
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १६ माचच, २०१६ / फाल्गुन २६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी 

योजना, महहला ि बाल वििास मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ११२ 
------------------------------------- 

  
 

एड्स ननयांत्रिासाठी िाम िरिाऱ्या सांस्ाांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१) *  ४४२४३   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एड्स रोखण्यासाठी कें द्राच्या नॅशनल एड्स कीं ट्रोल ऑगगनायझेशन 
(नॅको) या सींस्थेकडून एड्स ननयींत्रणासाठी काम करणाऱ्या सींस्था तसेच 
'एनजीओ' ना ननधी प्राप्त न झाल्यामुळे या सींस्थाींना दिनाींक १ जानेवारी, २०१६ 
रोजी पासून तयाींचे कायगक्रम थाींबववण्याचे आिेश, नॅको या सींस्थेकडून िेण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एड्स ननयींत्रण कायगक्रमासाठी कें द्र शासन तथा राज्य शासनाकडून 
एड्स सींबींधी काम करणाऱ्या सींस्थाींना िरवर्षी एकूण ककती ननधी मींजूर करण्यात 
येतो, तयापैकी प्रतयक्षात ककती ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे व 
अद्याप ककती ननधी िेणे बाकी आहे, 
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(३) असल्यास, राज्यात एड्सचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी एड्स ववरोधी 
अभियान कायगक्रमास गती िेण्याकरीता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) नॅको, नवी दिल्ली याींच्या वावर्षगक कृती आराखडाप्रमाणे लक्ष ग् हस्तक्षपे 
(IT) अींतगगत कायगरत असलेले १८३ अशासकीय सींस्थाींना सन २०१५-१६ मध्ये 
रु.३०.५९ को्ी इतकी रक्कम मींजूर करण्यात आली होती. तयापैकी माहे एवप्रल ते 
सप् े्ंबर, २०१५ पयतं रु.१५.०४ को्ी इतकी रक्कम आतापयतं िेण्यात आली आहे 
व उवगररत रक्कम रु.१५.५४ को्ी िेणे बाकी आहे. 
     नॅको, नवी दिल्ली याींच्या वावर्षगक कृती आराखडाप्रमाणे भलींक वकग र स्स्कम 
(LWS) अींतगगत ग्रामीण िागात कायगरत असलेले २१ अशासकीय सींस्थाींना सन 
२०१४-१५ मध्ये रु.६.६८ को्ी रक्कम मींजूर झालेली आहे. परींतु सन २०१४-१५ 
च्या वावर्षगक कृती आराखड्यानुसार सन २०१५-१६ मध्ये ८० ्क्के म्हणजेच, 
रु.५.३४ को्ी इतकी रक्कम मींजूर करण्यात आली होती. तयापैकी माहे एवप्रल ते 
सप् े्ंबर, २०१५ पयतं रु.३.०६ को्ी इतकी रक्कम आतापयतं िेण्यात आली आहे 
व उवगररत रक्कम रु.२.२८ को्ी सींस्थाींना िेणे बाकी आहे. अशासकीय 
सींस्थाींकरीता ववतरीत करावयाचा उवगररत अनिुान उपलब्ध करुन िेण्याबाबतचा 
प्रस्ताव नॅको, नवी दिल्ली याींचेकड ेसािर करण्यात आलेला आहे. 
(३) राज्यात एड्सचे वाढते प्रमाण ननयींत्रण करण्याकरीता रोखण्यासाठी एड्स 
ववरोधी अभियान कायगक्रमास गती िेण्याकरीता लक्ष्यग् हस्तक्षपे अींतगगत 
अशासकीय सींस्थामार्ग त अनतजोखमीच्या ग्ाींकरीता एकूण १८३ लक्ष्यग् 
हस्तक्षपे प्रकल्प व २१ भलींक वकग र स्स्कम प्रकल्प कायगरत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

 
----------------- 
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निेगाि-नागणिरा अभयारण्यातील प्राण्याांच्या सुरक्षिततेच्या 
दृष्ट्टीिोनातनू ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२) *  ४३३०८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.नरहरी णिरिाळ (हदांडोरी) :  
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवेगाव-नागझझरा अियारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा िजाग िेण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्याघ्र प्रकल्पाचा िजाग िेवूनही या प्रकल्पातील सुरक्षा 
अधधकाऱ्याींची पिे व अन्य पिे ररक्त असल्याने अियारण्यातील प्राण्याींच्या 
सुरक्षक्षततेचा प्रश्न ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात वाघाींच्या भशकारीसाठी वापरले जाणारे सापळे माहे 
जानेवारी मदहन्याच्या िसुऱ्या आठवड्यात आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पातील प्राण्याींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातनू ररक्त पिे 
िरणे व इतर काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     नवेगाव-नागझझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे सींरक्षणासाठी १०-वनक्षेत्रपाल, 
२६वनपाल व १४४-वनरक्षक अशी पिे मींजूर असून तयापैकी ०५-वनपाल व     
०२-वनरक्षकाींची पिे ररक्त आहेत. 
     तसेच ह्या व्यनतरीक्त नवेगाव नागझझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राकररता ववशेर्ष 
व्याघ्र सींरक्षण िलाची स्थापना करण्यास शासन मान्यता प्रिान करण्यात आली 
आहे. तया अनरु्षींगाने वनरक्षक व वनननरीक्षक सींवगागतील पििरतीची प्रकक्रया सुरु 
असून पात्र अींनतम उमेिवाराींची ननवडसूची तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नवेगाव नागझझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील ररक्त पिे िरण्याची कायगवाही सरु 
आहे. तसेच सींरक्षणाच्या दृष्ीने खालीप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
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     १) क्षेत्रीय कमगचारी व अधधका-याींमार्ग त वेळोवेळी अनतसींवेिनभशल व   
सींवेिनशील िागात गस्ती करुन ननयींत्रण ठेवण्यात येत आहे. 
     २) वायरलेस यींत्रणा/उपलब्ध वाहने व मनुषयबळाचा पुणग क्षमतेने वपर 
करणे सुरु आहे. 
     ३) प्राण्याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी ५६ सींरक्षण कुट्या तयार करण्यात आल्या 
आहेत. 
     ४) गस्तीत GPS व मे्ल डड्ेक््रचा उपयोग करण्यात येत आहे. 
     ५) आवश्यक तया दठकाणी तपासणी नाके असून तयाद्वारे वाहनाींची नेहमी 
तपासणी करण्यात येते. 
     ६) वाघाींच्या अधधवासात मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे याकररता व्याघ्र 
राखीव क्षेत्रात नैसधगगक पाणवठे-९७ व कृत्रत्रम पाणवठे-१३१, खोितळे-०२ असे 
एकुण-२३० पानवठे उपलब्ध आहेत. 
     ७) वन्यप्राणी ववशरे्षत: वाघाचे हालचालीींचा मागोवा घेण्याकररता तयाींचे 
जाणे-येण्याचे सींिावीत रस्तयावर, पाणस्थळाीं-जवळ ननयमीतपणे कॅमेराटॅ्रप 
लावण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

शसन्नर (नाशशि) तालुक्यातील नदी पुनजीिनसाठीच्या  
विविध िामाांसाठी ननधी शमळण्याबाबत 

(३) *  ४५४६९   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भसन्नर (नाभशक) तालुक्यातील िषुकाळी क्षेत्र भसींचनाखाली आणण्यासाठी निी 
पुनजीवनसाठीच्या ववववध कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन िेण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ ऑगस््, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
मा.जलसींपिा व जलसींधारण राज्यमींत्री याींचेकड ेलेखी पत्राद्वारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िषुकाळी क्षेत्र भसींचनाखाली आणणाऱ्या निी पनुजीवन प्रकल्पाींना 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) निी पुनजीवन कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन िेणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासन स्तरावर प्राप् त झाला असून सिर प्रस्तावावर कायगवाही करण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
  

आहदिासी विभागातील शाळाांमध्ये ननिृष्ट्ट धचक्िीचा पुरिठा  
िरिाऱ्या ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबत 

(४) *  ४३०१६   श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य मदहला व बालववकास मींत्रालयाकडून २०६ को्ीींच्या योजनेअींतगगत 
अहमिनगर, जळगाींव, अमरावती आझण नींिरूबार या चार स्जल्ह्याींच्या आदिवासी 
वविागातील शाळाींमध्ये ववतरीत केलेली धचक्की खाण्यालायक नव्हती अशी 
कबुली राज्य शासनाने मुींबई उच्च न्यायालयाकड ेदिली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर ननकृष् धचक्कीचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेिारावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यात वा्प करण्यात आलेल्या धचक्कीबाबत अहमिनगर, जळगाींव, 
अमरावती आझण नींिरुबार या चार स्जल्ह्यात तक्रारी प्राप्त झाल्या होतया. सिर 
तक्रारीच्या अनुर्षींगाने तक्रार प्राप्त धचक्कीचा पुरवठा बिलून घेणे. सींबींधधत 
उपमुख्य कायगकारी अधधकारी याींचेकडून चौकशी अहवाल मागववणे, तक्रार प्राप्त 
धचक्कीचे नमुने घेऊन शासकीय प्रयोगशाळा/NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळा 
याींचेकड े तपासणीसाठी पाठववणे व सींबींधधत तपासणी अहवाल प्राप्त करणे इ. 
बाबतची कायगवाही वेळोवेळी करण्यात आलेली आहे. 
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    अहमिनगर स्जल्ह्यातील प्रकल्प कायागलयातनू F.D.A. ने राजधगरा 
धचक्कीचे नमुने घेवनू राज्य प्रयोगशाळा पुणे याींचेकड ेतपासणीसाठी पाठवले होते. 
तयाींच्याकडून धचक्की खाण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला होता. 
तयाअनुर्षींगाने सींबींधधत पुरवठाधारक सींस्थेस कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात 
आली होती. सिर सींस्थेने F.D.A. कड े रेर्रल लॅब मार्ग त पुन्हा नमुने 
तपासणीसाठी अपील केले होते. सींस्थेच्या अपील अजागनसुार FDA ने राजधगरा 
धचक्कीचे नमुने गस्जयाबाि येथे तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते. तयाचा 
अहवाल प्राप्त झाला असून सिर अहवालानुसार तीन नमुन्यापैकी िोन नमुने 
अन्न सुरक्षा मानके (पॅकेस्जींग व लेबभलींग) ननयमन २०११ चे उल्लींघन 
झाल्यामुळे भमथ्थाछाप (Misbranded) घोवर्षत केले आहे व एक नमूना प्रमाझणत 
घोवर्षत केला आहे. तसेच दिनाींक १०/०७/२०१५ च्या पत्रान्वये आयुक्त, एकास्तमक 
बाल ववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींनी राजधगरा धचक्कीचा यापढुील पुरवठा 
आजपासून तातकाळ थाींबववण्यात यावा, असे पुरवठािार सींस्थेस कळून तशा 
सूचना उपमुख्य कायगकारी अधधकारी (बा.क.)/बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी 
(नागरी) याींना दिलेल्या आहेत. 

----------------- 
  

 मौजे म्हसिेिाडी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) ये्े  
बबबट्याच्या हल्ल्यात महहलेचा िालेला मतृ्य ू

(५) *  ४१८३१   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश 
लाड (िजचत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर) : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे म्हस्केवाडी (ता.पारनेर, स्ज.अहमिनगर) येथील स्जजाबाई गोड े या 
मदहलेवर त्रबबट्याने केलेल्या हल्ल्यात मतृयु झाल्याची घ्ना दिनाींक ४ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा तयासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राींधे येथील सखाराम आवारी याींच्यावरही त्रबबट्याने हल्ला केल्याने 
तेही गींिीर जखमी झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मयत व्यक्तीच्या वारसास व जखमी व्यक्तीला शासनाने ककती 
आधथगक मित केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मानव-वन्यजीव सींघर्षग ्ाळण्यासाठी वन वविागाकडून कोणतया 
उपाययोजना केल्या आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रचभलत शासन ननणगयाच्या तरतिूीनुसार मतृ मदहलेच्या कायिेशीर वारसास 
आधथगक मित म्हणनू रु.८.०० लाख तर जखमी इसमाींस तातडीची आधथगक मित 
म्हणनू रु.१३,५००/- अिा करण्यात आले आहेत. 
(४) मानव-वन्यजीव सींघर्षग ्ाळण्यासाठी भितती पत्रत्रका लावण्यात आल्या. 
अधधकारी/कमगचारी वगागने ग्राम सिा घेऊन जनजागतृी व ग्रामस्थाींचे प्रबोधन 
केले, तसेच वनवविागातील वन कमगचाऱ्याींची या पररसरात गस्तीसाठी पथके 
ननमागण करण्यात आली आहेत. त्रबबट्या जेरींबि करण्यासाठी वपींजरे लावण्यात 
आले आहेत. 

----------------- 
  

मौजे जजबगाि (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) ये्ील प्रा्शमि आरोग्य 
िें द्राच्या इमारतीच्या बाांधिामास ननधी शमळण्याबाबत 

(६) *  ३९८००   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे स्जबगाव (ता.सावली, स्ज.चींद्रपूर) येथील प्राथभमक आरोग्य कें द्राच्या 
इमारतीच्या बाींधकामास स्जल्हा ननयोजन ववकास सभमती योजनेमधून ननधी 
उपलब्ध करून िेण्यात यावा, याकरीता लोकप्रनतननधीींनी मा.ववतत ा व ननयोजन 
तथा पालकमींत्री, चींद्रपूर व स्जल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींना ननवेिन दिले असताना, 
अद्यापही आरोग्य कें द्राचे बाधींकाम अपूणग अवस्थेत असल्याचे ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर आरोग्य कें द्राच्या इमारतीचे बाींधकाम पुणग करण्यासाठी 
स्जल्हा ननयोजन सभमती योजनेतनू ननधी उपलब्ध करून िेण्यात आला आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे स्जबगाव, ता.सावली येथील प्राथभमक आरोग्य कें द्र सींकूल इमारत 
बाींधकाम तवरीत सुरु करणेकरीता मा. मींत्री, ववतत, ननयोजन व वने तथा 
पालकमींत्री, चींद्रपूर याींचे दि.०६.१०.२०१५, दि.०७.१०.२०१५ व दि.१५.०१.२०१६ रोजी 
लोकप्रनतननधीींच्या ननवेिनासह स्जल्हा आरोग्य अधधकारी स्ज.प. चींद्रपूर या 
कायागलयास प्राप्त झाले. 
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     सिर कामाची ननवविा प्रकक्रया पूणग झाली असून सिर काम ५०.०० 
लक्षापेक्षा जास्त ककीं मतीचे असल्यामुळे स्जल्हा पररर्षि सिेत सिर ननवविेला 
स्स्वकृती घेण्यात आली आहे. कारारनामा व कायागरींि आिेश िेण्याची कायगवाही 
बाींधकाम वविाग स्ज.प. याींचेकडून सुरु आहे 
(२) होय. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

सोलापूर जजल्हा पररर्दचे मुख्य िायचिारी अधधिारी ि ग्रामीि वििास यांत्रिेचे 
प्रिल्प अधधिारी याांच्या बनािट सह्या िरून लाखो रुपयाांचा अपहार िेल्याबाबत 

(७) *  ४०२२३   श्री.सुभार् देशमुख (सोलापूर दक्षिि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर स्जल्हा पररर्षिेचे मुख्य कायगकारी अधधकारी व ग्रामीण ववकास 
यींत्रणेचे प्रकल्प अधधकारी याींच्या बनाव् सह्या करून इींदिरा आवास योजनेतील 
६५ लाख ४४ हजार रुपयाींचा अपहार करुन शासनाची र्सवणकू केल्याचे 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींधधत आरोपीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, अज्ञात इसमाने (बनाव् चेक तयार करुन) मुख्य कायगकारी 
अधधकारी व प्रकल्प सींचालक याींच्या तयावर बनाव् सह्या करुन इींदिरा आवास 
योजनेचे बॅंक खातयातील रक्कम रु.६५,४४,०००/- अनधधकृतपणे काढली होती. 
परींतु कायागलयाच्या सतकग तेमुळे व वेळीच केलेल्या कायगवाहीमुळे व्याजासह सींपुणग 
रक्कम योजनेच्या बँक खातयात बँकेने पुन्हा जमा केली आहे. 
(२) सिर प्रकरणी बँक ऑर् इींडडया, शाखा सुिार्ष चौक, सोलापुर याींनी पोलीस 
स््ेशनमध्ये अज्ञात व्यक्तीववरुध्ि गुन्हा नोंि क्र.९७/१५, दि.०९.११.२०१५ अन्वये 
गुन्हा नोंिववलेला आहे. सिर रक्कम स्जल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणेस परत 
भमळाल्यामुळे याबाबत कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल्हयात इांहदरा आिास योजनेंतगचत राबविण्यात 
आलेल्या घरिुल योजनेत िालेला गैरव्यिहार 

 

(८) *  ४१२३८   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे 
(बोईसर), श्री.पासिल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल्हयात इींदिरा आवास योजनेंतगगत राबववण्यात आलेल्या घरकुल 
योजनेत मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलासरी तालुक्यातील आमगाव/अच्छाड गु्रप ग्रामपींचायतीत सन 
२०११-१२ मध्ये १८६ लािाथ्यानंा शासनाच्या जीआरनुसार मींजूर करण्यात आलेली 
घरकुल माहे माचग, २०१२ पूवी काम पूणग करण्याचे बींधन असतानाही चार 
वर्षागपासून अपूणागवस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने घरकुल लािाथ्यानंा ककती कालावधीत 
घरकुल उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
     तथवप, तलासरी तालुक्यातील आमगाव/अच्छाड गु्रप ग्रामपींचायतीत सन 
२०११-१२ मध्ये घरकुले मींजरु झालेली नसून सन २०१२-१३ मध्ये १८६ घरकुले 
मींजुर झालेली आहेत. इींदिरा आवास योजनेच्या मागगिशगक सूचनानुसार घरकुलाींचे 
बाींधकाम पदहला हप्ता मींजरू झाल्यापासून २ वर्षागच्या कालावधीत पूणग करणे 
आवश्यक आहे. तयामुळे सन २०१२-१३ मध्ये मींजुरी दिलेल्या घरकुलाींचे बाींधकाम 
माहे माचग, २०१४ पयतं पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे. लािाथ्यागनीच घरकुलाचे 
बाींधकाम उभशरा सुरु केल्याने १२ घरकुले अपूणागवस्थेत आहे. 
(३) होय. 
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(४) सिर १८६ घरकुलाींपकैी १७४ घरकुले पुणग आहेत. अपूणग १२ घरकुलाींचे 
बाींधकाम उभशरा सुरु केल्याने बाींधकाम अपूणागवस्थेत आहे. सिरच्या १२ 
लािाथ्यागना माचग, २०१६ पवूी घरकुले पुणग करण्यासाठी प्रवतृत करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुक्ताईनगर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील महात्मा गाांधी रोजगार हमी 
योजनेंतगचतची िामे बांद असल्याबाबत 

(९) *  ४४६८३   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाींव) तालुक्यातील महातमा गाींधी रोजगार हमी 
योजनेंतगगत घेण्यात येत असलेली कामे सन २०१५ च्या पावसाळ्यापासून रोजगार 
सेवक व ग्ववकास अधधकारी याींच्या वािामुळे बींि असल्याबाबतची तक्रार 
रोजगार सेवक याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तयामुळे तालुक्यातील असींख्य मजूराींवर उपासमारीची वेळ आली 
असल्याचे माहे जोनवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत रोजगार सेवक व ग्ववकास अधधकारी 
याींच्याववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मनरेगाची बींि पडलेली कामे तातकाळ सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पेि (जज.रायगड) तालुक्यातील िृवर् विभागाच्या रोजगार 
हमी योजनेच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

  

(१०) *  ४३७०३   श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (हदांडोरी), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अिधतू तटिरे 
(श्रीिधचन), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (स्ज.रायगड) तालुक्यातील कृवर्ष वविाग व पेण तहभसल याींच्या रोजगार 
हमी योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या 
आठवड्यात ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१२ ते २०१४ या कालावधीत शतेाच्या बाींधावर व पडीक 
जभमनीवर र्ळबाग लागवड कायगक्रमाींतगगत घेतलेल्या रोजगार हमीच्या कामात 
गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, िोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) तथावप याबाबत दिनाींक ३१.१०.२०१५ रोजी स्जल्हाधधकारी कायागलयाकड ेअजग 
प्राप्त झाला असून या प्रकरणी स्जल्हा अधधक्षक कृर्षी अधधकारी, रायगड-अभलबाग 
याींच्यामार्ग त याबाबत चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(३) स्जल्हा अधधक्षक कृर्षी अधधकारी, रायगड याींचेमार्ग त चौकशी करण्यात 
आलेली आहे. चौकशीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोयना धरिातील पािी शसांचनासाठी आरक्षित िरण्याच्या प्रसतािाबाबत 
  

(११) *  ३९७५५   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिच), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच), श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.सुरेश हाळिििर 
(इचलिरांजी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोयना धरणातील वीज ननभमगतीसाठी लवािाने ठरवून दिलेल्या पाण्यापैकी 
१० ्क्के पाणी भसींचनासाठी आरक्षक्षत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणगय घेतला आहे काय,  सिर 
ननणगयाचे स्वरुप काय आहे व लवािाने वीज ननभमगतीसाठी ठरवनू दिलेल्या 
पाण्यापकैी १० ्क्के पाणी भसींचनासाठी आरक्षक्षत करण्याची कारणे काय आहेत, 

(३) असल्यास,सिर पाणी आरक्षक्षत केल्यास तयाचा वीज ननभमगतीवर पररणाम 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, या सींििागत कोणकोणतया उपाययोजना केल्या आहेत व या 
प्रस्तावाची  सिय: स्स्थती काय आहे ? 

