

___________ 
  

राज् य िामर्ार ववमा योिनेच ेराज्य िामर्ार ववमा महामांडळात रुपाांतर िरण्याबाबत 
  

(३१)  ७१७९३ (१६-०१-२०१७).   श्री.डड मलीिािूगन रेड्डी (रामुेंि), श्री.पांिि भटिबळ 
(नाांदर्ाव) :   सन्माननीय सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् य कामगार ववमा योिनेच ेराज्य कामगार ववमा मिामींाळात रुपाींतर करण्याचा दनणगय 
मींत्री पररषदेच्या मािे मे, २०१६ च्या शेव्च्या आववड्यात झालेल्हया बाबैवकीत घेतला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेचा लाभ २४ लाख कामगाराींना ममळणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिना राज्यातील सवग जिल्ह्याींत लागू करण्यात येणार आिे काय, 
(४) असल्हयास, याचे थोा्यात वरुप काय आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०७-२०१७) :(१)  िोय, िे खरे आिे. 
(२) सद्यजथतीत राज्यातील २२ जिल्हियात राज्य कामगार ववमा योिना (राकावव योिना) 
राबाबववण्यात येत असून एकूण २४,००,२१० नोंदणीकृत ववमाधारक व सुमारे ९६ लाख लाभाथीना 
राकावव योिनेअींतगगत वैद्यकीय सुववधा पुरववण्यात येतात. या सवागना राज्य तरीय राकावव 
मिामींाळाच्या योिनेअींतगगत लाभ िोणार आिे. 
(३) िूलै २०१६ पयतं राज्यातील एकूण ३६ जिल्हियाींपैकी ०२ जिल्हियातील सींपूणग के्षत्रात व २० 
जिल्हियातील अींशत: भागात राकावव योिना राबाबववण्यात येत िोती.सद्यजथतीत राकावव 
योिना अींशत: लागू असलेल्हया २० जिल्हियातील सींपूणग के्षत्रात लागू केली आिे. पवगररत १४ 
जिल्हियात राकावव योिना लागू करण्याचे प्रताववत करण्यात आले आिे. 
(४) सद्यजथतीत राकावव योिनेवर प्रथम शासनामाबग त सींपूणग खचग करण्यात येत असून 
झालेल्हया खचागची राकावव मिामींाळामाबग त मयागदेत रािून नींतर प्रदतपुती करण्यात येते. 
राज्यतरीय राकावव मिामींाळ थावपत झाल्हयानींतर राकावव मिामींाळ, नवी हदल्हली काून 
आवश्यक तो दनधी राज्यतरीय राकावव मिामींाळास थे् पपल्ध िोणार असून यामळेु 
वैद्यकीय सुववधा अतधक प्रभाववपणे पुरववता येतील. 

___________ 
  

राज्यात िलयटक्त भशवार योिनेतील तनधी अखधचगत राहहयाबाबत. 
  

(३२)  ७१८७४ (१६-१२-२०१६).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बसवराि पाुंील (औसा) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िलय्ुत मशवार योिनेच ेगतवषीच े२९३ को्ी रुपये अखतचगत राहिले असल्हयाच े
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मािे ऑग्, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्रशासनातील दनषकाळिी अतधकाऱ याींमळेु िा दनधी अखतचगत राहिला असल्हयान े
शासनाने चौकशी करुन सींबाबींतधत अतधकाऱ याींवर कोणती कारवान केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२४-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
     िलयु्त मशवार अमभयान अींतगगत मािे िून, २०१६ अखेर रू.१८७.१३ लक्ष दनधी 
अखतचगत िोता. 
(२) राज्यात सन २०१६ मध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असल्हयान ेशेतात तसेच ओढा/नाला 
यामध्ये डासेंबाबर अखेर पयतं पाणी असल्हयान ेमदृ व िलसींधारणाची कामे करता आली नािीत. 
तसेच राज्यातील कािी जिल्ह्यामध्ये परतीचा पाऊसिी चाींगला झालेला आिे यामळेु 
राज्यातील अनके जिल्हिातधकारी याींचेकाून अखतचगत दनधी खचग करण्यास मुदतवाढ ममळण्याची 
मागणी करण्यात आलेली िोती. यानुषींगाने अखतचगत दनधी खचग करण्यास िलसींधारण ववभाग 
शासन दनणगय हद.१४ माचग, २०१७ अन्वये ३१ माचग, २०१७ पयतं मदुतवाढ देण्यात आली िाती. 
यामुळे अतधकाऱयाींवर कारवान करण्याची बाबाबाब पपजथत झालेली नािी.  
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नरखेड (जि.नार्पूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिहा रुग्णालयाचा दिाग देण्याबाबत 
  

