
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभभयानाचा आराखडा िें द्रािड ेपाठववण्यात आल्याबाबत 
 

(१)  २८५४ (१५-०१-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची अींमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फ त २ 
हजार २५७ को्ी रुपयाींचा आराखडा कें द्राकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखड्यात ४०० को्ी रुपयाींची कपात करुन कें द्राचे १ हजार ८५७ को्ी 
रुपयाींचा आराखडा माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास मींजूर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननधीत कें द्रान े कपात करण्याची कोणती कारणे राज्य शासनाला 
कळववली आहेत व कपात केलेला ननधी राज्य शासनान ेसदर योजनसेाठी ददला आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सद्य:स्थिती काय आहे ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (११-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
राज्यात राषरीय आरोग्य अभियानाची अींमलबजावणी करण्यासाठी एकूण २ हजार 

९३० को्ी रुपये कें द्र शासनाकड े२०१४-१५ कररता प्रथताववत केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 

सन २०१४-१५ साली कें द्रशासनाचा महाराषर राज्यासाठी Resource Envelope २ 
हजार ६० को्ी इतका होता. परींतु, कें द्रशासनाकडून एकूण २ हजार ३१४ को्ीींच्या आराखडा 
मींजूर होऊन आला त्यामुळे ४०० को्ी रुपयाींची कपात झाल्याच ेखरे नाही. 
(३) कें द्र शासनान े ननधीची कपात केलेली नसल्यामुळे कारणे कळववण्याला प्रश्नच उद्भवत 
नाही. 
(४) राषरीय आरोग्य अभियानाींतगफत राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राषरीय शहरी आरोग्य 
अभियान, राषरीय रोगननयींत्रण कायफक्रम, राषरीय असींसगफजन्य ननयत्रण कायफक्रम राज्यात 
योग्य प्रकारे राबववण्यात येत आहेत. 

___________ 



वि.स. ३८६ (2) 

लातूर जजल््यातील एिाही शेततळ्याला मांजूरी भमलाली नसल्याबाबत 
  

(२)  ३११८३ (१५-०१-२०१६).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीय कृषी ववकास कायफक्रमाअींतगफत मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना 
असूनही लातूर स्जल््यात या घोषणेनींतर एकाही शेततळयाला मींजूरी भमळाली नसल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन ननकषात अडकलेल्या शेततळयाच्या योजनसेाठी शेतकऱयाींकडून अजफ येत 
नसल्यान े सींबींधधत अधधकाऱ याींचीही अडचण होत असून राषरीय कृषी ववकास कायफक्रमाींतगफत 
देण्यात येणाऱया शेततळयाींच्या योजनेचा ननकष बदलावा अशी मागणी शेतकरी वगाफकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
लघु पाुंबांधारे स्थाननि स्तर जालना याांच ेमार्व त िरण्यात आलेल्या सवेक्षणात परभणी व 

जालना जजल््यातील िामात लालेला गवरयवयवहार 
  

(३)  ३८४४९ (२०-०१-२०१६).   श्री.ववजय भाांबले (जजांतूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लघु पा्बींधारे थिाननक थतर जालना याींच े मार्फ त परिणी व जालना स्जल्हयात सन 
२०११ ते २०१५ या कालावधीत सवेक्षणाची काम ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत सींबींधीताींना ककती रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे, 
(३) असल्यास, सवेक्षणाची काम ेमजुर सहकारी सींथिाना देण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सींगनमताने चकुीच्या पध्दतीने कामे देवून शासनाची रक्कम अपहार करणाऱ या 
अधधकारी व मजुर सहकारी सींथिचे्या ववरूध्द शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम भशांदे (१५-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

सन २०११-१२ त े २०१४-१५ या कालावधीत प्रथताववत योजनेंच्या सवेक्षणासाठी 
सींबींधधताींना रू. १००२.३५ लक्ष रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. 
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(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
सदर सवेक्षणाची कामे जलद गतीने पुणफ करण्याच्या दृस्ष्ने काही काम ेसुभशक्षक्षत बेरोजगार 
अभियींता याींना व काही काम ेमजुर सहकारी सींथिाींना, स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींथिा, 
जालना/ परिणी याींच्या भशर्ारस पत्रानुसार बी-१ ननववदेवर देण्यात आली आहे. मजुर सहकारी 
सींथिाींनी केलेल्या सवेक्षणाच्या व अींदाजपत्रके तयार करण्याच्या कामामध्ये ताींत्रत्रक गुणवत्तेची 
कमतरता आढळून आलेली नाही. त्यामुळे सदर कामे वा्पामध्ये कोणतीही चुकीची पद्धत 
अवलींत्रबत करून शासनाच्या रक्कमेचा अपहार झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभभयानाची अांमलबजावणी अपुऱ्या मनुष्ट्यबलामुले होत नसल्याबाबत. 
  

(४)  ३९९८४ (१०-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (भशडी) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २००६-०७ साली राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु झाल्यापासून शासनाकडून 
दरवषी रुग्ण-कल्याण, लोकदहत समोर ठेवून वेगवेगळ्या योजना राबववण्यात येतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी करोडो रुपये मींजूर होतात तिावप थिाननक पातळीवरील आरोग्याशी 
सींबींधधत असलेल्या खात्यामध्ये समन्वयाचा अिाव व अपुरे मनषुयबळ असल्यामुळे यातील 
बरेचसे पैस े योजनेतील शेव्च्या लािािीपयतं लाि पोहचण्याच्या आधीच परत जात 
असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास  आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु शासनाच े करोडो रुपयाींचे नकुसान होते तर लािािींना पुरेसा लाि 
भमळत नाही, पररणामी शासनान ेयोजनेच्या अींमलबजावणीकररता गुींतवलेले रुपये वाया जात 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची प्रिावीपणे अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायफवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०१-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 

सन २००६-०७ साली राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू झाल्यापासून वावषफक 
मींजूर आराखड्यानुसार रूग्ण कल्याण व लोकदहताकरीता आरोग्य योजना राबववण्यात येतात. 

त्यात प्रमुख्यान े माता व बाल सींगोपन कायफक्रमातगफत जननी सुरक्षा योजना, 
ननयमीत लसीकरण, कु्ुींब कल्याण शथत्रकक्रया, राषरीय बाल थिाथि कायफक्रम, ककशोरी थवाथि 
कायफक्रम, जननी भशशू सुरक्षा व रूग्ण कल्याण सभमत्याअींतगफत रूग्णाींकरीता आवश्यक 
असलेल्या सेवा येतात.  
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(२) हे खरे नाही. 
कें द्र शासनाकडुन वावषफक मींजूर प्रकल्प आराखड्यास अनुसरून राज्य आरोग्य सोसाय्ीस प्राप्त 
होणारा ननधी स्जल्हाथतरावर वगफ केल्यानींतर स्जल्हाथतरावरून पढेु तालुक्यामार्फ त प्रािभमक 
आरोग्य कें द्र व उपकें द्रथतरावर तसेच स्जल्हा शल्यधचककत्सक कायाफलयामार्फ त उपस्जल्हा 
रूग्णालय / ग्रामीण रूग्णलय / थत्री रूग्णालयापयतं ननधी ववतरीत होत असतो. या 
गावपातळीवरील आरोग्य सींथिामार्फ त रूग्णाींना िे् सेवा ददली जात.े  

अभियानाींतगफत प्राप्त होणारा ननधी हा ववत्तीय वषफ अखेर काही प्रमाणात भशल्लक 
राहीला तरी तो व्यपगत होत नाही व पुढील आधिफक वषाफकरीता बॅंकेच्या खाती भशल्लक राहतो. 
पुढील आधिफक वषाफच्या वाषीक प्रकल्प आराखड्यानुसार सुरवातीची भशल्लक व नव्यान ेप्राप्त 
होणारा ननधी अशा एकुण उपलब्ध प्राप्त ननधीच े ववनीयोजन रूग्णसेवेसाठी केले जाते. 
थिाननक पातळीवरील आरोग्याशी सींबींधधत खात्यामध्ये योग्य समन्वय राखला जात असून 
त्याअिावी ननधी परत जात असल्याची बाब ननदशफनास आलेली नाही. 

तसेच योजनाननहाय लािार्थयांना देण्यात येणारा लाि त्याींच्या बॅंकेच्या खाती िे् 
जमा केला जातो. 

अभियानाींतगफत ननधी व्यपगत होत नसल्याने हा ननधी कधीच  परत जात नाही.  
तसेच माहे नोव्हें. २०१५ मध्ये देखील ननधी परत गेलेला नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील माांजरी बुद्रिू, साडतेसरानली, िेशवनगर या गावाांमधील जजल्हा पररषद 
शालेच्या अांगणवाडीतील मलुाांना शालेय पुरि पोषण आहार भमलत नसल्याबाबत 

  

(५)  ५५६२७ (२६-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.िुणाल पाुंील (धुले ग्रामीण), 
श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे स्जल््यातील माींजरी बुद्रकू, साडतेसरानळी, केशवनगर या गावाींमधील स्जल्हा पररषद 
शाळेच्या अींगणवाडीतील मुलाींना गत एक मदहना शालेय पुरक पोषण आहार भमळाला 
नसल्यामळेु कुपोवषत बालकाींना सुदृढ करण्याबाबतची शासनाची योजना राबववली गेली 
नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे सदरील शाळेत अींगणवाडी पयफवेक्षक्षका नसल्यान ेएका मदहन्यापासून २८ अींगणवाडया 
पोषण आहारापासनू वींधचत रादहल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार दोषी असलेल्या 
सींबींधधतावर शासनाने काय कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनुसूधचत जातीमध् ये अल् पवयात वववाह िरण् याच्या प्रमाणात वाढ लाल्याबाबत 
  

(६)  ५७०१८ (२०-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवलाली) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अनुसूधचत जातीमध् ये अल् पवयात वववाह करण् याचे प्रमाण लक्षणीय वाढल् याने सन 
२०११ च् या जनगणनेत थ पष ् झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सन २०११ च्या जनगनेच्या आकडवेारीनुसार १४ वषाफपयतं २३,७५६ मुलीींचा 
वववाह झाला असून यातील १३८९ मुलीींना याच वयामध्ये वैधव्य आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे बालवववाह रोखण्याकररता कोणत्या अडचणी शासनास येत आहे, 
(४) असल्यास, या अडचणीवर मात करण्याकररता शासनाने कोणत्या उपाययोजना आखल्या 
आहेत वा आखत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) तिावप, बालवववाह रोखण्यासाठी शासन अधधसूचना दद.०३ जून, २०१३ अन्वये 
ग्राभमण िागात ग्रामसेवक याींना त्याींच्या ग्रामपींचायतीच्या के्षत्रामध्ये बाल वववाह प्रनतबींधक 
अधधकारी म्हणून व सींबींधीत ग्राम पींचायत के्षत्रातील अींगणवाडी सेववका, या बाल वववाह 
प्रनतबींधक अधधकाऱ यास सहाय य करतील अशी  ननयुक्ती केली आहे. तसेच नागरी िागासाठी  
शासन अधधसचूना दद.१८ ऑगथ्, २०१६ अन्वये  बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (नागरी) 
याींना आपापल्या सींबींधधत प्रकल्प के्षत्रावर अधधकारीता असणारे बाल वववाह प्रनतबींधक 
अधधकारी  म्हणुन ननयुक्ती केली आहे, आणण बाल वववाह प्रनतबींधक अधधका-याला सहाय य 
करण्याकररता सींबींधधत बालववकास प्रकल्प (नागरी) या अींतगफत नेमलेल्या अींगणवाडी  
पयफवेक्षक्षकाींची ननयुक्ती केली आहे. तसचे ग्रामथतरावर ग्रामसिा आयोस्जत करुन जनजागतृी  
करण्यात येत ेव शहरी व ग्रामीण िागामध्ये मुख्यसेववका, अींगणवाडी सेववका तसेच मदतननस 
याींच्या मार्फ त बालवववाह आणण भशक्षणाबाबत  ननयभमतपणे प्रचार व प्रभसध्दी करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राष्ट्रीय आरोग्य अभभयानाांतगवत शासिीय रुग्णालयात औषधाांची मोठ्या प्रमाणावर अननयांत्ररत 

