
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात उच् चभ्रू व्ाततही ववशेतत  मिहाा व्ातत र्ॅश श ााएममळेे   
क्षयरो्ाची समस् या वा त असल् याची बाब 

  

(१)  ५२३८ (०७-०४-२०१५).   श्री.अममत ववाासराव देशमळख (ाातूर शहर) :   सन्माननीय 
सावतजननि आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उच् चभ्रू  रगाततीी िरेषतत  मिीला रगातत र्ॅश े ााट्मुे ष क्षयरोगाची समस् या राढत 
असल् याची बाब ननदेतनास आली आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, र्ॅश े ााटि्ींगमुे ष रोगप्रनतकार ेक् ती कमी ीोरू न क्षयरोगाची लागण जलद 
गतीनष ीोतो, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल् यास, झीरो फिगर चष राढता प्रसार आणण र्ॅश े ााट् दषणा-या व् यरसानयकाींच् या 
िररुध् द ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण् यात यषणार आीष ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (१५-१०-२०१७) :(१) दषेात र मीाराषर राज्यात क्षयरोग ीा आजार सरत 
रयोग्ातील स्री-पुरुताींमध्यष आणण श्रीमींत र गरीबाींमध्यषीी आढे ू न यषतो. क्षयरोग ीा आजार 
मायकोबरॅशक् ष्ररअम ट्युबरक्युलोससस या जीराणू मेु ष ीोतो. िुप्िुसाचा क्षयरोग झालषल्या 
रुग्णाच्या ेरीरातू न खोकताना र सेींकताना या आजाराचष जजराणू  ीरषत िष कलष जातात र ीष 
जीराणू  रुग्णाींच्या ननक् सीरासात असलषल्या ननरोगी व्यक्तीच्या ेरीरात श्रासारा ष् प्ररषे 
करतात आणण त्या ननरोगी व्यक्तीस क्षयरोग ीोरू  ेकतो. अेा पध्दतीनष क्षयरोगाचा प्रसार ीा 
मायकोबरॅशक् ष्ररअम ट्युबरक्युलोससस या जीराणुदू ितत ीरषमाित त ीोतो. र्ॅश े ााट्मुे ष क्षयरोगाचा 
प्रसार ीोत नाीी. त्यामुे ष राज्यात उच्चभ्रू  रगातत फकीं रा मिीला रगातत र्ॅश े ााट्मुे ष ्ी.बी.ची 
समस्या राढत आीष, ीष खरष नाीी. 
(२) क्षयरोगाचा आजार मायकोबरॅशक् ष्ररअम ट्युबरक्युलोससस या जीराणू मेु ष ीोत असू न र्ॅश े 
ााटि्ींगमुे ष ्ी.बी.ची लागण जलदगतीनष ीोतष, ीष खरष नाीी. 
(३) क्षयरोगाचा प्रसार र्ॅश े ााट्मुे ष ीोत नसल्यानष सींबधिताींरर कायतराीी करण्याचा प्रश्न 
उद् ारत नाीी. 

___________ 
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जााना जजल्हयात शााेय आरोग्य तपासणी मोिहमे मा्ीा  
शैक्षणणि वतातत राबववाी नसल्याबाबत 

  

(२)  २५७७४ (१०-०८-२०१५).   ाॉ.शमशिाांत खेािेर (मसांदखेा राजा) :   सन्माननीय 
सावतजननि आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्ीयात ेालषय आरोग्य तपासणी मोिीमषअींतगतत मागील ेैक्षणणक रतातत 
रैदयकीय पथक आणण सेक्षण िरभाग याींच्यात ननयोजन नसल्यामुे ष ीी योजना राबिरली 
गषली नाीी, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, ेालषय आरोग्य तपासणी योजनेंतगतत उपलब्ि राीन आणण सींबींधित रैदयकीय 
पथक याींनी कष लषल्या कामाचा आढारा रररषठ अधिकाऱयाींनी घषतलषला नाीी, ीष ीी खरष आीष 
काय, 
(३) नसल्यास, सन २०१४-१५ या ेैक्षणणक रतातत रैदयफकय पथकानष फकती ेाे षमध्यष तपासणी 
कष ली आीष, तसषच  सन २०१५-१६ या ेैक्षणणक रतातत रततभराच्या कायत् माची आखणी र 
ननयोजन करण्यात आलष आीष काय, तपासणी कष ली असल्यास त्यात कोणतष ननषकतत काढण्यात 
आलष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०२-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. जालना जजल््यात आरोग्य तपासणी 
मोिीमषअींतगतत मागील ेैक्षणणक रतातत राषरीय बाल स्रास््य कायत् माींतगतत कायतरत रैदयकीय 
पथकष  आणण सेक्षण िरभाग याींच्या समन्रयानष ननयोजन करून प्रनतिदन कामकाजाचा कृती 
आरोखाा तयार करण्यात आला. त्यानुसार िरदया्याांच्यी ेालषय आरोग्य तपासणी 
पथकामाित त कष ली आीष. 
(२) ीष खरष नाीी. ेालषय आरोग्य तपासणी योजना अींतगतत उपलब्ि राीनष आणण सींबींधित 
रैदयफकय पथक याींनी कष लषल्या कामाचा अीराल रररषठ अधिका-याींनी ननयसमतपणष रारींरार 
घषतलषला आीष.  
(३) सन २०१४-१५ या ेषक्षणणक रतातत रैदयफकय पथकाींनी २०४२ ेाे ाींना भष्ी दषऊन पथकाींनी 
३८२१७९ मुलाींची तपासणी कष ली आीष.  सन २०१५ -१६ या ेैक्षणणक रततभराचा प्रनत रैमाससक 
कायत् माची आखणी र ननयोजन करण्यात आलष आीष र ेालषय मुलाींची आरोग्य तपासणी 
करून त्याींच्या आढे णा-या आजाराींरर उपचार करण्यात आलष आीषत. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

__________ 
  

राज्यातीा एन.आर.एच.एम. अांत्तत येणाऱ्या िां रामी आयळत  
वैद्यिीय अधधिारी याांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  

(३)  ३४७६३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िाेे  (आवी) :   सन्माननीय सावतजननि आरोग् य व 
िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील टन.आर.टच.टम. अींतगतत यषणाऱया कीं रा्ी आयुत रैदयफकय अधिकारी याींना 
रषतन श्रषणी समान नसल्यामुे ष राज्यातील आयुत  रैदयाफकय अधिकारी याींच्यामध्यष असींतोत 
ननमातण झालष असल्याचष माीष ऑक््ोबर, २०१५ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष 
खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, कीं रा्ी आयुत रैदयाफकय अधिकारी याींना इतर राज्याच्या तुलनषत कमी रषतन 
दषण्यात यषत आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सबिीत कीं रा्ी आयुत रैदयाफकय अधिकारी याींना सषरषत ननयसमत 
कारण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, याबाबत ीोणारी िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०२-११-२०१७) :(१) राज्यातील कीं रा्ी आयुत रैदयकीय अधिकारी याींना 
रषतन श्रषणी लागु नसुन कें द्र ेासनाकाू न मींजू र प्रकल्प अींमलबजारणी आराखड्या नुसार 
टकत्ररत रषतन दषण्यात यषतष. त्याींच्या रषतनात राढ करण्याबाबत रारींरार मागणी करण्यात यषत 
ीोती. त्यानुसार राढीर मानिनाचा अींतर भार करुन पुररणी आराखाा कें द्र ेासनास माीष 
जानषरारी २०१६ मध्यष सादर करण्यात आला आीष. 
(२) अींेत: खरष आीष. 
(३) राषरीय आरोग्य असभयान ीा कायत् म कालमयातदीत स्ररुपाचा असुन कीं रा्ी आयुत 
रैदयकीय अधिकारी याींना सषरषत ननयसमत करण्याबाबत कें द्र ेासनाकाू न कोणत्याीी मागतदेतक 
सुचना प्राप्त झालषल्या नाीीत. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

राज्यात औतध खरेदी महामांाे  नेमण्याबाबत 
  

(४)  ५६४२० (३०-०८-२०१६).   ाॉ.सांतोत मारफे (िे मनळरी), श्री.अममन पमेा (मळांबादेवी), 
श्री.ववजय वाटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िळ णाा पामीा (धळेे  ग्रामीण), श्री.यो्ेश िमेे िर 
(हापसर) :   सन्माननीय सावतजननि आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सारतजननक आरोग्य रैदयकीय सेक्षण, मिीला बालकल्याण, आिदरासी अेा 
िरिरि िरभागाींना औतिाची खरषदी करारी लागत असुन टकच औति कीं पनी या सगळ्या 
िरभागाींेी रषगरषगळ्या दराींचा करार असल्याचष माीष टिप्रल, २०१६ मध्यष रा त्यादरम्यान 
ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) तसषच तासमे नााू  आणण कनात्क राज्यासारखष मा. मुख्यमींत्रयाींनी औति खरषदी मीामींाे  
नषमण्याची घोितत कष लष असू न परींतु त्यानींतर कोणतीीी कायतराीी करण्यात आली नाीी, ीष ीी 
खरष आीष काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ेासन त्ररीत आरश्यक कायतराीी करणार रा करीत आीष काय, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
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ाॉ. दीपि सावांत (०७-११-२०१७) :(१) माीष टिप्रल, २०१६ दरम्यान सारतजननक आरोग्य िरभाग, 
रैदयकीय सेक्षण र औतिी द्रव्यष िरभाग, मिीला र बालिरकास िरभाग, आिदरासी िरकास 
िरभाग तसषच अन्य िरभाींगाकाू न औति खरषदीसाठी स्रतींरपणष खरषदी प्रफ्या राबिरली जात 
ीोती. त्यामुे ष काीी बाबीींसाठी रषगरषगे ष दर प्राप्त ीोण्याची ेक्यता ीोती.  
(२) ीष खरष नाीी. 
     सारतजननक आरोग्य िरभाग, रैदयकीय सेक्षण र औतिी द्रव्यष िरभाग आणण स्थाननक 
स्रराज्य सींस्था याींच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सींस्थाींसाठी औतिष, तदअनुतींगीक उपभोग्य 
रस्तू  र रैदयकीय उपकरणष इत्यादी बाबीींचीीं खरषदी र िरतरण ीािफकन बायो- िामातस्यु्ीकल्स 
कॉपोरषेन सल. या मीामींाे ाकाष सोपिरण्याचा ननणतय घषण्यात आलषला असू न त्याबाबत िदनाींक 
२६.०७.२०१७ रोजी ेासन ननणतय ननगतसमत करण्यात आलषलष आीष. 
(३) र (४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

बळा ाणा जजल् हयातीा ४३७ शााेय ववद्याथीहृदयाच्या ववववध वविाराांनी व  
786 ववद्याथी अन्य ा्ंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याबाबत  

(५)  ७०२७५ (१०-०१-२०१७).   श्री.हततवधतन सपिाे  (बळा ाणा) :   सन्माननीय सावतजननि 
आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल् ीयातील िरदया् याांची राष रीय बाल आरोग् य कायत् माींतगतत करण् याींत 
आलषल् या तपासणीत ४३७ िरदयाथी हृदयाच् या िरिरि िरकाराींनी ग्रस् त असल् याचष तर ७८६ 
िरदयाथी अन् य गींभीर आजारानष ग्रस् त असल् याचष माीष जुल,ै २०१६ मध् यष रा त्यादरम्यान 
आढे ू न आलष आीष, ीष खरष आीष काय 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय 
(३) असल् यास, चौकेीत काय आढे ू न आलष र आजाराची िरिरि कारणष काय आीषत तसषच 
सदरचष आजार ीोऊ नयषत म् ीणू न ेासनानष कोणत् या उपाययोजना कष ल् या आीषत रा करण् याींत 
यषत आीष 
(४) नसल् यास, िरलींबाची सरतसािारण कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०२-११-२०१७) :(१) माीष टिप्रल २०१३ तष माीष जलुै २०१६ अखषर टकुण ४३७ 
िरदयाथी ह्रदय िरकाराचष आढे ू न आलषलष आीषत. तसषच ७८६ िरदयाथी ीष इतर गींभीर आजाराचष 
आढे ू न आलषलष आीषत.  
(२) र (३) सदर आजार िरिरि रदैयफकय कारणानष ीोतात. 
     बलुढाणा जजल््यात आढे ू न आलषल्या टकू ण ४३७ ह्रदय िरकाराच्या िरदया्याांपकैी माचत 
२०१७ अखषर पयांत १५९ िरदयाथाांरर ेस्रफ्या करण्यात आलषल्या आीषत. तसषच टकू ण ७८६ 
इतर गींभीर आजार असलषल्या िरदयाथाांपैकी माचत २०१७ अखषर पयांत ५५६ िरदयाथाांरर येस्री 
ेस्रफ्या पू णत करण्यात आल्या आीषत. उरतरीत बालकाींरर रैदयफकय उपचार फकीं रा ेस्रफ्या 
करून घषण्याची प्रफ्या जजल्ीास्तरारर सुरू आीष.   
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
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राज्यात ववशेतत: उस्मानाबाद, नांदळरबार आदी जजल््यात खोमे जात  
प्रमाणपर ेबनवून राखीव जा्ाांवर प्रवेश घेतल्याबाबत  

  

(६)  ७३८०८ (१९-०४-२०१७).   अरॅशा.आमशत शेाार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत ववाासराव 
देशमळख (ाातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपामीा (मशाी), श्री.यो्ेश सा्र (चारिोप), 
श्री.ववजय औमी (पारनेर), अरॅशा.परा् अे वणी (ववाेपााे), िरॅश प्मन आर.तममा सेल्वन (सायन-
िोे ीवााा), श्री.सांतोत दानव े (भोिरदन), प्रा.(श्रीमती) मेधा िळ ािणी (िोथरुा), 
श्री.ाी.एस.अिहरे (सा्ी), ाॉ.सांतोत मारफे (िे मनळरी), श्रीमती ननमताा ्ाववत (इ्तपूरी), 
ाॉ.मममाांद माने (ना्पूर उत्तर), श्री.सळधािर देशमळख (ना्पूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िरेषतत: उस्मानाबाद, नींदरुबार आदी जजल््यात अनुसू धचत जमातीच्या नारानष 
खो्ी जात प्रमाणपरष बनरू न नामाींफकत रैदयकीय मीािरदयालयामिील राखीर जागाींरर प्ररषे 
घषण्याचष ररॅशकष ् सन २००१ पासू न सुरु असल्याचष माीष जानषरारी, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान 
ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय  
(२) तसषच टमबीट आणण असभयाींत्ररकी अेा अनषक अ्यास्मामध्यष ीजारो िरदयाथीनी 
खोट्या प्रमाणपरासाठी ाॉक््रानष प्रत्यषकी रुपयष ५ तष २० लाख घषतल्याचष ननदेतनास आलष आीष, 
ीष ीी खरष आीष काय 
(३) असल्यास, बनार् कागदपरष बनिरणाऱ याींरर र खोट्या प्रमाणपराींच्या आिारष प्ररषे 
घषणाऱ या िरदया्याांरर कोणती कारराक करण्यात आली आीष 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०३-११-२०१७) :(१) ीोय, ीष अींेत: खरष आीष. 
(२) याबाबतची मािीती ननदेतनास आलषली नाीी. 
(३) सींबींधित दोती िरदया्याांचष प्ररषे रद्द करुन त्याींच्यािररुध्द त्या त्या मीािरदयालयामाित त 
गुन्ीा नोंदिरण्यात आलषला आीष र त्याची पुढील चौकेी पोलीस िरभागामाित त सुरु आीष. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या वन उद्यान योजनेंत्तत राज्यात २६ वन उद्यानााा  
येत्या ५ वतातत िें द्र शासनान ेिदाेल्या मान्यतेबाबत 