(३३)  ७२११० (१०-०१-२०१७).   डॉ.आभशष देशमटख (िाुंोल) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरखेा (जि.नागपूर) तालु्यातील १५५ गावातील ग्रामीण भागातील रुग्ण या ग्रामीण 
रुग् णालयावर अवलींबाबून आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या ग्रामीण रुग् णालयात अपूऱया असलेल्हया सोयी सुववधा, आपातकालीन 
पररजथतीत ग्रामीण भागातील रुग्णाींना पपचाराथग नागपूर येथ े १०० िकमी अींतरावर न्यावे 
लागत असल्हयामुळे रुग्णाींच्या नातेवानकाींना िोणारा त्रास व या ग्रामीण रुग् णालयाला पपजिल्हिा 
रुग्णालयाचा दिाग देण्याबाबाबाबत अनके वषागपासून तालु्यातील नागररकाींकाून व 
िनप्रदतदनधीींकाून मागणी िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाकाून नरखेा येथील ग्रामीण रुग् णालयाला पवप िल्हिा रुग् णालयाचा दिाग 
देण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे आिे. नागपूर जिल्हियातील नरखेा 
तालु्यात ११९ गावाींचा समावशे असून या तालु्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णाींच्या 
पपचाराथग ४ प्राथममक आरोग्य कें दे्र, २६ पपकें दे्र व ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय कायगरत आिे. 
आपातकालीन पररजथतीत रुग्णाींना सींदभग सेवेकररता ३० त े३५ िक.मी. अींतरावर ५० खा्ाींच े
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पपजिल्हिा रुग्णालय का्ोल व १०० िक.मी. अींतरावर नागपूर येथ ेपपचाराकरीता िाव ेलागत.े 
(३) मा.लोकप्रदतदनधीींच्या मागणीनुसार ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालय नरखेाच े५० खा्ाींच्या 
पपजिल्हिा रुग्णालयात शे्रणीवधगन करण्याबाबाबाबतचा प्रताव आरोग्य सेवा आयु्तालयास प्राप्त 
झाला आिे.  सदर प्रताव शासनास प्राप्त झाल्हयानींतर योग्य तो दनणगय घेण्यात येनल.  
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील ववशेषत: ग्रामीण भार्ातील महहलाांना आरोग्याच्या पररपूणग सेवा  
उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महहला रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबत 

  

(३४)  ७३३९२ (१०-०१-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोहापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशेषत: ग्रामीण भागातील महिलाींना आरोग्याच्या पररपूणग सेवा पपल्ध 
व्िाव्यात यासाव  राज्य शासनाने महिला रुग्णालयाचे थापन करण्याचा दनणगय घेतला, िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल्हयास, दनणगय घेऊन त्बाबल साातेीन वषागचा कालावधी लो्ला तरी अद्याप 
सावगिदनक आरोग्य ववभागाच्या कोल्हिापूर ववभागीय कायागलयाींतगगत कोल्हिापूर, साींगली आणण 
रनातगरी येथील महिला रुग्णालयाच्या प्रतावावर कोणतीच कायगवािी झालेली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रतावावर अींमलबाबिावणी करण्यास ववलींबाब लागण्याची कारणे काय 
आिेत, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आिे काय, यात काय आढळून 
आले, 
(५) तद्नुसार शासन तरावर काय कायगवािी करण्यात आली आिे वा येत आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. कोल्हिापूर आणण साींगली जिल्हियातील महिला व नविात मशश ु
रुग्णालयासाव  िागा प्राप्त करुन घेण्याची अींदतम प्रि्रमया सुरु आिे. रनातगरी जिल्हियातील 
महिला व नविात मशश ुरुग्णालयाचे पहिल्हया ्प्प्याचे बाबाींधकाम पणूग झालेले आिे.   
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मौि ेवडद व मौि ेतळवली (ता.र्टहार्र, जि.रत्नाधर्री) येथील नादटरूस्त  
असलेया पाझर तलावाांच्या दटरूस्तीच्या प्रस्तावाबाबत 