खरेदी आणण असमान वाुंप होत असल्याबाबत 
  

(७)  ५८०३७ (३०-०८-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोली) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय आरोग्य अभियानाींतगफत अनेक ददवसापासून शासकीय रुग्णालयासाठी औषधाींची 
मोठ्या प्रमाणावर अननयींत्रत्रत खरेदी आणण असमान वा्प होत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ 
दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नींदरुबार स्जल्हयातील दगुफम िागातील आरोग्य कें द्रामध्ये लहान मुलाींना देण्यात 
येणाऱया भसरप, पॅराभस्ीमल गोळ्याींचा देखील तु्वडा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े या औषध खरेदी प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, नींदरूबार येिील प्रािभमक आरोग्य कें द्रात लहान मलुाींसाठी आवश्यक औषधाींचा 
पुरवठा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०८-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.          
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सद्यस्थितीत स्जल्हा थतरावर तसचे प्रािभमक आरोग्य कें द्र थतरावर औषधाींचा साठा पुरेशा 
प्रमाणात उपलब्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जलगाव जजल््यात िुष्ट्ठरोग ननवारणाथव व िुपोषण ननवारण्यािररता  
देण्यात आलेला ननधी खचव न लाल्याबाबत 

  

(८)  ६१४५९ (३०-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव स्जल््यात स्जल्हा ननयोजन सभमतीने आरोग्य वविागाला कुषठरोग ननवारणािफ व 
कुपोषण ननवारण्याकररता १८ लाखाींचा ननधी माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान उपलब्ध 
करून ददला असता हा ननधी खचफ न केल्यान े परत गेल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरचा ननधी खचफ न करण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, हा ननधी खचफ न करण्यास जबाबदार असणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०५-०१-२०१८) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. 
कुषठरोगासाठी ननधी उपलब्ध झालेला नसून र्क्त कुपोषण ननवारण्याकरीता व्हीसीडीसी साठी 
प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प याींच्या ददनाींक १९/३/२०१६ च्या 
आदेशान्वये रु.१८ लक्ष अनुदान आरोग्य वविाग, स्जल्हा पररषद जळगाव या कायाफलयाकड े
ववतरीत करण्यात आले होत.े 
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(२) कोषागारातनू बीडीएसद्वारे दद.३१/३/२०१६ च ेआत आहररत केले गेले नाही. 
(३) सींबींधधत जबाबदार / वररषठ सहाय यक याींना ददनाींक २१/६/२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींत्रबत 
करण्यात येऊन वविागीय चौकशीची कायफवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर, गडधचरोली, भांडारा व गोहदया जजल््यातील मामा तलावाांची दरुुस्ती, नुतनीिरण व 
खोलीिरण िरण्याचा ननणवय 

  

(९)  ६३६५६ (२४-०८-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुले (चांद्रपूर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर, गडधचरोली, िींडारा व गोददया स्जल््यातील सुमारे ६ हजार मामा तलावाींची दरुुथती, 
नुतनीकरण व खोलीकरण करण्याचा ननणफय शासनान ेघेतला असल्याच माहे जून, २०१६ च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मामा तलावाींमध्ये मत्थयसींवधफन करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त स्जल््यातील तलाव मस्च्िमारी सोसायटयाींना व्यवसायासाठी देण्यात 
आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, होणाऱया ववलींबाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. 

जलसींधारण वविागाच्या दद. १६ मे, २०१६ च्या शासन ननणफयान्वये पुवफ ववदिाफतील 
माजी मालगुजारी तलावाींच े पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ववशेष कायफक्रम राबववण्याबाबत ननणफय 
घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील चेंबूर येथील बघेर व भभिाऱ् याांच्या ननवाऱ् यातील गवरयवयवहाराबाबत 
  

(१०)  ६७२५१ (१६-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती 
नगर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील चेंबूर येिील बेघर व भिकाऱ याींच्या ननवाऱ यासाठी सुमारे २८ एकर १ लाख १२ 
हजार ९२४ चौ.मी्र सरकारी जभमनीवरील सुमारे २५०० को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी 
चौकशीसाठी शासनाने माहे ऑगथ्, २०१६ च्या दरम्यान त्रत्रसदथयीय सभमती नेमली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सभमतीने चौकशी पुणफ केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषफ काय आहेत व 
त्यानुसार सींबींधधताववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

औषध खरेदी महामांडल स्थापण्यास होत असलेल्या ववलांबाबाबत 
  

(११)  ६७३९० (१६-१२-२०१६).   श्री.िालीदास िोलांबिर (वडाला), श्री.अननल बाबर (खानापूर), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :  सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील औषध खरेदी महामींडळ थिापन करण्याचा राज्य शासनान ेननणफय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ्ा्ा रथ्च्या माध्यमातून या महामींडळाची ननभमफती करणारा सामींजथय करारही 
करण्यात आला व या महामींडळाच्या उिारणीसाठी येणारा ४५ को्ी रूपये खचफ करण्याचा ्ा्ा 
रथ्ने मान्य केल्यानींतर महामींडळ ननभमफतीचा प्रथताव करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू औषध खरेदी महामींडळाचे िोडक्यात थवरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, औषध खरेदी महामींडळ थिापन करण्याचा ननणफय होवून आजभमतीस ९ 
मदहन्याींहून अधधक कालावधी लो्ला असतानाही अद्यापी सदरहू ननणफयाची अींमलबजावणी 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू ननणफयाची अींमलबजावणी करण्यास ववलींब होण्याची सवफसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०८-०१-२०१८) : (१) सावफजननक आरोग्य वविाग, वैद्यकीय भशक्षण व 
औषधी द्रव्ये वविाग आणण थिाननक थवराज्य सींथिा याींच्या अधधपत्याखालील आरोग्य 
सींथिाींसाठी औषधे, तदअनुषींगीक उपिोग्य वथतू व वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी बाबीींची खरेदी 
व ववतरण हार्ककन बायो- र्ामाफथयु्ीकल्स कॉपोरेशन भल. या महामींडळाकड े सोपववण्याचा 
ननणफय घेण्यात आलेला असून त्याबाबत ददनाींक २६.०७.२०१७ रोजी शासन ननणफय ननगफभमत 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

राज्यातील आरोग्य सेवचेा दजाफ सुधारण्यासाठी ्ा्ा रथ् याींच्यासमवेत ददनाींक 
३१.०३.२०१६ रोजी सामींजथय करार करण्यात आला होता. सदर करारातील तरतूदीनसुार 
वैद्यकीय भशक्षण व सींशोधन सींचालनालय तसेच सावफजननक आरोग्य वविागाच्या 
खरेदी/ववतरण धोरणाचा अ्यास करुन महाराषर थ्े् मेडडकल सप्लाय कापोरेशन थिापन 
करण्याच्या दृष्ीने ्ा्ा रथ् याींनी अहवाल सादर करावयाचा होता.  

तिावप, सदर महामींडळाच्या उिारणीसाठी येणारा खचफ ्ा्ा रथ् तरे् करण्यात 
येणार नव्हता.  
(३) राज्यातील आरोग्य सींथिाींसाठी खरेदी करावयाच्या औषधे, तदअनुषींगीक उपिोग्य वथतू व 
वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी बाबीींच्या दरातील तर्ावत दरु करणे तसेच खरेदी प्रकक्रयेत 
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एकसुत्रता आणणे यासाठी राज्य शासनाच्या ववववध वविागाींना लागणाऱया औषध,े तदअनुषींगीक 
उपिोग्य वथत ू व वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी बाबीींची खरेदी हार्ककन बायो-र्ामाफथयु्ीकल्स 
कॉपोरेशन भल. याींच्याकडून करण्यात येणार आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देगलूर व त्रबलोली (जज. नाांदेड) तालुक्यातील भसांचन तलाव, पालर तलाव, व मालगुजारी 
तलावाांच्या दरुूस्तीच्या िामाांची अांदाजपरिे तयार िरून शासनािड ेसादर िरण्याबाबत 

  

(१२)  ७०५४७ (१६-१२-२०१६).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) देगलूर व त्रबलोली (स्ज.नाींदेड) तालुक्यातील नादरुूथत असलेल्या भसींचन तलाव, पाझर 
तलाव व मालगुजारी तलाव इ. दरुूथतीच्या कामाींची अींदाजपत्रके तयार करून शासनाकड ेसादर 
करण्याबाबत मा.जलसींधारण मींत्री, राज्यमींत्री याींनी कायफकारी अभियींता (ल.पा.) स्जल्हा पररषद, 
नाींदेड याींना ददनाींक २५ म,े २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाींची अींदाजपत्रके शासनाकड ेप्राप्त झाली आहेत काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींच्या अींदाजपत्रकास मींजुरी देण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०४-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) देगलूर व त्रबलोली तालुक्यात दरुूथती योग्य असे एकुण ३२ माजी मालगुजारी 
तलाव आहेत. या तलावाींच्या दरुूथतीची अींदाजपत्रके तयार करण्यासाठी तलावाच्या ताींत्रत्रक 
बाबीींची मादहती आवश्यक आहे. परींतु सदरील माजी मालगुजारी तलाव हे ननजाम कालीन 
असल्यान ेतलावाचे ताींत्रत्रक अभिलेखे उपलब्ध नाहीत. याथतव सवफ माजी मालगुजारी तलावाींचे 
सववथतर सवेक्षण करून तलावाचे धचत्रलेखन व अनुषींधगक ताींत्रत्रक बाबीींची मादहती घेणे  
आवश्यक आहे. यासाठी सवेक्षणासाठी आवश्यक ननधीची मागणी स्जल्हा ननयोजन सभमती, 
नाींदेड कायाफलयाकड ेप्रगतीपिावर आहे. 

देगलूर व त्रबलोली तालुक्यातील दरुूथती योग्य भसींचन व पाझर तलाव दरुूथतीची 
अींदाजपत्रके तयार करून प्रथतुत काम ेजलयकु्त भशवार अभियानामधून पूणफ करण्याचे ननयोजन 
करण्यात येत आहे. 

तसेच लघुपा्बींधारे वविाग, स्जल्हा पररषद, नाींदेड याींचेकडील अपुऱ या 
कमफचारीवृींदामुळे ववषयाींककत माजी मालगुजारी तलावाींचे दरुूथती कामाींचे अींदाजपत्रके लघुभसींचन 
(जलसींधारण) वविाग, नाींदेड याींचकेडून ठेव तत्वावर करून घेण्याच ेननयोजन आहे.  

___________ 
  
 



वि.स. ३८६ (10) 

नाांदेड येथील िव .डॉ.शांिरराव चयवहाण शासिीय ववद्यकिय महाववद्यालय व रुग्णालय 
ववष्ट्णुपुरीिररता अत्याधुननि तांरज्ञानयुक्त सीुंीस्िॅन मशीन बांद पडल्याबाबत 

  

(१३)  ७०७७० (१०-०१-२०१७).   श्री.हेमांत पाुंील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ववद्यिीय भशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड येिील कै.डॉ.शींकरराव चव्हाण शासककय वैद्यककय महाववद्यालय व रुग्णालय 
ववषणुपुरीकररता अत्याधुननक तींत्रज्ञानयुक्त सी्ीथकॅन सुववधेचे ददनाींक १ जून, २०१६ रोजी 
कें दीय आरोग्य व कु्ुींब कल्याणमींत्री याींच्याहथत े व राज्याचे आरोग्य मींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली लोकापफण सोहळा पार पडला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात लोकापफण केलेली सहा को्ी रुपयाींची सी्ीथकॅन मशीन तीस 
ददवसातच बींद पडल्यान े रुग्णाींची हाल होत असल्याच े नकुतेच माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, को्ी रुपये  खचफ करुन आणलेली मशीन मदहन्यातच बींद पडण्यामागची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱ या व्यक्तीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  

सदरील यींत्राचा लोकापणफ सोहळा ददनाींक १५ जून २०१६ रोजी सींपन्न झालेला आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे.  