  

(७)  ७३८७९ (१७-०४-२०१७).   श्री.ननतेश राणे (िणिवाी), श्री.िााीदास िोे ांबिर (वााे ा), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवत) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र ेासनाच्या नगर रन उदयान योजनेंतगतत यषत्या ५ रतातत राज्यात २६ रन उदयानाला 
कें द्र ेासनाची मान्यता समे ालषली आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, कें द्र ेासन पुरस्कृत नगर रन उदयान योजनषचष थोाक्यात स्ररूप काय आीष, 
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(३) असल्यास, सदरीू  योजनेंतगतत राज्यातील कोणत्या २६ रन उदयाींनाना कें द्र ेासनाची 
मींजू री समे ालषली आीष, 
(४) सदरीू  रन उदयान योजनेंतगतत मींजू री समे ालषल्या रन उदयानाच्या उभारणीच्या कामास 
प्रत्यक्षात कष व्ीापासू न सुरूरात करण्यात यषणार आीष र ीी कामष फकती कालारिीत पू णत    
ीोतील ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०३-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. 
     राज्यात २६ नगर उदयान ननमातण करारयाची आीषत. त्यापैकी ५ नगर रन उदयान 
ननमातण करण्यास कें द्र ेासनानष मान्यता िदलषली आीषत. 
(२) सन २०१६-१७ पासू न पुढील ५ रतातत राज्यात टकू ण २६ मीानगरपासलका/नगरपासलका  
(रगत-१) अींतगतत यषणाऱया ेीराींमध्यष फकमान १ नगर रन उदयानाची ननसमतती करारयाची आीष. 
(३) कें द्र ेासनानष खालील ५ नगर उदयाींनाींना मान्यता िदलषली आीष. 
     १) पाचगाींर परतती (पुणष) 
     २) रारजष (पुणष) 
     ३) अींबाझरी (नागपू र) 
     ४) चींद्रपू र 
     ५) मुासेींगी (कोल्ीापू र) 
(४) नगर रन उदयान ननमातण करणष या योजनेंतगतत मींजू री िदलषल्या ५ नगर रन उदयानाींची 
ननसमतती करण्याची कामष ऑक््ोबर २०१६ पासू न सुरूरात झालषली आीषत. सन २०१६ -१७ पासू न 
पुढील ५ रतातत “नगर रन उदयान ननमातण करणष” ीी योजना राबिरण्यात यषणार आीष. 

___________ 
  

मिहाा व बाावविास ववभा्ाच्या ‘माझी िन्या भाग्यश्री’ योजनेबाबत 
  

(८)  ७५६७२ (१९-०४-२०१७).   श्री.अस्ाम शखे (माााा पजश्चम), श्रीमती ननमताा ्ाववत 
(इ्तपूरी), श्री.सळनना िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपामीा (मशाी), श्री.ववजय वाटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पमेा (मळांबादेवी), श्री.अममत ववाासराव देशमळख (ाातूर शहर), श्री.अमर 
िाेे  (आवी) :   सन्माननीय मिहाा व बाावविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मिीला र बालिरकास िरभागानष ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनषअींतगतत टका मुलीच्या 
जन्मानींतर मातषनष कु ू् ींब ननयोजन ेस्रफ्या कष ल्यास मुलीचा जन्म िदन साजरा करण्यासाठी 
पाच ीजार रुपयष पालकाींना दषण्याचष माीष  डासेंबर २०१५ मध्यष जािीर कष लष ीोतष, ीष खरष आीष 
काय, 
(२) असल्यास, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनषला राज्यात अत्यल्प प्रनतसाद समे त असल्याची 
बाब माीष जानषरारी, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आली, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित िरभागातील अधिकाऱ याींनी या योजनषसाठी काम न कष ल्यानष योजना 
लोकाींपयतत पोीोचत नसू न याबाबत अधिकृत आकाषरारी सींबींधित अधिकाऱयाींकाष माधगतली 
असता अेी आकाषरारी उपलब्ि नसल्याची ननदेतनास आली, ीष ीी खरष आीष काय, 
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(४) असल्यास, सींबींधित अधिकाऱ याींरर ेासनानष कोणती कारराक कष ली तसषच राज्यात सदरील 
कु ू् ींब ननयोजनाची योजना प्रभािरपणष राबिरण्याबाबत कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत 
आीष 
(५) नसल्यास, त्यामागील कारणष काय आीषत ? 
  
श्रीमती पांिजा मळांा े(३०-१०-२०१७) :(१) ीोय. 
(२) र (३) मिीला र बाल िरकास, ेासन ननणतय िदनाींक २६ िष ब्ररुारी, २०१६ अन्रयष राज्यात 
माझी कन्या भाग्यश्री ीी योजना १ टिप्रल २०१६ पासू न लागू  करण्यात आली ीोती.तसषच सदर 
ेासन ननणतयातील तरतू दीींबाबत क्षषत्ररय स्तराररील अधिकाऱ याींमध्यष सींिदग्िता असल्यामेु ष 
सदर ेासन ननणतयाबाबत िदनाींक २२.०२.२०१७ रोजीच्या पररपरकान्रयष ेासनामाित त 
स्पष्ीकरणात्मक सू चना ननगतमीत करण्यात आलषल्या आीषत. 
     तसषच ेासन ननणतय मिीला र बाल िरकास िरभाग िद. ०१.०८.२०१७ अन्रयष सदर 
योजनषत बदल करण्यात आलष असू न सुिारीत माझी कन्या भाग्यश्री योजना लागू  करण्यात 
आली आीष. 
(४) सदरील योजना राज्यात प्रभािरपणष राबिरण्यासाठी १ मष २०१७ रोजीच्या ग्रामसभषत 
योजनषबाबतचा ेासन ननणतय र पररपरकाचष राचन करण्याबाबत सू चना दषण्यात आलषल्या 
आीषत. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र वैद्यिीय पररतदेिा ेसन २००५ ते २०१५ या िााावधीत दाखा  
झााेल्या रुग्णाांची प्रिरणे प्राांबबत असल्याबाबत 

  

(९)  ७५८८९ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भळसावे ) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीाराषर रैदयकीय पररतदषकाष सन २००५ तष २०१५ या कालारिीत दाखल झालषल्या 
रुग्णाींची ७५० ीू न अधिक प्रकरणष कारराक सेराय पाू न असू न त्यापकैी ६०० प्रकरणाींची 
प्राथसमक पाताे णीची प्रफ्याीी कष ली नसल्याची बाब माीष डासेंबर, २०१६ मध्यष रा त्या 
दरम्यान ननदेतनास आली, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकेी ेासनानष कष ली आीष काय, 
(३) असल्यास, चौकेीच्या अनुतींगानष प्रलींत्रबत प्रकरणष ताताीनष ननकाली काढण्याबाबत 
ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात आली आीष 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०१-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी, मीाराषर रैदयकीय पररतदषकाष २००५ तष 
२०१५ या कालारिीत ८४१ त्ारी प्राप्त झालषल्या आीषत. त्यापैकी ३१७ त्ारी ननकाली 
काढल्या असू न ५२४ त्ारीची प्राथसमक पाताे णी झालषली आीष. 
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(२) मीाराषर रैदयकीय पररतदषच्या स्तरारर चौकेी सुरु आीष. 
(३) चौकेीच्या अनुतींगानष प्रलींत्रबत प्रकरणष काढण्याबाबतची कायतराीी, मीाराषर रैदयकीय 
पररतदषच्या स्तरारर सुरु आीष. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी.  

___________ 
  

वामशम जजल्हयातीा शाे ाांमध्ये शााेय आरोग्य तपासणी होत नसल्याबाबत 
  

(१०)  ८१६६१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अममत झनि (ररसोा) :   सन्माननीय सावतजननि 
आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रासेम जजल्ीयातील ेाे ाींमध्यष ेासनाच्या िोरणानुसार ेालषय आरोग्य तपासणी उप्म 
राबिरला जातो मार गषल्या काीी िदरसापासुन ेासनानष नषमलषल्या आरोग्य पथकाकाू न 
िरदया्याांची आरोग्य तपासणी कष ली जात नाीी, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, ेालषय िरदया्याांचष आरोग्य िोक्यात आलष असू न आरोग्य िरभागाचष याकाष 
दलुतक्ष ीोत असल्याचष ननदतेनास आलष आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, या बाबत ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय र त्यानुसार कोणती कायतराीी 
कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबनाची कारणष तसषच ेासनाची स्पष् भू समका काय आीष ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०१-११-२०१७) :(१) अींेत: खरष आीष. 
     ेाे ा तपासणीचष काम ननयसमतपणष चालू  ीोतष र सदयजस्थती दषखील तपासणी चालू  
आीष. तरी राीनाींचा करार सींपू ष्ात आल्यानष िद.६ मष, २०१७ तष िद.१८ मष, २०१७ या 
कालारिीमध्यष तपासणी ीोरू  ेकली नाीी.  परींतू  सदर कालारिीमध्यष रािीलषली तपासणी पू णत 
करण्यात यषत आीष.   
(२) ीष खरष नाीी. 
(३) ननयमीत आरोग्य तपासणी सरुू असल्यामुे ष चौकेीचा प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(४) िरलींबाचा प्रश्न उद् ारत नाीी. 
     ेाे ा तपासणीचष काम ननयसमतपणष चाल ुठषरण्याचीच ेासनाची भुसमका आीष. 

___________ 
  

मााे्ाांव (जज.वामशम) तााळक्यामधीा पाझर तााव व ्ाांव ताावास  
मान्यता देऊन त्यावर ननधी उपाब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(११)  ८२१०७ (१५-०४-२०१७).   श्री.अममत झनि (ररसोा) :   सन्माननीय जासांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालषगाींर (जज.रासेम) तालकु्यामिील १९ खषाष ीी समनी मााा पॉकष ् मध्यष समािरष् 
असू न सदर समनी मााा पॉकष ् पररक्षषरातील आिदरासी भागात िपपींे रााी, गाींगलरााी, 
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कोल्ीापू री बींिारष सू दी पाझर तलार र सारे द गार तलार १, २, ३, ४ ीी ससचनाींची प्रकल्पात 
ताींरीक दृषट्या सिल आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, कोल्ीापू री बींिारष, पाझर तलार र गाींर तलारास मान्यता दषऊन त्यारर ननिी 
उपलब्ि करुन दषण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीनष िदनाींक ०६ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी रा 
त्यासुमारास ननरषदनाव्दारष मागणी कष ली आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदर ननरषदनारर ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (३०-१०-२०१७) :(१) (i) िपींपे रााी कोल्ीापुरी बींिा-याचष अींदाजपरक ेासनास 
सादर कष लष असू न तष क्षषरीय यींरणषनष सादर कष लषल्या मािीतीररुन ेासनाच्या मापदींाात सिल 
आीष.  
(ii) सू दी पाझर तलार िरदभत सघन ससींचन िरकास कायत् म डापीआर ्.४ मध्यष प्रस्तािरत 
असल्यानष र सदर डापीआर मींजू र नसल्यामुे ष पुढील कायतराीी करण्यात आलषली नाीी.  
(iii) सारे द गार तलार १, २, ३, ४ ीष िरदभत सघन ससींचन िरकास कायत् माच्या मापदींाात 
असिल आढे ू न यषतात.  
(iv) गाींगलरााी कोल्ीापुरी पद्धतीचा बींिारा जलसींिारण िरभागाेी सींबींिीत नाीी. 
(२) ीष खरष आीष. 
(३) (i) सारे द गार तलार १, २, ३, ४ ीष ेासनाच्या मापदींाात बसत नाीी. त्यामेु ष पुढील 
कायतराीी झाली नाीी.  
(ii) िपींपे रााी कोल्ीापुरी पद्धतीचष बींिारा अींदाजपरक मींजू रीस्तर सादर कष ला आीष.  
(iii) सुदी पाझर तलार िरदभत सघन ससींचन िरकास कायत् माच्या डापीआर ्.४ मध्यष 
प्रस्तािरत ीोतष. तसषच िरदभत सघन ससींचन िरकास कायत् मातींगतत ननिी प्राप्त न झाल्यानष 
सदर प्रस्तार िरचारात घषता आला नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

वामशम जजल्हयातीा सात प्रिल्पाांना वन ववभा्ाच ेएफआरए  
ॲक्म २००६ च ेप्रमाणपर ममे ण्याबाबत 

  

(१२)  ८२६३७ (१५-०४-२०१७).   श्री.राजेंद्र पामणी (िारांजा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रासेम जजल्ीयातील सात ससींचन प्रकल्पाना रन िरभागाचष ॲक्् २००६ चष प्रमाणपर 
समे ण्यासाठी मा.जलसींपदा मींरी याींच्याकाू न मा.रनष मींरी याींना सेिारस करण्यासाठी िदनाींक  
३० जानषरारी, २०१६ रोजी रा त्या सुमारास टक ननरषदन दषऊन मागणी कष ली ीोती, ीष खरष आीष 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(३) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
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श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (२७-१०-२०१७) :(१) ीोय, ीष खरष आीष. 
(२) र (३) रन (सींरितन) अधिननयम, १९८० अींतगतत रनजसमन रे तीकरणाचष प्रस्तार कें द्र 
ेासनास सादर करतषरषे ी सींबींधित जजल्ीाधिकारी याींचष अनुसू धचत जमाती र इतर परींपरागत 
रनननरासी (रनीक्काींची मान्यता) अधिननयम, २००६ अींतगतत प्रमाणपर सादर करणष आरश्यक 
असतष. रासेम जजल््यातील ८ प्रकल्पाींकरीता आरश्यक असलषलष सदर प्रमाणपर जजल्ीाधिकारी, 
रासेम याींचषकाू न प्राप्त झालष आीष. सदर ८ प्रकल्पापकैी टका प्रकल्पास कें द्र ेासनाकाू न 
अींनतम मान्यता प्राप्त झाली आीष तर ५ प्रकल्पाींना तत्रत: मान्यता प्राप्त झाली आीष. तत्रत: 
मान्यता प्राप्त ५ प्रकल्पाींपकैी २ प्रकल्पाींचा अ्ीपू ततता अीराल कें द्र ेासनास सादर करण्यात 
आला आीष र ३ प्रकल्प अ्ीपू तततषकरीता प्रकल्प यींरणषच्या स्तरारर प्रलींत्रबत आीषत. उरतरीत २ 
प्रकल्पाींबाबत कें द्र ेासनानष रु्ी उपजस्थत कष ल्या असू न सदर प्रकल्प रु्ीपू तततषकरीता प्रकल्प 
यींरणषच्या स्तरारर प्रलींत्रबत आीषत. 