(३५)  ७३८३७ (१७-०४-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (र्टहार्र) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे वाद व मौिे तळवली (ता.गुिागर, जि.रनातगरी) येथील नादरुूत असलेल्हया पाझर 
तलावाींच्या दरुूतीसाव  सदर योिनाींच्या अींदािपत्रकावर के्षत्रीय तरावरील यींत्रणेमाबग त 
तपासणी करण्यात येत असून प्रताव अदयाप ववभागास प्राप्त झालेला नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनाींची के्षत्रीय तरावरील यींत्रणेमाबग त तपासणी करुन प्रताव 
ववभागास पावववण्यात आला आिे काय, 
(३) असल्हयास, यावर शासनाने चौकशी केली आिे काय चौकशीनुसार सींबाबींतधत दोषी 
अतधकाऱयाींवर कोणती कारवान करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२४-०७-२०१७) :(१) व (२) िे अींशत : खरे आिे. 
     मौिे वाद, ता.गुिागर, जि.रनातगरीच े जिल्हिा पररषद रनातगरीने बाबाींधलेला व पूणगत: 
नादरुुत झालेला पाझर तलावाच ेअींदािपत्रक प्रदेश कायागलयाचे हदनाींक ०८ डासेंबाबर, २०१६ च े
पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेसाव  शासनास सादर केले असून शरेे पूतगतेची कायगवािी के्षत्रत्रय 
तरावर प्रगतीत आिे. 
     पाझर तलाव तळवली, ता.गुिागर, जि.रनातगरी िा पाझर तलाव नादरुुत नसून 
बाबाींधकामातधन आिे. या योिनेच्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेच्या अींदािपत्रकाची कायगवािी 
के्षत्रत्रय तरावर प्रगतीत आिे.  
(३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयातील ७७४ बदली िमगचाऱ याांना 
िायम स्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(३६)  ७४४३१ (१८-०४-२०१७).   श्री.अिय चौधरी (भशवडी), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.शरददादा सोनावणे (िटन्नर), श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय भशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील ७७४ बाबदली कमगचाऱ याींना कायम वरुपी सेवेत सामावून 
घेण्याबाबाबाबतचा दनणगय मािे डासेंबाबर, २०१५ मध्ये वा या दरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर दनणगयाच्या अनुषींगान े ि.ेिे. रुग्णालयातील १२२ बाबदली कमगचाऱ याींना 
अद्यापिी कायम वरुपी सेवते सामावून घेण्यात आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याची कारणे काय आिेत वा यानुषींगान े सरुु असलेल्हया कायगवािीची 
सद्यःजथती काय आिे ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२०-०७-२०१७) :(१) शासन दनणगय हद.०७/१२/२०१५ अन्वये ववववध 
शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालये व रुग्णालयाींतील ६२६ बाबदली कमगचा-याींना शासन सेवेत 
दनयममत करण्याचा दनणगय घेतला आिे. 
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(२) सर.ि.िी.समूि रुग्णालये, मुींबाबन या सींथेतील एकूण ३३६ बाबदली कमगचा-याींना शासन 
सेवेत दनयममत करण्यात आलेले आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धटळे जिहयात आदशग ‘फड’ पध्दत सांपटष्ट्ुंात आयाबाबत 
  

(३७)  ७४४९३ (१७-०४-२०१७).   श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हियात असलेली सामाजिक एकोपा व शेतकऱ याींची एकिू् करुन एकाच पध्दतीन े
वव्रमी वपके घेता येतील अशी आदशग ‘बा’ पध्दत आि लयास िाण्याचा धोका दनमागण झाला 
असल्हयाच ेमािे डासेंबाबर, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या ‘बा’ बाबागायत पध्दतीला जिवींत करण्यासाव  दतचा िलय्ुत मशवार 
योिनेत समावेश करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२४-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
     धुळे जिल्हियात पाींझरा नदीवर ला्ीपााा धरणाखाली ०८ व अ्कलपााा धरणाखाली ०३ 
बा बाबींधारे तसेच बाबुरान नदीवरील ०५ बा बाबींधारे कायागजन्वत आिेत. अ्कलपााा धरण पूणग 
क्षमतेने भरल्हयानींतर याखालील १० बा बाबींधारे कायागजन्वत िोतील. 
(२) सा्रमी तालु्यातील पाींझरा नदीवरील ०५ बा बाबींधारे दरुूतीची काम े िलयु्त मशवार 
योिना सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात येणार आिेत. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  
धटळे तालटक्यातील लामिानी प्राथभमि आरोग्य िें द्र येथ ेरुग्णवाहहिेची सटववधा भमळण्याबाबत 

  

(३८)  ७४४९७ (१५-०४-२०१७).   श्री.िट णाल पाुंील (धटळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िट ुंट ांब ि याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालु्यातील लामकानी प्राथममक आरोग्य कें द्र येथ ेरुग्णवाहिकेची सुववधा नसल्हयामुळे 
लामकानी पररसरातील सुमारे ४० त े५० गाव ेतसेच मशींदखेाा व सा्रमी (जि.धुळे) तालु्यातील 
गावातील रुग्णाींची गैरसोय िोत असल्हयाच े मािे डासेंबाबर, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान 
दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने येथील रुग्णाींची गैरसोय लक्षात घेता लामकानी प्राथममक आरोग्य 
कें द्रामध्ये १०८ ्रममाींकाींची रुग्णवाहिकेची सुववधा पपल्ध करुन देण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी 
केली आिे वा करण्यात येत आिे 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१४-०७-२०१७) :(१) व (२)  िे खरे नािी. धळेु तालु्यातील लामकानी 
प्राथममक आरोग्य कें द्र येथ े िननी मशश ू सुरक्षा कायग्रममाींतगगत एक (१०२) रुग्णवाहिका, 
मशींदखेाा तालु्यात ८ (१०२) व २(१०८) रुग्णवाहिका आणण सा्रमी तालु्यात एकूण १४(१०२) 
व ४ (१०८) रुग्णवाहिका कायगरत आिेत. तथावप, प्राथममक आरोग्य कें द्र लामकानी येथ े १०८ 
्रममाींकाची (अदतरर्त) रुग्णवाहिका पुरववण्यासाव  लोकप्रदतदनधीींनी केलेल्हया मागणीनुसार 
जिल्हिातधकारी, धुळे याींच्यामाबग त प्रताव के्षत्रत्रय कायागलयास सादर करण्यात आलेला आिे.  
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

भांडारा तालटक्यात िलसांधारण िामात िृषी अधधिारी याांनी शासनाची  
हदशाभूल िरुन िाढण्यात आलेया देयिाबाबत 

(३९)  ७५४४३ (१९-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तटमसर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींाारा तालु्यात गिृ व िलसींधारण कामात तालुका कृषी अतधकारी, भींाारा याींनी 
शासनाची हदशाभलू करुन काढण्यात आलेल्हया देयकाची चौकशी करण्याबाबाबाबतच े लेखी दनवेदन 
थादनक लोकप्रतीदनधीनी हदनाींक २३ िुन, २०१६ रोिी वा या समुारास अप्पर मुख्य सतचव, 
कृषी ववभाग याींना हदले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, यानुषींगान ेशासनाने चौकशी केली काय तसेच चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाचे कारण काय आिेत ? 
 