सदरील यींत्र कायाफस्न्वत झाल्यानींतर ताींत्रत्रक त्रबघाडामुळे नादरुुथत होते. तिावप 
दरम्यानच्या काळामध्ये रुग्णाींच्या चाचण्याकरीता पयाफयी व्यवथिा केली होती. सद्य:स्थितीत 
१२८ थलाईस सी.्ी.थकॅन यींत्र सुस्थितीत कायफरत असून त्यावर रुग्णाींच्या तपासण्या करण्यात 
येत आहेत.    
(४) व (५) याववषयी अधधषठाता,ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
करुन अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. चौकशी अहवाल प्राप्त 
झाला असून सदर प्रकरणी अननयभमततेस जबाबदार असणाऱया अधधकारी/कमफचारी याींच्या 
ववरुध्द भशथतिींगाववषय कारवाई करणेबाबत दोषारोपाींच ेजोडपत्रासह प्रथताव सादर करण्याच्या 
सींचालक, वैद्यकीय भशक्षण व सींशोधन,मुींबई याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 
प्रथताव प्राप्त होताच सींबींधधताींवर भशथतिींगववषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात बाल न्याय िायद्यानसुार स्थावपत सभमत्याांची मुदत सांपल्याबाबत 
  

(१४)  ७४१२८ (१५-०४-२०१७).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाुंील (भशडी) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात बाल न्याय कायद्यानुसार प्रत्येक स्जल्हयाच्या दठकाणी थिापन करण्यात 
आलेल्या सभमत्याींच ेमुदत सींपल्यामुळे कायफ िाींबववण्यात साींगण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पूवीच्या सभमत्याींचे मुदत सींपल्यामळेु सभमतीचे पुनफथिापना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) राज्यातील ज्या बाल कल्याण सभमत्याींची मुदत सींपलेली आहे, अशा बाल कल्याण 
सभमत्याींवर कायफरत सदथयाींनी नवीन सदथयाींची ननयुक्ती  होईपयतं अिवा शासनाच्या पुढील 
आदेशापयतं कामकाज पहावे, असे शासन पररपत्रक ननगफभमत कऱण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाभशि जजल््यात जलयुक्त भशवार योजनचेी िामे जाहीरात न देता  
सांबांधधत ठेिेदाराांना हदल्याबाबत 

  

(१५)  ७४५६८ (१९-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाभशक स्जल््यात जलयुक्त भशवार योजनेची काम ेस्जल्हा पररषद लघु पा्बींधारे वविागान े
जाहीरात न देता परथपर ननववदा प्रकक्रया राबवनु सबींधधत ठेकेदाराींना काम े ददल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ई ननववदा प्रकक्रयेचा र्ासफ दाखवुन स्ज.प.ल.पा. वविागान ेसींबींधधत ठेकेदाराींनाच काम े
ददल्याची तक्रार देखील मुख्य कायफकारी अधधकारी याींचकेड ेकरण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीची दखल घेऊन शासनान ेयाबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) व (४) स्ज.प.ल.पा. (पस्श्चम वविाग) स्ज.प.नाभशक याींनी वतफमान पत्रात जाहीरात न देता 
परथपर ननववदा प्रभसद्ध केली होती. तिावप, सदर बाब लक्षात आले नींतर सदर ई-ननववदा 
प्रकक्रया रद्द करून वतफमानपत्रात जाहीरात देऊन पुनश्च ई-ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली 
आहे. 

या बाबीींस जबाबदार धरून कायफकारी अभियींता ल.पा.(पस्श्चम वविाग) स्ज.प.नाभशक 
याींचेववरूद्ध भशथतिींगववषयक कायफवाही करण्याच्या अनुषींगाने दोषारोपपत्र बजावण्याची कायफवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेसासी (ता.नाांदगाव, जज.अमरावती) येथील पालर तलावािररता  
सांपादीत जभमनीचा मोबदला भमलणेबाबत 

  

(१६)  ८०३१२ (१८-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे सासी (ता.नाींदगाव, स्ज.अमरावती) येिील पाझर तलावाकररता सींपादीत जभमनीचा 
मोबदला अद्यापपयतं ननधीअिावी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी मागणीकरीता काय कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जबाबदार असणाऱया सींबींधीत अधधकाऱयाींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) शासन ननणफय ददनाींक १३/९/२०१७ अन्वये ववदिफ सघन भसींचन ववकास कायफक्रमाींतगफत पुणफ 
झालेल्या व अपुणाफवथिते असलेल्या प्रकल्पाींचे प्रलींत्रबत दानयत्व वविागाच्या अन्य योजनाींमधनू 
पूणफ करण्याकरीता वगफ करण्याचा ननणफय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दत्ति ववधानाची नवीन ननयमावलीबाबत 
  

(१७)  ८०३६७ (१९-०४-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात दत्तक ववधानाचा दर ४०% अधधक प्रमाणात घ्त चालल्यान े शासन दत्तक 
ववधानाची नवीन ननयमावली तयार करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दत्तक ववधानाचा दर वाढववण्यासाठी राज्य ननयमावलीत कोणते ननयम केले 
आहेत, 
(३) असल्यास, थिाननक थवयींसेवी सींथिाींचा िे् सहिाग वाढवला आहे काय, 
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(४) असल्यास, दत्तक प्रकक्रया ऑनलाईन करताींना राज्य दत्तक ववधान सल्लागार सभमतीत 
राज्यातील प्रत्यक्ष या कायफके्षत्रात काम करण्याचा अनुिव असलेल्या ववशेषत: बालहक्क ववशेष 
तज्ञाींचा या सभमतीत समावेश केला वा करण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) नाही. 

कारा (CARA), नवी ददल्ली ही सींथिा दत्तक प्रकक्रयेमध्ये काम करणारी सवोच्च 
कें द्रीय सींथिा असून त्याींचे मार्फ त दत्तकववधान ननयम (Adoption Regulations) १६ 
जानेवारी, २०१७ अन्वये अधधसूधचत करण्यात आलेले आहेत. सदरील ननयमाींच े पालन करणे 
राज्यातील सवफ सींथिाींना बींधनकारक आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वाभशम जजल््यातील आहदवासी परीके्षरातील सावलद, खरोडी व तरोडी या पालर तलावाच्या 
िामाांना प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(१८)  ८२११७ (१८-०४-२०१७).   श्री.अभमत लनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाभशम स्जल््यातील आददवासी परीके्षत्रातील सावळद १,२,३,४,५ तसचे खरोडी २,३ व 
तरोडी या पाझर तलावाच्या कामाींना मान्यता देण्यासींदिाफत थिाननक लोकप्रनतननधीने ददनाींक 
२५ म,े २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदनाव्दारे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाची भसींचन क्षमता ५० हेक््रच ेजवळपास असनु हे प्रकल्प 
ताींत्रत्रकदृष्या सर्ल आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा. राज्यपालाींनी ननधाफरीत केलेल्या भसचींनाच्या अनुशेषाअींतगफत वाभशम स्जल्हा 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जलसींधारण ववकास महामींडळ, औरींगाींबाद याींचेमार्फ त सदर पाझर तलावाच्या 
कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यासींदिाफत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०१-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) होय.      
(४) सदरहू योजना शासन ननणफय ददनाींक १९/०७/२०१६ नुसार आधिफक मापदींडात असर्ल 
आढळतात.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेच ेनाव बदलण्याचा प्रस्ताव 
  

(१९)  ८४८२४ (११-०८-२०१७).   श्री.सुननल भशांदे (वरली) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या राजीव गाींधी योजनेच े नाव व थवरूप बदलण्याचा 
प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु योजनेस नव्याने देण्यात येणारे नाव काय आहे आणण बदलण्यात येत 
असलेल्या थवरुपाची िोडक्यात रूपरेषा काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजनेत नवीन कोणत्या आजारावरील उपचाराींचा खचफ देय करण्यात 
आला आहे वा कोणत्या आजारावरील उपचाराींचा खचफ वगळण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, राज्यात थवरूप व नाव बदललेल्या नवीन योजनेची अींमलबजावणी कधीपासनू 
करण्यात येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-१२-२०१७) : (१) राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या थवरूप व 
व्याप्तीमध्ये बदल करून सुधाररत महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना राबववण्याचा 
ननणफय ददनाींक ७ जून, २०१६ च्या मींत्रत्रमींडळ बैठकीत शासनान े घेतला आहे. तसेच सदर 
योजना राबववण्यास ददनाींक ४ ऑगथ्, २०१६ रोजीच्या शासन ननणफयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(२) महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजनमेध्ये वावषफक ववमा सींरक्षण मयाफदा रू. २ लक्ष, 
मुत्रवपींड प्रत्यारोपणासाठी दात्याच्या शथत्रकक्रयेच्या समावेशासह ववमा सींरक्षण मयाफदा रू.३ लक्ष 
अशी आहे. लािािी कु ी्ंबाना ३१ ववशेष सेवाींतगफत ११०० उपचार ववमा सींरक्षणाद्वारे उपलब्ध 
होणार असून यातील १२७ उपचाराींकरीता पाठपुरावा सेवा आहे तर १११ उपचार शासकीय 
रूग्णालयाींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाण े सदर योजनेमध्ये शासकीय 
आश्रमशाळेतील ववद्यािी, शासकीय मदहला आश्रमातील मदहला, शासकीय अनािालयातील 
मुले, शासकीय वधृ्दाश्रमातील जेषठ नागररक तसेच अधधस्थवकृती पत्रकार व त्याींचेवर अवलींबून 
असणारे कु्ुींब या लािार्थयांचा समावेश करण्यात आला आहे. 
(३) महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजनेमध्ये ववद्यमान ९७१ उपचाराींपैकी १२१ उपचार 
वगळण्यात आले असून २५० उपचार वाढववण्यात आले आहेत. यामध्ये ककफ रोग, बालक 
यावरील काही नवीन उपचार Hip and Knee Replacement, भसकलसेल, ॲननभमया, इ. 
आजारावरील उपचाराींचा समावशे करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सदर योजनेमध्ये लािािी 
कु्ुींबाना ३१ ववशेष सेवाींतगफत ११०० उपचार ववमा सींरक्षणाद्वारे उपलब्ध होणार आहेत. 
(४) सुधाररत महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना राबववण्याबाबत प्रशासकीय कायफवाही 
प्रगतीत आहे. सद्यस्थितीत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील मूळ तरतूदी कायम 
ठेवून सदर योजना महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना या नावान ेराबववण्यात येत 
आहे. 

___________ 
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राज्यातील अांगणवाडीतील योजना ववद्यार्थयाांच्या आधारिाडवशी जोडण्याबाबत 
  

(२०)  ८५७१८ (१६-०८-२०१७).   अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.सांजय िेलिर (ठाणे), अॅड.पराग अलवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील अींगणवाड्याींमध्ये मुलाींची खो्ी सींख्या दाखवून अनुदानाच ेअपहार केल्यामुळे 
मा.मुख्यमींत्री याींनी अींगणवाडीतील पूरक पोषक आहार, आरोग्य व अन्य योजना तेिील 
मुलाींच्या आधारकाडफशी जोडून देण्याची सूचना सींबींधधत वविागाींना ददल्या असल्याचे माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याचबरोबर आददवासी वविागातील मुलाींचे कुपोषण कमी करणे, बालमतृ्य ू
रोखण,े सािीच्या आजाराींचा प्रादिुाफव होऊ न देणे, यासाठी तातडीन ेउपयोजना करण्याचे आदेश 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदिाफत सींबींधधत वविागान े कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत व 
िोडक्यात त्याचे थवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) नाही. 

तिावप, कें द्र शासनाच ेराजपत्र ददनाींक ६ रे्ब्रुवारी, २०१७ नुसार माहे एवप्रल, २०१८ 
नींतर आधारकाडफधारक अिवा आधारकाडफ नोंदणीची पावती असणाऱ या लािार्थयांना आहार 
पुरवठा करावा असे आदेश आहेत. 
(२) व (३) होय. 