___________ 
  

मायणी (ता.खमाव, जज.सातारा) येथीा छरपती एज्यळिेशन सोसायमीच्या आय.एस.एम.आर. 
मेडािा िॉाेजच ेववद्याथी पररके्षपासून वांधचत रािहल्याबाबत 

(१३)  ८३१८५ (१५-०४-२०१७).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे्ाव), ाॉ.शमशिाांत खेािेर (मसांदखेा 
राजा) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मायणी (ता.ख्ार, जज.सातारा) यषथील छरपती टज्युकष ेन सोसाय्ीच्या 
आय.टस.टम.आर. मषडाकल कॉलषजनष चुकीच्या पध्दतीनष प्ररषे प्रफ्या राबिरल्यानष सुमारष ९५ 
िरदयाथी यारतीच्या पररक्षषपासू न रींधचत रािीलष आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िरदयाथी र पालकाींनी कॉलषज प्रेासनाच्या िररोिात माीष जानषरारी, 
२०१७ च्या ेषर्च्या सप्ताीात उपोतण र आींदोलन सुरु कष लष आीष, ीषीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची ेासनामाित त चौकेी कष ली आीष काय, 
(४) असल्यास, चौकेीचष ननषकतत काय आीषत र तदनुसार सदर टमबीबीटसच्या िरदया्याांचष 
नुकसान ीोऊ नयष म्ीणू न ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्याींत यषत आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  

श्री. ध्रीत महाजन (०२-११-२०१७) :(१) ीोय, ीष खरष आीष. 
(२) सन २०१४-१५ मिील प्ररषसेत िरदयाथी जजल्ीाधिकारी कायातलय, सातारा यषथष उपोतणास 
बसलष ीोतष. 
(३) िरदया्याांचष प्ररषे चकुीच्या पध्दतीनष झालष असल्यानष त्याींचष प्ररषे ननयसमत 
करण्यासींदभाततील र िरदया्याांना इतर मीािरदयालयात स्थलाींतररत करण्याबाबतची याधचका 
मा.सरोच्च न्यायालयानष िष ्ाे ली आीष. 
(४) िरदया्याांचष नुकसान ीोऊ नयष म्ीणू न त्याींना अन्य मीािरदयालयात स्थलाींतररत 
करण्यास मान्यता दषण्याची भारतीय आयुिरतज्ञान पररतदषस राज्य ेासनामाित त िरनींती 
करण्यात आली ीोती. तथािप, पररतदषनष सदर िरनींती अमान्य कष ली आीष. 
तसषच सींबींधित मीािरदयालयाची राज्य ेासनानष मान्यता रद्द कष ली आीष. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
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मौज ेिळां भोज व तमदा्े (ता.मशरोे , जज.िोल्हापूर) येथीा जायळक्त मशवाराच्या िामाांबाबत 
  

(१४)  ८४०३३ (१९-०४-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :  सन्माननीय जासांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजष कुीं भोज र तमदलगष (ता.सेरोे , जज.कोल्ीापू र) यषथील जलयुक्त सेराराच्या कामाींना 
कोणत्याीी प्रकारची मींजू री न घषता ेषरष, सीी र सेक्का बनार् असल्याचष कायतकारी 
असभयींत्याींनी उपरन असभयींत्याींना मािीती दषऊनीी तत्कासलन उपरनसींरक्षक  याींनी ताींत्ररक 
मींजू रीसी सरत कायदषेीर देतिरल्याचष माीष जानषरारी, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास 
आलष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, त्यात काय आढे ू न आलष, 
(३) असल्यास, चौकेीनुसार दोती अधिकाऱयाींरर कोणती कारराक कष ली रा करण्यात आली 
आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०१-११-२०१७) : (१) ीष अींेत: खरष आीष. 
     मौजष कुीं भोज र तमदलगष या गारातील कामाींना कायतकारी असभयींता, ग्रामीण पाणीपुररठा 
िरभाग, जजल्ीा पररतद कोल्ीापू र याींनी ताींत्ररक मान्यता िदली असू न उप रनसींरक्षक, कोल्ीापू र 
याींनी ताींत्ररक मींजू री िदलषली आीष.  
(२) प्रस्तुत प्रकरणी सखोल चौकेी करीता, अनतररक्त मुख्य कायतकारी अधिकारी, जजल्ीा 
पररतद कोल्ीापू र याींचष अध्यक्षतषखाली गठीत ससमतीकाू न स्रतींर असभप्राय मागिरण्यात आलष 
ीोतष त्यानू सार उपरनसींरक्षक रनिरभाग कोल्ीापू र याींना कारणष दाखरा नो्ीस दषण्यात आली 
आीष. 
(३) अनतररक्त मुख्य कायतकारी अधिकारी, जजल्ीा पररतद कोल्ीापू र याींचष अध्यक्षतषखाली गठीत 
ससमतीनष िदलषल्या अीरालाच्या अनुतींगानष प्रस्तुत प्रकरणी ेासनाच्या झालषल्या नुकसानीची 
रक्कम ननजश्चत करण्यासाठी उपसींचालक, सामाजजक रनीकरण िरभाग, कोल्ीापू र र लषखा 
अधिकारी, जजल्ीाधिकारी कायातलय कोल्ीापू र याींची जव्दसदस्यीय ससमती ननयुक्त कष लषली आीष. 
ससमतीचा अीराल प्राप्त ीोताच पढुील कायतराीी करण्यात यषकल. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

दोाामा्त (जज.मसांधळदळ् त) तााळक्यातीा नताारी खोऱ्याांत हत्तीच्या िे पाने  
शेतीचे व बा्ायतीच ेमोठ्या प्रमाणात नळिसान िेल्याबाबत 

(१५)  ८४९७० (१६-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िळ ााे ) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोाामागत (जज.ससींिुदगुत) तालुक्यातील नतलारी खोऱ यातील ीषराे ष, बाबुे रााी, घा्ीराष, बाींबा े
या पररसरात माीष मष, २०१७ मध्यष परप्राींतातू न आलषल्या ीत्तीच्या के पानष ेषतीचष र 
बागायतीचष मोठ्या प्रमाणात नुकसान कष लष आीष, ीष खरष आीष काय, 
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(२) असल्यास, सदर नुकसानीचष पींचनामष करुन ेषतकऱयाींना आधथतक नुकसान भरपाक दषण्यात 
यारी असष आदषे रन सींरक्षक याींनी रन क्षषरपाल याींना िदनाींक १३ मष, २०१७ रोजी रा त्या 
सुमारास िदलष आीषत, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदर आदषेाच्या अनुतींगानष पींचनामष पू णत करुन बागायती ेषतकऱयाींना फकती 
नुकसान भरपाक अदा करण्यात आली  रा त्यानुतींगानष सुरु असलषल्या कायतराीीची सदय जस्थती 
काय आीष ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०९-११-२०१७) :(१) ीष खरष आीष. 
     दोाामागत रनपररक्षषरामध्यष नतलारी िरण पररसरात ीषराे ष , बाबररााी, घा्ीराष, बाींबा ेयषथष 
माीष मष, २०१७ मध्यष १५ िठकाणी िरिरि ेषतकऱयाींचष नारे , कष े ी, सुपारी याींचष ीत्तीनष 
नुकसानी कष लषचष आढे ू न आलष आीष. 
(२) ीष खरष नाीी. 
     तथािप माीष मष, २०१७ मध्यष १५ प्रकरणामध्यष ९ जलु,ै २०१५ चष ेासन ननणतयानुसार 
नुकसानी िनादषेादरारष अदा करण्यात आली आीष. 
 (३) सदर प्रकरणी टकू ण १५ प्रकरणात रक्कम रूपयष ३,८०,९८०/- िनादषेादरारष अदा करण्यात 
आली आीष. 

___________ 
  

पााघर जजल््यातीा िळ पोवतत बाािाांना खाज्ी रुग्णाायातफे मोफत उपचार देण्याबाबत 
  

(१६)  ८४९७७ (१२-०८-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोाी), श्री.जयांत पामीा (इस्ाामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाा (मळांब्रा िे वा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे्ाव), श्री.पाांाळ रां् बरोरा (शहापूर), 
श्री.वैभव वपचा (अिोाे), श्री.किसन िथोरे (मळरबाा) :   सन्माननीय सावतजननि आरोग् य व 
िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील कुपोतणाची समस्या िदरसेंिदरस तीव्र ीोत असल्यानष ेासनानष 
मुींबकतील नामाींफकत रुग्णालयातिे कुपोितताींच्या तपासण्या र मोित रैदयकीय उपचार सुरु 
करण्याचा ननणतय घषतला आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनषक जजल्ीयात कुपोतणाचष अनतप्रमाणात असल्यानष  राज्यात 
सरतर नामाींफकत खाजगी रुग्णालयाींची मोित सषरा सुरु करण्याबाबत ेासनानष कोणती 
कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(३) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१७) :(१) पालघर जजल् ीयामध् यष मुींबकमिील रााीया ीॉजस्प्ल, 
ग् लोबल ीॉजस्प्ल, सू यात ीॉजस्प्ल, िीींदजुा ीॉजस्प्ल र जसलोक ीॉजस्प्ल या रुग् णालयातील 
तज्ञाींमाित त सेबीरष आयोजजत करुन माता र बालकाींना ननदान र उपचाराच् या सषरा उपलब् ि 
करुन िदल् या जात आीषत.   
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(२) राज् यामध् यष िरिरि आरोग् य कायत् माींतगतत खाजगी रैदयफकय व् यारसानयकाींच् या सषरा 
उपलब् ि करुन घषतल् या जातात. 
उदा. - मानर िरकास कायत् म(HDP), प्रिानमींरी सुरक्षक्षत माततृ् र असभयान(PMSMA), 
भारतीय सारतजननक आरोग् य मानकष  (IPHS), 
(३) प्रश् न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

मौज ेआिळ ाी (ता.भळदर्ा, जज.सोाापूर) येथ े्व्याांनी िेाेल्या हल्ल्यात  
दोन शेतिऱ् याांचा झााेाा मतृ्य ू

  

(१७)  ८४९८७ (११-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िळ ााे ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), 
श्री.सत्यजीत पामीा-सरुािर (शाहूवााी) :   सन्माननीय वन े मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मौजष आकुाी (ता.भुदरगा, जज.सोलापू र) यषथष परप्राींतातील गव्याींनी कष लषल्या ील्ल्यात दोन 
ेषतकऱयाींचा मतृ्यू  झाल्याचष िदनाींक १२ मष, २०१७ रोजी ननदेतनास आलष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, यापररसरात रारींरार परप्राींतातील रन्यप्राण्याींच्या ील्ल्यामुे ष मतृ्युच्या घ्ना 
घातात त्यामेु ष रन र मीसू ल िरभागानष कोणत्या सींरक्षणात्मक उपाययोजना कष ल्या आीषत र 
मतृ्यु पारलषल्या ेषतकऱ याींच्या कु्ुींत्रबयाींना कोणत्या स्ररुपाची मदत करण्यात आली आीष रा 
त्यानुतींगानष कायतराीीची सदयजस्थती काय आीष, 
(३)  नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०९-११-२०१७) : 
(१) मौजष आकुा े (ता.भुदरगा, जज.कोल्ीापू र) यषथष िदनाींक १२.०५.२०१७ रोजी गरा या 
रन्यप्राण्याींच्या ील्ल्यात श्री. रघुनाथ सेींदष र श्री. अननल पोरार या दोन व्यक्तीींचा मुत्यू  झाला 
ीष खरष आीष. 
(२) प्रचसलत ेासन ननणतयातील तरतुदीनुसार िदनाींक १२.०५.२०१७ रोजी गरा या 
रन्यप्राण्याींच्या ील्ल्यात मुत्यू  झालषल्या दोन व्यक्तीींच्या कायदषेीर रारसास प्रत्यषकी रु.८.०० 
लक्ष आधथतक मदत दषण्यात आली आीष. 
   मानर-रन्यप्राणी सींघतत ्ाे ण्यासाठी क्षषत्ररय स्तरारर खालीलप्रामणष उपाययोजना 
राबिरण्यात यषतात. 
• स्थाननक क्षषत्ररय कमतचारी र अधिकारी, फिरतष पथक, सींरक्षण पथक याींचषमाित त ननयसमत 
गस्तीदरारष रन्यप्राण्याींच्या ीालचालीींचष सींननयींरण करण्याींत यषतष, याकररता सािन सामुग्री जसष 
करॅश मषरा ररॅशप, दतु्रबतण र जीपीटस याींचा रापर करण्याींत यषतो. 
• रन्यप्राणी उन्ीाळ्यामध्यष िपण्याच्या पाण्याच्या ेोिात नागरी रस्त्याींकाष फिरकू  नयष, त्याींना 
रनातच िपण्याींचष पाणी उपलब्ि व्ीारष यासाठी रनतलार / खोदते ष बाींिणष, कृत्ररम पाणरठष , 
(ससमें् ्ाकष  बाींिणष) इत्यादी उपाययोजना करण्याींत आलषल्या आीषत. 
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• ग्रामस्थाींचष रनाररील अरलींबत्र कमी व्ीारष र मानर रन्यजीर सींघतातला आे ा बसारा 
म्ीणू न िरिरि योजनषतू न टलपीजी गरॅशसचा पुररठा करण्याींत आला आीष. 
• रन्यप्राणी मानरी रस्तीत यषऊ नयष याकरीता प्रामुख्यानष रनक्षषराच्या ीद्दीरर रन्यप्राणी 
प्रनतबींिक चर काढण्यात यषतात. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