  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) ते (४) अींशत: खरे आहे. कृषणा-पाणी ती्ं ा लवािातील 
तरतुिीनुसार कोयना धरणातून िरवर्षी ववद्यतु ननभमगतीसाठी जास्तीत जास्त 
६७.५ अ.घ.रू्. पाणी पस्श्चमेकड े वळववण्याची मुिा आहे. मात्र सन २०१५-१६ 
मध्ये कोयना धरण हे ७४.८१ ्क्के िरले होते. तयामुळे या वर्षी ववद्यतु 
ननभमगतीसाठी ५२.५० अ.घ.रू्. (पावसाळ्यातील वापर १८.८८ अ.घ.रू्. + 
पावसाळ्यानींतरचा वापर ३३.६२ अ.घ.रू्.) इतके पाणी भसभमत करुन उवगररत पाणी 
वपण्यासाठी व भसींचनासाठी पवेु कड ेउपलब्ध करुन िेणेचे ननयोजन आहे. यामुळे 
कोयना ्प्पा १ ते ४ मधील ववद्यतु ननभमगतीत काही प्रमाणात घ् अपेक्षक्षत 
असली तरीही या वर्षीचे कमी पजगन्यमान व पुवेकडील िषुकाळजन्य पररस्स्थती 
ववचारात घेऊन शासनाने वरील प्रमाणे ननयोजन केले आहे. 

----------------- 
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िारधा टोलनाक्यािर  (जज.भांडारा) िन विभागाच्या कफरत्या प्िाने  
सागिानाची अिैध िाहतूि िरिारे रि पिडल्याबाबत 

(१२) *  ४५१६०   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), 
श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.िृष्ट्िा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा स्जल्ह्यातील कारधा ्ोलनाक्यावर वन वविागाच्या कर्रतया पथकाने 
परवान्यापेक्षा अधधक प्रमाणात सागवान लाकडाींची वाहतकू करणारे ट्रक दिनाींक 
१० डडसेंबर, २०१५ रोजी पकडले असून तयात मोठ्या प्रमाणात लाखो रुपये 
ककीं मतीची अवधै सागवान वकृ्षाींची लाकड ेआढळून आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सागवानाची लाकड ेनागपूर बाजारपेठेत नेली जात असल्याचे 
चौकशीत ननषपन्न झाले असून चौकशीत िोर्षी ट्रकमालक व िोर्षी अधधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िींडारा स्जल्हयातील कारधा ्ोल नाक्यावर दि.११ 
डडसेंबर २०१५ रोजी कर्रतया पथकाने ३ ट्रकची तपासणी केली असता तयात 
परवान्यापेक्षा अनकु्रमे २.५ िर साग चॉक द्ींबर तकुड,े ११२ साग जळाऊ तुकड े
(२.०२८ घ.मी.) व ६० नग साग जळाऊ तकुड े (२.२४६ घ.मी.) जास्तीचा माल 
वाहतुक करताना आढळले. सवग माल खाजगी मालकी क्षेत्रातील आढळला. 
(२) उक्त तीन ट्रकमधील लाकड े नागपूर बाजारपेठेत ववक्री करीता नेले जात 
असल्याचे चौकशीत आढळले. चौकशी मध्ये ट्रक मालकावर सुध्िा िारतीय वन 
अधधननयम १९२७ चे कलम ४१ व ५२ नुसार िींडातमक कायगवाही करण्यात 
आलेली आहे. नतन्ही प्रकरणात अवैध वाहतुक केल्यामुळे प्रतयेकी रु.१५००/- 
प्रमाणे तीन प्रकरणात एकूण रु.४५००/- िींड वसुल करुन जप्त माल सरकार जमा 
करण्यात आलेला आहे. तसेच चौकशीमध्ये खाजगी ग्ातील अवैध माल 
असल्याचे दिसून आल्यामुळे महाराषट्र वकृ्षतोड अधधननयम १९६४ चा कलम ४ 
मध्ये दिलेली तरतिुीचा वापर करुन नुकसान िरपाई म्हणनू रु.१०००/- प्रमाणे 
ग्धारकाींकडून रु.३०००/- िींड वसुल केला आहे. सिर प्रकरणी अधधकारी िोर्षी 
आहेत ककीं वा कसे? याबाबत चौकशी सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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िििोरी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) ग्रामपांचायतीमध्ये  
हररयाली योजनेत िालेला गैरव्यिहार 

(१३) *  ४६६३६   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कणकोरी (ता.भसन्नर, स्ज.नाभशक) ग्रामपींचायतीमध्ये हररयाली योजनेत १७ 
लाख ४१ हजाराींचा गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी तेथील 
ग्रामस्थाींनी दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ग्ववकास अधधकारी 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नसुार सींबींधधत िोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती भसन्नर याींच्या स्तरावर 
झालेल्या चौकशीमध्ये या योजनेत आधथगक अननयभमतता झाल्याचे सकृतिशगनी 
ननिशगनास आले असल्याने सींबींधधत िोर्षी व्यक्तीींवर पढुील कारवाई 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयाींनी मुख्य कायगकारी अधधकारी स्जल्हा पररर्षि, नाभशक 
याींच्याकड ेसािर केला आहे तसेच या प्रकरणी िोर्षी व्यक्तीींवर तातकाळ कडक 
कारवाई करण्याचे आिेश शासनाने मुख्य कायगकारी अधधकारी स्जल्हा पररर्षि, 
नाभशक याींना दिले आहेत. 

----------------- 
  

टेंभू उपसा शसांचन योजनेमध्ये खानापूर, आटपाडी ि तासगाांि (जज.साांगली) 
तालुक्यातील गािाांचा समािेश िरण्याबाबत 

(१४) *  ४५३४३   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ं िू (स्ज.साींगली) उपसा भसींचन प्रकल्पाींतगगत खानापरू, आ्पाडी व तासगाींव 
तालुक्यातील अींिाजे ४० गावे योजनेच्या लािक्षेत्रापासून वींधचत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकल्पातनू वींधचत गावाचा समावेश नसल्याने या गावाींना 
वपण्याच्या व शतेीच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींििागत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपिा, राज्यमींत्री 
याींना दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेिन दिले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननवेिनानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. साींगली स्जल्ह्यातील खानापूर, 
आ्पा्ी, तासगाींव तालुक्यातील े्ंिू उपसा भसींचन योजनेच्या लािक्षेत्रामध्ये 
समाववषठ करावयाची मागणी असलेल्या एकूण ४५ गावाींपैकी १७ गावाींचा े्ंिू 
उपासा भसींचन योजनेमध्ये समावेश आहे. उवगररत २८ गावे लािक्षेत्रा बाहेरील 
आहेत. 
(२) स्जल्हाधधकारी कायागलय साींगली याींच्या अहवालानुसार वींधचत २८ गावाींपैकी ३ 
गावामध्ये पाणी ी्ंचाई झाल्यामुळे तयाींना वपण्यासाठी ्ँकरची सुववधा उपलब्ध 
करुन िेण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) सिर ननवेिनावर शासनस्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

दाजीपूर अभयारण्य (जज.िोल्हापूर) ये्े अभ्यास ि सांशोधनासाठी  
अत्याधनुनि माहहती िें द्र उभारण्याबाबत 

(१५) *  ४६६९१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाजीपूर अियारण्य (स्ज.कोल्हापूर) येथे अ्यास आझण सींशोधनाच्या दृष्ीने 
अियारण्याच्या वेशीवर भमनी धथए्र अतयाधनुनक मादहती कें द्र उिारण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मादहत कें द्र उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकड े पाठवल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 



16 

(३) असल्यास, मादहती कें द्र लवकरात लवकर सुरु होण्यासाठी शासनाने कोणती  
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) राधानगरी अियारण्याचा सन २०१५-१६ 
ते सन २०१९-२० या पाच वर्षागसाठीचा पयग् न आराखडा तयार करण्यात आला 
आहे. सिर आराखड्यामध्ये िाजीपूर येथे सद्यस्स्थतीत अस्ततत्वात असलेल्या 
ननसगग मादहती कें द्राचा ववस्तार व नूतनीकरण तसेच नवीन ॲस्म्र्धथये्रचे काम 
प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. सिर आराखड्यास प्रधान मुख्य वनसींरक्षक 
(वन्यजीव), महाराषट्र राज्य, नागपूर याींच्या अध्यक्षतेखालील ननसगग पयग् न तज्ञ 
सभमतीने मींजूरी दिली आहे. मींजूर ननयतव्ययाचे अधीन राहून कामाचे पढुील 
ननयोजन करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात सन २०१५-१६ मध्ये निजात बालि ि माता 
मतृ्यूच्या प्रमािात िालेली िाढ 

 

(१६) *  ३९८६२   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्रीमती मेधा िुलििी (िो्रुड), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.मदन येरािार 
(यितमाळ), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय 
िेळिर (ठािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), 
श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मािळ), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ुंब्रा-कळवा), श्री.पाुंड रुंग बरोरा (शहापूर), श्री.ककसन 
कथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात सन २०१५-१६ मध्ये ८०४५ नवजात बालकाींचा मतृय ूझाला असून 
ववशेर्षत: मुींबईत िर मदहन्याला ४०० नवजात बालकाींना मतृयू होत असल्याची 
धक्कािायक आकडवेारी सावयजननक आरोग्य वविागाच्या अहवालात नमूि 
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करण्यात आले असून, पुणे स्जल्हयात ३३४ अिगकाींचा व ८ माताींचा मतृय,ू तसेच 
यवतमाळ स्जल्हयात ८८९ बालकाींचा तर २२ मदहलाींचा प्रसुती िरम्यान मतृय ू
झाला, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच अमरावती स्जल्हयातील मेळघा्ात गेल्या पाच ते सहा मदहन्यात २१० 
बालमतृयू झाल्यामुळे मेळघा्ातील बालमतृयूींची समस्या अद्यापही कायम 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सिर बाल व मातामतृयचूी कारणे काय आहेत तसेच नवजात 
बालकाींचा व माताींचा प्रसुतीिरम्यान मतृयू होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात सन २०१५-१६ मध्ये मुींबई वगळता ५७८५ नवजात बालकाींचा मतृयू 
झालेला आहे. मुींबई (िोन स्जल्हे) मध्ये जानेवारी ते डडसेंबर, २०१५ या वर्षगिरात 
एकूण २७८४ नवजात बालकाींचा मतृयू झालेला आहे. सन २०१५-१६ मध्ये माहे 
डडसेंबर अखेर पुणे स्जल्ह्यात ३३४ अिगकाींचा व ९ माताींचा मतृयू झालेला आहे. 
तसेच यवतमाळ स्जल्ह्यामध्ये २७६ बालमतृयू व २५ मातामतृयू झालेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     अमरावती स्जल्ह्यातील मेळघा् िागात मागील ६ मदहन्यात जुलै १५ ते 
डडसेंबर, १५ या कालावधीत ०-६ वर्षग वयोग्ातील १७६ बालकाींचे मतृयु झाले 
आहेत. 
(३) राज्यात मातामतृ्यू हे उच्च रक्तिाब, अनत रक्तस्त्राव, जतंुसींसगग व रक्तक्षय 
इ. अशा ववववध वैद्यकीय कारणाने आझण इतर आजारानी झालेले आहेत. 
     नवजात, अिगक व बालमतृयू पढुील कारणाींनी होतात-जन्मत: कमी वजन 
असणे, बाळ अप-ुया दिवसाींचे असणे, श्वासावरोध असणे, अपघात, जींतूसींसगग 
अनतसार, जन्मत: व्यींग व न्युमोननया इतयादि. 
     माता मतृय ू कमी करण्याकरीता प्रामुख्याने गरोिर माताींची १२ 
आठवड्याच्या आत नोंिणीसह ककमान ५ तपासण्या, गरोिर माताींना लोहयुक्त 
गोळ्या कॅस्ल्शयम व जींतनाशक गोळ्या गरोदर माताींना धनुवागत लस, तसेच 
जननी सुरक्षा योजनेतुन आधथगक मित िेण्यात येते. 
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     बाल मतृयू ्ाळण्यासाठी खालील उपाययोजना शासनाकडून राबववल्या 
जातात. 

१)  जननी भशशू सुरक्षा योजना. 
२)  जननी सुरक्षा योजना. 
३)  आरोग्य सींस्थेत प्रसुती. 
४)  ननवळ स्तनपान व पोर्षण आहरावर िर. 
५)  बाल उपचार कें द्र. 
६)  पोर्षण पनुवगसन कें द्र.  
७)  आशामार्ग त गहृिे्ीद्वारे पाठपुरावा. 
८)  जींतनाशक व स्जवनसतव “अ” मोदहम. 
९)  ननयभमत लसीकरण कायगक्रम. 
१०) राषट्रीय बाल स्वास्थ कायगक्रम. 

       सिर उपाययोजनाींमुळे राज्याचा माता मतृयू िर ८७ (२०१२-१२) वरुन ६८ 
(२०११-१३) प्रती लक्ष जीवींत जन्म तर अिगक मतृयू िर ४५ (२००१) वरुन २४ 
(२०१३) आझण नवजात बालक मतृयू िर ३१ (२०१३) वरुन १७ (२०१३) प्रती हजार 
असा कमी झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

भांडारा जजल्हयातील जजल्हा पररर्देंतगचत सुरु असलेल्या महहला समुपदेश  
िें द्राला महहला आयोगात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ४७५३२   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय महहला ि बाल ववकास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा स्जल्हयातील स्जल्हा पररर्षिेअींतगगत सुरु असलेल्या मदहला समुपिेश 
कें द्राला मदहला आयोगात समाववष्ट करण्याबाबत दिनाींक १२ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
वा तयासुमारास शासनाच्या ननिशगनास आणनू दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. उपमुख्य कायगकारी अधधकारी (बाल 
कल्याण), स्जल्हा पररषद भडंारा यानंी भंडारा स्जल््यातील स्जल्हा पररर्षिेअींतगगत 
सुरु असलेल्या ८ मदहला समुपिेशन कें द्राला मदहला आयोगाने मान्यता िेणेबाबत 
आयोगास दि.१३.३.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
     स्जल्हा पररर्षि अींतगगत सुरु असलेल्या मदहला समुपिेशन कें द्रासाठी 
स्वयींसेवी सींस्थाचे प्रस्ताव कायगकारी अधधकारी/ उपमुख्य कायगकारी अधधकारी 
(बा.क) याींच्या भशर्ारशीने राज्य मदहला आयोगाकड े प्राप्त झाल्यानींतर अशा 
प्रस्तावाींची राज्य मदहला आयोगाकडून छाननी होवनू आयोगाच्या ननकर्षाप्रमाणे 
प्रस्ताव योग्य असल्यास तयास सहमती िेण्यात येत होती. सहमतीनींतर सिर 
सींस्थेमार्ग त कायगरत समुपिेशन कें द्राच्या कामाचा आढावा घेणे सींस्थेस शासन 
ननणगयानुसार मानधन/ननधी ववतरीत करणे ही जबाबिारी सींबींधधत स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींची म्हणजे स्जल्हा पररर्षि याींची आहे. 
     तथावप, आता आयोगाच्या दि.७.६.२०१३ रोजीच्या बैठकीतील ठरावामध्ये 
अशा प्रस्तावाींची आयोगाकड ेर्क्त नोंिणी करण्याचा ठराव झाला असून तयासाठी 
ननकर्ष ननधागररत करण्यात आले आहेत. सिर ननकषाच्या आधारे आता अशा 
प्रस्तावाींची छाननी मुख्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररर्षि याींनी करुन तयाींच्या 
भशर्ारशीसह प्रस्ताव आयोगाकड ेपाठववणे आवश्यक आहे. तयानुसार आयोगाच्या 
दि.२१.११.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये सवग स्जल्ह्याींचे मुख्य कायगकारी अधधकारी 
याींना कळववले आहे. तयानुसार मुख्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररर्षि, िींडारा 
याींचेकडून सिर सींस्थाींच्या नोंिणी करण्यासाठी सुधाररत भशर्ारस प्रत्र प्राप्त 
झाल्यावर तयाींची आयोग कायागलयातील नोंिणी रस्जस््रमध्ये नोंि घेवून तयाींना 
नोंिणी क्रमाींक िेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