कुपोषणाला आळा घालण्याच्या दृष्ीने एकास्त्मक सेवा योजनेंतगफत अींगणवाड्यातील 
०-६ वषफ वयोग्ातील बालके, गिफवती, थतनदा माता, ककशोरवयीन मुली याींना पुरक पोषण 
आहार, आरोग्य तपासणी, सींदिफ सेवा, अनौपचारीक पूवफ शालेय भशक्षण, लसीकरण आणण 
आहार व आरोगय इत्यादद सेवा ननयभमत देण्याच्या ववववध योजना राबववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील परल येथील जगप्रभसध्द हार्किन सांशोधन सांस्थेला  
राज्य शासनािडून देण्यात येत असलेल्या ननधीबाबत 

  

(२१)  ८५८४३ (१९-०८-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (भशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.पराग अलवणी (ववलेपाले), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
िॅप्ुंन आर.तभमल सेल्वन (सायन-िोलीवाडा), श्री.सुननल भशांदे (वरली), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.सांजय साविारे (भुसावल) :   सन्माननीय ववद्यिीय भशक्षण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील परळ येिील ‘हार्ककन सींशोधन सींथिेला’ शासनाकडून सींशोधनासाठी कोणतीही 
ठोस मदत भमळत नसल्यामुळे सींथिेत िो्ेमोठे सींशोधन व काही ककरकोळ चाचण्या वगळता 
कोणतेही सींशोधन होऊ शकले नसल्याची बाब ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून हार्ककनला एकूण १ को्ी ९० लाख रुपये ददले जात असून 
त्यातील ९० लाख रुपये एवढी रक्कम केवळ सींशोधनासाठी कागदोपत्री दाखववण्यात येत असले 
तरी प्रत्यक्षात मात्र तेवढीही रक्कम भमळत नसल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ननधीअिावी सींथिा एकही पे ी्ं् घेऊ शकली नसून सींशोधकाच्या एकूण पदाींपैकी 
जवळपास ६० ्क्के पदेही िरण्यात आली नसल्याची ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या जागनतक कीतीच्या सींशोधन सींथिलेा चालना देण्यासाठी शासनान ेकोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०८-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हार्ककन सींथिेस सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेल्या अिफसींकल्पीय तरतूदीमधून 
योजनाींतगफत रु.०१.५० को्ी पैकी रु.०१.१६ को्ी आणण योजनेत्तर बाबीकरीता रु.०१.०० को्ी 
पैकी रु.९०.०० लाख इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे. सदर रक्कम सींशोधन व 
इतर प्रयोगशालेय वापरासाठी करण्यात आली आहे. 
(३) शासनाकडून प्राप्त ननधीतनू सींथिा सींशोधन करीत असून त्यातून नोंद पात्र ननषकषफ 
आल्यास पे ी्ं् घेण्याची हार्ककन सींथिेमार्फ त कायफवाही करण्यात येणार आहे. सींथिेतील 
सींशोधकाींची पदे िरण्यासाठी वळेोवेळी जादहरात देऊनसुध्दा उमेदवार प्राप्त झाले नाहीत. सदर 
पदे िरण्यासाठी कायफवाही करण्यात येत आहे.  
(४) हार्ककन सींथिेचा दजाफ उन्नत करण्यासाठी सींथिेमध्ये सींशोधन, सेवा, तींत्रज्ञान आणण 
उत्पादन यात सुधारणा करण्यासाठी तसेच, सींथिेच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आराखडा 
तयार करण्यासाठी डॉ.रघुनाि माशेलकर, माजी महासींचालक, वैज्ञाननक व औद्योधगक सींशोधन 
(CSIR) याींच्या अध्यक्षतेखाली High Powered Expert Committee दद.०६/०६/२०१७ च्या 
शासन ननणफयान्वये गदठत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जलयुक्त भशवार अभभयानाांतगवत येवला (जज.नाभशि)  
तालुक्यातील नद्याांचे पुनजीवन िरण्याबाबत 

  

(२२)  ८५८७९ (१९-०८-२०१७).   श्री.पांिज भुजबल (नाांदगाव), श्री.छगन भुजबल (येवला) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येवला (स्ज.नाभशक) तालुक्यातील नारींदी व धामणी या नद्याींवर भसमें् नाला बाींध 
कायफक्रम राबववण्याकररता जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत ववववध योजनाींच ेअभिसरण करुन 
लोकसहिागाद्वारे राबववण्यात येत असलेला नदी पुनरुज्जीवन कायफक्रम प्रिावीपणे 
राबववण्यासाठी ननधी भमळण्यासाठी नाभशकच्या स्जल्हा प्रशासनाने ददनाींक १५ माचफ, २०१६ 
रोजी शासनाकड ेप्रथताव पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, जलयुक्त भशवाराच्या कामास ननधी भमळण्याकररता ददनाींक २६ सप् े्ंबर २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास थिाननक लोकप्रनतननधीन े शासनाकड े मागणी केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसचे ददनाींक २२  जुलै, २०१७, ११ नोव्हेंबर, २०१६ व १२ म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
येवला, ननर्ाड व नाींदगाव (स्ज.नाभशक) तालुक्यातील नद्याींचे पुनजीवन करण्यासाठी 
शासनाकड े प्रथताव पाठववण्याची थिाननक लोकप्रनतननधीींनी नाभशकच्या स्जल्हा प्रशासनाकड े
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब आढळली नाही. 
(३) दद.२२ जुल,ै २०१६ व दद.१२ मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलेली आहे. 
(४) शासनाच े दद.१८ ऑगथ्, २०१७ च ेपत्रान्वये नदी पुनजीवन कायफक्रमाींतगफत नाला उपचार 
कामाबरोबरच के्षत्र उपचाराची काम े प्रथताववत करून शासनान े वेळोवेळी ननगफभमत केलेल्या 
मागफदशफक सूचनाींनूसार सुधारीत प्रथताव सादर करण्याच्या सचुना स्जल्हाधधकारी, नाभशक याींना 
देण्यात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेच्या “सेहत” सांस्थेच्या अहवालाबाबत 
  

(२३)  ८५९०६ (११-०८-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (भशवडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (भशडी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.िालीदास िोलांबिर (वडाला), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुुुंांब 
िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) दाररद्र रेषेखालील नागररकाींना वैद्यकीय सेवचेा लाि भमळावा यासाठी सुरु करण्यात 
आलेल्या राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेचा लाि शहराींच्या तलूनते मागासलेल्या स्जल््यात 
र्क्त १२ ्क्के रुग्णालयात राबववण्यात येत असल्याच े ’सेहत’ या सींथिेच्या अ्यासपूणफ 
अहवालातनू ददनाींक १० म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बीड, िींडारा, गडधचरोली, गोंददया, दहींगोली, जालना, नींदरूबार, उथमानाबाद, 
रत्नाधगरी, सातारा, भसींधुदगूफ आणण वाभशम या मागासलेल्या स्जल्हयाींमध्ये सवाफत कमी 
रुग्णालयाींमध्ये ही योजना उपलब्ध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनअेींतगफ ९७१ वैद्यकीय सेवा देण्याच े नमूद असले तरी खधचफक 
ककफ रोगाच्या उपचार पध्दत १५ हून अधधक स्जल्हयामधील खाजगी रुग्णालयामधून होत नसून 
तसेच गरज ूरुग्णाींपयफत सेवाचा प्रसार व प्रचार अजून पोहोचेला नाही अस ेअहवालात नमूद 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच े नाव बदलून महात्मा रु्ले 
जीवनदायी आरोग्य योजना अस े नामकरण करण्यात येत असून या योजनेमधील त्रु्ी दरू 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-१२-२०१७) : (१) व (२) होय. 

“सेहत” सींथिेन ेजुल,ै २०१२ त ेऑगथ्, २०१४ या कालावधीसाठी अहवाल सादर केला 
आहे. या कालावधीत बीड, िींडारा, गडधचरोली, गोंददया, दहींगोली, जालना, नींदरूबार, 
उथमानाबाद, रत्नाधगरी, सातारा, भसींधुदगूफ आणण वाभशम स्जल्हयामध्ये ६३ रूग्णालये अींगीकृत 
असून त्याींची ्क्केवारी १३ % आहे. 
(३) “सेहत” सींथिेने सादर केलेल्या अहवाल कालावधीत खधचफक ककफ रोगाच्या उपचारासाठी 
रूग्णालय अींगीकृत नसलेले वाभशम, दहींगोली, नींदरुबार, बीड, बुलडाणा, गडधचरोली, यवतमाळ, 
उथमानाबाद, परिणी असे ९ स्जल्हे होते.या कालावधीत या ९ स्जल्हयातील ४११७ ककफ रोग 
रूग्णाींनी जवळच्या स्जल्हातील अींगीकृत रूग्णालयात उपचार घेतले आहेत. तसेच सद्यस्थितीत 
या ९ स्जल्हयातील १५१५८ रूग्णाींनी जवळच्या स्जल्हयातील अींगीकृत रूग्णालयात उपचार 
घेतले आहेत. 

गरजू रूग्णापयतं योजनेची मादहती पोहचववण्यासाठी आतापयतं अींगीकृत 
रूग्णालयाींनी १३३६९ आरोग्य भशबीरे घेतली असून जळगाव, नींदरुबार, बीड, नाभशक, अकोला, 
साींगली व मुींबई (घा्कोपर) येि ेमहा आरोग्य भशबीरे घेतली आहेत. योजनेंतगफत आजपयतं 
१४७२२८१ शथत्रकक्रया झाल्या आहेत. रेडीओ, दरुदशफन, वतफमानपत्र,े रेल्व े व एस.्ी.बस या 
माध्यमातून प्रचार व प्रभसद्धी करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) सद्यस्थितीत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील मूळ तरतूदी कायम 
ठेवून सदर योजना महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना या नावान ेराबववण्यात येत 
आहे. सदर योजनचेी व्याप्ती वाढवून सुधारीत महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना 
राबववण्याबाबत प्रशासकीय कायफवाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
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आहदवासी के्षरातील व के्षराबाहेरील आहदवासी िुमारी माताांच्या पनुववसनाबाबत 
  

(२४)  ८६६१२ (१६-०८-२०१७).   डॉ.सांतोष ुंाररे् (िलमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाले (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :  सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददवासी के्षत्रातील व के्षत्राबाहेरील आददवासी कुमारी माताींच्या पुनफवसनासाठी शासनाकडून 
योजना राबववण्यात येत आहेत काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच ेथवरुप काय आहे तसचे शासनाने अद्यापपयतं ककती लािािांना 
मदत भमळालेली आहे व कुमारी माताींच्या पाल्याींसाठी कोणती योजना राबववली आहे, 
(३) असल्यास, आददवासी कुमारी माताींसाठी शासनाने कोणती येाजना तयार केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) व (२) आददवासी के्षत्रातील व के्षत्राबाहेरील आददवासी 
कुमारी माताींच्या पुनवफसनासाठी मदहला व बाल ववकास वविागाकडून कोणतीही थवतींत्र योजना 
राबववण्यात येत नाही. 