राज्यात ाेंग्यूच्या रुग्णाांिाून चाचणीसाठी भरमसाठ शळल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१८)  ८४९९१ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोाी), श्री.जयांत पामीा (इस्ाामपूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे्ाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाा (मळांब्रा िे वा), श्री.वैभव वपचा (अिोाे), 
श्री.पाांाळ रां् बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मळरबाा) :   सन्माननीय सावतजननि आरोग् य व 
िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोठ-मोठ्या ेीरामिू न ीजारो ाेंग्यू चष रुग्ण आढे ू न आलष आीषत,  ीष खरष आीष 
काय, 
(२) असल्यास, ाेंग्यू  झालषलष रुग्ण र ाेंगू  सदृषय रुग्ण याींच्या तपासणी चाचणीसाठी 
रुग्णाकाू न भरमसाठ ेुल्क आकारली जात आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकेी करण्यात आली आीष काय  चौकेीत काय आढे ू न आलष र 
त्यानुसार रुग्णाकाू न कमी ेुल्क आकारण्याबाबत तसषच ाेंग्यू ची साथ आ्ोक्यात 
आणण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली  रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (३१-१०-२०१७) :(१) ीोय, ीष अींेत: खरष आीष.  
     राज्यात मोठ्या ेीराींमध्यष (मनपा क्षषराींमध्यष) माीष जानषरारी तष ऑगस््, २०१७ 
अखषरपयांत टकू ण १०५४ ाेंग्य ुरुग्ण आढे ू न आलषलष आीषत. 
(२) ीोय, ीष अींेत: खरष आीष. 
(३) ीोय. 
     राज्यात ाेंग्यु ननदानासाठी जजल्ीा रुग्णालयष तसषच काीी ेासकीय रैदयकीय 
मीािरदयालयाींमध्यष अधिकृत सेंि्नल सें्सत ेासनानष सुरु कष ली आीषत.  तसषच टन.आय.व्ीी., 
पुणष यषथषीी ाेंग्यु ननदान करण्यात यषतष. सदर सरत िठकाणी ीी तपासणी नन:ेुल्क करण्यात 
यषतष. 
    तथापी, राज्यातील काीी खाजगी रुग्णालयष अथरा खाजगी प्रयोगेाे ाींमध्यष ाेंग्य ुननदान 
चाचणीसाठी अराजरी ेुल्क आकारण्यात यषत ीोतष.  त्यासाठी खाजगी रुग्णालयष र खाजगी 
प्रयोगेाे ा आकारत असलषल्या ेुल्कारर ननयींरण आणण्याकररता ेासनाच्या सारतजननक 
आरोग्य िरभागानष िद.२८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ाेंग्यु ननदान चाचणीसाठी रु.६००/- पषक्षा जास्त 
ेुल्क आकारणी करण्यात यषऊ नयष, असा ेासन ननणतय ननगतसमत कष ला आीष. 
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     तसषच ाेंग्युची साथ आ्ोक्यात आणण्याबाबत ेासनानष खालीलप्रमाणष उपाययोजना 
करण्यात आल्या र यषत आीषत. 
* आरोग्य कमतचाऱयाींमाित त ननयसमत ताप सरेक्षण. 
* उद्रषकाच्या िठकाणी जलद ताप रुग्ण सरेक्षण. 
* साथरोग उद्रषकाच्या प्रभारी व्यरस्थापनासाठी जजल्ीा पाते ीरर ेीघ्र प्रनतसाद पथकष  कायतरत. 
* ताप रुग्णाींचष रक्तजल नमू नष घषऊन सेंन््ीनल ीॉस्पी्ल यषथील प्रयोगेाे षत मोित 
तपासणी. 
* राज्यात ाेंग्यू  िरताणू जन्य तापाच्या ननदानासाठी ३७ सें्ीनल से्ं सतची स्थापना कष ली असू न 
राषरीय िरताणू  िरज्ञान सींस्था, पुणष यषथषीी ननदानाची व्यरस्था आीष. 
* राज्यात गप्पीमासष पैदास कें द्र कायतरत असू न राज्यातील ाासोत्पत्ती स्थानाींमध्यष गप्पीमासष 
सोाणष. 
* ननयसमत फक्केास्रीय सरेक्षण. 
* उद्रषकग्रस्त िठकाणी फक्कनाेकाची िू रिरारणी. 
* ेासकीय तसषच खाजगी रदैयकीय व्यारसानयकाींचष ाेंग्य ु रुग्ण व्यरस्थापन िरतयक 
कायते ाे षचष आयोजन. 
* ाेंगी रुग्णाींना लक्षणािारीत उपचार. 
* सरत आरोग्य सींस्थाींना औतिष र इतर सािन सामुग्रीचा पुरषसा पुररठा. 
* १६ मष, २०१६ ीा िदरस राषरीय ाेंग्यु िदरस म्ीणू न िरिरि उप्मादरारष साजरा कष ला. 
* दररती जुल ैमिीना ाेंगी िररोिी मिीना म्ीणू न साजरा कष ला जातो. 
* ेालषय ाेंग्यु जागतृी मोिीम. 
* उद्रषकग्रस्त िठकाणी उपाययोजनाींच्या मागतदेतनासाठी जजल्ीा/िरभागीय/राज्यस्तरीय 
अधिकाऱयाींच्या भष्ी. 
* िरिरि माध्यमाींदरारष जनतषस आरोग्य सेक्षण. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी.    

___________ 
  

राज्यातीा खास्ी वैद्यिीय महाववद्याायाांच्या वैद्यिीय मशक्षणासाठी व्यवस्थापन  
िोट्यातनू ववद्यार्थयाांिाून भरमसाठ शळल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत 

(१९)  ८५२०५ (१६-०८-२०१७).   श्री.मां्ाप्रभात ाो ा (माबार िहा), श्री.जयप्रिाश मळांदाा 
(बसमत), श्री.अजय चौधरी (मशवाी), श्री.नसीम खान (चाांिदवाी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खासगी व्यारसानयक मीािरदयालयाच्या रदैयकीय पदव्युतर पदरी 
अ्या्मासाठी सींस्थाचाकाींनी व्यरस्थापन को्यातील ेुल्कात प्रचींा प्रमाणात राढ करण्यात 
आली असल्याचष माीष मष, २०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष 
काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील काीी नामाींफकत रैदयकीय मीािरदयालयात ५० तष ९७ लाख 
रुपयाींपयांत रतातला ेुल्क आकारण्यात यषत आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
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(३) असल्यास, खासगी रैदयकीय मीािरदयालयाींतील व्यरस्थापन को्यातील ेुल्कराढीरर 
ननयींरण ठषरण्यासाठी ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष ? 
(४) नसल्यास, त्यामागील कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०२-११-२०१७) :(१) ीोय, ीष खरष आीष. 
(२) नाीी, ीष खरष नाीी. 
(३) खाजगी िरनाअनुदाननत मीािरदयालयाींनी व्यरस्थापनाचष ेैक्षणणक ेुल्क ीष ेुल्क 
ननयामक प्राधिकरणाींच्या ननयींत्ररत आकायापयांत कष ल्यानष अेा मीािरदयालयाींरर कारराक 
करण्याचा प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

पन्हाे ा (जज.िोल्हापूर) तााळक्यातीा पजश्चम भा्ात राजरोसपणे  
बेसळमार वकृ्षतोा होत असल्याबाबत 

  

(२०)  ८५५५१ (२१-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पामीा-सरुािर (शाहूवााी) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्ीाे ा (जज.कोल्ीापू र) तालुक्यातील पजश्चम भागात बािदरााष-करींजिष ण यषथील ाोंगर 
मा्यारर असणाऱया जींगलाची बषसुमार रकृ्षतोा कष ल्याचष ननदेतनास आलष आीष,  ीष खरष आीष 
काय 
(२) असल्यास, बषसुमार रकृ्षतोा झाल्यानष रन्य प्राण्याींना आणण दलुतभ औतिी रनस्पतीींना 
िोका ननमातण झाला आीष, ीष िी खरष आीष काय 
(३) असल्यास ेासन सदर प्रकरणी दोती असणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींची चौकेी करून 
रकृ्षतोा रोखण्याबाबत ताताीनष कायतराीी करणार आीष काय, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०२-११-२०१७) :(१) कोल्ीापू र रनिरभागातील पन्ीाे ा रनपररक्षषरातील 
मौजष बाींिदराष ता.पन्ीाे ा, रनकक्ष ्माींक ८३८ ब, ८३९ टकू ण क्षषर १०७.२७ ीष. र मौजष 
करींजिष न रनकक्ष ्.८४० क क्षषर पैकी ३१.५६ ीष. इतकष  रनक्षषर आीष. सदर रनक्षषरात 
ाोंगरमा्यारर बषसमुार रकृ्षतोा झालषली नाीी. या दोन्ीी गारापकैी मौजष बाींिदराष यषथष सन 
२०१४ मध्यष १ रनगुन्ीा नोंद झाला असू न त्यामध्यष ५ झाााींची तोा झाली आीष. जींगल 
नुकसानाची रक्कम रुपयष १६३९/- इतकी आीष. 
(२) ीष खरष नाीी. 
(३) र (४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
 

___________ 
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मळांबई, ठाणे, वसई आणण नवी मळांबई पररसरातीा खााी किनारी असाेाी िाांदे वने 
वाचववण्यासाठी सांरक्षण मभांत उभारण्याबाबत 

(२१)  ८५७११ (१६-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवत), 
श्री.अशोि पामीा (भाांाूप पजश्चम) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबक, ठाणष, रसक आणण नरी मुींबक पररसरातील खााी फकनारी असलषली काींदे रनष 
राचिरण्यासाठी काींदे रनाच्या ीद्दीच्या बाीषर सींरक्षण सभींत उभारण्याचा ननणतय राज्याच्या रन 
िरभागानष घषतला आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, काींदे रन पररसराच्या ५० सम्र आत बाींिकाम कष ल्यास त्यारर कारराक 
करण्याचष आदषे मा.उच्च न्यायालयानष सन २००५ मध्यष रन िरभागास िदलष आीषत, ीष ीी खरष 
आीष काय, 
(३) असल्यास, रन िरभागानष आदषेाच्या अनुतींगानष मुींबकतील छषाानगर, चारकोप र किपरषा 
यषथील काींदे रन सींरक्षणाबाबत काय कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष 
(४)  नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ?   
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (२७-१०-२०१७) :(१)  मुींबक ेीर, मुींबक उपनगर आणण नरी मुींबक 
यषथील काींदे रन क्षषरात रारींरार ीोणारष अनत्मण अनधिकृत भरार यामुे ष सदर काींदे रन 
क्षषराला सींरक्षण दषण्याचष दृष्ीनष सींरक्षक सभींत र तारषचष कुीं पन बाींिण्याचा ननणतय रन िरभागानष 
घषतलषला आीष. त्यानुतींगानष मुींबक ेीरातील कुलाबा, मुींबक उपनगरातील मालाा मानोरी, 
चारकोप आणण नरी मुींबक मिील ऐरोली यषथष टकू ण २८५५० मी. सींरक्षक सभींत बाींिण्याचा 
प्रस्तार तयार करण्यात आला आीष. 
(२) मा.उच्च न्यायालयानष रर् याधचका ३२४६/२००४ मध्यष िदनाींक ६.१०.२०१५ रोजी िदलषल्या 
आदषेाच्या पररच्छषद ८(३) मध्यष असष नमू द कष लष आीष की, काींदे रनापासू न ५० मी्रच्या 
पररसरात कोणतषीी बाींिकाम/भरणी करण्यात यषऊ नयष असष आदषे सींबींधित जजल्ीाधिकारी 
याींना िदलष आीषत. 
(३)  काींदे रनाचष सींरक्षण र सींरितन करण्याकररता पुढीलप्रमाणष पारलष उचलण्यात आलषली 
आीषत:-  
     १. काींदे रन कक्षाींतगतत मुींबक, नरी मुींबक, ठाणष आणण समरा - भाईंदर क्षषरातील 
काींदे रनाचष प्रभारीपणष सींरक्षण र सींरितन करण्याकररता सन २०१३ मध्यष मुींबक काींदे रन 
सींिारण घ्काची ननसमतती करण्यात आलषली आीष.  
     २. मौजष छषाानगर यषथील क्षषर सॉल्् परॅशन िरभागाच्या ताब्यात आीष. त्याींचष िरनींतीनुसार 
पोलीस, बीृन्मुींबक मीानगरपासलका र रन िरभाग याींनी िदनाींक १६.३.२०१७ तष िदनाींक 
१८.३.२०१७ रोजी टकुण ८५६ झोपड्याींचष ननषकासन करण्यात आलष.  
     ३. मौजष चारकोप स.नीं. ३९, न.भू .्. ४ यषथील अनत्मणष मीसू ल िरभागानष रन िरभाग 
र बीृन्मुींबक मीानगरपासलका याींच्या मदतीनष िदनाींक १.६.२०१७ तष िदनाींक ३.६.२०१७ या 
कालारिीत ननषकाससत करण्यात आलषली आीष. सदर ननषकासन कष लषली अनत्मणष ीी रनक्षषर 
ीद्दीबाीषरील आीषत.  
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     ४. मौजष कुलाबा स.नीं. ६५३ यषथील अनत्मणष रन िरभाग र पोलीस याींच्या सीाय्यानष 
िदनाींक ३.५.२०१७ तष िदनाींक ६.५.२०१७ या कालारिीत टकुण १२९६ झोपड्याींचष ननषकासन 
करण्यात आलषली आीष.  
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
 

जायळक्त मशवार प्रिल्प योजना सममतीच्या अहवाााबाबत 
  

(२२)  ८६०८४ (१९-०८-२०१७).   श्री.सळनना मशांदे (वरे ी), अरॅशा.भीमराव धोंा े (आष्ट्मी), 
श्री.अशोि पामीा (भाांाूप पजश्चम), श्री.नारायण पामीा (िरमाे ा), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े
(चोपाा), श्री.सळनना राऊत (वव्ोे ी) :   सन्माननीय जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गतरताततील दषुकाे  र अरततण ग्रस्त पररजस्थती ननमुतलनासाठी राज्य ेासनानष 
जलयुक्त सेरार प्रकल्प योजनषची ेीाननेा करण्याकररता माजी प्रेासकीय अधिकारी 
श्री.जॉनी जॉसषि याींच्या अध्यक्षतषखाली ११ सदस्याींची ससमती नषमली आीष, ीष खरष आीष काय,  
(२) असल्यास, सदर ससमतीला याबाबतचा अीराल सादर करण्यासाठी फकती मिीन्याचा 
कालारिी दषण्यात आला आीष रा त्यानुतींगानष कायतराीीची सदय जस्थती काय आीष 
(३)  नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत? 
  
प्रा. राम मशांदे (०१-११-२०१७) :(१) र (२) मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालषल्या जनिीत 
याधचका ्.१५४/२०१५ रर मा.उच्च न्यायालयानष िदलषल्या आदषेानू सार कायतराीी करण्यासाठी 
जलसींिारण िरभाग ेासन ननणतय िद.३१ मष, २०१७ अन्रयष श्री.जॉनी जोसषि, माजी मुख्य 
सधचर याींचष अध्यक्षतषखाली ०९ सदस्यीय ससमती नषमण्यात आली आीष.  
     ससमतीस अीराल सादर करण्यास ०२ मिीन्याींचा कालारिी दषण्यात आला ीोता तथािप, 
िरतयाचा आराका लक्षात घषता मा.उच्च न्यायालयानष प्रस्तुत ससमतीस िद.३० नोव्ीेंबर, २०१७ 
पयांत अीराल सादर करण्यास मदुतराढ िदली आीष. आतापयांत ससमतीच्या ७ बैठका झाल्या 
आीषत. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी.  