यितमाळ जजल्ह्यात ि पातूर (जज.अिोला) तालुक्यातील जलयकु्त शशिार 
अशभयानाांतगचत िामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

(१८) *  ४३३४४   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अमीन पटेल (म ुंबादेवी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) यवतमाळ स्जल्ह्यात व पातूर (स्ज.अकोला) तालुक्यातील कृर्षी वविागाच्या 
वतीने जलयुक्त शिवार योजनेंतर्यत कामे सुरु करण्यात आली, परींतु यामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून या सवग कामाची चौकशी करण्याबाबत 
पींचायत सभमतीच् या माभसक सिेत ठराव करण्यात आला असल्याचे दिनाींक ४ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िोर्षी आढळून येणाऱ्या सींबींधधताींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पातूर (स्ज.अकोला) तालुक्यात दि.७/९/२०१५ रोजी पींचायत सभमती  पातूर 
येथील सिेत तालुका कृर्षी अधधकारी ,पातरू हे सिेस गैरहजर राहत असून 
सिागहृास मादहती सािर करत नाहीत अशा आक्षेप नोंिववण्यात आला असून 
ठराव क्रम. ३ नूसार अध्यक्ष तथा सिापती, पींचायत सभमती, पातरू याींनी तयाींचे 
समक्ष कामाची चौकशी करणेबाबत ठराव घेतला आहे. यवतमाळ स्जल्ह्यात अशा 
प्रकारचा ठराव घेण्यात आलेला नाही. 
(२) नाही. 
     स्जल्हा अधधक्षक कृर्षी अधधकारी ,अकोला याींनी तालुका कृर्षी अधधकारी 
याींना शासनामार्ग त राबववण्यात येणऱ्या ववववध योजनाींची मादहती पींचायत 
सभमती सिस्याींना लेखी स्वरुपात पुरववण्यात यावी तसेच सिेस हजर राहून 
योजनाींची मादहती िेणेबाबत कळववले असून व िववषयात अशा प्रकारची तक्रार 
उद्् ावणार नाही याची िक्षता घेण्याचे कळववले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पा्डी (जज.अहमदनगर) तालुक् यात राबविण्यात आलेल्या 
रोजगार हमी योजनेत िालेला गैरव्यिहार 

(१९) *  ४४३९९   श्री.शरददादा सोनाििे (जनु्नर), श्री.ननतेश रािे (ििििली), 
श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पाथडी (स्ज.अहमिनगर) तालुक् यात दिनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तया 
सुमारास रोजगार हमी योजनाअींतगगत दिनाींक १२ ऑगस््, २०१३ रोजी िाखल 
झालेल् या तक्रारीची दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी केलेल्या तपासणी व 
चौकशीनुसार दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी शासनाला सािर करण्यात 
आलेल्या अहवालात या गैरव्यवहारात िोर्षी असलेल्या २० व्यक्तीींववरुध्ि र्ौजिारी 
िाखल करण्याची भशर्ारस केल्याची बाब ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये अधधकारी, अभियींते, तलाठी, ग्रामसेवक, सरपींच, 
ततकाभलन उपस्जल्हाधधकारी, तहभसलिार याींना िोर्षी ठरववण्यात आले असून, 
र्ौजिारीची भशर्ारस केलेल्या कमगचाऱ्याींना तातकाळ ननलींत्रबत करण्यात यावे व 
उपस्जल्हाधधकारी व तहभसलिार याींची वविागीय चौकशी करावी अशी भशर्ारस 
अपील प्राधधकरणाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत िोर्षी असलेले अधधकारी, कमगचारी, ग्रामसेवक, सरपींच 
याींच्याकडून गैरव्यवहार केलेली  रक्कम वसुल करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाथगडी तालुक्यातील िलेुचाींिगाव, मोहरी, माळीबािुळगाव, 
माझणकिौंडी इ. गाींवातील रोजगार हमी योजनाअींतगगत रस्ते, तलावातील गाळ 
काढणे इ. कामाींत कोट्यवधी रुपयाींचा अपहार करणाऱ्या व अवपल प्राधधकरणाने 
चौकशीअींती िोर्षी ठरववलेल्या व्यक्तीींववरुध्ि प्राधधकरणाच्या भशर्ारशीनुसार 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी यापवूी चौकशीत ववलींब करणाऱ्या ततकालीन 
स्जल्हाधधकारी तसेच अन्य अधधकाऱ्याींववरुध्ि कारवाईस ववलींब करणाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) नाही. सिर प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याने वसूली झालेली नाही मात्र जे 
अधधकारी कमगचारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात स्थधगती आिेश घेतलेला नाही 
तयाींचेववरुध् ि अवपलीय प्राधधकरणाने दिलेल्या ननणगयानुसार कायगवाही करणेबाबत 
आिेशीत करण्यात आलेले आहे. 
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(४) अपील प्राधधकरणाने दिलेल्या ननणगयानुसार कायगवाही चालू आहे. तथावप, 
सिर प्रकरणी अपील प्राधधकरणाच्या ननणगयाववरोधात िोर्षीींपकैी काही 
अधधकारी/कमगचारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात खींडपीठ औरींगाबाि येथे याधचका 
िाखल केलेली आहे व अद्याप ननणगय अप्राप्त आहे. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(५) सिर प्रकरणी िोन चौकशी अधधकारी याींची नेमणकू मा.स्जल्हाधधकारी याींनी 
करुन चौकशी केली आहे. तयामुळे चौकशीस ्ाळा्ाळ करण्याचा प्रश्न ननमागण 
झालेला नाही. 
(६) प्रकरणी मा.शासनाकडील अवपलीय प्राधधकरणाच्या ननणगयानुसार कायगवाही 
चालु आहे. तथावप, िोर्षीींपैकी अवपलीय प्राधधकरणाच्या ननणगयाववरोधात मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, औरींगाबाि येथे याधचका िाखल केलेली आहे. तयामुळे 
मा.उच्च न्यायालयाच्या  ननणगयाचे अधधन राहून पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

----------------- 
  

िरी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील अडिोली-मुिुटबन  
या मागाचिरील रसत्याची िालेली दरुिस्ा 

  

(२०) *  ४८१०८   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) झरी (स्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील अडकोली-मुकु्बन मागागवर मोठमोठे खड्ड े
पडले असल्याने या मागागवरुन वाहने चालववणेही कठीण झाल्याने अपघात 
होण्याची शक्यता ननमागण झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये व तया 
िरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोट्यवधी रुपये खचग करुन हा रस्ता तयार केल्यानींतर 
एका वर्षागत खड्ड ेपडल्याने तयाची डागडुजीसुध्िा केली गेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरहू रस्तयाची िरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) वाहतुक सुरळीत सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. अडकोली पाींढरकवडा (ल)- अधगवन इस्जमा क्र.२२८ 
या रस्तयाचे बाींधकाम गेल्या पाच वर्षागपेक्षा जािा कालावधीपूवी झालेले आहे. 
सिर रस्तयाच्या िरुुस्ती करीता सन २०१३ मध्ये खननज ववकास ननधीमधनू काम 
मींजूर करण्याकरीता प्रस्ताव खननकमग वविागाकड े स्जल्हा पररर्षिेमार्ग त 
पाठववण्यात आला होता. तयास मींजूरी प्राप्त झालेली नाही. तथावप सिर काम 
चालू वर्षी स्जल्हा वावर्षगक योजनेअींतगगत प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
     सींपूणग राज्यामध्ये स्जल्हा पररर्षिाींच्या अखतयाररतील ग्रामीण मागग व इतर 
स्जल्हा मागग रस्तयाींची एकूण लाींबी २,३६,८९०.०४ कक.मी. इतकी असून सिर 
रस्तयाींच्या िरुुस्तीसाठी शासनाकड ेउपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्तयाच्या 
लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते. ३०५४ रस्ते व पुल िरुुस्ती पररक्षण 
कायगक्रमाींतगगत प्राप्त ननधी हा मागणीच्या प्रमाणात अल्प आहे. 
     यवतमाळ स्जल्हा पररर्षिेअींतगगत ग्रामीण मागग व इतर स्जल्हा मागाग 
रस्तयाींची एकूण लाींबी ९६८४.९९ कक.मी. आहे. रस्ते व पलू िरुुस्ती व परीक्षण या 
कायगक्रमा अींतगगत सन २०१३-१४ ते २०१४-१५ मध्ये रु.१६८९.५४ लक्ष ननधी 
ववतरीत करण्यात आला आहे. तर तेराव्या ववतत आयोगाअींतर्यत सन २०१३-१४ 
व २०१४-१५ मध्ये यवतमाळ स्जल्हा पररर्षिेस रु.६३४.७७ लक्ष ननधी ववतरीत 
करण्यात आला असून सन २०१३-१४ मध्ये पुरहानी कायगक्रमाअींतगगत रु.२२५२.७७ 
लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
     प्रश्नाींककत अधगवन ते मुकु्बन रस्तयाचे काम स्जल्हा पररर्षिेला ववववध 
योजनाींमधून प्राप्त होणाऱ्या ननधी व ननकर्षाच्या अधधनतेने व प्राधान्य क्रमाने 
हाती घेण्याचे स्जल्हा पररर्षिेचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  

खडििासला धरि ि मुठा नदी पात्र लगतच्या  
पररसरात िालेल्या अनतक्रमिाबाबत 

(२१) *  ३९८४८   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती मेधा िुलििी 
(िो्रुड) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला धरण, मुठा निीचे पात्र लगतच्या पररसरात मोठ्याप्रमाणात 
होत असलेल्या अनतक्रमणाींमुळे सावगजननक सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुठा निीची पूररेर्षा गायब झाली असून, निीपात्रात राडारोडा, 
िगडमातीचे िराव ्ाकून बाींधकामे करणाऱ्याींवर वारींवार कारवाईची मागणी होत 
असताींना िेखील कारवाई होत नसल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, िववषयात धरणाचे मोठे क्षेत्र तसेच निीपात्र अनतक्रमणाींच्या 
ववळख्यात सापडून पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाने मोठ्याप्रमाणात हानी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, धरण अथवा निी पात्रालगत २०० मी्र पयतं कुठल्याच 
प्रकारच्या बाींधकामाींना परवानगी भमळत नसताींनाही बाींधकामे चालू आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन : (१) धरण पररसर व मुठा निीपात्रालगतच्या पररसरात 
काही प्रमाणात अनतक्रमणे झाली आहेत, ही वस्तुस्स्थती आहे. मात्र सावगजननक 
सुरक्षा धोक्यात आली आहे, अशी वस्तसु्स्थती नाही. 
(२) मुठा निीच्या पूररेर्षा ननस्श्चत करुन जलसींपिा वविागाच्या क्षेत्रीय 
कायागलयाने तयासींििागतील नकाश े दि.५.३.२०११ च्या पत्रान्वये पुणे 
महानगरपाभलकेस दिले असून क्षेत्रत्रय स्थळावर कायमस्वरुपी बाींधकामाींच्या 
दठकाणी परूरेर्षा आखण्यात आलेल्या आहेत. निीपात्रात राडारोडा, िगड मातीचे 
िराव ्ाकण्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने पुणे महानगरपाभलका 
याींच्याकडून सींबींधधताींवर कारवाई करुन सींबींधधताींमार्ग त ्ाकण्यात आलेला 
राडारोडा काढून घेण्यात येतो. 
(३) खडकवासला धरण व जलाशयासाठी सींपादित केलेल्या जागेवर ज्या-ज्या 
वेळी अनतक्रमण होत असल्याचे ननिशगनास आलेले आहे, तयावर जलसींपिा 
वविागामार्य त कायगवाही करण्यात येत असते. धरणाचे क्षेत्रामध्ये पावसाळ्यात 
पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहाने मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे, अशी बाब 
ननिशगनास आलेली नाही. 
     निीपात्रामध्ये अनतक्रमणे न होऊ िेण्याची वा अकक्रमणे काढण्याची 
कायगवाही स्थाननक स्वराज् य सींस्था/महानगरपाभलका, पुणे याींचे मार्ग त करण्यात 
येते. 
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(४) व (५) पुणे शहराच्या मान्य ववकास आराखड्यानुसार निीपात्रालगत 
िशगववण्यात आलेल्या ग्रीन बेल्् व्यनतररक्तच्या ननवासी झोन अींतगगत 
बाींधकामाींना महानगरपाभलकेमार्ग त परवानगी िेण्यात येते. धरण पररसरात व 
निीपात्रालगत ज्या दठकाणी ववनापरवाना अनधधकृत बाींधकामे सुरु करण्यात 
येतात, तया दठकाणी अनतक्रमण काढण्याची व बाींधकामे पाडण्याची कायगवाही 
करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

औरांगाबाद जजल्हाधधिारी िायाचलयाने जलयुक्त शशिाराच्या 
बांधाऱ्याच्या सांधचिाांना ननधीअभािी स्धगती हदल्याबाबत 

  

(२२) *  ४२१६०   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), प्रा.िर्ाच 
गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि स्जल्हाधधकारी कायागलयाने लघुभसींचनाींतगगत येणाऱ्या जलयुक्त 
भशवाराच्या २५० बींधाऱ्याच्या सींधचकाींना कायागिेश असताना ननधीअिावी स्थधगती 
दिली असल्याचे माहे जानेे़वारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव शासनाने जलयकु्त भशवार योजनेसाठी ३७ 
को्ी १९ लाख रुपयाींचा ननधी मींजूर केला तयातील २१ को्ी ९९ लाख रुपये 
लघुभसींचन वविागाला िेण्याचे आिेश ननगगभमत केले परींतू स्जल्हा ननयोजन 
वविागाने हा ननधी सभमतीच्या ननयतवेच्या कामासाठी ननयमबाहय वापरल्यामुळे 
जलयकु्त भशवाराींतगगत बाींधण्यात येणाऱ्या बींधाऱ्याींची काम प्रलबंबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
    जलयुक्त भशवार अभियाींनातगगत सिर वविागामार्ग त २८५ कामासाठी ननवविा 
स्स्वकृत करण्यात आल्या आहेत. ननवविेवर होणारा खचग व उपलब्ध ननधी 
ववचारात घेता २८५ योजनाींपकैी ४३ कामाींना स्थधगती िेण्यात आली व १४ कामे 
रद्द करणे प्रस्ताववत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     स्जल्हा वावर्षगक योजना सन २०१५-१६ अींतगगत औरींगाबाि स्जल्ह्यासाठी रु 
२४२.१९ को्ी ननयतव्यय मींजूर झाला होता. तयामध्ये जलयकु्त भशवार 
अभियानाींतगगत घ्यावयाच्या कामासाठी रु.३७.१९ को्ी इतका ननयतव्यय अींतिूगत 
असून जलयुक्त भशवाराच्या स्जल्हास्तरीय बैठकीमध्ये घेतलेल्या ननणगयानुसार 
सिर ननधीचे ववतरण कृर्षी वविागाला १४.२७ को्ी, उपवन सींरक्षण वविाग ०.३९ 
लक्ष, कायगकारी अभियींता स्ज.प. भसींचन वविाग रु.१.५८ को्ी व लघभुसींचन 
वविागास रु.२०.९५ को्ी ननधी िेण्यात आला आहे. 
(३) जलयकु्त भशवार अभियानाींतगगत औरींगाबाि स्जल्ह्यासाठी शासनाकडून (Gap 
Funding)  रु.३८.६९ को्ी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. तसेच 
तयातनू स्थधगत व रद्द कामे पनु्हा सुरु करण्यात येणार आहेत. निी पनुजीवन 
कायगक्रमाींतगगत स्जल्ह्यास ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

बाभुळगाांि (जज.यितमाळ) ये्ील बेबांळा मुख्य िालिा वितरीिेिरीता  
सांपादीत िेलेल्या जमीनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(२३) *  ४७४१५   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बािुळगाींव (स्ज.यवतमाळ) येथील बेबींळा मुख्य कालवा ववतरीकेकरीता 
सींपािीत केलेल्या जमीनीचा मोबिला अजुनही शेतक-याींना भमळाला नसल्याचे 
दिनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, शेतक-याींना व्याजासह मोबिला िेण्यात येईल काय, 
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(३) असल्यास, शेतक-याींच्या जमीनी ताब्यात घेवून बराच कालावधी होवनू 
झालेल्या नकुसानीबाबत सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.   
     बेंबळा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामाकरीता २५९० हे. जभमन आवश्यक 
असुन यापकैी २३४७.१७ हे. जभमन ताब्यात घेतली आहे यामधील १९१० हे. 
क्षेत्राचा मोबिला िूसींपािन अधधकाऱ्याींकडून अिा करण्याींत आलेला आहे. 
     उवगरीत ताब्यात घेतलेल्या जभमनीपैकी मोबिला अिा न केलेल्या ४३७.१७ 
हे. जभमनीचा मोबिला अिा करणेबाबत सद्य:स्स्थती खालील प्रमाणे आहे. 
     १) १५९.६४ हे. क्षेत्राचा ननवाडा जादहर झालेला असून, ननवाडा ननधी 
सींबींधीत उपस्जल्हाधधकारी याींना उपलब्ध करून िेण्याींत आलेला असून वा्पाची 
कायगवाही सुरू आहे. 
     २) २६.४१ हे. क्षेत्र नववन िूसींपािन कायद्यानुसार सींपािनाची कायगवाही 
ववववध स्तरावर आहे. 
     ३) २५१.१२ हे. क्षेत्र सरळ खरेिीद्वारे सींपािन करण्याची कायगवाही सुरू 
आहे. 
(२) होय, िुसींपािन प्रकक्रयेव्िारे सींपादित क्षेत्राचे जभमनीचा ताबा घेतल्याच्या 
दिनाींकापासुन ते ननवाडा दिनाींकापयतं ८% िूिाड ेिेण्यात येईल. 
(३) ज्या क्षेत्रावर राजीनामे घेवनू प्रतयक्ष कामे करण्याींत आलेली आहेत तया सवग 
क्षेत्राची िूसींपािन प्रकरणे िूसींपािन अधधकारी याींचेकड ेसािर करण्याींत आलेली 
होती परींत ुकें द्र शासनाचा २०१३ चे नववन िूसींपािन कायिा पाररत झाल्यामुळे 
जी प्रकरणे िूसींपािनाचे ववववध स्तरावर कायगवाहीत होती तया प्रकरणाची 
कायगवाही जनु्या िूसींपािन अथवा कें द्र शासनाचे नववन िूसींपािन कायद्यानुसार 
करावी ह्याबाबत सींिस्ग्धता ननमागण झालेली असल्यामुळे िूसींपािन कायगवाहीस 
ववलींब झाला. तयामुळे, कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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असिलिाडी, िुसाईिाडी ि धसिाडी (ता.शशराळा, जज.साांगली)  

गािाांमध्ये मातीचे बांधारे बाांधण्यािररता िाढण्यात  
आलेल्या ननविदाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

 