प्रा. राम भशांदे (२५-०७-२०१७) :(१) िोय. 
(२) िोय, चौकशीमध्ये मापनपुजतकेपेक्षा िात र्कमचेी देयके अदा केल्हयाचे आढळून आले 
आिे.       
(३) व (४) जिल्हिातधकारी, भींाारा याींच्या हद.२०/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये (१) खमारी (बाबु्ी)मसमें् 
नालाबाबाींध १/५, (२) मो्ारा शेततळे १/१० व (३) मो्ारा शेततळे १/९ मधील अदतरर्त प्रदान 
अनु्रमम ेरु.१४,५५६/-, रु.२६५१३/- व रु.६,२२८/- सींबाबींधीत कमगचाऱयाींकाून वसुलीच ेआदेश देण्यात 
आले आिेत. सदर कमगचाऱयाींमधील, श्री.धनींिय लाींिेवार (कृवष तज्ञ-WDT) याींनी मा.पच्च 
न्यायालय, खींापीव नागपूर याींचेका े अिग सादर करुन वसुलीस थतगती प्राप्त केली 
आिे. सदर थतगती आदेशाववरुध्द जिल्हिा अतधक्षक कृवष अतधकारी, भींाारा याींनी 
हद.१९/०६/२०१७ रोिी मुदे्ददनिाय अमभप्राय मा.पच्च न्यायालय, खींापीव नागपूर याींना सादर 
केले आिेत. 
     तसेच सदर प्रकरणी श्री.लाींिेवार याींचेमशवाय िबाबाबाबदार अतधकारी / कमगचारी याींचेववरुध्द 
अदतप्रदान केल्हयाबाबाबाबत मशतभींगाची कायगवािी का करण्यात आली नािी याबाबाबाबत प्रकल्हप 
व्यवथापक तथा जिल्हिा अतधक्षक कृवष अतधकारी भींाारा याींचा खुलासा मागववण्यात आलेला 
असून सदर प्रकरणी जिल्हिा अतधक्षक कृवष अतधकारी भींाारा याींचेकाून कायगवािी चालू आिे. 

__________ 
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ववदभग व मराठवाडयातील शेतिऱ याांिररता शतेतळी तयार िरण्यासाठी अनटदान देण्याबाबत 
  