तिावप, अशा पीडडत मदहलाींच्या पुनवफसनासाठी मदहला व बाल ववकास 
वविागाअींतगफत १८ स्जल््याींत एकूण २० मदहला राज्यगहेृ, थवयींसेवी सींथिाींमार्फ त 
ववनाअनुदाननत तत्त्वावर ६ सींरक्षणगहेृ व ९ आधारगहेृ कायाफस्न्वत आहेत. तसचे त्याींच्या 
बालकाींना शासनाच्या बाल सींगोपन योजनेचा लाि देण्यात येतो.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनािडून घेण्यात येणाऱ्या सरल सेवा भरती अांतगवत खुल्या वगावतील ३०% 
आरक्षणातील महहला उमेदवाराांना नॉन कक्रमीलेअर दाखला भमलण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 
 

(२५)  ८७३५० (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश आत्रबुंिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाकडून घेण्यात येणाऱया सरळ सेवा िरती अींतगफत खुल्या वगाफतील ३०% 
आरक्षणातील मदहला उमेदवाराींना नॉन कक्रमीलेअर दाखला सादर करणे अननवायफ असल्यामळेु 
उपआयुक्त मदहला व बालववकास आयुक्तालय पुणे याींचेकडून मळु कागदपत्र ेतपासून सींबींधीत 
वविागाकड ेसादर करण्यास ववलींब होत असल्यामुळे उमेदवाराींवर अन्याय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नॉन कक्रमीलेअर दाखला वेळेत न दाखल झाल्यान े अशा उमेदवाराींना 
नोकरीमध्ये सामावून घेण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनथतरावरून तात्काळ नॉन कक्रमीलेअर दाखले उपलब्ध 
करण्याकरीता शासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) नाही. 
मदहला व बाल ववकास, शासन ननणफय ददनाींक २५.०५.२००१ मध्ये मुद्या क्र.(दोन) 

प्रमाणपत्र (अ) मधील चारनुसार आयुक्त, मदहला व बाल ववकास, पुणे याींनी सदर प्रमाणपत्र हे 
मागफदशफक सूचनाींनुसार आहे ककीं वा नाही, हे तपासावे.  सदर प्रमाणपत्राच े पषृठयिफ सींबींधधत 
उमेदवारान ेशासन ननणफयातील पररभशष्-२ मधील अजाफन्वये प्रमाणपत्र भमळववण्याकरीता जी 
मादहती सादर केलेली असेल, ती मादहती मुळ कागदपत्राींवरुन तसेच आवश्यकता वा्ल्यास 
गहृिे्ी देवून मादहती तपासावी व सवफ मादहती योग्य असल्याच ेआढळून आल्यास प्रमाणपत्र 
प्रमाणणत करुन सींबींधधत कायाफलयास परत पाठवावे, असे नमूद आहे.  उमेदवाराने तहभसल 
कायाफलयास सादर केलेली पररभशष्-२ च्या अजाफमध्ये नमूद केलेली कागदपत्र े ननयुक्ती 
प्राधधकारी याींच्याकडून आयुक्तालयास ववदहत मुदतीत सादर केल्यास ववलींब होत नाही. 
(२) नाही. 

आयुक्त, मदहला व बाल ववकास, पुणे याींच्याकडून अहवाल एका मदहन्याच्या आींत 
प्राप्त झाला नाही तर सींबींधधत कायाफलयाने पडताळणीच्या अधीन राहून सींबींधधत उमेदवारास 
तात्पुरती नमेणूक द्यावी असे नमूद आहे. त्यामुळे नॉन कक्रमीलेअर दाखला वेळेत न दाखल 
झाल्याने अशा उमेदवाराींना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यास ववलींब होत आहे अस ेम्हणता येणार 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यात जलसांधारण ववभागासोबतच िाही खाजगी सांस्थाांनी िोट्यवधी 

रुपये खचव िरुनही जलभशवार भशवार योजना यशस्वी न लाल्याबाबत 
  

(२६)  ८७४६७ (१९-०८-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :  सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे स्जल््यातील मुरबाड तालुक्यात कृषी, वन,े पा्बींधारे, पाणीपुरवठा, जलसींधारण 
वविागासोबतच काही खाजगी सींथिाींनी को्यवधी रुपये तीन वषाफत खचफ करुनही ननयोजना 
अिावी जलयुक्त भशवार योजना कायाफस्न्वत झाली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये ननदशफनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणी जबाबदार 
अधधकारी/कमफचारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.      
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात त्वचादानासाठी दात्याांची सांख्या अपुरी असल्याबाबत 
  

(२७)  ८७९६४ (१२-०८-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात त्वचा दान करणाऱया दात्याींची सींख्या खूपच कमी असल्याचे ददनाींक १९ म,े २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्वचा दान करण्यासाठी राज्यात जनजागतृी करणे आवश्यक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-१२-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) राज्यात सन २०१६ व सन २०१७ या वषाफत महाअवयवदान अभियान राबववण्यात आले 
असून त्यामध्ये त्वचादान करण्याबाबतही जनजागतृी करण्यात आलेली आहे.सद्यस्थितीत 
राज्यात खालील ४ कें द्राना त्वचा प्रत्यारोपणासाठी नोंदणीकृत करण्याींत आले आहे :- 

१) एल्ीएमजी रूग्णालय, सायन, मुींबई 
२) ्ा्ा मेमोररयल हॉथपी्ल, मुींबई 
३) नॅशनल बनफ सें्र मलुुींड, मुींबई 
४) मभसना हॉथपी्ल, िायखळा, मुींबई 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
अमरावती जजल््यात जलयुक्त भशवार अभभयानाांतगवत पेढी व  

सुयवगांगा नदीच ेखोलीिरण व रुां दीिरण िरणेबाबत 
  

(२८)  ८८०६३ (११-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष ुंाररे् (िलमनुरी), 
श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) अमरावती स्जल््यात जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत पेढी व सुयफगींगा नदीचे खोलीकरण 
व रुीं दीकरण करणेबाबत मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २६ ऑगथ्, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
उपवविागीय अधधकारी, नतवसा-िातकुली याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) शेंदरुजना बाजार ता.नतवसा येि े जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत सूयफगींगा नदीच े २ 
कक.मी.लाींबीच े खोलीकरण व रूदीकरण तसचे १ भसमें् बींधाऱयाच े काम पूणफ करण्यात आले 
आहे. या व्यनतरीक्त पेढी नदीपात्राचे खोलीकरण/रूीं दीकरणाची अन्य चार कामे प्रथताववत असनू 
त्यापैकी मौजा देवरा-देवरी येिील नदी पात्राच े२ कक.मी. खोलीकरण व रूीं दीकरणाच्या कामास 
प्रशासककय मान्यता देण्यात आली असून काम प्रगतीपिावर आहे. 

तसेच शेन्दोळा बु. ता.नतवसा येिे जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत सूयफगींगा नदीच े
प्रथताववत ३ कक.मी खोलीकरण व रूीं दीकरणासह भसमें् बींधाऱयाच्या कामाची अींदाजपत्रके 
ताींत्रत्रक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौज ेननरुल गांगाभाई (ता.दयावपूर, जज.अमरावती) येथ ेशासनान ेववदभव सधन भसांचन वविास 

िायवक्रमाांतगवत िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ् याची ननववदा मांजूर िरण्याबाबत 
  

(२९)  ८८०६६ (१९-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष ुंाररे् (िलमनुरी), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मौज े ननरुळ गींगािाई (ता.दयाफपूर, स्ज.अमरावती) येि े शासनान े ववदिफ सधन भसींचन 
ववकास कायफक्रमाींतगफत कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ याची ननववदा मींजूर करणेबाबत मा. 
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २३ जानवेारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लघुभसींचन (जलसींधारण) 
मींडळ, अमरावती याींना लेखी पत्र ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पत्राची दखल घेऊन शासनान े त्याअनुषींगान े कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०१-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रचभलत अद्ययावत ननववदा ककीं मतीवर ४.९५ ्क्के अधीक्याचा प्रथताव अथवीकृत 
करण्याचा ननणफय घेण्यात आला आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जजल््यातील अांगणवाडयाांमध्ये पोषण आहार पुरववणाऱ् या  
महहला बचत गुंाांना पवस ेन भमलाल्याबाबत 

  

(३०)  ८८६४५ (१६-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली स्जल््यातील अींगणवाड्याींमध्ये पोषण आहार पुरववणाऱ या मदहला बचत ग्ाींना 
गेल्या चार मदहन्याींपासून पैसे भमळाले नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मदहला बचत ग्ाींना पैस ेन देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या मदहला बचत ग्ाींचे िकीत पैसे देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) होय.    
(२) सन २०१६-१७ या आधिफक वषाफत माहे एवप्रल, २०१६ ते माचफ, २०१७ या कालावधीसाठी 
पोषण आहार पुरवठयाची देयके पारीत करण्यासाठी आवश्यक अनुदान मागणीपेक्षा कमी प्राप्त 
झाल्यामुळे बचतग्ाींना पैस ेदेण्यात आलेले नाहीत. 
(३) सन २०१६-१७ या आधिफक वषाफत प्राप्त झालेल्या अनुदानातून माहे माचफ २०१७ पयतंची 
देयके अदा करण्यात आली असनू एवप्रल, २०१७ ची देयके अदा करण्यासाठी स्जल्हा पररषद 
थतरावर ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेसेल ुव पोलाची वाडी (ता.गेवराई, जज.बीड) येथील जलयुक्त भशवार व लघु जलसांधारण 
योजन ेअांतगवत भसमेंुं नाला बांधाऱ् याचे िाम अत्यांत ननिृष्ट्ुं दजावच ेलाल्याबाबत 

  

(३१)  ८८७१३ (१९-०८-२०१७).   श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज े सेल ु व पोळाची वाडी (ता.गेवराई, स्ज.बीड) येिील जलयुक्त भशवार व लघ ु
जलसींधारण योजनेअींतगफत भसमें् नाला बींधा-याचे काम अत्यींत ननकृष् दजाफच े झाले असून 
त्यात भसमें्चे प्रमाण कमी व डब्बर वापरण्यात आले असल्याची बाब ननदशफनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेिील ग्रामथिाींनी लोकसहिागातनू नदी खोलीकरणाचे काम केले असताना 
खोलीकरणाचेही पसैे सींबींधीत ठेकेदाराींनी अधधकाऱ याींशी सींगनमत करुन गैरव्यवहार केल्याच े
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची तक्रार सींबींधीत उपअभियींता याींचेकड ेकरण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बींधाऱ याच्या कामाची व दोषी ठेकेदाराची चौकशी करुन सींबींधीत 
अभियींत्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) मौज े पोळाचीवाडी येिील बींधाऱयाची तक्रार करण्यात आलेली नाही. तिावप, 
लोकप्रनतननधीींनी आणण तिेील ग्रामथिाींनी सेल ुभसनाबीं क्र.१ व २ बाबत तक्रार केली आहे.   
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(४) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े प्रथतुत कामाींची सखोल चौकशी करण्यासाठी सदर प्रकरण 
स्जल्हाथतरीय ताींत्रत्रक सभमतीकड े देण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त होताच चौकशी 
अहवालातील ननषकषाफनूसार पुढील कायफवाही करण्यात येईल. चौकशीची कायफवाही सुरू 
असल्यामळेु सींबींधधत ठेकेदाराींची त्रबले अदा करण्यात आलेली नाहीत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगरुल चवाला (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, जज.अमरावती) येथील प्राथभमि आरोग्य िें द्रातील  
औषध ववतरण प्रिरणाबाबत 

  

(३२)  ८८९१७ (२१-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मींगरुळ चवाळा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, स्ज.अमरावती) प्रािभमक आरोग्य कें द्रात रुग्णाींना 
देण्यात येणाऱया औषध ववतरण गैरव्यवहाराप्रकरणी सींबधधत दोषीींवर त्वरीत कारवाई 
करणेबाबत मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ माचफ, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ननलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.                
(२) मींगरुळ चवाळा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, स्ज.अमरावती) येिे उपचाराकररता आलेल्या एका 
रुग्णास नजरचुकीन ेमुदतबा्य औषधाच ेवा्प करण्यात आले होते. तिावप, सदर बाब लक्षात 
आल्यानींतर औषध परत घेण्यात आले असून रुग्णास कोणताही अपाय झालेला नाही.  

सदर प्रकरणी स्जल्हा आरोग्य अधधकारी, अमरावती याींनी सींबींधीत अधधकारी/कमफचारी 
याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावली होती. सदर घ्नेबाबत सींबींधीताींचा खुलासा प्राप्त 
झाल्यानींतर सींबींधधत औषध ननमाफण अधधकारी याींची एक वावषफक वतेनवाढ पुढील वेतनवाढीवर 
पररणामकारक न ठरववता रोखण्याची भशक्षा देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पारोला (जज.जलगाांव) तालुक्यातील लघुभसांचन, जलसांधारण ववभागाांतगवत  
भसमेंुं नालाबाांधाची िामे ननिृष्ट्ुं दजावची लाल्याबाबत 

  

(३३)  ८९२८० (२८-०८-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाुंील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पारोळा (स्ज.जळगाींव) तालुक्यातील लघुभसींचन, जलसींधारण वविागाींतगफत सन २०१६-१७ 
मध्ये भसमें् नालाबाींधाची कामे ननकृष् प्रतीची झालेली असनू याबाबत आमसिेत ग्रामथिाींनी 
उपअभियींताववरुध्द तक्रारी करुन त्याींच्या ननलींबनाचा ठरावही एकमतान ेमींजूर केलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भसमें् नालाबाींधाची काम ेजलयुक्त योजनेअींतगफत मुींदाणे, प्र.ठ. १, २, आडगाव 
१, २, ३, तरवड े१, २, ३, सावरखेडा १ ता.पारोळा येि ेझालेली नसतानाही कीं त्रा्दाराींला देयके 
अदा करण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींच्या चौकशीचे आदेश असतानाही आधिफक सींगनमतान े देयके अदा 
करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 

लघुभसींचन (जलसींधारण), पारोळा उपवविागाींतगफत मुींदाणे प्र.ऊ., आडगाव- २ व ३, 
सावरखेडा ही भसमें् नाला बाींधाची काम े ननयमानूसार झालेली असून सदर काम ेझाल्यानींतर 
देयके अदा करण्यात आलेली आहेत. 