(२४) *  ४८३३८   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अस्वलवाडी, कुसाईवाडी व धसवाडी (ता.शिराळा, स्ज.सांर्ली) या गावाींमध्ये 
मातीचे बींधारे बाींधण्याकररता डीएर्ओ, साींगली याींनी मागववलेल्या ननवविाींमधनू 
श्री.सींिाजी आनींिराव पा्ील याींनी नतन्ही बींधाऱ्यासाठी प्रतयेकी रुपये १,९५,११४/- 
एवढ्या रक्कमेची दिलेली ननवविा स्स्वकारण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नतन्ही गावाींची भौगोभलक पररस्स्थती व जभमनीचा स्तर वेगवेगळा 
असताना व नतन्ही गावाींच्या कामाकररता वेगवेगळ्या रकमेची ननवविा अपेक्षक्षत 
असताना नतन्हीगावाींच्या कामाकररता एकाच रकमेची अींिाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा 
४५% कमी असलेली ननवविा स्वीकारण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननवविाींना ताींत्रत्रक मींजूरी कोणी दिली व या कामाींचे 
अींिाजपत्रक कोणी दिले होते, 
(४) असल्यास, सिर कामाच्या ननवविा प्रकक्रयेत गैरव्यवहार झाला असल्याची 
बाब ननिशगनास आली असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी याबाबतीतील सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींववरुध्ि कारवाई करण्याकररता मा. ववतत व ननयोजन मींत्री महोियाींना 
दिनाींक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी लेखी ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबतीत चौकशी करुन सींबींधधत िोर्षीववरुध्ि शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) अींिाजपत्रक कायगकारी अभियींता, लघुभसींचन (जलसींधारण) वविाग, साींगली 
याींनी तयार करुन तयास ताींत्रत्रक मींजूरी दिली होती. 
(४) व (५) सींबींधधत मा.लोकप्रनतननधी महोियाींनी दि.०६.०१.२०१६ रोजी सधचव 
(वने) याींना लेखी ननवेिन दिले होते. सिर ननवेिनात नमूि केलेल्या बाबीींबाबत 
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सववस्तर अहवाल मागववण्यात आला होता, सिर कामाींच्या ई-ननवविा प्रकक्रयेत 
गैरव्यवहार झाला नसल्याने िोर्षी अधधका-याींववरुध्ि कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील पाणी टुंचाईवर करावयाच्या उपाययोिना 
  

(२५) *  ४१५४०   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिि), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल प्रभू 
(हदांडोशी), श्री.अब्द ल सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमत झनक (ररसोड) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेषत: मराठवाडा, ववििग, उततर महाराषट्र व पस्श्चम महाराषट्र या 
िागाींत पाऊस कमी झाल्याने राज्यातील धरणातील केवळ ३५ ्क्के पाणी साठा 
भशल्लक असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी,२०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननिशगनास आले 
आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मराठवाड्यात दिवसेंदिवस िषुकाळाची िाहकता वाढत चालली असून, 
प्रकल्पातील पाणीसाठा िररोज घ्त असून, एकूण ८५१ प्रकल्पाींमध्ये केवळ िहा 
्क्के पाणी भशल्लक असून, सवागत मोठा प्रकल्प असलेल्या जायकवाडीत केवळ 
७.७३ ्क्के पाणीसाठी भशल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात उद्भवणाऱ्या पाणी ी्ंचाईवर शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील ववववध महसूली वविागातील जलसींपिा वविागाच्या 
अधिपत्याखालील धरणामध्ये दिनाींक ०५/०२/२०१६ रोजी पुढीलप्रमाणे  पाणीसाठा 
उपलब्ध होता. 
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१) मराठवाडा प्रिेश             - ८% 
२) ववििागतील नागपूर प्रिेश      - ३५% 
३) ववििागतील अमरावती प्रिेश     - ३२% 
४) नाभशक प्रिेश                - ३०% 
५) पुणे (पस्श्चम महाराषट्र) प्रिेश   - ३६% 
६) कोंकण प्रिेश - ६६% 
                राज्यातील एकूण  - ३१ % 

(२) मराठवाड्यातील ८४३ प्रकल्पाींमध्ये दिनाींक ०५/०२/२०१६ रोजी उपयुक्त 
साठ्याच्या ८ % इतका पाणीसाठा उपलब्ध होता. जायकवाडी प्रकल्पात दिनाींक 
०५/०२/२०१६ रोजी उपयकु्त साठ्याच्या ५ % इतका पाणीसाठा उपलब्ध होता.  
(३) राज्यात उद्भवलेल्या पाणी ी्ंचाई सींििागत पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात 
आल्या/येत आहेत. 
     १) महसूल व वन वविागाच्या दिनाींक ०७/०९/२०१५ च्या शासन 
ननणगयानुसार ी्ंचाई काळामध्ये राज्यातील धरणाींमधील पाणीसाठा वपण्याच्या 
प्रयोजनाथग गरजेनुसार राखीव ठेवण्याचे अधधकार स्जल्हाधधकारी याींना िेण्यात 
आले असून तयानुसार तयाींनी वपण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पाणी आरक्षक्षत केले 
आहे. तसेच तयाअनरु्षींगाने राज्यातील सवग स्जल्हाधधकाऱ्याींनी सींिाव्य पाणी ी्ंचाई 
कृती आराखड ेतीन िागात तयार केले आहेत. 
     अ) ऑक््ोबर, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ 
     ब) जानेवारी, २०१६ ते माचग, २०१६ 
     क) एवप्रल २०१६ ते जनू, २०१६ 
या ी्ंचाई कृती आराखड्यात सूचववण्यात आलेल्या उपाययोजना आवश्यकतेनुसार 
घेण्यात येत आहेत. 
     २) महसूल व वनवविागाच्या दिनाींक २०/१०/२०१५ च्या शासन 
ननणगयानुसार राज्यातील िषुकाळसदृश्य पररस्स्थती असलेल्या १४७०८ गावाींमध्ये 
पुढीलप्रमाणे सवलती लागू केल्या आहेत. 
     अ) जमीन महसूलात सु् 
     ब) कृवर्ष पींपाच्या चालू वीज िेयकात ३३.५% इतकी सु् 
     क) शालेय/महाववद्यालयीन ववद्याथ्यांच्या परीक्षा शुल्कात मार्ी 
     ड) आवश्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरववण्यासाठी ्ँकसगचा वापर 
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     ई) िषुकाळसदृश्य पररस्स्थती जाहीर केलेल्या  गावात शतेकऱ्याींच्या 
शेतीच्या पींपाची वीज जोडणी खींडीत न करणे. 
     ३) तीव्र िाहकता जाणवत असलेल्या मराठवाड्या करीता जलसींपिा 
वविागामार्ग त सन २०१५-१६ मध्ये गोिावरी खोऱ्यातील उध्वग िागातील 
धरणसमुहाींमधनु जायकवाडी धरणासाठी १०.४० ्ीएमसी पाणी गोिावरी निीत 
सोडण्यात आले व तयापकैी जायकवाडी धरणात ६.६३ ्ीएमसी पाणी उपलब्ध 
झाले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

इांहदरा आिास योजनेची अांमलबजाििी प्रभािीपिे िरण्याबाबत 

(२६) *  ५००९३   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उसमानाबाद) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) इींदिरा आवास योजनेतील बनाव् लािाथी म्हणनू अनिुान घेणाऱ् याींना आळा 
घालण्यासाठी राज्य शासनाने कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा ननधी 
‘राज्य व्यवस्थापन कक्ष’ इींदिरा आवास योजना कक्षाच्या बकँ खातयात जमा 
करण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे सवगसाधारण स्वरुप काय आहे व तयाची 
अींमलबजावणी केव्हापासून होणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेची अींमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     तथावप, राज्य व्यवस्थापन कक्ष इींदिरा आवास योजना या कक्षाची स्थापना 
इींदिरा आवास योजनेची अींमलबजावणी प्रिावीपणे करण्यासाठी करण्यात आली 
आहे. 
(२) इींदिरा आवास योजनेची अींमलबजावणी प्रिावीपणे करण्यासाठी राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-इींदिरा आवास योजना दि. १६.७.२०१५ च्या शासन ननणगयान्वये 
गठीत करण्यात आला आहे. 
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     तसेच कें द्र शासनाने दिलेल्या ननिेशानुसार PFMS (Public Financial 
Managemant System) प्रणाली चालू ववततीय वर्षागपासून अींमलात आली आहे. 
याकरीता कें द्र व राज्य दहश्यासाठी (६०:४०% प्रमाणात) एक व राज्य शासनाच्या 
अनतरीक्त दहश्यासाठी एक अशी िोन स्वतींत्र बकँ खाती उघडण्यात आली आहेत. 
सिर प्रणालीद्वारे कें द्र शासनाने दिलेल्या ननिेशानुसार सन २०१५-१६ या 
वर्षागपासून PFMS प्रणालीद्वारे इींदिरा आवास योजनेच्या घरकुलाींचे हप्ते थे् 
लािाथ्यांच्या बॅंक/पोस्् खातयात वगग केले जात आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ या वर्षागपासून “राज्य व्यवस्थापन कक्ष” इींदिरा आवास योजना 
व PFMS प्रणालीची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जालना जजल् ह्यातील िोल्हापरूी बांधाऱ्याांची दरुुसतीची  
िामे ननधीअभािी रखडल्याबाबत 

  

(२७) *  ४७२७५   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना स्जल् ह्यातील शतेी बारामाही भसींचनाखाली यावी यासाठी 
कोल्हापूरी बींधाऱ्याची ननभमगती करुन उक्त बींधाऱ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खचग 
केला असून बींधाऱ्याच्या िरुुस्तीसाठी ननधी अिावी बींधाऱ्याचे काम रखडल्याचे 
नुकतेच माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्ह्यातील जवळजवळ ६३ बींधाऱ्याचे िरवाजे चोरीला गेल्याने व 
ननधी अिावी बींधारे रखडल्यामुळे लाखो भल्र पावसाचे पाणी वाहून जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींधाऱ्याची कामे तातकाळ पूणागतवास नेण्यासाठी तसेच 
बींधाऱ्याींना िरवाजे लावण्याकररता ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासन 
स्तरावर काय कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) प्रस्तावाबाबत पररपूणग मादहती मागववण्यात येत असून, ननधी 
उपलब्धतेनुसार पुढील कायगवाहीचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  

मनमाड उपजजल्हा रुग्िालय (ता.नाांदगाि, जज.नाशशि)  
ये्े रामा िेअर युननटला मांजुरी शमळण्याबाबत 

(२८) *  ४१७२४   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मनमाड उपस्जल्हा रुग्णालय (ता.नाींिगाव स्ज.नाभशक) येथे ट्रामा केअर 
युनन्ला मींजुरी भमळणेबाबतची मागणी नाींिगाव स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. 
सावगजननक आरोग्यमींत्री याींच्याकड ेदिनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी केली आहे, हे 
खरे आहे काय 

(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासन ननणगय दि.१७ जानेवारी, २०१३ व दि.०९ जनु, २०१४ रोजी ननस्श्चत 
केलेल्या बहृत आराखड्यामध्ये या सींस्थेचा समावेश नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

खामगाि (ता.मेहिर, जज.बुलढािा) ये्े धडि शसांचन योजनेतनू  
मांजूरी हदलेल्या विहहरीांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२९) *  ४१६५३   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (ता.मेहकर, स्ज.बुलढाणा) येथे धडक भसींचन योजनेतून नरेगामध्ये 
वगग केलेल्या तथा शेतकरी आतमहतयाग्रस्त कु्ुींबाना प्राधान्याने लाि िेण्याच्या 
दृष्ीने ताींत्रत्रक मींजूरी दिलेल्या ६८४ पैकी ५६१ ववदहरीींची कामे प्रलींत्रबत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या ववदहरीींची कामे प्रलींत्रबत असल्याची कारणे काय आहेत, 

(३) असल्यास, िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) असल्यास, या ववदहरीींची कामे तातडीने पूणग करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  

  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     मेहकर तालुक्यात धडक भसींचन योजनेतून नरेगामध्ये वगग केलेल्या ११७ 
ववहीरीींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली असून तयापकैी ७४ ववहीरी पूणग 
झाल्या आहेत. उवगररत ४३ ववदहरीींपैकी ३९ ववहीरीींची कामे प्रगती प्रथावर आहेत. 
०४ ववहीरीींचे लािाथी काम करण्यास तयार नसल्याने/ काही लािाथ्यानंी जमीन 
ववकल्यामुळे सिर ०४ ववदहरी रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच महातमा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत शतेकरी 
आतमहतयाग्रस्त कु्ूबाींचे वारसाींच्या १११ नरेगा ववदहरीींपैकी २९ ववहीरीींची कामे 
प्रगती पथावर आहेत. उवगररत ८२ ववहीरीींचे कामे ववहीत मुितीत पूणग करण्यात 
येतील. 
(२) धडक भसींचन योजनेतून नरेगात वगग केलेल्या ववदहरी ३० एवप्रल, २०१६ पयतं 
नेरगात पूणग करावयाच्या आहेत. तद्नींतर नरेगा अींतगगत पूणग होऊ शकणार 
नाहीत तया ववदहरी धडक भसींचन ववदहर योजनेअींतगगत वगग करुन पूणग 
करावयाच्या आहेत. 
     तयाचप्रमाणे महातमा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत 
ववदहरीींच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानींतर सलग िोन वर्षागत वदहरीींची 
कामे पूणग करावयाची आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(४) ववहीरीींची कामे पूणग करण्याबाबत सींबींधीत यींत्रणा व लािाथ्यांना सूचना 
िेण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
  

यितमाळ पांचायत सशमती अांतगचत येिाऱ्या ग्रामपांचायतीांना  
पुरविण्यात आलेल्या घांटागाडी खरेदीत िालेला गैरव्यिहार 

(३०) *  ४७७४१   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ स्जल्हयातील यवतमाळ पींचायत सभमतीने सन २०१२ ते २०१३ 
मध्ये १३ ववतत आयोगाींतगगत घी्ं ागाडी खरेिी करुन पींचायत सभमती अींतगगत 
येणा-या कोळींबी, बाराताींडा, िामराजा, बेचखेडा, नाकापाडी आिी ग्रामपींचायतीींना 
घीं्ागाडीचा पुरवठा करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पींचायत सभमती याींनी ननवविा न मागववताच एकाच 
ठेकेिाराकडून लाखो रुपयाींची घी्ं ागाडी खरेिी करुन कागिोपत्रीच ग्रामपींचायतीींना 
घीं्ागाडीचा पुरवठा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, सिर प्रकरणात ग्रामपींचायतीचे सरपींच व उपसरपींच याींनी मुख्य 
कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररर्षि, यवतमाळ याींच्याकड े ननवेिनाव्िारे चौकशी 
करुन िोर्षीींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, ननवविेनाच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा  
करण्यात येत आहे, 

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) पींचायत सभमती, यवतमाळने सन २०११-१२ मध्ये ई-ननवविा न करता 
िरपत्रके मागवून ननस्श्चत केलेल्या िरानुसार सन २०१२-१३ मध्ये एकूण १८ 
घीं्ागाड्याींकरीता रु.४,४९,८२०/- चा पुरवठा आिेश जनता र्ननगचर मा ग्, 
पाींढरकवडा याींना िेण्यात आला व तयानुसार पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) अझखल िारतीय ग्राहक कल्याण पररर्षिेकडून दि.१६/१०/२०१५ रोजी तक्रार 
प्राप्त झाली आहे. 
(४) सिर ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने उपमुख्य कायगकारी अधधकारी (पीं.), उपमुख्य 
कायगकारी अधधकारी (पापुस्व) व सहाय्यक लेखा अधधकारी याींचेमार्ग त चौकशी 
केली आहे. घी्ं ागाडयाींचा परुवठा करताना सन २०११-१२ चे िर वापरुन सन 
२०१२-१३ ला ई-ननववि न करता पुरवठा आिेश दिल्याने खरेिी ततवाचा व 
ववततीय औधचतयाचा िींग झाल्याचे ननिशगनास आले आहे. तयामुळे प्रिारी ग् 
ववकास अधधकारी याींच्याववरुध्ि भशस्तिींगाची कारवाई प्रस्ताववत करण्यात येत 
आहे. तसेच सहाय्यक लेखा अधधकारी व ववस्तार अधधकारी (पीं) याींच्यावर 
भशस्तिींगाची कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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पुिे ये्ील महांमदिाडी महहला ननररििगहृातनू 
३८ तरुिीांनी पलायन िेल्याबाबत 

  

(३१) *  ४२५७९   श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील िलालाींच् या अभमर्षाला बळी पडलेल् या तरुणीची कुीं ्णखान् यातून 
सु्का केल्यानींतर तयाींची महींमिवाडीतील मदहला ननररक्षणगहृात रवानगी केली 
जाते मात्र तेथे क्षमतेपेक्षा िपु्प् मदहलाींना ठेवले जात असल्याने तया तरुणीींना 
तेथे नरकयातना सोसाव्या लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तया 
िरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्रासाला कीं ्ाळून या ननरीक्षण गहृातून माहे डडसेंबरच्या िसुऱ्या वा 
नतसऱ्या आठवडयात ३८ तरुणीींनी तोडर्ोड करुन पलायन  केले होते, तयापैकी 
१९ तरुणी स्वारगे् पररसरात सापडल्या मात्र उवगररत १९ तरुणी अद्यापही 
बेपतता आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत:  खरे आहे. 
     मा.न्यायालयाच्या आिेशान्वये सिरच्या प्रवेभशताींना सींस्थेत िाखल करुन 
घेणे क्रमप्राप्त असते. तथावप, सींस्थेत क्षमतेपेक्षा िपु्प् मदहलाींना ठेवले जात 
असल्यामुळे नरक यातना सोसाव्या लागतात, हे खरे नाही. 
(२) अींशत:  खरे आहे. 
     तथावप, त्रासाला कीं ्ाळून या गहृातनु मुलीींनी पलायन केले हे खरे नाही. 
(३) सिर प्रकरणी वतृतपत्रात प्रभसध्ि झालेल्या बातम्याींच्या अनुर्षींगाने मदहला 
अधधकाऱ्याींची चौकशी सभमती नेमुन चौकशी करण्यात आली. सिर चौकशी मध्ये 
प्रवेभशताींना जेवण व नाष्ा पो्िर भमळत असल्याचे आझण नाष्ा व जेवणात 
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ववववधता व आठवड्यातनु एक वेळ अींडी, म्ण व धचकन िेत असल्याचे दिसुन 
आले. स्थाननक मदहलाींचे तयाींच्या कु्ुींबात लवकर पनु:स्थापन होते व परिेशी 
मदहलाींना तयाींच्या मायिेशी रवानगी करण्यास परवानगी भमळण्यास ववलींब होत 
असल्याने अशी घ्ना प्रवेभशताींनी  घडवुन आणली असल्याचे चौकशीत स्पष् 
झाले आहे.  
     १९ तरुणी पोभलसाींच्या शोधानींतर भमळून आल्या असून दि.०८/१२/२०१५ 
रोजी रेस्क्य ू र्ौंडशेन महींमिवाडी, हडपसर, पुणे या सींरक्षण गहृातनू पलायन 
करतेवेळी सींस्थेची नासधूस, तोडर्ोड, मारहाण करून पलायन केले असल्यामुळे 
पलायन केलेल्या मदहलाींववरुध्ि वानवडी पोलीस स््ेशनमध्ये गुन्हा नीं.३१५/२०१५ 
िा.ि.वव. कलम ३२३, ३२४, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ४२७ नुसार गुन्हा 
िाखल करण्यात आला आहे. 
      भमळुन आलेल्या १९ मदहला प्रवेभशताींची मा.न्यायालयाच्या आिेशान्वये 
मदहला कारागहृ, येरवडा, पुणे येथे रवानगी करण्यात आलेली होती. तद्नींतर 
मा.न्यायालयाच्या आिेशान्वये तयाींना पे्ररणा मदहला वसतीगहृ, बारामती येथे 
ठेवण्यात आलेले असून तयाींची मायिेशी पाठववणेबाबतची कायगवाही चालु आहे. 
उवगरीत १९ प्रवेभशताींचा शोध पोलीस वविागामार्ग त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