(४०)  ७७११३ (१५-०४-२०१७).   श्री.राहटल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ववदभग व मराववाायातील शतेक-याींकररता कें द्र शासनाच्या दनदेशानुसार शासनाने शतेतळी 
पभारण्यासाव  अनुदान देण्याची योिना कायागजन्वत केली िोती परींतू सद्यजथतीत िी योिना 
बाबींद पाण्याच्या मागागवर असल्हयाचे मािे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, मेिकर, लोणार, मसींदखेारािा तालकुा (जि.बाबुलढाणा) येथील ग्रामीण भागातील 
माती एक त ेदोन बु् खोदल्हयास मुरुम दगा लागतो, शतेतळयाची खोली िी िकमान दिा बु् 
असते तरी िी खोली पूणग करण्यासाव  साधारण ८० त े ९० ििार खचग येतो, पूवी या 
योिनेअींतगगत एक लाख दिा ििार इतका दनधी या योिनेकररता देण्यात येत िोता तेव्िा या 
योिनेचा अनेक शेतक-याींनी बायदा घेतला सध्या देण्यात येणारे अनुदान कमी असल्हयाने यींदा 
या योिनेसाव  केवळ दोनच लाभार्थयागनी अिग केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्त योिनेला ममळणारा अयल्हप प्रदतसाद पािता शासनान े या योिनेचे 
अनुदान वाढववण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ियिट मार रावल (२४-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. राज्यातील शेती पपादनामध्ये 
शाश्वतता आणण्यासाव  तसेच, शेततळयाींसाव  सींरक्षक्षत व शाश्वत मसींचनाची सुववधा दनमागण 
करण्यासाव  हदनाींक १७.०२.२०१६ च्या शासन दनणगयान्वये “मागेल याला शेततळे” िी योिना 
सुरु करण्यात आली आिे. मािे िानेवारी, २०१७ अखेर “मागेल याला शेततळे” या 
योिनेअींतगगत १,९५,१७६ इतके अिग प्राप्त झाले िोते. यापैकी ६२८९९ शेततळयाींना कायागरींभ 
आदेश देण्यात आले िोते. १०,८५५ शेततळयाींची कामे पूणग झाली िोती व ४,७९७ शेततळयाींची 
काम े सुरू िोती. सद्य:जथतीत हदनाींक ३१.०५.२०१७ च्या दैदनक अिवालानसुार आतापयतं 
२,६४,२९४ इतके अिग प्राप्त झाले आिेत. यापैकी ३६,२९४ शेततळयाींची काम ेपूणग झाली आिेत 
व ११,५३० काम ेसुरू आिेत. 
(२) व (३) नािी. बाबुलााणा जिल्ह्यातील मेिकर, लोणार व मसींदखेाा रािा या ताल्ुयाींसाव  
प्रयेकी ३०० शेततळयाींचा लक्षाींक दनजश्चत करण्यात आलेला आिे. यानुसार “मागेल याला 
शेततळे” योिन े अींतगगत शेततळयाींच्या कामाींची सदर तालु्याींमध्ये सद्य:जथती खालील 
प्रमाणे आिे :- 
(अ) मेिकर :- या तालु्यात आतापयतं ३१३ अिग प्राप्त झाले आिेत. यापैकी १८७ 
शेततळयाींना कायागरींभ आदेश देण्यात आले आिेत. १९ शेततळयाींची काम ेपूणग झाली असून, २३ 
काम ेप्रगतीपथावर आिेत. 
(बाब) लोणार :- या तालु्यातील आतापयतं २२४ अिग प्राप्त झाले आिेत. यापैकी १०८ 
शेततळयाींना कायागरींभ आदेश देण्यात आलेले आिेत. ८ शेततळयाींची काम ेपूणग झालेली असून, 
१५ काम ेप्रगतीपथावर आिेत. 
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(क) मसींदखेाा :- या तालु्यात आतापयतं २३० अिग प्राप्त झाले आिेत. १४२ शेततळयाींना 
कायागरींभ आदेश देण्यात आले आिेत. यापकैी ९ कामे पूणग झाली असून १५ काम ेप्रगतीपथावर 
आिेत. 
(४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात महाराष्ट्र तनसर्ग पयगुंन वविास मांडळाची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(४१)  ७८२१५ (१५-०४-२०१७).   श्री.डड मलीिािूगन रेड्डी (रामुेंि) :   सन्माननीय वन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मिाराषट्र दनसगग पयग् न ववकास मींाळाची थापना शासनान ेमािे डासेंबाबर २०१५ 
मध्ये वा यादरम्यान केली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सटधीर मटनर्ांुंीवार (१६-०७-२०१७) :(१) व (२) शासन दनणगय मिसूल व वन ववभाग, 
्रममाींक :- ा्ल्हयूएलपी-०४.१५/प्र.्रम.१०६/ब-१, हदनाींक ०८ डासेंबाबर, २०१५ अन्वये “ मिाराषट्र 
दनसगग पयग् न ववकास मींाळाची “ थापना करण्यात आलेली आिे. तद्नींतर हदनाींक २८ 
िानेवारी, २०१६ रोिी मिाराषट्र दनसगग पयग् न ववकास मींाळाच्या पपववधी दनयमा (Bye-laws) 
ला अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आिे. सींथा नोंदणी अतधदनयम, १८६० अन्वये हदनाींक 
१३.०४.२०१६ रोिी नोंदणी करण्यात आली आिे.  
     व्यवथापकीय सींचालक, मिाराषट्र दनसगग पयग् न ववकास मींाळ, नागपूर या पदाची 
दनममगती करण्यात येवून, सदर पद मींाळाका ेवगग करण्यात आलेले आिे. 
     मिाराषट्र दनसगग पयग् न ववकास मींाळाचे कायागलय प्रधान मुख्य वनसींरक्षक 
(वनबाबलप्रमुख), मिाराषट्र राज्य, नागपूर याींचे कायागलय, वनभवन, नागपूर येथे हदनाींक 
१६.०३.२०१६ रोिी सुरु करण्यात आलेले आिे. 
     मींाळाच े धोरणामक दनणगय घेण्यासाव  मा.मींत्री (वने), मिाराषट्र राज्य याींच े
अध्यक्षतेखाली दनयामक मींाळ व प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वनबाबलप्रमुख), मिाराषट्र राज्य, 
नागपूर याींच े अध्यक्षतेखाली कायगकारी सममतीची रचना करण्यात आलेली आिे.  तसेच 
मिाराषट्र दनसगग पयग् न ववकास मींाळाच्या दनयामक मींाळ व कायगकारी सममतीवर 
नामदनदेमशत सदयाींची दनयु्ती करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
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िोिणातील पडडि िमीन लार्वडीखाली आणण्यासाठी फळझाड  
लार्वड योिनेची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 

(४२)  ७८७०५ (१५-०४-२०१७).   श्री.वैभव नानि (िट डाळ) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील पडाक िमीन लागवाीखाली आणण्यासाव  तकामलन मुख्यमींत्री याींनी रोिगार 
िमी योिनतींगगत १०० ््के अनुदानावर राबाबववण्यात आलेल्हया बळझाा लागवा योिना 
व्यपगत िोण्याच्या मागागवर असल्हयाचे मािे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा यादरम्यान दनदशगनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कोकणात मिुराींचा अभाव असल्हयाने शासनाने प्त योिना िी मिामा गाींधी 
रोिगार िमी योिनते समाववषव केली असून सदर योिना दलुगक्षीत झाली असल्हयाने बळझाा 
पपादक व ग्रामथाींमध्ये असींतोष पसरलेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबाबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व यानुसार बळझाा लागवा 
योिनेची अींमलबाबिावणी पूवीप्रमाणेच करण्याबाबाबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत  ? 
  