मुींदाणे प्र.ऊ.१ व २, आडगाव-१, सावरखेडा-१ ही कामे पारोळा उपवविागाींतगफत 
करण्यात आलेली नाहीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िोंढाली वनपररके्षरात (जज.नागपूर) अद्यापही वनपररके्षर अधधिारी नसल्याबाबत 
  

(३४)  ८९३४७ (११-०८-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोंढाळी वनपररके्षत्रास (स्ज.नागपूर) अद्यापही वनपररके्षत्र अधधकारी नेमला नसल्याची 
मादहती माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे वनके्षत्रात वन्यप्राण्याींची भशकार व वपण्यासाठी पाणी तसेच लाकूडचोर 
व वणव्याींचे प्रमाण वाढत असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोंढाळी वनपररके्षत्रास तातडीन े वनपररके्षत्र अधधकारी नेमण्याबाबत शासनान े
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (०८-१२-२०१७) : (१) नागपूर वनवविागातील कोंढाळी वनपररके्षत्रात 
श्री.हुमणे वनके्षत्रपाल म्हणून ददनाींक २१.०९.२०१६ पासनू दद.२४.०१.१७ पयतं कायफरत होत े
तदनींतर सदर पदाचा अनतरीक्त कायफिार श्री.एम.डी.मोदहते, वनक्षेत्रपाल कळमेश्वर याींचेकड े
सोपववण्यात आला होता. दद.२९.०५.१७ अन्वये वनपररके्षत्र अधधकारी, कोंढाळी या पदावर 
श्री.एर्.ए.आझमी याींची पदोन्नतीने पदथिापना करण्यात आलेली असनू त े ददनाींक 
३१.०५.२०१७ पासून कायफरत आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
कोंढाळी वनपररके्षत्रात वनाींचे सींरक्षण व वन्यप्राणी सींरक्षण सींवधफनाकरीता आवश्यक 

ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. 
(३) वररलप्रमाणे वनपररके्षत्र अधधकारी कोंढाळी या पदावर वनक्षेत्रपालाची ननयमीत पदथिापना 
झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यात महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेबाबत  
शासिीय रुग्णालयातील रुग् णाांच्या प्रस्तावाच्या रुुंीबाबत 

  

(३५)  ८९६६० (१२-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर स्जल््यात महात्मा रु्ले जनआरोग्य योजनेसाठी दावा करताींना शासकीय 
रुग्णालयातील रुग् णाींच्या प्रथतावात खाजगी रुग्णालयाींना या योजनेचा लाि देण्याचा कल 
असल्याच्या तक्रारी वाढल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, कोल्हापूरातील सीपीआर रुग्णालयातील प्रथताव मींजरू न करण्याची कारणे काय 
आहेत याबाबतची सद्यस्थिती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा रु्ले जनआरोग्य ही नवीन योजना सांपूणव राज्यात राबववण्याबाबत 
  

(३६)  ८९६७८ (१२-०८-२०१७).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजना माहे सप् े्ंबर मध्ये बींद करण्यात येणार 
असून त्याऐवजी ददनाींक २ ऑक््ोबर पासून महात्मा रु्ले जनआरोग्य ही नवीन योजना सींपूणफ 
राज्यात राबववण्याचा ननणफय ददनाींक ७ जून, २०१६ च्या राज्य मींत्रीमींडळ बैठकीत घेण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेच े नाव बदलून महात्मा रु्ले जनआरोग्य 
योजना राबववण्यामागे राज्यशासनाची िूभमका काय आहे, 
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(३) असल्यास, राज्यातील गोरगरीब तसेच सवफसामान्य जनतेला वैद्यकीय उपचार 
करण्याबाबत राजीव गाींधी जीवनदायी योजना सवांना मादहत असल्यान े ही योजना नव्या 
नावान े सुरु करण्याबाबत राज्य शासनाच्या िूभमकेबाबत सवफथतरातून ववरोध होत असल्यान े
सदरील योजना राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेच्या नावान ेसुरु ठेवण्याबाबत कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१७) : (१) होय. 

राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या थवरूप व व्याप्तीमध्ये बदल करून 
सुधाररत महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना राबववण्याचा ननणफय ददनाींक ०७ जून, 
२०१६ च्या मींत्रत्रमींडळ बैठकीत शासनाने घेतला आहे. 
(२) िोर समाजसुधारक महात्मा ज्योनतबा रु्ले याींच्या १२५ व्या पणु्यनतिी वषाफननभमत्त त्याींना 
अभिवादन करण्यासाठी या योजनलेा त्याींच ेनाव देण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सुधाररत महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना राबववण्याबाबत प्रशासकीय 
कायफवाही प्रगतीत आहे. सद्यस्थितीत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील मूळ 
तरतूदी कायम ठेवून सदर योजना महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना या नावान े
राबववण्यात येत आहे. 

___________ 
  

धडगाव (जज.नांदरूबार) येथील िुपोवषत मुलाांना ताजा आहार देण्याऐवजी िां पन्याांिडून  
तयार िेलेला, पाकिुं बांद आहार लागू िरण्याचा ननणवय 

  

(३७)  ८९९६८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धडगाव (स्ज.नींदरूबार) येिील कुपोवषत मुलाींना थिाननक िागातून भमळणा-या, िाज्या 
आणण धान्यापासून तयार केलेला ताजा आहार देण्याऐवजी कीं पन्याींकडून तयार केलेला, पाकक् 
बींद आहार लागू करण्याचा ननणफय ददनाींक ७ जून, २०१७ रोजी शासनान े घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान,े कुपोवषत मुलाींना, ताजा आहार देण्याऐवजी, पाकक् बींद आहार 
देण्याची सवफसाधारण कारणे काय आहेत,    
(३) असल्यास, कुपोषणाच ेप्रमाण कमी करण्याकरीता, सदरहू कुपोवषत मुलाींना, सकस व ताजा 
आहार देण्याबाबत, शासनाची िूभमका काय आहे, व त्यादृष्ीी्ने अद्याप कोणती कायफवाही केली 
आहे,  
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) होय. 
एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजने अींतगफत ३ त े६ वषफ वयोग्ातील लािार्थयांना 

प्रीमीक्स रु्ड देण्याचा ननणफय घेण्यात आला असून त्याबाबतची ननववदा आयुक्त, एकास्त्मक 
बाल ववकास सेवा योजना याींचेकडून प्रकाभशत करण्यात आली आहे. 
(२) अींगणवाडीतील लािार्थयांना द्यावयाच्या आहारासाठी National Food Security 
Act,२०१३ हा कायदा मींजूर करण्यात आला असून कें द्र शासनाच्या मदहला व बाल ववकास 
वविागाने Suplementary Nuterition (under the Integrated Child Development 
Service Scheme)  Rules २०१५ व Rules २०१७ लागु केला असून त्यानसुार 
अींगणवाडीतील लािार्थयांना मायक्रोन्युरीयन्् र्ो्ीर्ाईड आहार देणे आवश्यक आहे.  त्यामध्ये 
Meal व Morning Snacks हे दोन्ही द्यावयाचे असून त्याची अींमलबजावणी करणे 
राज्यशासनास बींधनकारक आहे. 

महाराषर राज्यामध्ये ३ त े ६ वषफ वयोग्ातील लािार्थयांना मायक्रोन्युरीयन्् 
र्ो्ीर्ाईड पाककृती पदहल्याींदाच देण्यात येणार आहे.  यासाठी युननसेर् व न्युरीशनचे 
कन्सल् ी्ं्, डॉक््र, सींबींधीत तज्ञ याींनी  तसेच के्षत्रीय अधधकारी याींनी ददलेले मत ववचारात 
घेवून हा ननणफय घेण्यात आला आहे.  
(३) युननसेर् व न्युरीशनचे कन्सल् ी्ं्, डॉक््र, सींबींधीत तज्ञ याींनी  तसेच के्षत्रीय अधधकारी 
याींनी सूचववल्यानुसार कुपोषणाच ेप्रमाण कमी करण्यासाठी अींगणवाडीतील लािार्थयानंा सकाळी 
नाथता व दपुारचे जेवणातील पाककृतीमध्ये ५०० कक.कॅलरीज व १२ ते १५ गॅ्रम प्रधिने तसेच 
मायक्रोन्युरीयीं् स्व्ह्ॅभमन चा समावेश राहणार असून सींपूणफ आहाराच े र्ो्ीकर्केशन होणार 
आहे. ्या पाककृती सींपूणफपणे आरोग्यदृष्या थवच्ि वातावरणात तयार करण्यात येणार असून 
National Food Security Act,२०१३ ची अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

अींगणवाडीमध्ये वप्रभमक्स रु्ड चा पॅके्मध्ये पुरवठा झाल्यानींतर सदर पॅके्मधील 
रु्ड १० भमनी्े भशजववले जाणार आहे. त्यामुळे सदर अन्न हे ताज्या गरम थवरुपातच 
लािार्थयांना खाऊ घातले जाणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जलयुक्त भशवार योजनेंतगवतची गाव ेदषु्ट्िालमुक्त िरण्याच्या आराखडयाबाबत 
  

(३८)  ९०४६७ (११-०८-२०१७).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोली) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील जलयुक्त भशवार योजनेंतगफत सन २०१९ पयतं २० हजार गावे दषुकाळमुक्त 
करण्याचा आराखडा शासनान ेतयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जलयकु्त भशवार योजनेंतगफत ककती गाींवे आतापयतं दषुकाळमुक्त 
करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, सदर आराखड्यात पस्श्चम महाराषर, ववदिफ व मराठवाड्यातील ककती गावाींचा 
समावेश आहे ? 
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प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) “सवांसाठी पाणी - ी्ंचाईमुक्त महाराषर २०१९” अींतगफत 
ी्ंचाई पररस्थितीवर कायमथवरूपी मात करण्यासाठी राज्यात जलयुक्त भशवार अभियान 

जलसींधारण वविाग ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ चे शासन ननणफयान्वये राबववण्यात येत आहे. या 
अभियानाींतगफत दरवषी ५००० प्रमाणे सन २०१९ पयतं २५००० गाव े ी्ंचाईमुक्त करण्याच ेधोरण 
ननस्श्चत करण्यात आले आहे.  
(२) जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मधील ननवडलेल्या एकूण 
११४९३ गावात एकूण ४०३२२७ काम े पूणफ करण्यात आली असून १९४३८ काम े प्रगतीपिावर 
आहेत.  
(३) जलयुक्त भशवार अभियानाींतगफत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये पुणे वविागात १७२८ 
गावे, कोकण ३३९, नाभशक १८४१, ववदिफ ४३८५ व मराठवाडा ३२०० गावे ननवडण्यात आली 
आहेत.   