अिोला जजल् ह्यासह विदभाचत िजाचऊ घेतलेले पसेै परत न िरु शिलेल्या 
गररबाांच्या किडन्या वििण्याचा िालेला गैरप्रिार 

  

(३२) *  ४८०३३   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्जल् ह्यासह ववििागत कजागऊ घेतलेले पैसे परत न करु शकलेल्या 
गररबाींच्या ककडन्या ववकण्याचा गैरप्रकार झाल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ककडनी काढणारे आझण प्रतयारोपण करणाऱ्यापैकी एकाही 
डॉक््राला आरोपी न करता र्क्त चौकशी करुन सोडून दिल्याची मादहती 
ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अकोला स्जल्ह्यातील ककडनी तस्करी प्रकरणात सहिागाचा सींशय 
असलेल्या डॉक््राींवर कारवाई न करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सिरील प्रकरणातील आरोपीींवर लवकरात लवकर गुन्हे िाखल 
करुन जास्तीत जास्त भशक्षा सुनावण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अद्याप उक्त प्रकरणातील आरोपीींवर कोणतीच कारवाई होत नसल्यास 
तयामागील कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२), (३) व (४) होय, सिर प्रकरणी वतृतपत्रात छापनू आलेल्या बातमीच्या 
अनरु्षींगाने चौकशी केली असता या सींििागत अकोला पोलीस ठाण्यात गुन्हे 
नोंिववण्यात आले असून सद्य:स्स्थतीत पोलीसाींमार्ग त चौकशी सुरु असून मानवी 
अवयव प्रतयारोपण कायद्याींतगगत पोलीस वविागाला आवश्यक ती ताींत्रत्रक सल्ला 
िेण्याची कायगवाही आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्ग त करण्यात येत आहे. पोलीस 
चौकशी पुणग झाल्यानींतर िोर्षी आढळलेल्या व्यक्तीींवर कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

गडधचरोली जजल्ह्यात िडसा िन विभागाांतगचत महात्मा गाांधी  
रोजगार हमी योजनेच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ४९४००   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली स्जल्ह्यात मुख्य वनसींरक्षक ्ी.एस.के. रेड्डी याींच्या काळात 
वडसा वनवविागाींतगगत  पुराडा, बेलगाव, मालेवाडा या वन परीक्षेत्रामधील कुशल 
कामामध्ये सन २०१२ ते २०१५  या वर्षागत राबववण्यात आलेल्या महातमा गाींधी 
रोजगार हमी योजनेत ५० को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच चौकशी करणाऱ्या वररषठ अधधकाऱ्याींनी गैरव्यवहार करणाऱ्या या मुख्य 
वनसींरक्षक, अधधकारी व कमगचाऱ्याींची चौकशी करुन कारवाई करण्यास दिरींगाई 
केल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) प्रस्ततु प्रकरणी रुपये १२ को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याची 
बातमी दिनाींक १०, ११, व १२ डडसेंबर, २०१३ रोजी िैननक लोकसतता या 
वतृतपत्रात प्रभसध्ि झाली होती. बातमीच्या अनरु्षींगाने दिनाींक २५/७/२०१४ रोजी 
नरेगा आयुक्ताींकड ेतक्रार प्राप्त झाली होती. 
(२) नाही. 
(३) वतृतपत्रात प्रभसध्ि झालेल्या बातमीच्या अनरु्षींगाने मग्रारोहयोअींतगगत झालेल्या 
कामाची सहायक वनसींरक्षक िजागच्या अधधकाऱ्याींकडून चौकशी करण्यात आली. 
तसेच या प्रकरणी प्राप्त झालेली तक्रार व वन वविागाने सािर केलेल्या चौकशी 
अहवालानुसार सिर प्रकरणात गुणवततेबाबत व मोजमापाबाबत अननयभमतता 
आहे ककीं वा नाही याबाबत कुशल कामाची रे्र चौकशी उपवविागीय अधधकारी, 
कुरखेडा याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमती मार्ग त करण्यात आली. 
     मग्रारोहयोच्या कामाींमध्ये अननयभमतता करणे, रोखपुस्तकात रोख 
लेख्याींच्या नोंिी योग्य ररतया न घेणे इतयादि आक्षपे चौकशी अहवालात नमूि 
केले आहेत. 
     उपरोक्त िोन्ही चौकशी अहवाल व इतर बाबीींच्या आधारे वनपररक्षेत्र 
अधधकारी याींच्याववरुध्ि िोर्षारोप पत्र तयार करुन वविागीय आयुक्त याींचेकड े
सािर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

पुिे जजल्हा पररर्देच्या शशपाई पदाच्या परीिते िालेला गैरप्रिार 
  

(३४) *  ४३१२०   श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हा पररर्षिेच्या भशपाई पिाच्या पररक्षवेेळी २ कमगचाऱ्याींनी पेपर स्कॅन 
केल्याचे प्रकरण दिनाींक १ डडसेंबर २०१५ रोजी ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, पुणे स्जल्हा पररर्षिेकडून भशपाई पिाच्या १८५ जागाींसाठी ३८३०४ 
अजग आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, पुणे स्जल्हा पररर्षिेच्या भशपाई पिाची परीक्षा पुन्हा घेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच िोर्षी कमगचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) पुणे स्जल्हा पररर्षिेकडील ववववध सींवगागच्या एकूण १८५ जागाींसाठी ३८३०४ 
अजग आले होते तयापकैी भशपाई पिाच्या ४० जागाींसाठी १६९९० अजग प्राप्त झाले 
होते. 
(३), (४) व (५) या प्रकरणात जबाबिार असलेले श्री. सींतोर्ष डोंगरे व श्री. क्षक्षतीज 
डोंगरे याींना ननलींत्रबत करुन तयाींच्याववरुध्ि समथग पोलीस स््ेशन, पुणे येथे 
महाराषट्र ववद्यापीठ बोडग व इतर पररक्षाींमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहाराींना प्रनतबींधधत 
अधधननयम-१९८२ मधील कलम ५,६ व ८ तसेच िा.ि.वव.स. कलम ४४७ च ३४ 
अन्वये दिनाींक २/२/२०१५ रोजी गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे. (गु.र.नीं ३०७६/१५) 
तसेच या कमगचाऱ्याींची वविागीय चौकशीची कायगवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
     शासनाचे सिर परीक्षा दिनाींक ३/१/२०१६ रोजी घेणेबाबत आिेश दिले होते. 
तयानुसार सिर परीक्षा दिनाींक ३/१/२०१६ रोजी घेण्यात आली असून ननयकु्ती 
आिेश िेण्याची कायगवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 

----------------- 
  

राज्यातील जलसांधारि महामांडळाला १० िर्ाचसाठी  
मुदतिाढ देण्याच्या प्रसतािाबाबत 

(३५) *  ४८७४३   श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जलसींधारण महामींडळाची ५ वर्षागची वाढीव मुित सन २०१५ मध्ये 
सींपल्याने महामींडळाला पनु्हा १० वर्षागसाठी मुितवाढ भमळावी व तयासाठी १० 
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हजार को्ी रुपयाींचा ननधी महामींडळाला उपलब्ध करुन द्यावा असा प्रस्ताव माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या िसुऱ्या आठवड्याच्या सुमारास सािर करण्यात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय, असल्यास ननणगयाचे 
स्वरुप काय आहे व तयानसुार कोणती कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप उक्त प्रस्तावावर ननणगय झाला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) महाराषट्र जलसींधारण महामींडळ अधधननयम 
२००० च्या कलम २५(१) नसुार महाराषट्र जलसींधारण महामींडळाला आपली कामे 
चार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या िाींडवलातील राज्य शासनाचा दहस्सा 
म्हणनू, महामींडळाच्या ननधीमध्ये रुपये २,००० को्ी एवढ्या एकूण रकमेची 
तरतूि महामींडळाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून पाच वर्षागच्या कालावधीमध्ये योग्य 
हप्तयामध्ये वविागून िेण्यात येईल अशी तरतूि होती. आता महाराषट्र 
जलसींधारण महामींडळाच्या ननधीमध्ये रुपये १०,००० को्ी एवढ्या एकूण रकमेची 
तरतूि महामींडळाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून पींचवीस वर्षागच्या कालावधीमध्ये 
योग्य हप्तयाींमध्ये वविागून िेण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यास दिनाींक ९ 
रे्ब्रवुारी, २०१६ च्या मींत्रत्रमींडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. तयानुसार 
पुढील कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

मौजे आलोंडा (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) ये्ील रोजगार हमी  
योजनेच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

  

(३६) *  ४२३४८   अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे आलोंडा (ता.ववक्रमगड, स्ज.पालघर) येथील ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत 
रोजगार हमी योजनेच्या कामात बनाव् मजूर िाखवनू खो्ी हजेरी पत्रके तयार 
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करुन गैरव्यवहार केल्याची नोंि सामास्जक सींघ्नेने स्जल्हाधधकारी (पालघर) 
याींच्याकड े पत्राद्वारे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान करुन िोर्षीींवर 
र्ौजिारी गुन्हे िाखल करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गैरव्यवहाराच्या अननयभमततेबाबत चौकशीअींती काय 
आढळून आले आझण िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     मौजे आलोंड ेग्रामपींचायत, ता. ववक्रमगड येथील रोहयो कामाींबाबत चौकशी 
करुन कारवाई करण्याची ववनींती करणारे ननवेिन श्रमजीवी सींघ्ना महाराषट्र 
याींनी दिनाींक २७.११.२०१५ रोजी स्जल्हाधधकारी पालघर याींचेकड ेसािर केले आहे. 
(२) चौकशीअींती मौजे ओलाींडा ग्रामपींचायत अींतगगत मींजूर रस्याच्या कामावर 
दि.१९.११.२०१५ व दि.२५.११.२०१५ या कालावधी करीता एकूण ११ मजूराींचे हजेरी 
पत्रक क्र. १४६५ ई-प्रणालीद्वारे काढले आहे. तसेच अद्यापही काम चालू झालेले 
नाही. 
     या प्रकरणी सींबींधधत ग् ववकास अधधकारी (उ.शे्र) पींचायत सभमती, 
ववक्रमगड याींना कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात आलेली नाही. 
     तसेच उप वविागीय अधधकारी, वाडा, स्जल्हा पालघर याींची सिर प्रकरणी 
चौकशीकरीता नेमणकू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

औरांगाबाद जजल् हा पररर्देच्या शाळाांसाठी लागिाऱ्या 
ग्रीन बोडच खरेदीत िालेला गैरव्यिहार 

  

(३७) *  ४८९३७   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिच) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि स्जल् हा पररर्षिेच् या तत कालीन भशक्षण सिापतीने २५ लाखाींचे ग्रीन 
बोडग खरेिी केलेले असताना ववद्यमान  मा.सिापतीनीही पुन्हा ४७ लाखाींचे ग्रीन 
बोडग खरेिी करण्याबाबतचा प्रस्ताव माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्जल्हा पररर्षि शाळाींना ग्रीन बोडगची आवश्यकता नसताना     
ई-्ेडररींगनुसार ननवदिा न मागववता ग्रीन बोडग खरेिी करण्याचे कारण काय आहे, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी स्जल्हा पररर्षिेच्या, मुख्य कायगकारी अधधकारी याींनी 
या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तयानुर्षींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ग्रीन बोडागची खरेिी शाळाींच्या मागणीनुसार व ई- े्ंडररींग ननवविा मागवनू 
करण्यात येणार आहे. ई- े्ंडररींग ननवविा मागववण्याची कायगवाही सुरू आहे. 
(३) ग्रीन बोडग खरेिी करण्यात आलेले नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत  
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुत्रवपांड ि ििच रोगािरील उपचारासाठी लागिारी और्धे ि डायशलशसससाठी 
लागिारी यांत्र सामुग्री िरमुक्त िरण्याबाबत 

(३८) *  ४७९१२   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.मनोहर भोईर (उरि), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुत्रवपींड व ककग रोगावरील उपचारासाठी लागणारी और्षधे व डायभलभसससाठी  
लागणारी यींत्र सामुग्री आझण और्षधे करमुक्त करण्याचा ननणगय मा.ववतत मींत्री 
याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा िरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणगयाच्या अनरु्षींगाने अींमलबजावणीची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(३) अद्याप ननणगयाच्या अनुर्षींगाने अींमलबजावणीस सुरुवात झाली नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सन २०१५-१६ या अथगसींकल्पीय िार्षणात मा.ववतत 
मींत्री याींनी ककग रोगावरील काही आवश्यक और्षधी करमुक्त करण्याची घोर्षणा 
केली तसेच दिनाींक २५.०३.२०१५ रोजी अथगसींकल्पीय चचेिरम्यान डायभलसीस 
और्षधाच्या सींििागत करातनू सू् िेण्याचे आश्वासन ववधीमींडळास दिले. 
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(२) ननणगयाच्या अनुर्षींगाने दिनाींक १२ ऑगस््, २०१५ च्या अधधसूचनेत उल्लेखीत 
ककग रोगावरील तसेच दिनाींक २ जानेवारी, २०१६ च्या अधधसूचनेत उल्लेखीत 
डाभलसीससाठीची और्षधे करमुक्त करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

रामटेि (जज.नागपूर) तालुक्यातील राष्ट्रीय महामागाचिर देिलापार िनपररिेत्रात 
िाघ, हरीि आणि रानडुक्िर मतृािस्ेत आढळून आल्याबाबत 

(३९) *  ४४३८७   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिच), 
श्री.सुननल िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश 
लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.सांजय 
िेळिर (ठािे), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उसमानाबाद) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (स्ज.नागपूर) तालुक्यातील राषट्रीय महामागागवर िेवलापार 
वनपररक्षेत्रापासून अवघ्या ६ कक.मी. वर पेंच प्रकल्पालगत २ वाघ, हरीण आझण 
रानडुक्कर दिनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजी मतृावस्थेत आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी वन वविागाच्या अधधकाऱ्याींनी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले आहे व तयानरु्षींगाने पुढील कायगवाहीची 
सद्य:स्स्थती काय आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) नागपूर वनवविागाअींतगगत िेवलापार 
वनपररक्षेत्रातील कक्ष क्रमाींक ४९२ राखीव वनामध्ये दिनाींक ०२.०१.०२०१६ रोजी 
उमरी तलाव ते रयतवाडी पायवा्ेवर १ वाघ मतृावस्थेत आढळून आला. तसेच 
रानडुक्कर व धचतळ मतृावस्थेत आढळून आले आहे. 
     पशुवदै्यकीय अधधकारी याींनी मतृ वाघाचे शवववच्छेिन केले असून 
वाघाच्या मतृयूचे सींिाव्य कारण “haemorrhagic Shock” असे नमूि केले आहे, 
तसेच रानडुक्कर व धचतळाचा मतय ूमाींसिक्षी वन्यप्राण्याने मारल्यामुळे झालेला 
असल्याचे शवववच्छेिन अहवालात नमूि केले आहे. 

----------------- 
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िें दे्रिाडी (जज.बीड) ये्ील जजल्हापररर्द शाळेतील शशििाने 

विद्या्ीनीिर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 
  

(४०) *  ३९९७४   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश 
लाड (िजचत), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें दे्रवाडी (ता.आींबेजोगाई, स्ज.बीड) येथील स्जल्हापररर्षिेच्या शाळेतील 
भशक्षकाींने चार ववद्याथींनीवर लैंधगक अतयाचार केल्याची बाब दिनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी वा तया सुमारास ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, िोर्षीीं भशक्षकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच अशा प्रकाराींना प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) इयतता ३ री च्या वगागत भशक्षण घेणाऱ्या एका 
ववद्याथीनीशी गैरवतगन केल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) याप्रकरणी प्राथभमक चौकशी करण्यात आली असून सींबींधधत 
सहभशक्षक िोर्षी असल्याचे ननषपन्न झालेले आहे. सींबींधधताींववरुध्ि पोभलस 
स््ेशनमध्ये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे व सींबींधधताींना मु.का.अ. स्ज.प. 
बीड याींच्या दिनाींक २३-२-२०१६ च्या आिेशान्वये ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नडगाि (ता.िल्याि, जज.ठािे) ग्रामपांचायतीमध्ये िालेला आध्चि गैरव्यिहार 
  

(४१) *  ४१७२०   श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नडगाव (ता.कल्याण,स्ज.ठाणे) ग्रामपींचायतीमधील ततकालीन सरपींच व 
ग्रामसेवक याींनी सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या कालावधीत खोट्या घर पट्टय्ाच्या 
पावतया बनवनू मोठ्या प्रमाणात आधथगक गैरव्यवहार केल्याने तयाींच्यावर कारवाई 
करण्याबाबत ग्ववकास अधधकारी, कल्याण याींनी मुख्यकायगकारी अधधकारी, ठाणे 
याींच्याकड े प्रस्ताव पाठवनूसुद्धा आजपयतं कोणतयाही प्रकारची कारवाई केली 
नसल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 

(३) असल्यास, तद्नुसार खोट्या घर पट्टय्ाच्या पावतया बनवून मोठ्या प्रमाणात 
आधथगक गैरव्यवहार करणाऱ्या ततकालीन सरपींच व ग्रामसेवक याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे दानापूर (ता.भोिरदन, जज.जालना) ये्ील जुई नदीिरील  
िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ्यास दरिाजे नसल्याबाबत 