___________ 
  

राज्यातीा ना्ररिाांमध्ये मरणोत्तर नेरदानाववतयी जा्रुितेचा अभाव असल्याबाबत  
 

(२३)  ८६२२६ (१९-०८-२०१७).   श्री.मां्ाप्रभात ाो ा (माबार िहा) :   सन्माननीय 
सावतजननि आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नषरदानाच्या जागरुकतष अभारी राज्यात २५ ीजार तर मुींबकत १२ ीजार लोक ाोे याींच्या 
प्रनतक्षषत असल्याची मािीती आरोग्य िरभागादरारष माीष मष, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान स्पष् 
करण्यात आलष, ीष खरष आीष काय, 



वि.स. ३७१ (19) 

(२) असल्यास, राज्यातील नागररकाींमध्यष मरणोत्तर नषरदानािरतयीचष समज गैरसमज र 
जागरुकतषचा अभार आीष, ीष ीी खरष आीष काय,  
(३) असल्यास, याबाबत ेासनानष कोणती िरेषत मोिीम राबिरली आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (३१-१०-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. 
(२) ीष अीें त: खरष आीष. 
     मरणोत्तर नषरदानाबाबत नागररकाींमध्यष काीी प्रमाणात गैरसमज आीषत. 
(३) नषरदानािरतयीचष गैरसमज दू र करणष र जागरुकता आणण्यासाठी राज्यात सरत जजल््यात 
नषरदान समुपदषेक ननयुक्त करण्यात आलष आीषत. त्याचप्रमाणष रुग्ण र नातषराककाींना 
मरणोत्तर नषरदानासाठी प्रोत्साीीत करण्यासाठी िरिरि कायत् म, जनजागतृी मोिीम र िदरस 
राबिरलष जातात. तसषच काचत्रबींदू , अींित्र प्रनतबींि सप्ताी, नषरदान पींिरराा इत्यादी कायत् म 
राबिरलष जातात. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

ममदापूर (ता.येवाा, जज.नामशि) साठवण तााव या योजनेचा  
सळधाररत प्रस्ताव ताांबरि मान्यतेअभावी रखाल्याबाबत 

(२४)  ८६२८४ (१९-०८-२०१७).   श्री.पांिज भळजबे  (नाांद्ाव) :  सन्माननीय जासांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममदापू र (ता.यषरला, जज.नासेक) साठरण तलार या योजनषचा सुिाररत प्रस्तार ताींत्ररक 
मान्यतषअभारी रखाल्याप्रकरणी प्रेासकीय कायतराीी करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
िदनाींक ६ टिप्रल, २०१७ रोजी रा त्या सुमारास ेासनाकाष मागणी कष लषली आीष, ीष खरष आीष 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, 
(३) असल्यास, चौकेीत काय आढे ू न आलष र तदनसुार ेासनानष कोणती कारराक कष ली 
तसषच या प्रकल्पाचष काम लरकरात लरकर सुरु करण्यासाठी ेासनामाित त कोणती कायतराीी 
 कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ?  
  
प्रा. राम मशांदे (२५-१०-२०१७) :(१) ीोय. 
(२) र (३) नाीी. योजनषच्या प्रारुप ननिरदा प्रपराींना मा.मुख्य असभयींता, पुणष याींचष िदनाींक 
१७/०७/२०१७ चष परान्रयष रु.३४३.९९ लक्ष इतकी ताींत्ररक मींजू री समे ालषली असू न क-ननिरदा 
कायतराीी पुणत झालषली आीष. सदयजस्थतीत ननिरदा पराींतील ताींत्ररक लखो्ा उघाण्यात आला 
असू न त्याची छाननी प्रगतीत आीष.  
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
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शासनाची जायळक्त मशवार योजना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी मदृ व जासांधारण ववभा्ाचे 
औांर्ाबाद येथ ेिायाताय स्थापन िरण्याच्या ननणतयाबाबत 

  

(२५)  ८६३९१ (११-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपमे (भोर), श्री.अममन पमेा (मळांबादेवी) :   
सन्माननीय जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेासनाची जलयकु्त सेरार योजना प्रभारीपणष राबिरण्यासाठी मदृ र जलसींिारण िरभागाचष 
औींरगाबाद यषथष कायातलय स्थापन करुन त्याींना निरन कमतचारी रगत र आयुक्त दषणार 
असल्याचा ेासनानष ननणतय घषतला असल्याचष माीष टिप्रल, २०१७ दरम्यान ननदेतनास आलष 
आीष, ीष खरष आीष काय 
(२) असल्यास, या ननणतयाची अींमलबजारणी करण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा 
करण्यात यषत आीष 
(३) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०२-११-२०१७) :(१), (२) र (३) औरींगाबाद यषथष सींपू णत राज्यासाठी मदृ र 
जलसींिारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याबाबतचा ननणतय ेासनानष घषतला आीष. त्यास 
अनुसरुन औरींगाबाद यषथष सींपू णत राज्यासाठी मदृ र जलसींिारण आयुक्तालयाची स्थापना 
करण्याबाबतचा ेासन ननणतय िदनाींक ३१ मष, २०१७ रोजी ननगतसमत करण्यात आला असू न 
आयुक्त, मदृ र जलसींिारण, राल्मी पररसर, औरींगाबाद यषथष ीष कायातलय कायातजन्रत झालष 
आीष.   

___________ 
  

राज्यातीा ाहान धरणाांतीा ्ाे  िा ून तो शेतामध्ये वापरण्याच्या योजनेबाबत 
  

(२६)  ८६४०२ (१९-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपमे (भोर), श्री.अममन पमेा (मळांबादेवी), श्री.राहूा 
िळ ा (दौंा), श्री.ाी.पी.सावांत (नाांदेा उत्तर) :   सन्माननीय जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लीान िरणाींतील पाण्याच्या साठरण क्षमतषत राढ करण्यासाठी अेा िरणाींतील 
गाे  काढू न तो ेषतामध्यष रापरण्याची योजना ेासनानष आखली असल्याचष माीष मष, २०१७ 
मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय 

(२) असल्यास, या योजनषच्या अींमलबजारणीबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली  रा 
करण्यात यषत आीष 
(३) नसल्यास िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (३०-१०-२०१७) :(१) ीोय.  
(२) या िरभागाच्या ेासन ननणतय ्.गामुि -२०१७/प्र.्.१३४/जल-१,िद.०६.०५.२०१७ अन्रयष 
“गाे मुक्त िरण र गाे युक्त सेरार” या योजनषच्या अींमलबजारणीबाबत मागतदेतक सू चना 
ननगतसमत कष ल्या असू न त्यानुसार योजनषची अींमलबजारणी सुरु आीष. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
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अां ेरा (ता.देऊे ्ाांव राजा जज.बळा ाणा) मशवारात शेतजममनीाा ाा्ून असाेल्या पजश्चम 

िदशेच्या ओ यावर ननिृष्ट्म दजातच ेमसमेंम बांधा-याचे िाम झाल्याबाबत 
  

(२७)  ८६६७१ (१९-०८-२०१७).   ाॉ.शमशिाांत खेािेर (मसांदखेा राजा) :   सन्माननीय 
जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अींढषरा (ता.दषऊे गाींर राजा, जज.बुलढाणा) सेरारात तलाठी सजा भाग क १ मध्यष ग् क 
२९२ मध्यष ०.६० आर ेषतजसमनीला लागू न पजश्चम िदेषला असलषल्या ओढयारर ननकृष् 
दजातचष ससमें् बींिाऱ याचष काम झाल्याचष नुकतषच माीष मष, २०१७ मध्यष ननदेतनास आलष आीष, ीष 
खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, सदरीू  ओढयाचष खोलीकरण र सरे ीकरण रारीच्या रषे ी पोकलरॅशा मसेन र 
ससमें्  रषती, धगट्टी समक्स करणा-या मसेनदरारष करण्यात आलष आीष, ीष ीी खरष आीष काय,  
(३) असल्यास, जलयुक्त सेरार असभयाींनातींगतत खाकपू णात प्रकल्पादरारष झालषलष काम ीष 
ठषकष दार र इींजजननअर, कायतकारी असभयींता याींनी सींगनमतानष गैरव्यरीार कष ल्याप्रकरणी 
ेासनानष सखोल चौकेी कष ली आीष काय, त्यात काय आढे ू न आलष, 
(४) असल्यास, तदनुसार दोती व्यक्तीरर कोणती कारराक कष ली रा करण्यात यषत आीष तसषच 
उक्त बींिाऱयासाठी तात्काे  ननिी उपलब्ि करुन दषण्यासाठी कोणती कायतराीी कष ली आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत? 
  
प्रा. राम मशांदे (०१-११-२०१७) :(१) र (२) ीष खरष नाीी. 
(३), (४) र (५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातीा आजरा-आांबोाी मा्ातवरीा हाे ोाीनजजिच्या 
फामत हाऊसमध्ये मस्िर हत्तीन ेिेाेाे नळिसान 

  

(२८)  ८७२३० (११-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िळ पेिर (चांद्ा), श्री.प्रिाश 
आबबमिर (राधान्री) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्ीापू र जजल्ीयातील आजरा-आींबोली मागातररील ीाे ोलीनजजकच्या िामत ीाऊसरर 
्स्कर ीत्तीनष मोठया प्रमाणात नुकसान कष ल्याची घ्ना माीष टिप्रल, २०१७ च्या ेषर्च्या 
सप्ताीात घाली, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ेासनामाित त पाीणी कष ली आीष काय, 
(३) असल्यास, पाीणीत काय आढे ू न आलष र तदनुसार नुकसानग्रस्त ेषतकऱयाींना ेासनानष 
आतापयांत कोणती आधथतक मदत कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
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श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०९-११-२०१७) :(१), (२) र (३) कोल्ीापू र जजल््यातील आजरा-आींबोली 
मागातरारील ीाे ोली यषथील सौ. राजश्री िरजयकुमार पा्ील याींचष िामत ीाऊसमिील ११ 
िे झाााींचष माीष टिप्रल, २०१७ च्या ेषर्च्या सप्ताीात ीत्ती या रन्यप्राण्याींनी नकुसान कष लष 
आीष. प्रचसलत ेासन ननणतयातील तरतू दीनुसार सींबींधितास रु.१७,२००/- अथतसीाय्य अदा 
करण्यात आलष आीष. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

मौज ेववरहाम (ता.खेा, जज.पळणे) येथे आिदवासी उपयोजनेंत्तत छोमे  
पामबांधारे ववभा्ाने बाांधाेाा पाझर तााव फळ मल्याबाबत 

  

(२९)  ८८४५५ (११-०८-२०१७).   श्री.सळरेश ्ोरे (खेा आे ांदी) :   सन्माननीय जासांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजष िररीाम (ता.खषा, जज.पुणष) यषथष आिदरासी उपयोजनेंतगतत छो ष् पा्बींिारष िरभागानष 
बाींिलषला पाझर तलार िु ू् न पररसरातील १० िरिीरी तसषच ३१ ेषतकऱयाींचष नुकसान 
झाल्याबाबत ेासनानष दोती असणाऱया कीं रा्दारारर कारराक प्रस्तािरत कष ली आीष, ीष खरष आीष 
काय 
(२) असल्यास, दोती असणाऱया कीं रा्दाराररील कारराकचष स्ररूप र त्यानुतींगानष  सदय:जस्थती 
काय आीष 
(३) तसषच पाझर तलार िु्ल्यानष नुकसान झालषल्या ेषतकऱयाींना नकुसान भरपाक दषण्यात 
आली आीष काय 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१३-११-२०१७) :(१) अींेत: खरष आीष. 
(२) सींबींिीत कीं रा्दार याींना नो्ीस बजारण्यात आलषली आीष. सदर कीं रा्दाराची अनामत 
रक्कम जप्त करण्याची कायतराीी सुरु आीष. 
(३) नाीी. 
(४) सींयुक्त पींचनामा करणषत आलषला आीष. नकुसान भरपाक अदा करणषची कायतराीी मीसलु 
िरभागाकाू न प्रस्तािरत आीष. 

___________ 
  

िमपेश्वर (जज.ना्पूर) अभयारण्यााा व्याघ्र प्रिल्प  
म्हणून घोवतत िरण्याबाबत 

  

(३०)  ८८६३१ (११-०८-२०१७).   श्री.राजळ तोासाम (अणी) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ि्पषश्रर (जज.नागपू र) अभयारण्य राघाच्या दृष्ीनष अत्यींत मीत्त्राचष सींरक्षक्षत क्षषर असू न 
अभयारण्यात सदयजस्थतीत असलषल्या राघाींची सींख्या पाीता िरदभाततील पेंच, तााोबा, मषे घा् 
व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणषच ि्पषश्रर अभयारण्यालाीी व्याघ्र प्रकल्प म्ीणू न घोितत करण्याची गरज 
ननमातण झाली आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, सन १९७७ पासू न आजपयांत अभयारण्याचा िरकासच झाला नाीी र ेासनानष 
कोणतीीी आधथतक तरतू द कष लषली नाीी, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, ि्पषश्रर अभयारण्यास व्याघ्र प्रकल्प म्ीणू न घोितत न करण्याची कारणष काय 
आीषत, 
(४) असल्यास, याबाबत ताताीनष ननणतय घषऊन कायतराीी करण्याबाबत ेासनानष कोणती 
कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०९-११-२०१७) : (१) र (२) ीष खरष नाीी. 
ि्पषश्रर अभयारण्याच्या िरकासाकरीता सन २०१४-१५,सन २०१५-१६ र सन २०१६-१७ मध्यष 
िरिरि योजनाींतगतत अनु्मष रु.११८.०७ लक्ष, रु. १८६.५५ लक्ष र रु. ५६३.५१ लक्ष उपलब्ि 
करुन  दषण्यात आलष असू न सदर ननिी खचत करण्यात आलषला आीष. 
(३) ि्पषश्रर अभयारण्य क्षषर र त्यामध्यष असलषल्या राघाींची सींख्या ीी राषरीय व्याघ्र सींरितन 
प्राधिकरणादरारष प्रससध्द कष लषल्या मागतदेतक तत्राींची पू ततात करीत नाीीत. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

राज्यातीा सवत वैद्यि महाववद्याायाांनी ववद्यार्थयातना देण्यात येणाऱ् या िा्दपराांच्या  
दळय्यम प्रतीिररता एि हजार रुपये शळल्ि आिारण्याच्या ननणतयाबाबत 

  

(३१)  ८८६९९ (१६-०८-२०१७).   श्री.बाे ासाहेब थोरात (सा्ं मनेर), श्री.अममन पमेा 
(मळांबादेवी) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सरत रैदयक मीािरदयालयाींनी िरदया्यातना दषण्यात यषणाऱ या दयु्यमप्रती, 
साक्षाींफकत प्रती, पाताे णी, कागदपराींच्या दयु्यम प्रतीकररता सरत प्रती समे ू न अधिकतम टक 
ीजार रुपयष ेुल्क आकारण्याचा ेासनानष ननणतय घषऊन सदर सरत मीािरदयालयाींना सू धचत 
कष लष असल्याचष माीष माचत, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष 
काय 
(२) असल्यास, ेासनाच्या या ननणतयामुे ष िरदयाथी र पालकाींनी या िररोिात अनषक त्ारी 
करण्यात आल्या आीषत, ीष ीी खरष आीष काय 
(३) असल्यास, यामेु ष ेासनानष सदर ननणतयाचा िष रिरचार करण्याबाबत कोणती कायतराीी 
कष ली रा करण्यात यषत आीष 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
 