___________ 
  

पातूर (जज.अिोला) तालकु्यातील नदी नाल्याांवर बाांधलेल्या बांधाऱ् यापविी बहुताांश बांधाऱ् याांना 
दरवाजे बसववण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(३९)  ९०४८४ (११-०८-२०१७).   श्री.बलीराम भसरसिार (बालापूर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पातूर (स्ज.अकोला) तालुक्यातील ववववध गावाींच्या जवळील नदी नाल्याींवर कोटयवधी रुपये 
खचफ करुन बाींधलेल्या बींधाऱ यापकैी बहुताींश बींधाऱ याींना दरवाजे बसववण्यात आले नसल्याच े
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींधाऱ याींना दरवाज ेन बसववल्याने रखडलेल्या भसींचनाला जबाबदार असणाऱ याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०८-०१-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) पातुर तालुक्यामध्ये लघुभसींचन (जलसींधारण) वविाग, अकोला याींचे अींतगफत ० ते 
१०० हेक््र भसींचन क्षमतेचे ४४ व १०१ ते २५० हेक््र भसींचन क्षमतेचे ०३ कोल्हापुरी बींधारे 
असे एकुण ४७ कोल्हापुरी बींधारे आहेत. त्यापकैी ३६ बींधाऱ याींमध्ये र्ळया बसववण्यात आलेल्या 
असून, उवफररत ०६ नाल्याींना मान्सुनोत्तर प्रवाह नसल्याने व ०५ बींधाऱ याींना गे् उपलब्ध 
नसल्यान े र्ळ्या बसववण्यात आलेल्या नाहीत. त्याभशवाय स्जल्हा पररषद, अकोला याींच े
अींतगफत १९ कोल्हापुरी बींधारे असनु, त्यापैकी १३ को. प. बींधारे ससु्थितीत आहेत. उवफररत ०६ 
बींधाऱ याींपैकी नादरुूथत असलेल्या ०३ बींधाऱ याींच्या दरुूथतीचे अींदाजपत्रक तयार करण्याची 
कायफवाही प्रगतीत आहे. मात्र उवफररत ०३ को.प. बींधारे जाथत क्षनतग्रथत असून त्याबाबत 
लघुभसींचन (जलसींधारण) मींडळ, अमरावती कायाफलयाच ेमागफदशफन घेण्याची कायफवाही प्रगतीत 
आहे. 
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अकोला स्जल््यात अत्यल्प प्रमाणात पाऊस पडल्यान ेनदी व नाल्याच्या पाण्याचा 
प्रवाह नसल्याने पररस्थितीनुसार ननणफय घेण्याबाबतच्या सचूना के्षत्रीय अधधकाऱ याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच सदर बींधाऱ याींमध्ये दरवषी १५ ऑक््ोबर पूवी मान्सुनोत्तर प्रवाहाचा 
अींदाज घेवून र्ळ्या ्ाकण्याच ेननयोजन करण्यात येत.े 

___________ 
  

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) येथील ४ हॉस्पीुंलचा महात्मा रु्ले  
जीवनदायी आरोग्य योजनते समावेश िरण्याबाबत 

  

(४०)  ९०९२९ (१२-०८-२०१७).   श्री.सुरेश हालवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
साववजननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इचलकरींजी (स्ज.कोल्हापूर) येिील ४ हॉथपी्लचा ववशेष बाब म्हणुन महात्मा रु्ले 
जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश करण्याची मागणी थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
माचफ, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.सावफननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान े कोणती कायफवाही करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-१२-२०१७) : (१) होय. 

थिाननक लोकप्रनतननधी याींचे ददनाींक २ माचफ, २०१७ रोजीचे ननवेदन या वविागाच्या 
अधधनथत राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ी,वरळी,मुींबई या कायाफलयास प्राप्त झाले आहे. 
(२) सदर ननवेदनामध्ये नमूद देशमुख हॉस्थप्ल, इचलकरींजी या रूग्णालयाींचा अजफ राज्य 
आरोग्य हमी सोसाय्ी या कायाफलयास प्राप्त झालेला नाही. 

डॉ.बनकर याींच े श्रद्धा सस्जफकल हॉस्थप्ल, इचलकरींजी व डॉ.नाईकवड े याींच े सुशील 
दत्त हॉथपी्ल प्रा.भल.,इचलकरींजी या दोन रूग्णालयाींचा ऑनलाईन अजफ ववदहत नमून्यात 
नसून तो अपूणफ आहे. याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीच्या ददनाींक १७.११.२०१७ च्या 
पत्रान्वये या रूग्णालयाींना कळववण्यात आले आहे. 

ददनाींक १७.०६.२०१६ रोजी झालेल्या ६७ व्या रूग्णालय अींगीकरण सभमतीच्या 
बैठकीमध्ये ननरामय हॉस्थप्ल, इचलकरींजी या रूग्णालयास महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन 
आरोग्य योजनेंतगफत अींगीकृत करण्यात आले असून सदर रूग्णालय या योजनेंतगफत कायाफस्न्वत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात शेतिरी शभुमांगल सामुदानयि वववाह योजनेबाबत अनभभज्ञ असल्याबाबत 
  

(४१)  ९१०४५ (१८-०८-२०१७).   श्री.बालासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मुलीच्या लग्नात हुींडा देण्यासाठी कजफ काढून उिी केलेली रक्कम रे्डता येत 
नसल्यान ेअनेक शेतकरी व शेतमजूर आत्महत्या करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे शासनान े१० त े१२ हजार रुपयाींची मदत देणारी शुिमींगल सामुदानयक 
वववाह नावाची योजना सहा वषाफपवूी सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकरी या योजनेबाबत अनभिज्ञ असून या योजनेच्या जाहीरातीसाठी ननधीची 
तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े या योजनेची जनतेस  मादहती होण्याबाबत   कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) मदहला व बाल ववकास वविागाच्या ददनाींक ३०.०९.२०११ च्या आदेशान्वये शेतकऱयाींच्या 
/शेतमजूराींच्या मुलीींच्या सामुदहक वववाहासाठी राज्यात शुिमींगल  सामुदहक वववाह योजना 
कायाफस्न्वत करण्यात आली आहे. तसेच वविागाच्या ददनाींक १५.०२.२०१४ च्या आदेशान्वये 
सदर योजनेच्या व्याप्तीमध्ये वाढ करुन ही योजना ननराधार / पररत्यक्त्या आणण ववधवा 
मदहलाींच्या केवळ दोन मलुीींच्या वववाहाकरीता लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतगफत 
वववाहासाठी प्रती जोडप े रु.१० हजार एवढे अनुदान देण्यात येते. तसेच सींबींधधत थवयींसेवी 
सींथिेस प्रती जोडपे रु.२ हजार एवढे अनुदान वववाहाचे आयोजन व तद्अनुषींधगक खचफ 
िागववण्यासाठी देण्यात येत.े  
(३) व (४) नाही. 

मदहला व बाल ववकास वविागामार्फ त राबववण्यात येणाऱया सवफ योजनाींच्या जादहरात 
व प्रभसध्दीसाठी सन २०१७-१८ करीता रु.१५.०० को्ी इतकी अिफसींकल्पीय तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. त्यामध्ये सदर योजनेचाही समावशे आहे. यासींदिाफत वविागाच्या अन्य योजनसेह 
शुिमींगल सामुदहक वववाह योजनचेी मादहती ऑडडओ, स्जींगल, मादहती पुस्थतका याव्दारे तसेच 
थिाननक पातळीवरील समुपदेशन कें द्र, मदहला बचतग्, मदहला मेळावे यामधून वेळोवेळी 
देण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जजल््यात जलयुक्त भशवार या योजनतेील िामाांसाठी िृषी ववभागाचे अधधिारी  
३५ ुंक्िे लाच घेत असल्याबाबत 

  

(४२)  ९१२१४ (१९-०८-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सातारा स्जल््यात जलयुक्त भशवार या योजनेतील कृषी वविागाचे अधधकारी ३५ ्क्के 
लाच घेत असल्याच े माहे माचफ, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच या योजनेतील सींबींधधत अधधकारी प्रत्यक्ष सींकेतथिळावर न जाता कायाफलयात 
बसूनच आराखडा तयार करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.      
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मेहिर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील पवनगांगा नदीवरील १८ भसमेंुं नाला बाांधसाठी ४ िोुंी ८० 

लाख रुपयाांचा ननधी अखधचवत राहहल्याबाबत 
  

(४३)  ९१५६० (१८-०८-२०१७).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नदी पनुफजीवन कायफक्रम अींतगफत मेहकर (स्ज.बलुढाणा) तालकु्यातील मा. लोकप्रनतननधी 
याींच्या मागणीनुसार पैनगींगा नदीवरील १८ भसमें् नाला बाींधसाठी ४ को्ी ८० लाख रुपयाींचा 
ननधी मींजूर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भसमें् नाला बाींधाचे अींदाजपत्रक तयार करण्याची यींत्रणा लघुभसींचन 
जलसींधारण वविागाला ननदेश देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननदेश असताींना बुलढाणा लघुभसींचन (जलसींधारण) कायफकारी अभियींता 
याींनी परथपर शासनाची पूवफपरवानगी न घेता पेन्ाकळी प्रकल्प याींना सादर करण्याचे आदेश 
ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कायफकारी अभियींता, लघुभसींचन (जलसींधारण) वविाग याींच्या 
ननषकाळजीपणामुळे ४ को्ी ८० लाख रुपयाींचा शासनाचा ननधी अखधचफत रादहल्याने शासनाकड े
परत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणीची चौकशी करुन सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येते आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

स्जल्हाधधकारी तिा अध्यक्ष जलयुक्त भशवार अभियान सभमती बुलडाणा याींच्या 
सूचनेनूसार कायफकारी अभियींता, लघुपा्बींधारे वविाग क्र.२ धचखली याींनी पैनगींगा नदीवर 
भसमें् नाला बाींधाचा प्रथताव पाठवलेला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
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     शासन पत्र दद.१७/१२/२०१६ नूसार पैनगींगा नदीवरील १८ भसमें् नाला बाींधासाठी रू.४.८० 
को्ी ननधी ववतरणास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून कामे पूणफ होतील त्याप्रमाणे ननधी 
ववतरीत करण्यात येणार आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभव सदन भसांचन वविास िायवक्रमाांतगवत पूणव िरण्यात आलेल्या  
िामाची देयिे तातडीने अदा िरणेबाबत 

  

(४४)  ९१८३० (१८-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.भशरीषदादा 
चौधरी (अमलनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदिफ सदन भसींचन ववकास कायफक्रमाींतगफत पूणफ करण्यात आलेल्या कामाींची देयके तातडीन े
अदा करावी अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री, याींचेकड ेददनाींक ११ जून, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे पूणफ करण्याऱ या मजूर सहकारी सींथिा, नागपूर तसेच सुभशक्षक्षत 
बेरोजगार सींघ्ना, नागपूर तसेच कााँरॅक््र असोभसएशन, नागपूर याींनी कजफ घेवनू कामे पूणफ 
केली असताना त्याींना कामाची देयके देण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय, सन २०१६-१७ करीता ननधी उपलब्ध न झाल्यामळेु देयके अदा करण्यात आलेली 
नाहीत. 
(३) शासन ननणफय क्र.ववववका-२०१४/प्र.क्र.१११/जल-१,दद.१३/०९/२०१७ अन्वये ववदिफ सघन 
भसींचन ववकास कायफक्रमातींगफत पणुफ झालेल्या व अपुणाफवथिते असलेल्या प्रकल्पाींचे प्रलींत्रबत 
दानयत्व वविागाच्या अन्य योजनाींमधून पूणफ करण्याकरीता प्रकल्प वगफ करण्याचा ननणफय 
घेण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्री (जज.धुले) तालुक्यातील वपांपलनेर व वन पररके्षरात मलगाांव (प्रवासी) डोंगरपाडा, 
उमरपाडा पविी बरडीपाडा या गाव भशवारातील वनजभमनीवर  

असलेल्या सागवानी लाडाांची तोड िेल्याबाबत 
  

(४५)  ९१९०६ (१६-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  



वि.स. ३८६ (34) 