(४२) *  ४८४३३   श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे िानापूर (ता. िोकरिन. स्ज. जालना) येथील जुई निीवरील कोल्हापूरी 
पध्ितीच्या बींधाऱ्याचे काही िरवाजे चोरीला गेले असल्याने िरवाजाअिावी 
बींधाऱ्यात पाणी साठा होत नसल्याचे दिनाींक ६ जानेवारी २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त बींधाऱ्यावरील काही िरवाजे नािरुुस्त व गायब झाले असून 
िरवाजे तातकाळ बसववण्याबाबत सींबींधीत वविागास वारींवार तक्रारी करुनही 
कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळुन आले तयानूसार िोर्षीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत व उक्तप्रकरणातील 
बींधाऱ्यास तातडीने िरवाजे बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     मौजे िानापूर मा. िोकरिन स्ज.जालना येथील जुई निीवरील कोल्हापूरी 
पध्ितीच्या बींधाऱ्याचे शाखा अभियींता लघ ूपा्बींधारे, स्जल्हा पररर्षि, उपवविाग 
िोकरिन यानी दिनाींक २५/२/२०१६ रोजी प्रतयक्ष जायमोक्यावर जावनू पाहणी 
केली असता २५ िरवाजे बींधाऱ्यात ्ाकण्यात आल्याचे व १० िरवाजे 
बींधाऱ्याजवळ उपलब्ध असल्याचे असे एकूण ३५ िरवाजे आढळून आलेले असून 
सवग िरवाजे उपलब्ध आहेत. सन २०१५ च्या पावसाळ्यानींतर िरवाजे ्ाकून 
पाणीसाठा करण्यात आलेला होता. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) ये्ील अांगििाडीमध्ये मुदतबाहय  
जांतनाशि और्धे वितरीत िरण्यात आल्याबाबत 

(४३) *  ४१५७८   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) इचलकरींजी (स्ज.कोल्हापरू) येथील गाविागातील अींगणवाडीमध्ये मुितबाहय 
जींतनाशक और्षधे ववतरीत केल्याची धक्कािायक घ्ना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली वा येत आहे काय,  
(३) असल्यास, सींबींधीत िोर्षीींवर काय कारवाई करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



48 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, या प्रकरणी स्जल्हा शल्यधचककतसक कोल्हापूर कायागलयाकडून 
दि.२९/०२/२०१६ रोजी त्रत्रसिस्यीय सभमतीमार्ग त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) चौकशी अहवालानुसार मुितबाह्य और्षधसाठा ववतरीत केल्याबाबत 
नगरपररर्षि, इचलकरींजी येथील वैद्यकीय अधधकारी व आरोग्य सेववका याींच्यावर 
पुनननगयुक्तीचा कालावधी कमी करण्याबाबत व तयाींची वावर्षगक वेतनवाढ 
रोखण्याबाबत दि.३१.१०.१५ च्या पत्रान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्य शासनाच्या सेितील चतु्च शे्रिीची पदे रद्द िरण्याच्या आदेशाबाबत 
  

(४४) *  ४७१२१   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), अॅड.गौतम चाबुिसिार 
(वपांपरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोले), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती 
सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूच), अॅड.िारीस 
पठाि (भायखळा), श्री.इजम्तयाज जलील (औरांगाबाद मध्य), श्रीमती तपृ्ती सािांत 
(साांगोले), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवतील चतथुग शे्रणीतील ४० ते ५० हजार पिे ववतत 
वविागाने रद्द करण्याचे आिेश दिल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चतथुग शे्रणीतील ररक्त होणाऱ्या पिाींबाबत शासन कोणता ननणगय 
घेणार आहे, 
(३) नसल्यास, कायगवाहीस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ग्-ड सींवगागतील कमगचाऱ्याींना अधधकारी 
सींधी िेण्याची गरज, शासनाच्या कायगपध्ितीतील मादहती तींत्रज्ञान व ई-ऑकर्स 
प्रणालीचा वाढता वापर,  काळानरुुप शासनाच्या मनुषयबळ बिल व मनुषयबळाचा 
पररणामकारक वापराची आवश्यकता या बाबीींचा ववचार करुन शासन ननणगय, 
ववतत वविाग, दि.१४ जानेवारी, २०१६ नुसार भलवपक सींवगागत ग्-ड 
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कमगचाऱ्याींमधनू पिोन्नतीने िरावयाच्या पिाींची मयागिा सींवगगसींख्येच्या २५ ्क्के 
वरुन ५० ्क्के पयतं वाढववण्यात आली आहे. ग्-ड सींवगागतील मींजूर पिाींपकैी 
२५ ्क्के पिे ननरभसत करण्यासाठी प्रशासकीय वविागाींना सहा मदहने मुित 
िेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िुळगाांि बदलापूर ि अांबरना् (जज.ठािे) या दोन्ही शहराांना  
प्रनतहदन िाढीि पािी आरििाच्या प्रसतािाबाबत 

(४५) *  ४०५६४   डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरना्), श्री.गिपत गायििाड 
(िल्याि पिूच) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कुळगाींव बिलापूर व अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) या िोन्ही शहराींमध्ये तयार होत 
असलेल्या गहृसींकुलाींमुळे तेथील लोकसींख्येत २.७० लाख ऐवढी वाढ झपा्याने 
होत आहे,गहृसींकुले व शहराींचा ववकास लक्षात घेता तेथील नागरीकाींना पाणी 
कपातीला सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कुळगाींव बिलापूर व अींबरनाथ या िोन्ही शहराींना एकत्रत्रतपणे 
३० ि.ल.भल. प्रनतदिन वाढीव पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव कायगवारी अभियींता 
म.जी.प्रा.ज.व्य, अींबरनाथ याींनी दिनाींक २ जानेवारी, २०१४ रोजी वा तयासुमारास 
कायगकारी अभियींता, लघु पा्बींधारे वविाग, ठाणे याींच्याकड ेसािर केला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा. जलसींपिा मींत्री याींच्याकड े दिनाींक १८ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजी वा तया सुमारास ननवेिन िेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िोन्ही शहराींना एकत्रत्रतपणे ३० ि.ल.भल. प्रनतदिन वाढीव 
पाणी आरक्षण भमळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
     या वर्षी उल्हास खो-यात पाणी पुरवठा होणा-या बारवी व आींद्रा धरणात 
अपेक्षक्षत पाणी साठा उपलब्ध न झाल्यामुळे,नागररकाींना पाणी कपातीला सामोरे 
जावे लागत आहे, हे खरे आहे. 
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(२) होय. 
(३) व (४) होय 
     दिनाींक ३/११/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मा. मुख्यमींत्री महोियाींना ननवेिन 
िेण्यात आले आहे. 
     महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या मालकीच्या बारवी धरणाची 
उींची वाढववणेचे काम प्रगतीपथावर असून ते पुणग झाल्यानींतर उपलब्ध होणाऱ्या 
अनतररक्त पाणी साठयातनू िोन्ही शहराींना एकत्रत्रतपणे आवश्यक असलेले  पाणी 
आरक्षण मींजुर करणे ननयोस्जत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िजचत (जज.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीि भागातील  
आरोग्य उपिें दे्र बांद असल्याबाबत 

  

(४६) *  ४०८६८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), 
अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजगत (स्ज.रायगड) उप स्जल्हा रूग्णालयाअींतगगत येणारी तालुक्यातील 
ग्रामीण िागातील बहुतेक आरोग्य उपकें दे्र मदहन्यातील अनेक दिवस बींि 
असल्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या आदिवासी व गोर गरीब रुग्णाींची अतयींत 
गैरसोय होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६  मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त वविागात मोठ्याप्रमाणात िगुगम व डोंगराळ पररसर 
असल्याने साप व ववींचू यासारख्या ववर्षारी प्राण्याींचा िींश होण्याच्या घ्ना 
मोठ्याप्रमाणात होत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त वविागात उपकें दे्र बींि असल्याने रुग्णाींना कजगत तालुका 
उपस्जल्हा रूग्णालयात जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या िागातील रुग्णाींना 
तातडीने उपचार भमळण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. दि.१.४.२०१५ ते ३१.१.२०१६ पयतं ववींचु िींश व साप िींश 
रुपयाींची सींख्या अनकु्रमे ५१६ व ४४ आहे. 
(३) हे खरे नाही. कजगत (स्ज.रायगड) येथील ग्रामीण िागात ३८ उपकें दे्र 
अस्स्ततवात असून ३० उपकें दे्र स्वत:च्या इमारतीत सुरु आहेत तर ८ उपकें दे्र 
नािरुुस्त अवस्थेत असल्याने िाड्याच्या इमारतीत कायगरत आहेत. या 
उपकें द्रामार्ग त रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुिे शहरातील औांध ये्ील जजल्हा रुग्िालयात  
अधधिारी ि िमचचाऱ्याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४७) *  ४७१४५   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील औींध येथील स्जल् हा रुग् णालयात अधधकारी व कमगचारी याींनी 
ववववध प्रकारे गैरव्यवहार केला असल्याची बाब शासकीय लेखापरीक्षणातनू माहे 
जानेवारी  २०१६ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशगनास आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) औींध स्जल्हा रुग्णालयाचे सन २०११ ते २०१५ या कालावधीचे लेखापरीक्षण 
केले असता को्यवधी रुपयाींची अर्रातर्र केल्याने तसेच व्यवहाराच्या नोंिी 
योग्य वहीत केल्या नसल्याने जमा खचागचा ताळमेळ लागत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे तसेच गैरव्यवहार झालेली रक्कम वसूल करण्याबाबत 
शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) ववस्ततय व प्रशासकीय अननयभमतता 
झाल्याचे खरे आहे. 
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     औध स्जल्हा रुग्णालयाचे सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या आधथगक 
वर्षागचे लेखापररक्षण दिनाींक २६.१०.२०१५ ते ३१.१०.२०१५ या कालावधीत करण्यात 
आले असून तयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम आहरण व सींववतरण अधधकारी 
याींचे खाती भशल्लक असणे, रजा प्रवास सवलतीची िेयके सखोल तपासणी न 
करता पारीत करणे, घरबाींधणी/सींगणक/वाहन अग्रीम दिल्यानींतर आवश्यक 
कागिपत्र ेसािर न करणाऱ्या कमगचाऱ्याींची वसुली न करणे अशाप्रकारचे आक्षेप 
नोंिववण्यात आले आहेत. 
     लेखापररक्षणातील नमुि अननयभमततास जबाबिार असलेल्या 
अधधकारी/कमगचाऱ् याींची जबाबिारी ननस्श्चत करुन तयाींना कारणे िाखवा नो्ीस 
बजाववण्याबाबत उपसींचालक, आरोग्य सेवा, पुणे याींनी स्जल्हा शल्यधचककतसक, 
सामान्य रुग्णालय, औींध, पणेु याींना ननिेश दिलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

ििठे महािाळ (जज.साांगली) ये्ील बांद िरण्यात आलेली  
म्हैसाळ जलशसांचन योजना पनु् हा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४८) *  ४२७०७   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्ह्यातील कवठे महाकाळ येथील बींि करण्यात आलेली म्हैसाळ 
जलभसींचन योजना पनु् हा सुरु करावी यासाठी भमरज-पींढरपूर रोडवर खरभसींग 
र्ा्याजवळ येथील नागरीकाींनी रास् ता रोको आींिोलन केले असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ िरम् यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सिर योजना पुन् हा सुरु करण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
(२) सिर उपसा भसींचन योजना दिनाींक २०.०२.२०१६ पासून पनु्हा सुरु करण्यात 
आली आहे. 
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(३) म्हैसाळ योजनेचे अींिाजे रु. १५.०० को्ी इतके ववज िेयक थकीत आहे. वीज 
िेयक पाणी पट्टी वसुलीतनू िरावयाचे आहे. तथावप बरेच प्रयतन करुनही 
लािधारक थकीत पाणी पट्टी िरत नाहीत. अथवा पाणी मागणी अजग िेत नाहीत. 
यामुळे योजना सुरु करणेस ववलींब झालेला आहे. 

----------------- 
  

राज्यातील िुपोवर्त बालिे ि त्याांच्या माता याांच्यासाठीच्या 
योजना अधधि प्रभािीपिे राबविण्याबाबत 

  

(४९) *  ३९८५८   अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी 
(रामटेि), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), 
डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरना्), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.बाळासाहेब 
सानप (नाशशि पूिच), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अब ू आजमी (मानखदूच शशिाजीनगर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.अशमत िनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दलु 
सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशरे्षत: वधाग स्जल्ह्यातील ग्रामीण िागात सन २०१५-१६ मध्ये 
सॅम (तीव्र) प्रकारात १०७ तर मॅम (मध्यम) ग्ात ४०८ कुपोवर्षत 
बालके, रतनाधगरी स्जल्हयात २१ तीव्र कुपोवर्षत आझण ६७ मध्यम कुपोवर्षत अशी 
८८ कुपोवर्षत बालके, नागपरू स्जल्हयातील ४३७ बालके,  पालघर स्जल्हयात 
मोखाडा तालुक्यात ६५८ बालके कुपाेेवर्षत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच यवतमाळ स्जल्हयात अिगक मतृयुचा िर हजारी १७.८४, उपजत 
मतृयचुा िर ८.५, बालमतृयचुा िर ३.९९, मातामतृयचुा िर ०.४६ एवढा असून 
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स्जल्हयातील झरी, पाींढरकवडा, मोरेगाव आिी आदिवासी बहुल तालुक्यात माता 
व बालकाींची स्स्थती गींिीर असून मागील कालखींडात माता व बालमतृयूच्या 
घ्ना घडल्या, हे ही खरे आहे काय 
(३) तसेच कें द्र आझण राज्य शासन कुपोर्षणाचे उच्चा्न करण्यासाठी कोट्यावधी 
रुपये खचग करीत असतानाही भिवींडी तालुक्यातील (स्ज.ठाणे) कुपोवर्षत मुलाींच्या 
सींख्येत वाढ होत असून भिवींडी पींचायत सभमतीच्या अखतयाररतील २२९ गावाींत 
३७ हजार १४४ लहानमुले कुपोवर्षत असल्याची धक्कािायक मादहती एकास्तमक 
बालववकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींनी दिलेल्या अहवालात माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननिशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, 
चौकशीचे ननषकर्षग काय आहेत व तयानुसार, आरोग्य यींत्रणेसह पोर्षक आहार 
कुपोवर्षत बालके व माता याींना पुरववण्यासाठी शासनातरे् कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची, कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजनेंतगगत वधाग, 
रतनाधगरी, नागपूर व पालघर या स्जल्ह्याींमधील माहे जानेवारी, २०१५ व 
जानेवारी, २०१६ मधील कुपोर्षणाची आकडवेारी खालीलप्रमाणे आहे. 

स्जल्हा कालावधी 
एकूण वजन 
घेतलेली 
बालके 

सवगसाधारण 
बालके 

MAM 

बालके 

SAM 
बालके 

वधाग 

जानेवारी-
२०१५ 

७७२१६ 
७०६७१ 

(९१.५२%) 

५७७ 

(०.७४%) 

१०७ 
(०.१३%) 

जानेवारी-
२०१६ 

६२७२६ 
५१२६७ 

(८१.७३%) 

४०८ 

(०६५%) 

१०७ 
(०.१७%) 

रतनाधगरी 

जानेवारी-
२०१५ 

१००६६१ 
९११५६ 

(९०.५६%) 

१३४ 

(०.१३%) 

३२ 
(०.३%) 

जानेवारी-
२०१६ 

८३७५९ 
७७३३२ 

(९२.३३%) 
५७ 

(०.०७%) 
२० 

(०.२%) 
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नागपूर 

जानेवारी-
२०१५ 

१६०३७४ 
१५०७५८ 

(९४%) 

३४३ 

(०.२१%) 

७७ 
(०.०५%) 

जानेवारी-
२०१६ 

१३६००७ 
१२२२०६ 

(८९.८५%) 

४१९ 

(०.३०%) 

१२५ 
(०.०९%) 

मोखाडा 
स्जल्हा 
पालघर 

जानेवारी-
२०१५ 

९७११ 
५७४८ 

(६०%) 

३३३५ 

(३४%) 

६२८ 
(६%) 

जानेवारी-
२०१६ 

७९५७ ४७७१ 

(६०%) 

२७७४ 

(३५%) 

४१२ 
(५%) 

(२) हे खरे नाही. 
     यवतमाळ स्जल्ह्यातील कुपोर्षण व बालमतृयूची स्स्थती खालीलप्रमाणे आहे. 

मदहना/वर्षग 
मध्यम 
कुपोवर्षत 

तीव्र 
कुपोवर्षत 

अिगक 
मतृयू िर 

 उपजत 
मतृयू िर 

बाल 
मतृयू िर 

माता 
मतृयू िर 

जानेवारी-
२०१३ 

१४४८ १८४ १९.०० ९.२९ ४.१६ ०.५१ 

जानेवारी-
२०१४ 

१०८४ २११ १९.०८ ७.३४ ४.३२ ०.२४ 

जानेवारी-
२०१५ 

५७३ १३४ २०.९५ ७.८९ ३.२९ ०.२४ 

जानेवारी-
२०१६ 

३२२ ८० १५.६० ७.६७ ३.२४ ०.२० 

     

         वरील आकडवेारीवरुन कुपोर्षण व बालमतृयूच ेप्रमाण कमी झाल्याच ेदिसून येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
       भिवींडी तालुक्यातील मागील तीन मदहन्यामधील ० त े ६ वर्षग वयोग्ातील 
लािाथ्यांच्या कुपोर्षणाची स्स्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 

मदहना 

वजन 
घेतलेली 
बालके 

सवगसाधारण 
बालके 

 मध्यम कमी 
वजनाची बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची बालके 

ऑक््ोबर-
२०१५ 

३४४४३ ३२१०९ १९६० ३७४ 
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नोव्हेंबर-
२०१५ 

३४९७० ३२८८० १७४९ ३४१ 

डडसेंबर-
२०१५ 

३३६५६ ३१६९९ १६१७ ३४० 

      

      वरील आकडवेारी वरुन कुपोर्षणाच ेप्रमाण कमी झाल्याच ेदिसून येत.े 
(४) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजनेंतगगत अींगणवाड्यातील ०-६ वयोग्ातील 
बालके, गिगवती, स्तनिा माता, ककशोरवयीन मुली याींना १) पुरक पोर्षण आहार २) 
आरोग्य तपासणी ३) सींििग सेवा ४) अनौपचारीक पूवग शालेय भशक्षण ५) लसीकरण ६) 
आहार व आरोग्य इ. सेवा ननयभमत िेण्यात येत आहेत. तसेच अींगणवाडीतील बालके, 

गरोिर स्स्त्रया व स्तनिा माता याींची िरमहा आरोग्य वविागाकडून तपासणी करण्यात 
येते व तयानुसार सींििग  सेवा िेण्यात येतात. तीव्र कुपोवर्षत मुलाींची ननयभमत आरोग्य 
तपासणी, और्षधोपचार व ववशेर्ष आहार िेवून तयाींना साधारण शे्रणीत आणण्याचे 
प्रयतन केले जात आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 