वि.स. ३७१ (24) 

श्री. ध्रीत महाजन (०३-११-२०१७) :(१)अींेत: खरष आीष.  मीाराषर आरोग्य िरज्ञान 
िरदयापीठ, नासेक याींच्या िदनाींक २०/०१/२०१७ रोजीच्या पररपरकान्रयष ेुल्क आकारणीबाबत 
मीािरदयालयाींना सू चना दषण्यात आल्या ीोत्या. 
(२) नाीी, ीष खरष नाीी. तथािप, िदनाींक १७/०३/२०१७ रोजीच्या लोकसत्ता या दैननक रतृ्तपरात 
या िरतयासींदभातत बातमी प्रससध्द झाली ीोती. 
(३) मीाराषर आरोग्य िरज्ञान िरदयापीठ, नासेक याींनी िष रिरचार करुन िदनाींक ०८/०५/२०१७ 
रोजी सुिाररत पररपरक ननगतसमत कष लष आीष. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

साां्ाी जजल््यातीा सा्रेश्वर अभयारण्यााा सांरक्षण िळां पण िरण्याबाबत 
  

(३२)  ८८८३० (२१-०८-२०१७).   श्री.अनना बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल््यातील सागरषश्रर अभयारण्याला ेासनानष कोट्यरिी रुपयष खचत करुन 
बाींिलषलष सींरक्षण कुीं पण काीी िठकाणी नसल्यानष  अभयारण्यातील प्राण्याींची सुरक्षा िोक्यात 
आली असल्याचष माीष टिप्रल, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष,  ीष खरष आीष 
काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सागरषश्रर अभयारण्यातील प्राण्याींची सुरक्षा ीोण्याच्या दृष्ीनष नव्यानष 
कुीं पन करण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
 
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०१-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. 
(२) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(३) सागरषश्रर अभयारण्याच्या टकू ण ३८.९९५ फक.मी. पररससमषपकैी ३७.३९५ फक.मी. लाींबीचष 
साखे ी जाे ी कुीं पणाचष बाींिकाम करण्यात आलष आीष.  साखे ी जाे ी बाींिकामाकरीता 
सेल्लक असलषल्या १.६०० फक.मी. ीद्दीरर सदयजस्थतीत का ष्री झाुप, लाकाी, दगाी स्ररुपाचष 
कुीं पण तयार करण्यात आलष आीष. 
     क्षषरीय अधिकारी / कमतचारी याींचष माित त िदरस-रार गस्त करण्यात यषतष. ग्रामसभषमध्यष 
तलाठी र ग्रामसषरक याींचषमाित त ग्रामस्थाींचष प्रबोिन करण्यात यषतष. अभयारण्यात रन्यप्राण्याींची 
सुरक्षा, अभयारण्य क्षषरातील कुीं पणाची सींरक्षण, ननगराणीची कामष ननयमीतपणष तपासणीदरारष 
करण्यात यषतात. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
  

___________ 
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साां्ाी वैद्यिीय महाववदयाायाच्या आणण ममरज मसव्हीा हॉजस्पमामधीा  
ननवासी ाॉक्मराांच्या जा्ा िमी िेल्याबाबत 

  

(३३)  ८८८४६ (२१-०८-२०१७).   श्री.अनना बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली रैदयकीय मीािरदयालयाच्या आणण समरज ससव्ीील ीॉजस्प्लमिील ननरासी 
ाॉक््राींच्या ९२ जागा कमी करण्याचा ननणतय नकुताच माीष टिप्रल, २०१७ मध्यष रा 
त्यादरम्यान ेासनानष घषतला आीष,  ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, सदरीू  ननणतय घषण्यामागची कारणष काय आीषत, 
(३) असल्यास, ननरासी ाॉक््राींच्या जागा कमी कष ल्यास साींगली, कोल्ीापू र, सोलापू र आणण 
कनात्कातू न दररोज ीजारोंच्या सींख्यषनष उपचारासाठी यषणा-या रुग्णाींरर त्याचा पररणाम ीोऊ 
नयष यासाठी ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०३-११-२०१७) :(१) नाीी, ीष खरष नाीी. 
(२) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

ना्पूर शासिीय वैद्यकिय महाववद्यााय व इांिदरा ्ाांधी महाववद्यााय (मेयो)  
येथीा चतळथत शे्रणी िमतचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 
(३४)  ८९९०२ (१९-०८-२०१७).   श्री.ववजय रहाां्ाााे (नतरोाा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपू र ेासकीय रैदयफकय मीािरदयालय र रूग्णालय (मषाीकल) र इींिदरा गाींिी 
मीािरदयालय र रूग्णालय (मषयो) यषथील चतुथत श्रषणी कमतचारी, सिाक कामगार, स्रयपाींकी, 
िोबी, सेपाक, कक्षसषरक याींची ३५० पदष ररक्त असू न िक्त १०० जण कायतरत असल्यामेु ष 
रूग्णाची गैरसोय र रूग्णालयात अस्रच्छता ननमातण ीोत असल्याचष माीष मष, २०१७ मध्यष रा 
त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदष ताताीनष भरण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा 
करणार आीष, 
(३) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (३०-१०-२०१७) :(१) ेासकीय रैदयकीय मीािरदयालय र रुग्णालय 
नागपू र तसषच इींिदरा गाींिी ेासकीय रैदयकीय मीािरदयालय र रुग्णालय, नागपू र यषथष 
चतुथतश्रषणी कमतचाऱयाींची पदष काीी प्रमाणात ररक्त आीषत, ीष अींेत: खरष आीष.   
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     ेासकीय रैदयकीय मीािरदयालय र रुग्णालय नागपू र यषथष चतुथतश्रषणी कमतचाऱयाींची 
मींजू र पदष ८२८ इतकी असू न त्यापैकी २८२ पदष ररक्त आीषत. इींिदरा गाींिी ेासकीय रैदयकीय 
मीािरदयालय र रुग्णालय नागपू र यषथष चतुथतश्रषणी कमतचाऱयाींच्या ३२१ मींजू र पदाींपकैी ८७ पदष 
ररक्त आीषत. चतथुतश्रषणी कमतचाऱयाींची पदष काीी प्रमाणात ररक्त असली तरी उपलब्ि 
कमतचाऱयाींच्या सीाय्यानष रुग् णाींची सषाय र स्रच्छता यारर िरपरीत पररणाम ीोणार नाीी याची 
दक्षता घषतली जात आीष. 
(२) ग्-ा सींरगाततील पदभरतीरर ेासनाचष अींेत: ननबांि आीषत. परींत ु ग्-ा सींरगाततील 
अनुकीं पा तत्त्रारर तसषच लाा-पागष ससमतीच्या सेिारेीनसुार रारसा ीक्कानष चतुथतश्रषणी 
सींरगाततील पदष भरण्यास मींजू री प्रदान करण्यात आली आीष. त्याचप्रमाणष सािसिाकची कामष 
बाीयस्रोतामाित त सींस्था स्तरारर ननिरदा प्रफ्यषदरारष राबिरण्यास पररानगी दषण्यात आली 
आीष. त्यानुसार नागपू र यषथील दोन्ीी सींस्थामिील सािसिाकची कामष बाीयस्रोतादरारष करुन 
घषण्याबाबतची कायतराीी करण्यात यषत आीषत.  
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

भांाारा जजल््यात ववना परवान्ीने वकृ्षतोा होत असल्याबाबत 
  

(३५)  ९०२६२ (१६-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांाारा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींाारा जजल््यात मोाके ीस आलषल्या रकृ्षाची तोा कष ली जात असू न रकृ्ष कापण्यासाठी 
कोणत्याीी प्रकारची पररानगी घषण्यात आलषली नसू न जजल््यात िठकिठकाणी तोालषल्या 
लाकााींचा खच पालषला असताना रन िरभागाचष याकाष लक्ष नाीी, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, भींाारा रनपररक्षषरातू न कापणीसाठी मींजू र झालषल्या झााा व्यजक्तररक्त 
जींगलातील झााष तोाू न त्या झाााींमध्यष समसे लष जातात र झााष ननयमानुसार तोाल्याचष 
देतिरण्यात यषतष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकार रनिरभागाच्या अधिकाऱयाींना मािीत असताींनाीी रनिरभागानष 
कोणतीीी कायतराीी कष लषली नाीी या रन अधिकाऱयाींरर ेासनानष कोणती कारराक कष ली रा 
करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०२-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. 
     मीाराषर रकृ्षतोा िरननयमन अधिननयम, १९६४ अनुसार अनुसुधचत रकृ्षाींची तोा 
करण्याकरीता पररानगी दषण्याचष अधिकार रकृ्षतोा अधिकारी म्ीणू न रनपररक्षषर अधिकारी याींना 
आीषत. तसषच ेासन अधिसू चना िदनाींक १.८.२०१७ अन्रयष मीाराषर जमीन मीसू ल सींिीता, 
१९६६ मिील तरतुदीनुसार त्रबगर अनुसुधचत रकृ्षतोाीस पररानगी दषण्याचष अधिकार 
रनक्षषरपालाींना प्रत्यायोजजत करण्यात आलष आीषत. 
(२), (३) र (४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
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मौज ेवेरा्ा (ता.धचखाी, जज.बळा ाणा) सांग्राहि ताावाचे िाम प्राांबबत असल्याबाबत 

  

(३६)  ९०३९२ (१२-०८-२०१७).   श्री.राहळा बोंदे्र (धचखाी), श्री.अममन पमेा (मळांबादेवी), श्रीमती 
ननमताा ्ाववत (इ्तपूरी), श्री.अस्ाम शेख (माााा पजश्चम), प्रा.वतात ्ायिवाा (धारावी) :   
सन्माननीय जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजष रषरागा (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) सींग्राीक तलाराचष काम पू णत ीोण्यासाठी सन २०१४ 
पासू न प्रफ्या सुरु आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, परींतु सुिाररत प्रेासकीय मान्यतषसाठीचा तलार प्रस्तार ेासनाकाष प्रलींत्रबत 
आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदर तलाराच्या कामास सुप्रमा र ननिी उपलब्ि करुन दषरू न सदर तलाराचष 
कामष तात्काे  करण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२६-१०-२०१७) :(१) ीोय. 
(२) र (३) मौजष रैरागा, ता.धचखली, जज.बुलााणा यषथील साठरण तलाराची साठरण क्षमता 
१.५० MM३ पषक्षा जास्त असल्यानष या प्रकल्पास मीाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधिकरण 
(MWRRA) याींची मान्यता घषणषबाबत  मुख्य असभयींता, लघु ससींचन (जलसींिारण), पुणष याींना 
िद.९/८/२०१७ च्या परान्रयष के िरण्यात आलष आीष. प्रािीकरणाची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
पुढील आरश्यक कायतराीी करण्याचष ननयोजन आीष. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

राज्यातीा सात महाववद्याायाांना वैद्यिीय पररतदेिाून (एमसीआय) परवान्ी 
नसतानाही त्याांचा प्रवेश प्रक्येत समावेश िरण्यात आल्याबाबत 

(३७)  ९०४१७ (१९-०८-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खािवासाा) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सात मीािरदयालयाींना रैदयकीय पररतदषकाू न (टमसीआय) पररानगी 
नसतानाीी त्याींना प्ररषे प्रफ्यषत समारषे करण्यात आली असल्याची बाब माीष जू न, २०१७ 
मध्यष ननदेतनास आली, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, या मीािरदयालयाींची प्ररषे क्षमता ८१० असल्यामेु ष या मीािरदयालयाींमिील 
प्ररषेाींबाबत सींिदग्िता ननमातण झाली आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ेासनाकाू न कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष काय, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०२-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. भारतीय आयुिरतज्ञान पररतदषची मान्यता 
नसलषल्या मीािरदयालयाींचष प्ररषे करण्यात आलषलष नाीीत. 
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(२) ीष खरष नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

अिोाा जजल्हा प्रशासनातफे जजल्हयात ६ ाक्ष ४० हजार वकृ्षाांची 
 ाा्वा िेाी जाणार असल्याबाबत 

  

(३८)  ९०४५९ (११-०८-२०१७).   श्री.बे ीराम मसरसिार (बाे ापूर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेासनाच्या ीररत मीाराषर उप्माींतगतत अकोला जजल्ीा प्रेासनातिे जजल्ीयात ६ लक्ष 
४० ीजार रकृ्षाींची लागरा कष ली जाणार असल्याचष माीष मष, २०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान 
जािीर करण्यात आलष ीोतष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, रकृ्ष लागराीचष उिदष् साध्य करुन तष जतन करण्याबाबत प्रेासनातिे  
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आीषत रा यषत आीषत, 
(३) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (१३-११-२०१७) :(१) ीोय, खरष  आीष. 
(२) सन २०१७ च्या पारसाे यात  रकृ्ष लागराीच्या उद्दीष्ाींनुसार  कामष करण्यात यषरू न, 
लागरा कष लषल्या रकृ्षाींचष सींगोपन, सींरक्षण, पाणी दषणष इत्यािद उपाययोजना करण्यात आलषल्या 
आीषत. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

भा्ाव (जज.जे ्ाांव) तााळक्यात िहरव्या्ार झाााांची तोा होत असल्याबाबत 
  

(३९)  ९०५३४ (१६-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पामीा (चाे ीस्ाव) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भागार (जज.जे गाींर) तालकु्यात िीरव्यागार झाााींची सरातसपणष तोा ीोत असल्याचष 
नुकतषच माीष जू न, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, अरैिररत्या तोालषली झााष ररॅशक््रनष भरिदरसा छुप्या मागातनष राीतू क ीोत आीष, 
ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, अरैि रकृ्षतोाीचा प्रमाण िदरसेंिदरस राढत असताींना तसषच पयातररणाचा ऱ ीास 
ीोत असतानाीी याकाष प्रेासनाचष जाणीरपू रतक दलुतक्ष ीोत आीष ीष ीी खरष आीष काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, त्यात काय आढे ू न आलष,  
चौकेीनुसार दोती व्यक्तीींरर कोणती कारराक करण्यात आली रा यषत आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
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श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०२-११-२०१७) :(१) भागार तालुक्यातील रनक्षषरात सरातसपणष मोठया 
प्रमाणारर अरैि रकृ्षतोाीच्या घ्ना माीष जुन, २०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान ननदेतनास 
आलषल्या नाीीत. तथािप, भागार तालुक्यात टकुण ४ रनगुन्ीयाींच्या घ्ना घाल्या आीषत. 
(२) ीष खरष नाीी. 
     परींत ु खाजगी जसमनीररील/मालकी क्षषरातरील रकृ्षाींची िरनापररानगीनष तोा करुन 
त्यातील माल अरैिरीत्या राीतकु ीोत असल्याच्या काीी घ्ना पाचोरा रनपररक्षषरातील, 
भागार रनपररमींाे ात आढे ू न आलषल्या आीषत. 
(३) खाजगी जसमनीररील/मालकी क्षषरातील रकृ्षाींची िरना पररानगीनष अरिै रकृ्षतोाीच्या 
मालाची अरैि राीतुकीबाबत पाचोरा रनपररक्षषरात टकू ण १६ रनगुन्ीष नोंदिरण्यात आलष आीष. 
(४) र (५) मीाराषर झााष तोाण्याबाबत (िरननयमन) अधिननयम, १९६४ चा भींग करणारष अरैि 
राीतुकीचष रनगुन्ीष पकैी १४ रनगुन्ीष प्रकरणी आरश्यक चौकेी करुन रकृ्ष अधिकारी याींनी 
कायतराीी कष ली आीष. दोन प्रकरणात चौकेी सुरु आीष. 