(१) साक्री तालुक्यातील (स्ज.धळेु) वपींपळनेर व वन पररके्षत्रात मळगाींव (प्रवासी) डोंगरपाडा, 
उमरपाडा पकैी बरडीपाडा या गाव भशवारातील वनजभमनीवर असलेल्या सागवानी झाडाींची 
मोठया प्रमाणावर तोड करण्यात आली आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येिील शकेडो हेक््र वनजभमनीवर अनतक्रमण झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनतक्रमणात वपींपळनेर वनक्षेत्रपाल तत्कालीन श्री.घर्े व सहाय यक 
उपवनसींरक्षक श्रीमती कुलकणी हेच जबाबदार असल्याने त्याींच्यावर ननलींबनाची कारवाई करावी 
अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या तक्रारीची दखल घेत शासनान ेचौकशी करुन सदर अधधकाऱ याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०६-१२-२०१७) : (१) व (२) साक्री तालुक्यातील (स्ज.धुळे) वपींपळनेर या 
वनपररके्षत्रात माहे एवप्रल २०१६ ते जुल ै २०१६ या कालावधीत मौजे उमरपाडा, उमरपाडा-१, 
बींधारपाडा व मळगाींव येि े साग व इतर प्रजातीच े एकूण १२५६ वकृ्षाींची तोड झाल्याचे 
ननदशफनास आले होते. त्यापैकी ८६६ वकृ्षाचा माल जप्त करण्यात आला आहे व वन गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 

सदर अवैध वकृ्षतोडीचा उदे्दश अनतक्रमण करुन शेती करणे हाच होता. प्रश्नाींककत 
के्षत्रापैकी एकूण ४०.४५ हे.आर के्षत्रावर अनतक्रमण करण्यात आले होते. सदर वनक्षेत्रावरील 
अनतक्रमण तातडीन ेननषकाभसत करुन त्या जागेवर प्रोसोवपस त्रबयाण े्ाकण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही, या आशयाची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तिावप, मौजे बींधारपाडा 
येिील १० झोपडयाचे अनतक्रमण काढल्याबाबत आके्षप दशफवनू अनतक्रमण काढण्यामध्ये 
गैरव्यवहार झाला असल्याच े नमदू करणारी तक्रार मा.डी.एस.अदहरे, वव.स.स. (साक्री) याींनी 
मा.मींत्री महसूल याींच्याकड ेकेली होती. 
(४) व (५) वन अधधकारी, कमफचारी याींनी स्जल्हा प्रशासन व पोलीस वविाग याींच्यासमवेत 
अनतक्रमण ननमूफलनाची कायफवाही ही सींरक्षणािफ केलेली कृती असनू त्याबाबत वनकमफचारी वा 
अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जजल््यात जलयुक्तची िामे मोठ्या प्रमाणावर अपूणव असल्याबाबत 
  

(४६)  ९१९३५ (१९-०८-२०१७).   श्री.राहुल मोुें (पराांडा), श्री.राणाजगजीतभसांह पाुंील 
(उस्मानाबाद), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) उथमानाबाद स्जल््यात एकूण १६ हजारपेक्षा जाथत जलयकु्त काम े प्रथताववत असून 
त्यातील ७ हजार ८८८ कामेच पणूफ झाल्याचे थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा.जलसींधारण मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक २८ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अधधकाऱयाींच्या ननषक्रीयत व गैरव्यवहारामुळेच ५० ्क्के पेक्षा जाथत काम े
अपूणफ राहील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामे पूणफ करण्याबाबत व सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उथमानाबाद स्जल्हयात जलयकु्त भशवार अभियानाींतगफत सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १६७९५ 
कामाींपकैी ववववध यींत्रणेमार्फ त ९८८५ काम े(५८.५० ्क्के) पूणफ करण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) शासन पत्र दद.१३ सप् े्ंबर, २०१७ अन्वये जलयुक्त भशवार अभियान अींतगफत सन 
२०१६-१७ मध्ये ननवडलेल्या गावातील अपूणफ काम े पूणफ करण्यास ३१ माचफ, २०१८ पयतं 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

हहांगोली जजल््यातील जजल्हा पररषद आरोग्य ववभागाच्या िां राुंी िमवचाऱ्याांसोबत ववद्यिीय 
अधधिाऱ्याांच ेवेतन थिववल्याबाबत 

  

(४७)  ९२३१८ (२१-०८-२०१७).   श्री.तानाजी मुुंिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील स्जल्हा पररषद आरोग्य वविागाच्या कीं त्रा्ी कमफचाऱयाींसोबत वैद्यकीय 
अधधकाऱयाींची मागील तीन मदहन्याींपासूनचे वेतन िकल्यामुळे सुमारे पाचश े पेक्षा अधधक 
कमफचारी व अधधकारी याींच्यावर उपासमारीची वळे आल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील तीन मदहन्याींच्या वेतनाचा प्रथताव स्जल्हा पररषदेच्या वररषठ 
अधधकाऱयाींनी लेखा वविागाला पाठवला असताींनाही लेखा वविागाने प्रथताव घेण्यास तोंडी 
नकार ददल्यामळेु सदर प्रथतावाला मींजुरी भमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अधधकारी व कमफचाऱयाींचे िकीत वतेन तातडीन ेअदा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (२६-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

दहींगोली स्जल््यातील आरोग वविागाच्या कीं त्रा्ी कमफचा-याींच े वेतन दरमहा १ 
तारखेला PFMS द्वारे कमफचाऱ याींच्या िे् खात्यावर जमा केले जाते व कोणत्याही कमफचाऱ याच े
वेतन िकीत नाही. 

वैद्यकीय अधधकारी याींच े वेतन कोषागार कायाफलयामार्फ त सवेािफ प्रणालीद्वारे 
त्याच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात.े माहे मे, २०१७ पयतं  कायफरत एकूण ४४ पकैी १५ 
वैद्यकीय अधधकारी याींचे काही प्रशासकीय व ताींत्रत्रक कारणाथतव वेतन अदा करता आले 
नव्हते.   
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(२) हे खरे नाही. 
(३) दहींगोली स्जल््यातील आरोग वविागाच्या वेतन प्रलींत्रबत असलेल्या १५ वैद्यकीय 
अधधकाऱ याींपैकी ९ वैद्यकीय अधधकारी याींची कायाफलयीन चौकशी सुरू असल्यान ेव उवफरीत ६ 
वैद्यकीय अधधकारी याींचे सेवािफ प्रणालीतील ताींत्रत्रक कारणामळेु वतेन अदा करता आले नाही.  

सद्यस्थितीत वरील प्रश्न ननकाली ननघाला असल्याने १५ वैद्यकीय अधधकारी याींच े
माहे म,े २०१७ पयतंच े वेतन सवेािफ प्रणालीद्वारे देयके तयार करून त्याींच्या बॅंक खात्यावर 
जमा करण्याची कायफवाही चाल ूआहे.  
(४) १५ वैद्यकीय अधधकाऱ याींपकैी ९ वैद्यकीय अधधकारी याींची कायाफलयीन चौकशी सुरू 
असल्यान ेव उवफरीत ६ वैद्यकीय अधधकारी याींचे सेवािफ प्रणालीतील ताींत्रत्रक कारणामुळे वेतन 
अदा झाले नव्हते. 

___________ 
  

माण (जज.सातारा) तालुक्यातील जाधववाडी येथील ओढयावरील बाांधण्यात आलेल्या भसमेंुं 
बांधाऱ् याांचे िाम अनतशय ननष्ट्िृष्ट्ुं दजावच ेिरण्यात आल्याची तक्रार 

  

(४८)  ९२५९७ (१९-०८-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माण तालुक्यातील (स्ज.सातारा) जाधववाडी येिील ओढयावरील बाींधण्यात आलेल्या भसमें् 
बींधाऱ याींच े काम अनतशय ननषकृष् दजाफच े करण्यात आल्याची तक्रार येिील ग्रामथिाींनी 
स्जल्हाधधकारी, सातारा याींच्याकड े केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रार अजाफच्या अनुषींगाने सदरची पहाणी करुन सींबधधत ठेकेदारावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तक्रार अजाफच्या अनुषींगान े सदर कामाची त्रयथि सींथिकेडून पाहणी करून त्याींनी 
सुचववलेनूसार सींपूणफ बींधाऱयास जॅके्ीींग करणेत आली आहे. सदर जॅके्ीींगचे काम 
ठेकेदाराकडून त्याींच्या खचाफन ेकोणतेही जादा रक्कम न देता करणेत आलेले आहे. त्यानींतर 
पुन:श्च त्रयथि सींथिेकडून कामाची पाहणी करणेत आली असून त्याींनी काम ेचाींगले असल्याचा 
ननवाफळा ददला आहे. सदर काम उत्तम स्थितीत असनू बींधाऱयात पाणीसाठा झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाभशि जजल्हा पररषदेच्या महहला व बालिल्याण सभमतीच्या लालेल्या बवठिीत अांगणवाडी 
िें द्रावर मलुाांना वेलेवर पोषण आहार भमलत नसल्याबाबत 

  

(४९)  ९३६७२ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाभशक स्जल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण सभमतीच्या झालेल्या बैठकीत अींगणवाडी 
कें द्रावर मलुाींना वळेेवर पोषण आहार भमळत नसल्याच्या तक्रारी माहे जनू, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाभशक स्जल्हयात २६ एकास्त्मक प्रकल्प अधधकाऱ याींपैकी २३ अधधका-याींची पदे 
ररक्त असून आददवासी िागात ववववध योजना व पोषण आहार आरोग्य सेवा याींची 
अींमलबजावणी होत नसल्याने कुपोषणग्रथत बालकाींची सींख्या वाढत असून अनके बालकाींचा 
कुपोषणान ेमतृ्युही होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) नाही. 

नाभशक स्जल््यातील त्रबगर आददवासी के्षत्रातील लािार्थयांना अमतृ आहार 
योजनेंतगफत व गरोदर थतनदा माता याींना अींडी / केळी हया योजनेचा लाि भमळत 
नसल्याबाबत स्जल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण सभमतीच्या बैठकीमध्ये चचाफ करण्यात 
आली मात्र सदर योजना केवळ आददवासी के्षत्रापुरती मयाफददत असल्याने याचा लाि त्रबगर 
आददवासी के्षत्रातील लािार्थयांना देता येत नाही.      
(२) व (३) नाभशक स्जल्हयातील एकूण मींजूर २६ प्रकल्पाींपैकी म,े २०१७ अखेर २३ पदे ररक्त 
होती त्यापैकी दद.१२ जून, २०१७ च्या शासन ननणफयान्वये १५ बालववकास प्रकल्प अधधकारी 
याींची नमेणूक करण्यात आली असून आज भमतीस १६ बालववकास प्रकल्प अधधकारी कायफरत 
आहेत. तसेच आददवासी िागातील प्रकल्पाींपैकी बागलाण बागलाण-२ व देवळा प्रकल्प वगळता 
सवफ बालववकास प्रकल्प अधधकारी याींची पदे िरण्यात आलेली आहेत.  तसेच यापैकी ररक्त 
पदाींचा कायफिार इतर अधधकाऱ याींकड ेसोपववण्यात आलेला असल्यामुळे पोषण आहार आरोग्य 
सेवा याींची अींमलबजावणी व कुपोषणग्रथत बालकाींची सींख्या कमी होण्याच्या दृष्ने प्रयत्न केले 
जात आहेत. तसेच बालमतृ्यु हे कुपोषणाच्या कारणामुळे होत नसनू अन्य ववववध कारणाींमुळे 
होत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वनवविास महामांडल, खामगाांव (जज.बुलढाणा) येथील वन िामगाराांच्या मागण्याबाबत 
  

(५०)  ९४८८१ (२४-१०-२०१७).   अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वनवविाग व सामास्जक वनीकरणमधील रोजगार हमी योजनेंतगफत काम करणाऱ या वन 
कामगाराींची माहीती व सेवा जषेठता यादी त्याींना शासन सेवेत कायम करण्याचे दृष्ीन े
शासनाने मागववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा स्जल््यातील जवळपास ३०० वन कामगार ज े रोजगार हमी 
योजनेंतगफत २० ते २५ वषाफपासून काम करीत आहेत त्याींचा या यादीत समावेश नाही आहे,  हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामगाराींचा समावेश या यादीत करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (२९-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) योजना / योजनेत्तर व रोजगार 
हमी योजनेंतगफत काम केलेल्या रोजींदारी वनमजूराींना तसेच पुणफत: रोजगार हमी योजनेंतगफत 
काम करीत असलेल्या रोजींदारी वनमजूराींची मादहती अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (प्रशासन-
दयु यम सींवगफ), महाराषर राज्य, नागपूर याींजकडून मागववण्यात आलेली आहे. मागववण्यात 
आलेली मादहती अद्याप अप्राप्त आहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िलसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