श्री. ियिट मार रावल (२४-०७-२०१७) :(१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) व (४) रोिगार िमी योिनअेींतगगत बळबाबाग लागवा कायग्रममासाव  सन २०१६-१७ या 
कालावधीमध्ये कोकण ववभागास ७१३.०० िे््र इतका लक्षाींक देण्यात आला िोता. यापैकी 
७११.६५ िे््र इतका बळबाबाग लागवाीचा लक्षाींक साध्य करण्यात आला आिे. तसेच मिामा 
गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोिगार िमी योिनेंतगगत सन २०१६-१७ मध्ये कोकण ववभागासाव  
बळबाबाग लागवाीसाव  ४,६७५ िे््र लक्षाींक देण्यात आला िोता. यापैकी ४,९७४ िे््र इतका 
लक्षाींक साध्य झालेला आिे. 

___________ 
  

मौि ेतनमखेडी (ता. मोताळा, जि. बटलढाणा) येथील पाझर तलाव दटरूस् तीबाबत 
  

(४३)  ८०१९७ (१८-०४-२०१७).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बटलढाणा) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे दनमखेाी (ता.मोताळा, जि.बाबुलढाणा) येथील पाझर तलाव दरुू तीची मागणी  थादनक 
लोकप्रदतदनधी याींनी मसींचन ववभाग जिल्हिा पररषद, बाबुलढाणा याींच्याका े हदनाींक २६ डासेंबाबर 
२०१६ रोिी वा या सुमारास पत्रान्वये केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्ह यास, मागणीच्या अनुषींगाने पपरो् त पाझर तलाव दरुू तीबाबाबाबत शासनान े कोणती 
कायगवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम भशांदे (२५-०७-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) पाझर तलाव दरुूती कामाच्या अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असून या प्रतावास िलयु्त मशवार अमभयान सममतीच्या बाबैवकीत अनुमती घेऊन प्रशासिकय 
मान्यतेबाबाबाबत कायगवािी करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मटांबनतील िे.िे.रुग्णालय पररसरातील दोन इमारतीमधील पररचाररिा व ववद्याथीनीच्या  
पयागयी तनवासस्थानाची सोय िरण्याबाबत 

  

(४४)  ८०३४१ (१८-०४-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िभलना) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
भशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबनतील िे.ि.े रुग्णालय पररसरातील दोन इमारतीमधील ििारािून अतधक पररचाररका व 
२०० ववद्याथीनीच्या पयागयी दनवासथानाची सोय न करताच इमारतीच्या िागी ववशेष 
रुग्णालय बाबाींधण्याच्या नावाखाली येथील पररचाररका आणण ववद्याथीनीना रुग्णालयाच्या बाबािेर 
काढण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तदनुसार पररचाररकाींना कायमवरुपी दनवासथानाची सोय करण्याच्या दृष्ीन े
शासनतरावर काय कायगवािी करण्यात आली वा येत आिे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२७-०७-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मटांबन उपनर्रातील बोररवली येथील दहहसर नदीवर श्रीिृष्ट्णनर्र  
येथे िोहापूरी पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याबाबत 

  

(४५)  ८१०८६ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश सटव े (मार्ाठाणे) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबन पपनगरातील बाबोररवली येथील सींिय गाींधी राषट्रीय पद्यान येथील दहिसर नदीवर 
श्रीकृषणनगर येथ े कोल्हिापूरी पध्दतीचा बाबींधारा बाबाींधनू पाणी अावून सावगिदनक गणेश 
ववसिगनासाव  गणेश घा्, िलि्रमाा, पयग् नासाव  वापर करण्याबाबाबाबतचा प्रताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभागत शासनाने दनणगय घेतला आिे काय, याींचे वरुप काय आिे, 
(३) असल्हयास, याींची अींमलबाबिावणी कधीपयतं करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धर्रीष महािन (२६-०७-२०१७) :(१) िोय. 
(२) सदर कोल्हिापूर पध्दतीचा बाबींधारा मुींबाबन मिानगरपामलकेकाून वेव तवावर बाबाींधण्याच े
प्रताववत असनू सद्य:जथतीत िल शात्रीय अ्यासाकररता मध्यवती सींकल्हपतचत्र सींघ्ना, 
नामशक येथे प्रगतीपथावर आिे.  
(३) अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयावर बाबींधा-याचे काम िाती घेण्यात येनल. 
(४) प्रश्न पद्वभवत नािी. 