___________ 
  

मराठवाायात जायळक्त मशवार अमभयानातीा िामे पूणत झााी नसल्याबाबत 
  

(४०)  ९०६०८ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजेश मोपे (घनसावां्ी) :   सन्माननीय जासांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठराायात दषुकाे मकु्तीसाठी ीाती घषतलषल्या जलयकु्त सेरार असभयानातील 
पिील्यारती ननरालषल्या सुमारष ४ ीजार कामष अदयापीीी पू णत झालषली नाीीत, ीष खरष आीष 
काय, 
(२) असल्यास, जुनी कामष करण्यासाठी मुदतराढ दषऊनीी अधिकाऱयाींना ीी कामष रषे षत पू णत न 
करता मींजू र कामष पू णत झाल्याचष देतिरण्यासाठी गुणरत्तषकाष दलुतक्ष ीोऊन ननकृष् दजातचष कामष 
झाली आीषत, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास उक्त प्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय त्याबाबत कोणती कायतराीी 
कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०२-११-२०१७) :(१) र (२) ीष खरष नाीी. 
     जलयुक्त सेरार असभयान सन २०१५-१६ अींतगतत मराठरााा िरभागात जुल,ै २०१७ अखषर 
७९९५२ कामापैकी ७९६२२ कामष पू णत करण्यात आली असू न ३३० कामष प्रगतीपथारर आीषत.  
(३) र (४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

्ोंिदया जजल््यातीा शासिीय वदै्यिीय महाववद्याायातीा ्ैरिारभाराबाबत 
  

(४१)  ९११०२ (१६-०८-२०१७).   श्री.सांजय पळराम (आम्ाव) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंिदया जजल््यातील ेासकीय रैदयकीय मीािरदयालयात मागील दोन रताांपासू न 
अधिकारी, कमतचारी ननयुक्त करण्यात आलष असू न कोणतषीी काम न करता मागील 
रततभरापासू न त्याींना रषतन दषण्यात यषत आीष, ीष खरष आीष काय 
(२) तसषच गोंिदया मुख्यालयी राीत असल्याची खो्ी मािीती ेासनाला पुररू न घरभााष भत्ता 
घषत आीषत, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणाबाबत बायोमरॅशरीक मेीन लारण्याची मागणी ग्रामस्थाींकाू न ीोत 
आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(४) असल्यास, या सींदभातत ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय त्यात काय आढे ू न आलष आीष 
र त्यानसुार पुढष कोणती कायतराीी करण्यात आली आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०१-११-२०१७) :(१) ीष खरष नाीी. कोणत्याीी कमतचाऱ यास फकीं रा 
अधिकाऱ यास काम न करता रषतन दषण्यात यषत नसू न ननयसमतपणष कामारर ीजर असणाऱ या 
अधिकारी/कमतचाऱ यास रषतन दषण्यात यषतष. 
(२)चौकेी करण्यात यषत आीष. 
(३) ीष खरष नाीी. बायोमरॅशरीक मेीन लारण्याची मागणी ग्रामस्थाींकाू न ीोत नाीी तथािप 
ेासकीय रैदयकीय मीािरदयालय, गोंिदया यषथष बायोमषिरक मसेन िदनाींक १६.११.२०१५ रोजी 
प्रस्थािपत करण्यात आलषलष आीष. 
(४) ररील प्रमाणष. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

मळांबईमध्ये िाांदे वनाांची होणारी तोा रोखण्याबाबत 
  

(४२)  ९१८१० (१६-०८-२०१७).   श्रीमती मननता चौधरी (दिहसर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक यषथील काींदे रनाच्या तोाीबाबत ेासनामाित त ीोत असलषली चौकेी पुणत झाली 
आीष, ीष खरष आीष काय 
(२) असल्यास, मुींबकमिील नागररकाींसाठी काींदे रनामध्यष पयत् नकें द्र उभारण्यासाठी 
लोकप्रनतननिीकाू न मागणी ीोत असू न, ेासन स्तरारर कोणतीच कायतराीी ीोत नाीी, ीष ीी 
खरष आीष काय. 
(३) असल्यास, मुींबकमध्यष काींदे रनाची ीोणारी तोा रोखण्यासाठी ेासनानष कोणती कायतराीी 
कष ली आीष, 
(४) असल्यास, ेासनानष तोा करणाऱ याींरर कोणती कारराक कष ली रा करण्यात यषत आीष. 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
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श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (२७-१०-२०१७) :(१)  सन २०१३ तष सन २०१७ पयांत काींदे रनाच्या 
अरैि रकृ्षतोाीच्या ५ घ्ना आढे ू न आलषल्या असू न त्याींची चौकेी करण्यात आलषली आीष. 
याव्यनतररक्त काींदे रनाची प्रामुख्यानष तोा न करता त्यारर अनधिकृत भरार, ाषब्रीज ्ाकू न 
अनत्मण ीोत असल्याच्या काीी घ्ना आढे ू न आलषल्या आीषत. सदर अनधिकृत 
अनत्मणािररुद्ध चौकेी अींती आतापयांत अनाधिकृत आढे ू न आलषल्या ३७०५ झोपड्याचष 
ननषकासन करण्यात आलषलष आीष. 
(२) मा.उच्च न्यायालयानष काींदे रन क्षषरारर कामास प्रनतबींिीत कष लष आीष. रनषत्तर कामष 
करारयाची असल्यास रन (सींरितन) अधिननयम, १९८० र पयातररण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ 
अींतगतत सक्षम प्राधिकरणाची पररानगी घषणष न्यायालयानष बींिनकारक कष लष आीष. काींदे रन 
क्षषरामध्यष पयत् न कें द्राबाबत रन (सींरितन) कायदयाींतगतत प्रस्तार प्राप्त झालषला नाीी. प्रस्तार 
प्राप्त झाल्यारर ननयमानसुार योग्य ती कायतराीी करण्यात यषकल.   
(३)  काींदे रनाचष सींरक्षण र सींरितन करण्याकररता पुढीलप्रमाणष पारलष उचलण्यात आलषली 
आीषत:-  
     १. त्ीय क्षषरातील काींदे रनाचष सींरक्षण र सींरितन करण्याकररता सन २०१२ मध्यष 
काींदे रन कक्षाची ननसमतती करण्यात आलषली आीष.  
      काींदे रन कक्षाींतगतत मुींबक, नरी मुींबक, ठाणष आणण समरा - भाईंदर क्षषरातील 
काींदे रनाचष प्रभारीपणष सींरक्षण र सींरितन करण्याकररता सन २०१३ मध्यष मुींबक काींदे रन 
सींिारण घ्काची ननसमतती करण्यात आलषली आीष.  
     २. मा.उच्च न्यायालयानष रर् याधचका ३२४६/२००४ मध्यष िदलषल्या आदषेानुसार राज्य 
ेासनाकाू न काींदे रनाला रिैाननक दजात र सींरक्षण प्राप्त ीोण्याकररता सरकारी जसमनीररील 
काींदे रन क्षषर “राखीर रनष ” म्ीणू न आणण खाजगी जसमनीररील काींदे रन क्षषर “रनष” म्ीणू न 
घोितत करण्यात यषत आीषत. त्यानुसार राज्यातील त्ीय सात जजल््यातील १५०८७ ीष. क्षषर 
भारतीय रन अधिननयम, १९२७ चष कलम ४ अींतगतत राखीर रनष म्ीणू न अधिसू धचत करण्यात 
आलषलष आीष.  
     ३. मुींबक काींदे रन सींिारण घ्काकाू न मुींबक र मुींबक उपनगरातील नगरपासलका र 
पोसलसाींच्या सीकायातनष िरिरि िठकाणी अनत्मण ी्िरण्याची कायतराीी करण्यात आलषली 
आीष 
(४) रन िरभागाच्या ताब्यातील काींदे रन क्षषरात काींदे रनाची तोा, अनाधिकृत भरार, 
अनत्मणािररुद्ध रन गुन््याची नोंद करण्यात आलषली आीष. आतापयांत १६ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आलषली असू न त्याींचष िररुद्ध न्यायालयामध्यष ७ ख्लष दाखल करण्यात आलषलष आीषत. 
तसषच काींदे रन क्षषरात अनाधिकृत भरार करताना १३ इतकी राीनष जप्त करण्यात आलषली 
आीषत. सदर राीनापैकी ८ इतकी राीनष ेासन जमा करण्यात आलषली आीषत.  
     मीसू ल िरभाग, पोलीस िरभाग आणण मीानगरपासलका ्याींच्या सीकायातनष िरिरि 
िठकाणी अनत्मण ी्िरण्याची कायतराीी करण्यात आली आीष. मुींबक काींदे रन सींिारण 
घ्काकाू न मुींबक, मुींबक उपनगरातील २०१५-१६ तष जलुै २०१७ पयांत सुमारष ३७०५ अनाधिकृत 
झोपड्याींचष ननषकासन करण्यात आलषलष आीष. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
  

___________ 
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वैद्यिीय पररतदेची मान्यता नसताना ७ महाववद्याायाांचा  
समावेश प्रवेश प्रक्येत िरण्यात आल्याबाबत  

  

(४३)  ९१८२२ (१६-०८-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भळमरे (पैठण) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रैदयकीय मीािरदयालयातील प्ररषे प्रफ्या िदनाींक २८ जू न पासू न सुरु ीोणार 
असू न रैदयकीय पररतदषनष जाीीर कष लषल्या मीािरदयालयाींच्या यादीत ७ मीािरदयालयाना 
रैदयकीय पररतदषची मान्यता नसतानाीी त्याींचा समारषे या प्ररषे प्रफ्यषत करण्यात आलाीं 
आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, याीी रती प्ररषे प्रफ्या र अ्यास्माला उसेरानष सुररात ीोणष र पररानगी 
न समे ाल्यास िरदया्याांची गैरसोय ीोणार आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, या बाबत कायम स्ररूपी िोरण आखू न सुद्धा अेा प्रकारष गोंिे  प्ररषे  प्रफ्यषत 
ीोत असतो या बाबत ेासन चौकेी करून त्याबाबत पुनिरतचार करणार आीष काय 
(४) नसल्यास, त्याबाबतची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. ध्रीत महाजन (०२-११-२०१७) :(१)नाीी, ीष खरष नाीी. भारतीय आयुिरतज्ञान पररतदषची 
मान्यता नसलषल्या मीािरदयालयाींचष प्ररषे करण्यात आलषलष नाीीत. 
(२) नाीी, ीष खरष नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

पाचोरा वनपररके्षर (जज.जे ्ाांव) अांत्तत प्रचांा मोठया  
प्रमाणावर अवैध वकृ्षतोा सळरु असल्याबाबत 

  

(४४)  ९२०१४ (१८-०८-२०१७).   श्री.किशोर पामीा (पाचोरा) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा रनपररक्षषर (जज.जे गाींर) अींतगतत मोठया प्रमाणारर अरैि रकृ्षतोा सुरु असल्याचष 
माीष जू न, २०१७ मध्यष रा त्यादरम्यान ननदेतनास आलष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, त्यात काय आढे ू न आलष, 
(३) असल्यास, चौकेीनुसार दोतीींरर कारराक करण्याबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा 
करण्यात यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०२-११-२०१७) :(१) रनक्षषरात मोठया प्रमाणारर अरैि रकृ्षतोाीच्या 
घ्ना माीष जू न, २०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान ननदेतनास आलषल्या नाीीत. परींतू  खाजगी 
मालकीतील जसमनीरर िरनापररानगीनष रकृ्षतोा करण्याच्या घ्ना ननदेतनास आल्या आीषत. 
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(२) खाजगी जसमनीररील/मालकी क्षषरातील रकृ्षाींची िरनापररानगीनष रकृ्षतोाीच्या मालाची अरैि 
राीतुकीबाबत पाचोरा रनपररक्षषरात टकुण १६ रनगुन्ीष नोंदिरण्यात आलष आीष.   
(३) र (४) मीाराषर झााष तोाण्याबाबत (िरननयमन) अधिननयमन, १९६४ चा भींग करणारष, 
अरैि राीतुकीचष १६ रनगुन्ीष पैकी १४ रनगुन्ीष प्रकरणी आरश्यक चौकेी करुन रकृ्ष 
अधिकारी याींनी कायतराीी कष ली आीष र उरतरीत २ प्रकरणात चौकेी सुरु आीष. 