  
गोसीखदुच (जज.नागपूर) शसांचन प्रिल्पाचे जमीन अधधग्रहि  

ि पनुिचसनाचे िाम अपूिाचिस्ेत असल्याबाबत 
  

(५०) *  ४२५२१   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब ्ोरात (सांगमनेर), 
श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील गोसीखिुग भसींचन प्रकल्पाच्या जमीन अधधग्रहण व पनुवगसन 
कामासाठी २४० को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर करुन सिर प्रकल्पातील कामाींना वेग 
िेण्याचे ननिेश मा.मुख्यमींत्री याींनी दिल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गोसीखिुग भसींचन प्रकल्पाचा जमीन अधीग्रहण व पुनवगसन कामे 
लवकरात लवकर पुणग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) दि.०५.०१.२०१६ च्या शासन पत्रान्वये गोसीखिुग 
प्रकल्पासाठी ३५० को्ी एवढा अनतरीक्त ननधध मींजूर केलेला आहे. 
(२) महसूल वविाग शासन ननणगय दि.१२ मे, २०१५ व दि.३०.९.२०१५ नुसार, 
प्रकल्पास आवश्यक जभमनीचे अधधग्रहण सरळ खरेिीने करण्याबाबत 
स्जल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखालील सभमतीकडुन मुल्याींकन करुन घेऊन सरळ 
खरेिीची प्रकक्रया सुरु करण्याींत आली आहे. तसेच पनुवगसन कामाींच्या िरुुस्तीसाठी 
रु.७.५२ को्ी च्या प्रस्तावास शासन स्तरावरून मान्यता प्रिान केलेली आहे. 
सींपादित केलेल्या जमीनीनुसार प्रकल्पाची कामे व तसेच पुनवगसनाच्या िरुुस्तीची 
कामे सुरु करण्याींत येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

लघुपाटबांधारे विभागाच्या तळिड े(जज.रत्नाधगरी) ये्ील बाांधण्यात  
आलेल्या धरिाच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

(५१) *  ३९८६५   श्री.धैयचशील पाटील (पेि), श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.राजन साळिी (राजापूर), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लघपुा्बींधारे  वविागाच्या  तळवड े (स्ज.रतनाधगरी) येथील  बाींधण्यात 
आलेल्या धरणाच्या कामात झालेल्या गैरकारिाराची  चौकशी करण्यासाठी  
तळवड े येथील  शेतकऱ्याींनी दिनाींक २६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास 
स्जल्हाधधकारी कायागलय, रतनाधगरी येथे उपोर्षण करण्याचा ननणगय  घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे २० वर्षागपवूी बाींधण्यात आलेल्या या धरणात गळती सुरु 
असून धरणात पाण्याचा साठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, धरणाच्या डाव्या कालव्यासाठी कलम ४(१) ची अधधसूचना प्रभसद्ध 
न करताच शतेकऱ्याींच्या जभमनीत खोिकाम करण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे आहे, 
     तथावप, सिर दिवशी शेतक-याींनी उपोर्षण केलेले नाही, 
(२) अींशत: खरे आहे, 
     गळतीमुळे माचग मदहन्याचे मध्यापयतं धरणातील पाणी सींपते. 
(३) होय, 
     तथावप, कालव्याची कामे शेतक-याींची सींमती घेवनू जानेवारी, २०१२ मध्ये 
सुरु करण्यात आली आहेत. 
(४) व (५) गळती ननवारणागथ धरण सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नाभशक याींच्या 
मागगिशगनानुसार िरुुस्तीबाबतची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
शसांधदुगुच जजल्हयातील जजल्हा रूग्िालय, उपजजल्हा रूग्िालये, ग्रामीि रूग्िालये, 
प्रा्शमि आरोग्य िें द्र ि प्रा्शमि आरोग्य उपिें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(५२) *  ४०७०५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश रािे 
(ििििली), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) भसींधिुगुग स्जल्हयातील स्जल्हा रूग्णालय, उपस्जल्हा रूग्णालये, ग्रामीण 
रूग्णालये, प्राथभमक आरोग्य कें द्र तसेच प्राथभमक आरोग्य उपकें द्र यामध्ये 
वैद्यककय अधधकारी व अन्य सींवगागतील ननम्याहून अधधक पिे ररक्त असल्यामुळे 
सींपूणग भसींधिुगुग स्जल्हयातील रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, उक्त स्जल्हयात वैद्यककय अधधकारी वगग १, वगग २, वगग ३ तसेच 
अन्य सींवगागतील एकूण ककती पिे मींजूर आहेत व सिरहू मींजूर पिाींपैकी ककती 
पिे आजभमतीस िरण्यात आली वा येणार आहेत, 
(३) असल्यास, स्जल्हयातील आरोग्य सेवा सक्षम होण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे, 
     भसींधिुगुग स्जल्ह्यात महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा (वगग-८) सींवगागची 
एकुण २९ पिे मींजूर असून तयापकैी ९ पिे िरलेली व २० पिे ररक्त आहेत. 
वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागची एकुण १६२ पिे मींजूर असून तयापकैी १०८ 
पिे िरलेली व ५४ पिे ररक्त आहेत. ग्-क सींवगागची एकुण १०१८ पिे मींजूर 
असून तयापकैी ८८३ पिे िरलेली व १३५ पिे ररक्त आहेत. ग्-ड सींवगागची 
एकुण ३९० पिे मींजूर असून २८५ पिे िरलेली व १०५ पिे ररक्त आहेत. उपलब्ध 
वैद्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींचे मार्ग त रुग्णाींना आवश्यक रुग्णसेवा 
पुरववण्यात येत असल्याने रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे नाही. 
(३) महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगागची ररक्त पिे िरण्याची 
कायगवाही सुरु आहे वदै्यकीय अधधकारी ग् अ सींवगागतील २३६ ववशेर्षज्ञाींना 
शासन ननणगय दि.०१.१०.२०१५ अन्वये व एमबीबीएस अहगताधारक ४६६ वैद्यकीय 
अधधका-याींना शासन ननणगय दि.१८.११.२०१५ अन्वये ननयकु्ती िेण्यात आली आहे. 
वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ च्या ररक्त पिावर अस्थायी वैद्यकीय अधधका-याींची 
ननयुक्ती करण्यात येत आहे. राषट्रीय आरोग्य अभियान अींतगगत आय.पी.एच.एस. 
योजनेखाली ववशेर्षज्ञ, वैद्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींची पिे कीं त्रा्ी ततवावर 
िरण्यात आली आहेत. ग्-क व गड-ड सींवगागची ररक्त पिे िरण्याची कायगवाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विदभाचतील नादरुुसत असलेल्या १७४३ तलािाांसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५३) *  ४६३६६   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), 
श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.िृष्ट्िा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववििागत चींद्रपुर, गडधचरोली, गोंदिया, िींडारा, नागपूर या स्जल्ह्यात ६७३४ 
मामा तलाव असून तयातील १७४३ तलाव नािरुुस्त असल्याचे दिनाींक १८ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तलाव िरुुस्तीकरीता ६३ को्ी रुपये ननधीची गरज िासणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास ननधी उपलब्ध करुन िेण्यासाठी शासन काही उपाययोजना 
आखणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय अींशत: खरे आहे. 
(२) ववििागत चींद्रपूर, गडधचरोली, गोंदिया, िींडारा व नागपरू या स्जल्हयात स्जल्हा 
पररर्षिेकड ेव्यवस्थापनाकररता ० ते १०० हे. भसींचन क्षेमतेचे एकुण ६७३४ माजी 
मालगुजारी तलाव आहेत. तयापैकी २१६८ माजी मालगुजारी तलाव नािरुुस्त 
आहेत. सिर तलावाींची िरुुस्ती प्रस्ताववत असुन अींिास्जत ककीं मत रु.३७२.०० को्ी 
आहे. 
(३) व (४) माजी मालगुजारी तलावाींच्या िरुुस्तीकररता सन २०१५-१६ या वर्षी रु. 
१०० को्ी इतका ननयतव्यय राखनू ठेवण्यात आलेला होता. तसेच माजी 
मालगुजारी तलावाींच्या िरुुस्तीच्या मापिींडामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन होता. सिर प्रस्तावास आता मान्यता िेण्यात आलेली 
असून सिर सुधाररत मापिींडानुसार िरुुस्तीची अींिाजपत्रके तयार करणेबाबत 
कायगवाही करण्यात येत आहे. तयानुसार पढुील कालावधीत ननधी उपलब्धतेनुसार 
सिर तलावाींची िरुुस्तीची कामे करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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िाशशम जजल्ह्यातील िनिेत्रामुळे बाधीत असलेल्या सात प्रिल्पाांना 
िनविभागािडून एफआरए प्रमािपत्र न शमळाल्याबाबत 

  

(५४) *  ४९८०६   श्री.अशमत िनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लातूर ग्रामीि) : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाभशम स्जल्ह्यातील वनक्षेत्रामुळे बाधीत असलेल्या सात प्रकल्पाना 
वनवविागाकडून (र्ॉरेस्् राई् ॲक््- २००६) अथागत एर्आरए प्रमाणपत्र भमळाले 
नसल्याने मागील पाच वर्षागपासून या प्रकल्पाींची कामे रेंगाळली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेअिावी आधीच उक्त स्जल्ह्यातील २७ 
प्रकल्पाींची कामे प्रलींत्रबत असताींना तयात प्रश्न िाग (१) मधील सात प्रकल्प 
वनाींमुळे बाधीत झाल्याने भसींचनाचा मोठा प्रश्न उक्त वविागात ननमागण झाला 
आहे हे लक्षात घेता शासनाने कोणती आवश्यक कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, कायगवाही केली नसल्यास, तयामागील ववलींबाची कारणे काय    
आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) वाभशम स्जल्ह्यातील वन (सींवधगन) अधधननयम, 
१९८० अींतगगत वनजभमन वळतीकरणासाठी प्राप्त एकूण ७ प्रकल्पाींपकैी ४ 
प्रकल्पाींबाबतचे अनसूुधचत जमाती व इतर परींपारागत रदहवाशी (वनहक्काींची 
मान्यता) अधधननयम, २००६ अींतगगत स्जल्हाधधकारी याींचेकडील प्रमाणपत्र सींबींधधत 
प्रकल्प यींत्रणेस प्राप्त झाले असून, उवगरीत ३ प्रकल्पाींबाबतचे सिर प्रमाणपत्र 
अप्राप्त आहे 
(२) व (३) अनुसूधचत जमाती व इतर परींपरागत रदहवाशी (वनहक्काींची मान्यता) 
अधधननयम, २००६ अींतगगत प्रमाणपत्र तवरीत सािर करणेबाबत प्रकल्प यींत्रणेस 
वेळोवेळी वनवविागामार्ग त कळववण्यात आले आहे. तसेच स्जल्हाधधकारी, वाभशम 
याींना शासन पत्र दिनाींक ०५/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सिर प्रमाणपत्राची 
पूतगता तातकाळ करण्याबाबत कळववले आहे. 
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     अनसूुधचत जमाती व इतर परींपरागत रदहवाशी (वनहक्काींची मान्यता) 
अधधननयम, २००६ अींतगगत प्रमाणपत्राच्या अिावी प्रकल्प/प्रस्ताव मींजूरीस ववलींब 
होऊ नये याकरीता शासनाने दिनाींक २३/०२/२०१६ रोजीच्या पररपत्रकान्वये सवग 
सींबींधधताींस सववस्तर सूचना दिल्या आहेत. 

----------------- 
  

शासिीय रुग्िालयाांसह खाजगी और्धालयाांच्या  
दिुानाांमध्ये जेनेररि और्धे ठेिण्याबाबत 

  

(५५) *  ४९९६०   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि 
पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय रुग्णालयामध्ये जेनेररक और्षधे उपलब्ध करून िेण्याचा ननणगय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) वाढती महागाई आझण गरीब रुग्णाींना न परवडणारा रुग्णालयाचा खचग लक्षात 
घेता शासकीय रुग्णालयाच्या धतीवर बाहेरील खाजगी और्षधालयाींमध्येही 
(मेडडकल स््ोरमध्ये) गरीबाींना परवडतील,अशी जेनेररक और्षधे उपलब्ध करून 
िेण्याववर्षयी शासन ननणगय घेणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणगयाप्रमाणे प्रतयेक खाजगी रुग्णालयासह और्षधालयाींमध्ये 
जेनेररक और्षधे ठेवणे बींधनकारक करण्याववर्षयी शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
     राज्यामध्ये सावगजननक आरोग्य वविागाच्या अखतयारीत येणाऱ्या सवग 
शासकीय रुग्णालयाींना अतयावश्यक और्षधाींच्या यािीमध्ये समाववष् असलेली 
जेनररक और्षधाींचीच खरेिी करुन पुरववण्यात येतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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चाांदरूबाजार (जज.अमरािती) ये्े अनतिषृ्ट्टी िाल्यामुळे शेतिऱ्याांच्या  
खचलेल्या विहहरीच्या पनुचबाांधिामासाठी मदत देण्याबाबत 

  

(५६) *  ४६५७२   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चाींिरूबाजार (स्ज.अमरावती) येथे दिनाींक २२ जुलै, २०१४ व माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये अनतवषृ्ी  झाल्याने ४४ शेतकऱ्याींच्या शेतववदहरी खचल्यामुळे तयाींना 
रोजगार हमी योजनामधनू आधथगक मित उपलब्ध करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी मा.पालकमींत्री, अमरावती याींना दिनाींक २६ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोजी लेखी पत्र भलहून मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहु मागणीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच या खचलेल्या ववदहरीचे पनुगबाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) महातमा गाींधी नरेगाअींतगगत चाींिरु बाजार येथील अनतवषृ्ीमुळे 
खचलेल्या ववदहरीींच्या िरुुस्तीच्या ४४ प्रस्तावापकैी ४१ पात्र प्रस्तावाींना प्रशासकीय 
व ताींत्रत्रक मान्यता िेण्यात आली आहे. यापकैी ३ ववहीरीींच्या िरुुस्तीची कामे सुरू 
झाली असून उवगररत कामे सुरु करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुरबाड तालुक्यात (जज.ठािे) पािर तलाि ि बांधाऱ्याची  
िामे ननिृष्ट्ट दजाचची िाल्याबाबत 

(५७) *  ४१८२५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इसलामपूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुरबाड तालुक्यातील (स्ज.ठाणे) पाणी ी्ंचाई व पाण्याचे गाींिीयग लक्षात घेऊन 
येथे पाणी अडवा पाणी स्जरवा या सींकल्पनेतनू मातीचे पक्के व कॉकक्र्चे ४६ 
बींधारे, पाझर तलाव व बींधाऱ्याची िरुुस्ती करण्यात आली मात्र को्यवधी रुपये 
खचग करुनही ननकृष् िजागची कामे झालेली असल्याने या बींधाऱ्यात अद्यापही 
पाण्याचे थेंब साठत नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या 
आठवडयात ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) मधील प्रकरणी चौकशी केली आहे काय 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार पढेु कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     स्जल्हा पररर्षि ठाणे अींतगगत सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वर्षागत 
मुरबाड तालुक्यात एकूण ४६ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तयामध्ये पाझर 
तलाव नतुनीकरण, गाव तलाव िरुुस्ती/सुशोभिकरण, भसमें् कॉक्री् बींधारे व 
बींधारे िरुुस्ती अशा कामाींचा समावेश आहे. एकूण ४६ कामाींची अींिाजपत्रकीय 
ककीं मत रुपये ५८७.४३ लाख असून १४ कामे पूणग झाली आहेत आतापयतं रुपये 
१७५.३४ लाख ननधी खचग झालेला आहे. सन २०१५ च्या पावसाळ्यापूवी पूणग 
झालेल्या योजनाींमध्ये पूणग सींचय पातळीपयतं पाणीसाठा झालेला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

राज्यात सा्ीचे रोग रोखण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(५८) *  ४१४४९   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.िुिाल 
पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववशेर्षत: लातरू स्जल्हयात ५० जणाींना डेंग्यूची लागण झाल्याचे 
ननिान झाले असून तसेच रायगड स्जल्हयात डडसेंबर-जानेवारी, २०१६ मध्ये 
घेण्यात आलेल्या रक्त तपासणीच्या ४ लाख ९२ हजार नमुन्याींपैकी २ हजार २१२ 
मलेररयाचे रुग्ण आढळले तर डेंग्यचूी १०५ जणाींना लागण होऊन तयापैकी ३ 
रुग्णाींचा मतृयू झाल्याचे ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय 

(२) तसेच धळेु स्जल्हयात वातावरणातील गारव्यात वाढ झाल्याने पररसरात सिी, 
खोकला, तवचेचे ववकार इतयािी आजाराींमध्ये वाढ झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी शासनाने काय कायगवाही 
वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, या मागील ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील लातूर व रायगड स्जल्ह्यात मनेररया व डेंग्यूचे खालीलप्रमाणे 
रुग्ण आढळून आले आहे. 
     लातूर स्जल्ह्यत माहे जानेवारी, २०१५ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत 
१३९ डेंग्य ू रुग्ण आढळून आले आहेत. तर एकही मतृय ू झाला नाही. तसेच 
मलेररयाचे ५४ रुग्ण आढळून आले असून एकही मतृय ूझालेला नाही. 
     रायगड स्जल्ह्यात माहे जानेवारी, २०१५ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत 
१०५ डेंग्यू रुग्ण आढळून आले आहेत. तयापैकी ३ रुग्णाींचा मतृयू झाला आहे. 
तसेच मलेररयाचे २२१२ रुग्ण आढळून आले असून तयापैकी ४५ रुग्णाींचा मतृय ू
झाला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे  आहे. 
     धुळे स्जल्ह्यात ग्राभमण व शहरी िागात स्वाईन फ्लल्यूचे माहे जानेवारी ते 
डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत ३९ रुग्ण आढळून आले असून तयापैकी ८ रुग्णाींचा 
मतृयु झाला आहे. तसेच माहे जानेवारी, २०१६ व रे्ब्रुवारी २०१६ या कालावधीत 
एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. जानेवारी, २०१६ मध्ये वातावरणातील 
गारव्यात वाढ झाली, तरी रुग्णालयात सिी, खोकला व तवचेचे ववकार इतयािी 
आजारात वाढ झालेली नाही. 
(३) राज्यात लातूर व रायगड स्जल्ह्याींसह डेंग्यू व मलेररया सारख्या कक्कजन्य 
आजाराींच्या ननयींत्रणासाठी ननयभमतपणे खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात 
आल्या व येत आहेत. 
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 आरोग्य कमगचाऱ्याींमार्ग त ननयभमत ताप सवेक्षण 
 उपकें द्राच्या दठकाणी जलि ताप रुग्ण सवेक्षण 
 ताप रुग्णाींचे रक्तनमूने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी 
 तपासणी अींती आढळून आलेल्या दहवताप रुग्णाींना जींतूच्या प्रकारानुसार 

समूळ उपचार 
 राज्यात/स्जल्ह्यात गप्पीमासे पिैास कें द्राच्या माध्यमातनू डासोतपतती 

स्थानाींमध्ये गप्पीमासे सोडणे 
 दहवताप अनतसींवेिनशील ननवडक गावाींमध्ये कक्कनाशकाची घरोघरी 

र्वारणी. 
 डेंग्यू उदे्रकग्रस्त गावात कक्कनाशकाची धूर र्वारणी 
 कक्शास्त्रीय सवेक्षण 
 राज्यात ववर्षाणजून्य तापाच्या ननिानासाठी पुणे, नाींिेड व अभलबाग येथे 