___________ 
  

मौिा ततरी (ता.पवनी, जि.भांडारा) येथे एिाजत्मि पाणलोुं व िलयटक्त भशवार  
योिनेतून दोन बांधाऱयाचे झालेले तनिृष्ट्ुं बाांधिाम 

  

(४६)  ८१९७५ (१८-०४-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा दतरी (ता.पवनी, जि.भींाारा) येथे एकाजमक पाणलो् ववभाग व िलयु्त मशवार 
योिनेतून दोन बाबींधाऱयाचे बाबाींधकाम झाले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, यातील एक बाबींधारा दसुऱया बाबींधाऱया िवळ ७० मी्र अींतरावर बाबाींधण्यात आला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, दसुरा बाबींधारा पूणगत: दनकृष् दिागचा बाबाींधण्यात आला व याच ेदेयके वेकेदारास 
देण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबाबाबत थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी जिल्हिातधकारी याींच्याका ेकामासींबाबींधीचा 
अिवाल मातगतला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबाबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२५-०७-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे 
(२) िे खरे आिे 
(३) सदरिू बाबींधाऱयाच ेबाबाींधकाम झाल्हयावर कीं त्रा्दारास देयके अदा करण्यात आलेली नव्िती.  
पाणलो् सममती दतरीचे सवग पदातधकारी व ग्रामथ याींचे पपजथतीत  बाबींधाऱयातील पणणवाींची 
दरुुतीबाबाबाबत चचाग करुन, प्रयक्ष सभेत वरववल्हयाप्रमाण,े कीं त्रा्दाराकाून बाबींधाऱयाच्या पणणवाींची 
दरुुतीचे काम पाणलो् सममती दतरी व पदातधकारी व कृषी ववभागातील कमगचारी याींच े
पपजथतीत पूणग करुन घेण्यात आले व यानींतर सींबाबींधीत कीं त्रा्दारास देयके अदा करण्यात 
आलेली आिेत. 
(४) िोय. 
(५) जिल्हिा अतधक्षक कृषी अतधकारी भींाारा याींच्या पत्रिा.्रम.आथा/अ-१/त्रमार/दतरी/६९९, 
हद.२०/०२/२०१७ च्या पत्राींन्वये सदर कामाचा चौकशी अिवाल मा.लोकप्रदतदनधी याींना पपल्ध 
करुन देण्यात आला आिे.  
(६) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
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मटांबनतील सांिय र्ाांधी राष्ट्रीय प्राझणसांग्रहालयातील हहांस्र प्राण्याांची  
देखभाल, हाताळणी व सांवधगन िरण्याबाबत 

  

(४७)  ८२०३१ (१७-०४-२०१७).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदग भशवािीनर्र) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबनतील सींिय गाींधी राषट्रीय प्राणणसींग्रिालयातील वदनकी के्षत्राच्या सींरक्षक्षत गीर (गुिरात) 
तसेच अन्य आमशयायी राषट्रीय प्राणणसींग्रिालयाच्या धतीवर वाघ-मसींि या अतधसूतचत वन्यप्राणी 
सबारीकरीता वन के्षत्रात िैद्राबाबाद, बाबींगलोर येथील राषट्रीय सींरक्षक्षत प्राणी  सींग्रिालयाच्या 
धतीवर हिींस्र प्राण्याींची देखभाल, िाताळणी व सींवधगन करण्याबाबाबाबतची योिना कायागजन्वत 
करण्याबाबाबाबत सींरक्षक्षत प्राणणप्रेमी सींघ्ना, पयागवरण प्रेमी नागररक तसेच लोकप्रदतदनधी याींनी 
राज्याच े मा.मींत्री (वन)े, राज्यमींत्री (वने), प्रधान सतचव (वन े व वन्यिीव), सींबाबींतधत प्राणण 
सींग्रिालयाच े मुख्य वन सींरक्षक याींच्याका े हदनाींक २५ िानेवारी २०१७ वा यासमुारास लेखी 
दनवेदनाद्वारे केली  आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्त प्रकरणी कोणता दनणगय घेण्यात आला वा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सटधीर मटनर्ांुंीवार (१४-०७-२०१७) : 
(१) अशा प्रकारच ेदनवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नािी. 
(२) व (३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मटतत गिापूर (जि.अिोला) तालटक्यातील उमन येथ ेिाुेंपूणाग नदीवर  
पटलासह उभारण्यात आलेया बांधा-याला रे्ुं बसववण्याबाबत 

  