___________ 
  

जे ्ाव तााळक्यात ्ाे मळक्त धरण व मशवार या अमभयानाचा शळभारांभ झाल्यानांतर ररॅशक्मर, 
जेसीबी व इतर उत्खनन िरणारी अवजारे ्ायब झाल्याची घमना 

  

(४५)  ९२१६० (२१-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पामीा (चाे ीस्ाव) :   सन्माननीय जासांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जे गार तालुक्यातील धचखली, घोासगार, िपींप्री अकराऊत, सातोंा माे षगार र िपींप्रीपींचम 
या िठकाणी भष् दषऊन गाे मुक्त िरण र सेरार या असभयानाचा ेुभारींभ मा.जलसींिारण 
मींरी याींच्या ीस्तष झाल्यानींतर त्यारषे ी तषथष असलषली ररॅशक््र, जषसीबी र इतर उत्खनन करणारी 
अरजारष दसुऱ याच िदरेी गायब झाल्याची घ्ना नुकतीच माीष मष,२०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान 
ननदेतनास आली आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, उक्त िठकाणी लारण्यात आलषलष उदघा्नाचष िलकदषखील गायब झाल्याचष 
ननदेतनास आलष आीष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, त्यात काय आढे ू न आलष, 
(४) असल्यास, चौकेीनुसार ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(५)  नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (३०-१०-२०१७) : (१) ीष खरष नाीी. 
     जे गार जजल्ीयातील िपींप्री अकराऊत यषथील पाझर तलाराच्या िठकाणी गाे मुक्त िरण 
र गाे यकु्त सेरार या असभयानाचा ेुभारींभ कष ला असू न या पाझर तलारातू न गाे  राीतुकीचष 
काम मष, २०१७ अखषरपयांत चालू  ीोतष. आज अखषर ५०० घ.मी.गाे  स्थाननक ेषतकऱयाींनी त्याींचष 
सोकनुसार राीू न नषलषला आीष. 
(२) ीष खरष नाीी 
(३) ीष खरष नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  
 
 



वि.स. ३७१ (34) 

चांद्रपूर जजल्हयातीा ब्रम्हपळरी तााळक्यातीा अनिे ्ावातीा  
ना्ररिाांवर वाघाने हल्ाा िेल्याबाबत 

  

(४६)  ९२३६८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सळनना िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वाटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाेे  (आवी), श्री.अस्ाम शेख (माााा पजश्चम), ाॉ.सांतोत मारफे (िे मनळरी) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्ीपू री (जज. चींद्रपू र)  तालकु्यातील अनषक गारातील नागरीकाींरर राघानष ील्ला  करून 
दोन जणाींचा मतृ्यू  र आठ लोक जखमी झाली तसषच ीे दा आणण पदमापू र भू ज यषथील दोन 
व्यक्तीरर राघानष ील्ला कष ल्यामू े ष टकाचा मतृ्यू  तर टक गींभीर जखमी झाल्यामेु ष 
ग्रामस्थाींनी  ीे दा गारात आदोंलन करुन रनिरभागानष कोणतीीी दखल न घषतल्यामू े ष 
ब्रम्ीपू री तालुयातील ेषकाो नागररकाींनी  राघाला पकाा फकीं रा ठार मारा या मागणीसाठी मुख्य 
रनसींरक्षक कायातलय, चींद्रपू र यषथष आींदोलन कष ल्याची मािीती िदनाींक २३ जू न, २०१७ रोजी रा 
त्या समुारास ननदेतनास आली आीष, ीष खरष आीष काय 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररकाींच्या सींरक्षणाींकरीता आणण नागररकाींच्या मागणीरर 
रनिरभागानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(३) नसल्यास,  िरलींबाची सरतसािारण कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०१-११-२०१७) :(१) र (२) ब्रम्ीपू री रन िरभागातील दक्षक्षण ब्रम्ीपू री 
पररक्षषरात राघीणीच्या ील्ल्या ३ व्यक्ती जखमी तर टका मिीलषचा मतृ्यू  झाला आीष. सदर 
घ्नाींनींतर सदर राघीणीस बषेुध्द करुन जषरबींद करण्याच्या आेयाचष स्थाननक गारकऱयाींनी 
िदनाींक ०५.०६.२०१७ रोजी  ननरषदन िदलष आीष.  
     सदर ननरषदनाच्या अनुतींगानष आरश्यक कायदषेीर कायतराीी पू णत करुन  सदर राघीणीला 
बषेुध्द करुन जषरबींद करण्याकरीता कायतराीी सुरु करण्यात आली. तथािप दरम्यानच्या काे ात 
पारसामेु ष रनक्षषरात दा् झााोरा राढल्यानष सदर रानघणीचा मागोरा घषण्यास ये आलष नाीी. 
     श्री.मिुकर रघुनाथ ष्काम रा. पदमापुर याींचा िदनाींक २१.०६.२०१७ रोजी राघाच्या 
ील्ल्यात मतृ्य ुझाला आीष.  सदर घ्नषनींतर स्थाननक ग्रामस्थाींनी िदनाींक २३.०६.२०१७ रोजी 
मुख्य रनसींरक्षक, चींद्रपू र याींचष कायातलयात आींदोलन कष लष.  
     मानरी जजिरतास िोका ठरणाऱया राघीणीला ठार मारण्याच्या अनुतींगानष आरश्यक 
कायदषेीर कायतराीी पू णत करुन पोलीस िरभागाचष कमान्ाोच्या सीाय्यानष सदर उपद्ररी 
राघीणीचा मागोरा घषण्यात आला. तथािप उपरोक्त कायतराीीच्या अनुतींगानष मा. मुींबक उच्च 
न्यायालयाच्या नागपू र खींापीठानष रानघणीला ठार मारण्याच्या आदषेाला Set aside असा 
ननणतय िदल्यानष सदर राघीणीचा मागोरा घषण्यात यषऊन िदनाींक १०.०७.२०१७ रोजी सदर 
उपद्ररी रानघणीला बषे ुध्द करुन जषरबींद करण्यात आलष आीष. 
(३) प्रश्न उद् ारत नाीी. 
  

___________ 
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मेे घाम (जज.अमरावती) जां्ाााा भीतण आ् ाा्ून  
हजारो हेक्मर वनजममन नष्ट्म झाल्याबाबत 

(४७)  ९२५२० (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रभळदास मभाावेिर (मेे घाम) :   सन्माननीय वन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मषे घा् (जज.अमरारती) जींगलाला भीतण आग लागू न ीजारो ीषक््र रनजसमन जे ू न 
गषल्याची बाब नकुतीच ननदेतनास आली आीष, ीष खरष आीष काय, 

(२) असल्यास, सदर आगीमेु ष करोाो रुपयाींचष रनजमीन नष् झाली आीष, ीष ीी खरष आीष 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०२-११-२०१७) :(१) र (२) मषे घा् (जज.अमरारती) रनक्षषरामध्यष 
प्रादषसेक तसषच रन्यजीर रनरतृ्ताींचा समारषे ीोतो. अमरारती (प्रादषसेक) रनरतृ्ताींतगतत पू रत 
मषे घा् र पजश्चम मषे घा् रनिरभाग असू न त्या िरभागाचष टकू ण क्षषर ११५४.६१ चौ.फक.मी. 
आीष. माीष जानषरारी, २०१७ तष जनु, २०१७ मध्यष पू रत मषे घा् रनिरभाग धचखलदरा र पजश्चम 
मषे घा् रनिरभाग, परतरााा िरभागामध्यष ४८३ आग लागण्याची प्रकरणष घालष असू न त्यात 
टकुण ४४३३.८४ ीष.रनक्षषर जे ालष आीष. त्यामध्यष रु.३,२४,५१५/- आधथतक नकुसान झालषलष आीष. 
        तसषच अमरारती रन्यजीर (मषे घा्) अींतगतत ३ रन्यजीर िरभाग असू न त्या 
िरभागाचष टकू ण क्षषर १९५०९५.९१ ीष. इतकष  आीष. या रनक्षषरात माीष जानषरारी, २०१७ तष जुन, 
२०१७ या आगीच्या ीींगामात टकू ण ३९६ घ्ना घाल्या आीष. त्यामध्यष ८७६९.९९७ ीष. क्षषर 
जे ालष आीष. त्यामध्यष रु.५,२०,९०६/ आधथतक नुकसान झालषलष आीष. 
(३) र (४) मषे घा् रनक्षषरातील आग फकीं रा रनरणरा ीा बीुताींेी मानरी ीस्तक्षषपातू न 
ननमातण ीोणारी घ्ना आीष. सदर आगीच्या घ्नाबाबत रनगुन्ीयाींची नोंद करण्यात आली 
असू न प्रकरणी सींपू णत चौकेी करुन भारतीय रन अधिननयम १९२७ नुसार कायतराीी करण्यात 
यषत आीष. 
(५) प्रश्न उद् ारत नाीी. 

___________ 
  

देऊे ्ाांवराजा (जज.बळा ाणा) तााळक्यातीा अनिे ्ावात एि वतातपासून  
आशा स्वयांसेवविा िायतरत नसल्याबाबत 

  

(४८)  ९३२८७ (२१-०८-२०१७).   ाॉ.शमशिाांत खेािेर (मसांदखेा राजा) :   सन्माननीय 
सावतजननि आरोग् य व िळ मळ ांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषऊे गाींरराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील अनषक गारात टक रतातपासू न आेा स्रयींसषिरका 
कायतरत नसल्याचष माीष जू न, २०१७ मध्यष रा त्या दरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष 
काय, 
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(२) असल् यास, आेा स्रयींसषिरकष ची पदष ररक्त राीण्याची कारणष काय आीषत, 
(३) असल्यास, सदर पदष तात्काे  भरणषबाबत ेासन स्तरारर कोणती कायतराीी करण्यात 
आली आीष रा यषत आीष, 
(४) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत,? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०१-११-२०१७) :(१) अींेत: खरष आीष,  
      दषऊे गाींर राजा तालुक्यामध्यष गारखषा र दष.मीी यषथष आेा स्रयींसषिरकाींनी राजीनामा 
िदल्यामुे ष दोन पदष ररक्त आीष.   
(२) ग्रामसभषकाू न तालू का आरोग्य अधिकारी याींचष काष आेा सींरयींसषिरका पदाकररताचा 
प्रस्तार प्राप्त झाल्यानींतरच प्रस्तारातील मिीलषस तालकुा  आरोग्य अधिकारी माित त ननयुक्ती 
पर दषण्यात यषतष.  मार, मागील टका रतातपासुन रारींरार लषखी सुचना यषऊन सुद्धा दोन्ीी 
ग्रामसभषकाू न ठरार प्राप्त न झाल्यामुे ष आेा स्रयींसषिरकाींचष दोन पद ररक्त आीष.   
(३) आेा स्रयींसषिरकष ची ननरा ग्रामसभषत करण्यात यषत असल्यामुे ष ररक्त पदष भरण्यासाठी 
तालुका स्तराररून तालू का रैदयकीय अधिकारी र आरोग्य कमतचा-याींच्या माित त ग्रामपींचायत 
कायातलयास ग्रामस्तरारर ीोणा-या ग्रामसभषत आेा स्रयींसषिरकष ची ननरा करणष बाबत 
के िरण्यात आलषलष आीष.   
(४) प्रश्न उद् ारत नाीी.  

___________ 
  

शेंदळजतन (ता.मसांदखेाराजा जज.बळा ाणा) येथीा जायळक्त मशवार अांत्तत 
मसमेंम नााा बाांधाच ेिाम अपूणत अवस्थेत 

  

(४९)  ९३२९२ (२१-०८-२०१७).   ाॉ.शमशिाांत खेािेर (मसांदखेा राजा) :   सन्माननीय 
जासांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेेंदजुतन (ता.ससींदखषाराजा जज.बुलढाणा) यषथील जलयुक्त सेरार अींतगतत ससमें् नाला 
बाींिाचष काम चालू  असताना बींद पााण्यात आल्याचष नुकतषच माीष जू न,२०१७ मध्यष रा त्या 
दरम्यान ननदेतनास आलष आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, उक्त जलयुक्त सेरार अींतगतत ससमें् नाला बाींिाचष काम सुरु  असताींना 
श्री.सींजय त्रयींबक कायींदष र इतर याींनी कामात अाथे ष आणू न सदर नाल्यामध्यष ग् नीं ५७९ 
मध्यष जाण्या-यषण्यास रस्ता असल्याचष साींगू न नाला बाींिण्याचष काम बींद पाालष आीष, ीषीी खरष 
आीष काय, 
(३) असल्यास, यासींदभातत तीससलदार, ससींदखषाराजा याींना श्री.अननल बाबुरार कायींदष याींनी  
ननरषदन सादर करुनीी अदयापी कोणतीच कायतराीी झालषली नाीी, ीष ीी खरष आीष काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ेासनानष चौकेी कष ली आीष काय,  
(५)असल्यास, चौकेीनुसार नाला खोलीकरणाचष काम पू रतरत सुरु करुन पू णत करण्याच्यादृष्ीनष 
ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषत आीष, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणष काय आीषत ? 
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प्रा. राम मशांदे (०१-११-२०१७) :(१) र (२) ीोय, ीष खरष आीष. 
(३) ीष खरष नाीी. 
(४), (५) र (६) प्रस्तुत प्रकरणी तीससलदार, ससींदखषा राजा याींनी प्रस्तुत प्रकरण मीसलुी 
प्रकरण म्ीणू न पींजीबद्ध कष लष असू न सरत सींबींधिताींना नो्ीसा काढण्यात आल्या आीषत. या 
प्रकरणात अजतदार याींचष उत्तर र पुरारष याकररता प्रकरण पुढील तारखषरर ठषरण्यात आलष असू न 
प्रकरण ताताीनष ननकाली काढण्याची कायतराीी सुरू आीष. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातीा १८४ ्ावाांचा समावेश इिोसेन्सेिमव्ह झोनमध्ये असाेबाबत 
  

(५०)  ९४३१० (२१-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पामीा-सरुािर 
(शाहूवााी) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पजश्चम घा् क्षषरात अनतसींरषदनेील क्षषरामध्यष (इकोसषन्सषि्व्ी झोन) 
जजल्ीयातील १८४ गाींरष ाॉ.कस्तुरीरींगन ससमतीच्या सेिारेीमध्यष समािरषठ आीषत, 
इकोसषन्सष्ीव्ी झोनची प्रारुप अधिसुचना कें द्रीय पयातररण रन आणण जलरायू  परररततन 
मींरालयानष जारी कष ली आीष, ीष खरष आीष काय, 
(२) असल्यास, बीुताींे गाराींची उपजजिरका ेषती र ेषतीपू रक व्यरसायारर अरलींबू न असल्यानष 
अनषक गाींराचा इकोन्सषसषि्व्ी झोनमध्यष समारषे ासाठी िररोिासाठी कोल्ीापू र जजल्ीयातील 
ेाीू रााी र रािानगरी तालुक्यातील ग्रामस्थाींनी तीससल कायातलयारर िदनाींक २ मष,२०१७ रोजी 
रा त्या समुारास मोचे काढलष ीोतष, ीष ीी खरष आीष काय, 
(३) असल्यास, या िरतयारर िदनाींक २७ टिप्रल २०१७ पयांत ीरकती सादर करणष आरश्यक 
असल्यानष योग्य कारणाींसी रषे षत ीरकती र सुचनाींचष ठरार सादर करारषत अेा सुचना 
मा.मीसू ल मींरी तथा कोल्ीापू र जजल्ीयाचष पालकमींरी याींनी आराीन कष लष ीोतष, ीष ीी खरष आीष 
काय, 
(४) असल्यास, सरत समारषेक गाराींचा िष रसव्ीेक्षण करुन जी गाींरष रगे णष आरश्यक आीषत 
ती गाींरष रगे णषबाबत ेासनानष कोणती कायतराीी कष ली रा करण्यात यषणार आीष, 
(५) नसल्यास, िरलींबाची कारणष काय आीषत ? 
  
श्री. सळधीर मळन ा्ंमीवार (०९-११-२०१७) :(१) कें द्रीय पयातररण, रन आणण जलरायू  परररततन 
मींरालय, नरी िदल्ली याींनी िदनाींक २७.०२.२०१७ रोजी पजश्चम घा् क्षषराची अनतसींरषदनसेल 
क्षषराची (इकोसषजन्सि्व्ी झोन) ची प्रारुप अधिसू चना जारी कष ली आीष. 
(२) ीोय, ीष खरष आीष. 
(३) ीष खरष नाीी. 
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(४) र (५) कें द्रीय पयातररण, रन आणण जलरायू  परररततन मींरालय, नरी िदल्ली याींनी िदनाींक 
२७.०२.२०१७ रोजी पजश्चम घा् क्षषराची अनतसींरषदनसेल क्षषराची (इकोसषजन्सि्व्ी झोन) ची 
प्रारुप अधिसू चना जारी कष ली आीष. उपरोक्त अधिसू चनषच्या अनुतींगानष कें द्र ेासनास राज्य 
ेासनाचष असभप्राय दषण्याची कायतराीी सरुू आीष. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ाॉ. अनांत िे से 
ना्पूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

ेासकीय मध्यरती मुद्रणालय, नागपू र. 