(४८)  ८२३९७ (१५-०४-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मटतत गिापूर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुदत गिापूर (जि.अकोला) तालु्यातील पमन येथ े का्ेपूणाग नदीवर २००५ मध्ये पुलासि 
पभारण्यात आलेल्हया बाबींधा-याला पा्बाबींधारे ववभागातील अतधकाऱ याींच्या हदरींगानमुळे आिपयगत 
गे्च बाबसवण्यात आले नसल्हयाची माहिती मािे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा यादरम्यान 
दनदशगनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे १४९ घ.मी. पाणी साववण्याची क्षमता व ७४ िे््र एवढी मसींचन 
क्षमता असूनिी या बाबींधा-याला गे्च बाबसवण्यात आले नसल्हयान ेपाणी थाींबाबत नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्त धरणाला ताताीने गे् बाबसवून पाणी साववणूक व मसींचन क्षमता 
वाढववण्याबाबाबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम भशांदे (१३-०७-२०१७) :(१) व (२) सन २००५ मध्ये का्ेपूणाग नदीवर पमन िाींभा 
पुलासि पमन येथे को.प. बाबींधा-याचे काम पुणग झालेले आिे. सन २००५-०६ व सन २०१०-११ 
मध्ये सदर बाबींधा-यात लोखींाी बळया ्ाकून पाणी अाववण्यात आलेले आिे. बाबींधाऱ यात 
्ाकलेल्हया या बळया चोरीला गेल्हयानींतरिी पवगररत बळया ्ाकून बाबींधा-याचे पाणी अाववण्यात 
आले िोते. 
(३) व (४) का्ेपूणाग नदीला वारींवार येणा-या मोवया पुराींमुळे पमन िाींभा पुलविा बाबींधारा 
क्षदतग्रत झालेला असून, याची मोवया प्रमाणात दरुूती आवश्यक आिे. परींतु पमन को.प. 
बाबींधा-याच्या खालील बाबािुला ६ िक.मी. अींतरावर िलसींपदा ववभागामाबग त का्ेपूणाग बाबॅरेिचे 
बाबाींधकाम सुरू असून, पमन पूल बाबींधारा पूणगपणे या बाबॅरेिच्या बाबुाीत के्षत्रात येत आिे. 
     यामळेु या को.प. बाबींधा-याची दरुूती करणे आता व्यविायग वरणार नािी. बाबॅरेिच ेकाम 
पूणग झाल्हयानींतर येथ ेपाणीसावा िोवून भववषयात लाभधारकाींना पाणी पपल्ध िोवनू मसींचनाची 
सोय दनमागण िोणार आिे. 

___________ 
  
अिोला जिहा पररषदेच्या िोहापटरी बांधा-याची मालमत्ता असलेया २१० तलावाांपैिी ३० त े

३५ तलावाांतील मत्स्य व्यवसायाला तोुंा झायाबाबत 
  

(४९)  ८२५१७ (१५-०४-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मटतत गिापूर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हिा पररषदेच्या कोल्हिापुरी बाबींधा-याची मालमता असलेल्हया २१० तलावाींपैकी ३० 
ते ३५ तलावाच्या मय व्यवसायाला लाखो रुपयाींचा तो्ा झाल्हयाचे मािे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये दनदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मयव्यवसाय सींथाींना तलाव देण्याची प्रि्रमया मध्येच थाींबाबववण्यात आल्हयान े
िा आतथगक नुकसान झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या तलावाींचा मललाव न िोण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्हयास, यास िबाबाबाबदार असणा-याीं अतधका-याींववरुद्ध शासनाने काय कायगवािी केली वा 
करण्यात येत आि, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (२४-०७-२०१७) :(१) व (२) िे अींशत : खरे आिे. 
(३) कृवष, पशुसींवधगन, दगु्धव्यवसाय ववकास व मसव्यवसाय ववभागाचे पत्र ्रममाींक मसवव-
१२१४ / प्र.्रम.१०१ / पदमु - १३, हदनाींक १६/०५/२०१६ अन्वये तलाव वेका पध्दतीन ेदेण्याच्या 
कायगप्रणालीवर थतगती हदली असल्हयामुळे तलावाच ेमललाव करता आले नािीत. 
(४) व (५) प्रश्न पद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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पोसरे-िारोळी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधर्री) धरणाची झालेली दटरवस्था 

  

(५०)  ८३९४२ (१८-०४-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (र्टहार्र) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोसरे-कात्रोळी (ता.तचपळूण, जि.रनातगरी) िे धरण पोसरेकाील बाबािून ेबु्ले आिे तसेच 
या धरणामध्ये प्रचींा प्रमाणात गाळ साचला असल्हयान े धरणाला धोका दनमागण झाल्हयास 
धरणाखालील के्षत्रात असलेली भातशेती आणण पाण्याचा ५ िॅकवले पूणगपणे नष् िोतील, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर धरणाची पिाणी केली आिे काय व पिाणीवरुन धरणाची दरुुतीसि गाळ 
काढण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२०-०७-२०१७) :(१) िे अींशत: खरे आिे. 
     मूळ धरण मालघर येथे असून ते सुजथतीत आिे. यामधनू गळती िोत नािी व पूणग 
क्षमतेने पाणीसावा करण्यात येत आिे. याच्या अधो बाबािूस पोसरे कात्रोळी येथे पन्नैयी बाबींधारा 
आिे. सन २०१६ च्या पावसाळयात झालेल्हया अदतवषृ्ीमध्ये सदर पन्नैयी बाबींधाऱयाची पिव्या 
बाबािूची सुमारे २६ मी. लाींबाबीची पक्ष मभींत ढासळली आिे. 
(२) िोय. 
     कात्रोळी पोसरे या पन्नैयी बाबींधाऱयाची कायगकारी अमभयींता रनातगरी पा्बाबींधारे ववभाग, 
रनातगरी  याींनी पिाणी केली असून ववशेष दरुुती कामाच ेअींदािपत्रक तयार करण्यात आले 
आिे. दनधी पपल्धतेनसुार दरुुतीचे काम िाती घेण्याचे दनयोिन आिे. 
(३) प्रश्न पद्् ावत नािी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबाबन. 