सॅ्ीनल से्ं सग कायगरत आहेत. 
 और्षधे व इतर साधन सामुग्रीचा पुरेसा पुरवठा 
 उदे्रकग्रस्त दठकाणी उपाययोजनाींच्या मागगिशगनास स्जल्हा / वविागीय/ 

राज्यस्तरीय अधधकाऱ्याींच्या िे्ी . 
     सिी, खोकला हे रुग्ण हे स्वाईन फ्लल्यू या आजाराचे सींशनयत रुग्ण 
असल्याने तयासाठी धळेु स्जल्ह्यात प्रनतबींधातमक व ननयींत्रणातमक उपाय योजना 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

शाहुिाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील शाहुिाडी ते पिुांदे्र या रसत्याचे  
िाम न िरता रक्िम अदा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५९) *  ३९९१९   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील रा.म.मा. २०४ ते कोळगाव 
्ेकोली पणुींदे्र रस्ता इ.स्ज.मा. १७५ कक.मी. ०/९०० ते १/२८५ हा रस्ता अतयींत 
खराब अवस्थेत असून पररसरातील लोकाींना तयाचा त्रास सहन करावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर रस्तयावरून बॉक्साइ् ने िरलेले ट्रक वाहतकू करीत 
असल्याने रस्ता दिवसेंदिवस खचत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्तयाच्या कामासाठी सन २०१३ पासून सुमारे ३ वेळा ननवविा 
रक्कम उचलूनही कोणतेही काम न झाल्याचे ननिशगनास येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिरच्या कामाची रक्कम अधधकारी व सींबींधधत ठेकेिाराींनी 
सींगनमताने उचलून काम पूणग झाल्याचे कागिोपत्री िाखवले असल्याबाबत 
लोकाींच्या तक्रारी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर रस्तयाच्या कामाची चौकशी करून सींबींधधत अधधकारी व 
ठेकेिाराींवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. सद्य:स्स्थतीत सिर रस्तयाच्या प्रश्नाधधन 
लाींबीचा पषृठिाग वाहतुकीस योग्य असा आहे. 
(२) सिर रस्तयावर प्रश्नाधधन लाींबीवरुन बॉक्साइ्ने िरलेले ट्रक वाहतकू सुरु 
आहे ही वस्तसु्स्थती आहे परींतू प्रश्नाींककत लाींबीमध्ये रस्ता खचल्याने आढळून 
आले नाही. 
(३) हे खरे नाही, तथावप या रस्तयाच्या िरुुस्तीसाठी सन २०१२-१३ मध्ये ग्राभमण 
रस्ते ववकास व मजबतुीकरण या लेखाभशर्षागमधनू काम मींजूर करुन तयाची 
ववदहत पध्ितीने वववविा प्रकक्रया पूणग करुन या कामास दि. १२.३.२०१३ अन्वये 
कायागरींि आिेश िेऊन अींिाजपत्रकाप्रमाणे पुणग करुन घेण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जजल्हा सामान्य रुग्िालयात (जज.भांडारा) चुिीच्या पध्दतीने एिा महहलेिर 
प्रसुतीसाठीची शसिेररयन शसत्रकक्रया िेल्याबाबत 

(६०) *  ४४७५७   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा स्जल्ह्यातील स्जल्हा सामान्य रुग्णालयात एका मदहलेवर प्रसुतीसाठी 
भसझेररयन शस्त्रकक्रयेत रक्त पुसण्यासाठी वापरण्यात येणारे मोठे कापड व सुत 
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नतच्या पो्ात तसेच रादहल्याची घ्ना दिनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरी परतल्यानींतर नतच्या पो्ाचे िखुणे वाढत गेल्याने 
सोनोग्रार्ी  नींतर सिर घ्ना लक्षात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी  करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत िोर्षी आढळून आलेल्यावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात  येत आहे ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) सींबींधधत डॉक््राींची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे . तसेच तयाींची 
महाराषट्र वदै्यक पररर्षिेकडील नोंिणी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताववत करण्यात आले 
आहे. सींबींधधत अधधपररचारीका याींचेववरुध्ि वविागीय चौकशी सुरु करण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
भामा आसखेड धरि (ता.खेड, जज.पुिे) प्रिल्पाांतगचत 
अांशतः बाधधत गािाांना पुनिचसनाचे लाभ देण्याबाबत 

  

(६१) *  ३९८०३   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे रौंधळवाडी, भशवे आझण तोरणे बु. (ता.खेड, स्ज.पुणे) या िामा आसखेड 
धरण प्रकल्पाींतगगत अींशतः बाधधत गावाींना सन २००२ साली प्रकल्प पूणग होऊनही 
पुनवगसनाचे लाि, पायािूत सुववधाींपासून प्रकल्पबाधधत गावाींना गेली १४ वर्षग 
वींधचत ठेवण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.राज्यमींत्री, जलसींपिा याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक  
१३ मे, २०१५ रोजी बैठक झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उक्त बठैकीच्या अनुर्षींगाने सिर गावाींना पुनवगसनाचे लाि 
िेण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 

(२) होय. 
(३) मौजे रोंधळवाडी या अींशत: बाधधत गावाींचे पनुवगसन जलाशयाच्या वरील 
बाजूस मूळ गावाच्या हद्दीत करण्यात आले असून आवश्यक नागरी सुववधा 
पूरववण्यात आल्या आहेत. मौजे रोंधळवाडी, भशवे आझण तोरणे बुद्रकु या तीनही 
गावाींच्या जलाशयालगतच्या घराचा मोबिला िेणे व प्रकल्पग्रस्ताींनी स्वत:च्या 
शेतामध्ये बाींधलेल्या घरासाठी नागरी सुववधा पूरववणे या कामाींचे सुधाररत खास 
बाब प्रस्ताव शासनाचे ववचाराधीन आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

सािली (जज.चांद्रपूर) तालुक् यातील सायखेडा ये्ील रोजगार  
हमी योजनेच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

(६२) *  ५०१४२   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सायखेडा (ता सावली,स्ज.चींद्रपूर) येथील ग्रामसेवक, रोजगार सेवक व 
ततकालीन सरपींचाींनी सींगनमत करुन रोजगार हमी योजनेच्या कामात लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी स्जल्हाधधकारी याींना दिनाींक १७ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा तयासुमारास तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नरु्षींगाने िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय, सिर प्रकरणाची चौकशी ग् ववकास अधधकारी पींचायत सभमती, सावली 
याींचेमार्ग त करण्यात आली. चौकशी अींती तक्रारीत केलेल्या आरोपाींमध्ये तथ्य 
आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िधाच जजल्हयात पोर्ि आहाराच्या योजनेनांतरही िुपोवर्त 
बालिाांची सांख्या िाढत असल्याबाबत 

(६३) *  ४५५७०   श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय महहला 
ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वधाग स्जल्हयात पोर्षण आहाराच्या योजनेनींतर ही ५१५ कुपोवर्षत बालकाींची 
नोंि झाल्याची बाब माहे जानेवारी २०१६ च्या पाचव्या आठवडयात वा तया 
सुमारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, कुपोर्षणातनु मुक्ती भमळववण्याकरीता कें द्र व राज्य शासनाकडून 
ववववध उपाययोजना केल्या असताना कुपोर्षणाचे प्रमाण कमी होत नाही, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) असल्यास, शासनाने यावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
    वधाग स्जल्ह्यात माहे ऑक््ोंबर ते डडसेंबर २०१५ कालावधीत RBSK च्या 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींनी ० ते ६ वयोग्ातील बालकाींची आरोग्य तपासणी केली 
असता तयामध्ये सॅम-१०७ व मॅम-४०८ अशी एकुण ५१५ बालके आढळून आली 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१५-१६ करीता कुपोवर्षत बालकाींना गावपातळीवर प्राप्त बाल ववकास 
कें द्रामध्ये िरती करुन तयाींना आहार व और्षधोपचार करण्याकररता RCH-II 
अींतगगत आरोग्य वविागाकडून ननधी प्राप्त न झाल्यामुळे स्जल्हा पररर्षि सेस 
र्ीं डाकडून रु. २.०० लक्ष इतका ननधी मींजूर करण्यात आला आहे. तसेच स्जल्हा 
ननयोजन सभमती मधनू VCDC करीता ४.०० लक्ष ननधी माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये प्राप्त झाला असून बाल ववकास कें द्र कायागस्न्वत करण्याचे ननयोजन 
करण्यात आले आहे व ग्राम बाल ववकास कें द्र सुरु करण्याबाबतची कायगवाही सुरु 
आहे. 
     तसेच आजारी व गींिीर सॅम मधील १०७ बालकाींवर उपचार करण्याकररता 
सामान्य रुग्णालय, वधाग येथे माहे जानेवारी. २०१६ पासून पोर्षण पनुगवसन कें द्र 
(NRC) स्थापन करण्यात आले असून तयामध्ये आजारी सॅम बालकाींना १४ 
दिवस िरती करुन तयाींचेवर आहार व और्षधोपचार करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 



71 

िाशशम जजल्हा सामान्य रुग्िालयामध्ये डोळयाांचे ऑपरेशन िरीत असताांना 
रुग्िाांची िाळजी न घेतल्याने १० जिाांचे डोळे ननिामी िाल्याबाबत 

(६४) *  ४६६४५   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिि), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(शशडी) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६४७० ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाभशम स्जल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये स्जल्हा शल्यधचककतसक डॉ.सुरेशा 
मेंढे, नेत्रतज्ञ डॉ.प्रशाींत चव्हाण व तयाींच्या सहका-याींनी डोळयाींचे ऑपरेशन करीत 
असताींना रुग्णाींची काळजी न घेतल्याने १० जणाींचे डोळे ननकामी झाल्याचे 
नुकतेच माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय.  
(२) असल् यास, उक्त रुग्णाींना जे.जे हॉस्स्प्लमध्ये उपचाराथग िाखल करण्यात 
आले होते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,तयात 
काय आढळून आले,  
(४) तिनुसार यास जबाबिार असणा-या व्यक्तीींवर शासन स्तरावर काय 
कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत,? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मींडळ, नागपूर याींचे अध्यक्षतेखाली 
तज्ञाींची सभमती नेमण्यात आली होती. या सभमतीच्या चौकशी अहवालानुसार 
मोतीत्रबींि ु शस्त्रकक्रया करताींना मागगिशगक सूचनाींचे पालन न केल्यामुळे 
शस्त्रकक्रयेनींतर जींतू सींसगग झाल्यामुळे रुग्णाींमध्ये गुींतागुत झाल्याचे नमूि 
करण्यात आले आहे. 
(४) स्जल्हा शल्य धचककतसक, स्जल्हा रुग्णालय वाभशम व नेत्रशल्य धचककतसक 
या िोन वदै्यकीय अधधकाऱ्याींना व िोन नेत्रधचककतसा अधधकारी, वगग-३ व एक 
अधधपररचाररकेस ननलींत्रबत करण्यात आले असून एक अधधपररचारीका (कीं त्रा्ी) 
याींचे सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तसेच तीन नेत्रधचककतसा अधधकारी व ३ 
अधधपररचाररका याींना कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात आली. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 



72 

बागलाि (जज.नाशशि) ये्ील पांचायत सशमतीच्या ितीने राज्य ि िें द्र 
शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येिाऱ्या घरिुल योजनेत िालेला गैरव्यिहार 

(६५) *  ४३१७७   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.मधुिरराि चव्हाि 
(तुळजापूर), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बागलाण (स्ज.नाभशक) तालुक्यात पींचायत सभमतीच्या वतीने राज्य व कें द्र 
शासनाच्या माध्यमातनू िेण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेचा पदहल्या ्प्प्यातील 
ननधी घेवनू तब्बल २२०० लािाथ्यागनी घरकुले उिारली नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सन २००६-०७ पासून इींदिरा आवास योजना, राजीव 
गाींधी ग्रामीण ननवारा योजना क्र १ व रमाई आवास योजना कायागस्न्वत केली 
असुन तयाअींतगगत बागलाण तालुक्यातील ब्राम्हणगाव, ठेंगोडो, नामपूर, जायखेडा, 
वीरगाींव, ताहाराबाि, पठावे दिगर या सातही स्जल्हा पररर्षि ग्ाींना घरकुले दिली 
या कामाींत गैरव्यवहार झाला असून आजही या तालुक्यात २२०० घरकुले 
अपूणागवस्थेत असुन सींबींधधताींना घरकुलाचा पदहला हप्ता िेऊन घरकुलेचीं उिारली 
नाहीत तरी याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय.  
(२) अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त न झाल्याने व गैरव्यवहार झाल्याच े ननिशगनास न 
आल्याने चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्य शासनाच्या विविध महामांडळे आणि प्राधधिरिाच्या देना बिेँतील 
िोट्यिधी रुपयाांच्या मुदत ठेिीांचा िालेला गैरव्यिहार 

(६६) *  ४०३३८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(इांदापूर), श्री.नरहरी णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.सदा सरिििर (माहहम), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 



73 

िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), डॉ.सुजजत शमिचेिर 
(हातििांगले), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), 
श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड राजा), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), 
श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिच), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपूर दक्षिि), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठािे), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.िृष्ट्िा गजबे (आरमोरी), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.गुलाबराि 
पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पिूच), 
श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य शासनाच्या एमएमआरडीए,मदहला आधथगक ववकास मींडळ,महातमा रु्ले 
आधथगक ववकास महामींडळ, सींत रोदहिास कमगचारी ववकास महामींडळ व पयग् न 
ववकास महामींडळासह ककमान १० महामींडळाने आझण प्राधधकरणाींने जवळपास 
३५० को्ी रुपयाींच्या िेना बँकेतील मुित ठेवीवर बनाव् के्रडड् िेवनू बकेँचे 
अधधकारी आझण िलालाींच्या सींगनमतातून महामींडळाींची र्सवणकू केल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात वा तया िरम्यान ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामींडळाचे मुित ठेवीचे पैसे त्रबल्डरसह उद्योगपतीींना कॅश 
के्रडी् मध्ये वापरायला भमळाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींििागत मुींबईतील मलबार दहल पोलीस स् थानकात तक्रार 
नोंिववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारच्या घ्ना नजीकच्या काळात काही महामींडळाकडून 
तयाींच्याकड ेभशल्लक असलेला ननधी दि. २७/१०/२०१५ रोजीच्या शासन ननणगयामुळे 
नमूि केलेल्या दि. २६/४/२००५, १३/३/२००६, २२/३/२००६, १/७/२०१०, २४/७/२०१४ 
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रोजीच्या शासन ननणगयान्वेय दिलेल्या मागगिशगक सूचनाींनुसार राषट्रीयकृत बकेँत 
मुित ठेवीच्या स्वरुपात ठेवण्यात आला होता, सिर ननधी गुींतववल्यानींतर 
गुींतवणकू प्रमाणपत्र प्राप्त करणे, ते योग्य असल्याचे खात्री करणे, तसेच 
सद्य:स्स्थतीत आढावा घेणे, इतयादिबाबत गुींतवणकू प्रकक्रयेत त्रु् ी रादहल्या 
होतया, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तयानींतर शासनाचा ननधी योग्य पध्ितीने गुींतववला जावा या 
पाश्वगिूमीवर उपरोक्त मागगिशगक ततवे व सूचना सींकभलत करुन सवग समावेशक 
अशा एकत्रत्रतपणे सुधाररत शासन ननणगय क्र. शासाऊ१०.१५/प्र.क्र.४२/सा.ऊ. 
दि.२७/१०/२०१५ रोजीचा शासन ननणगय ननगगभमत करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त शासन ननणगयाचा ववचार केल्यास महामींडळातील 
गैरव्यवहाराप्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. मात्र, जुलै, २०१४ 
मध्ये मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण, महाराषट्र पयग् न ववकास 
महामींडळ, महातमा रु्ले मागासवगग ववकास महामींडळ याींनी िेना बँकेत आझण 
सींत रोदहिास चमोद्योग व चमगकार ववकास महामींडळ याींनी ववजया बकँ येथे 
गुींतववलेल्या मुिती ठेवीवरील एकूण रु. १४३.१५ को्ी इतक्या रक्कमेचा अपहार 
झाल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
     तथावप, मदहला आधथगक ववकास महामींडळाच्या ननधीसींििागत कोणताही 
अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
     िेना बकँच्या कमगचाऱ्याींववरुध्ि सी.बी.आय. ने जून २०१५ मध्ये ववशेर्ष 
न्यायाधीश, बहृन्मुींबई येथे आरोपपत्र िाखल केले असून सद्य:स्स्थतीत प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
     ववजया बकेँसींििागत आधथगक गुन्हे शाखा, मुींबई याींचेमार्ग त तपास सुरु आहे. 
(४) व (५) हे ही अींशत: खरे आहे. सबब, सिर त्रु् ीचे ननराकरण करण्याकरीता 
राज्य सावगजननक उपक्रमाींचा ननधी गुींतववण्यासींििागत शासन ननणगय ननगगभमत 
करण्यात आला आहे. 
(६) राज्य सावगजननक उपक्रमाींकड े भशल्लक असलेला अनतररक्त ननधी 
गुींतवणकूीसींििागत तयाींना मागगिशगक ततवे/सुचना िेण्यात आल्या आहेत. 
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     तसेच या प्रकरणी तपास सुरु असुन सद्य:स्स्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोठा ग्रामपांचायत (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) ये्ील  
समशानभुमीच्या िामात िालेला गैरव्यिहार 

  

(६७) *  ४५१९३   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोठा ग्रामपींचायत (ता.तेल्हारा, स्ज.अकोला) येथील स्मशानिूमीच्या कामात 
ततकालीन ग्रामसेवक (सध्या सेवाननवतृत), ततकालीन सरपींच मदहला व 
ववद्यमान सरपींच याींनी ८ लाख ५१२ रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याच्या 
आरोपावरुन तयाींच्या ववरुध्ि एर्आयआर नोंिववण्याकररता मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, स्जल्हा पररर्षि, अकोला याींनी ननिेभशत केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सभमती, तेल्हाराचे ववस्तार अधधकारी याींनी दिनाींक ३० 
ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास तेल्हारा पोलीस ननररक्षकाींकड े तक्रार 
नोंिववली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक दिवस होऊनही या प्रकरणात पोलीसाींनी गुन्हा व प्रथम 
मादहती अहवाल नोंिववला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही. या प्रकरणी पोलीस स््ेशन तेल्हारा येथे गुन्हा व प्रथम मादहती 
अहवाल नोंिववला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  



76 

 
सािचजननि आरोग्य विभागाच्या डायलेसीस मशीन खरेदीच्या प्रसतािाबाबत 

  

(६८) *  ४२५१३   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याि पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.शरददादा सोनाििे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.हदपि चव्हाि 
(फलटि), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जयांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), 
श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात सावगजननक आरोग्य वविागाींतगगतच्या रुग्णालयामध्ये को्यवधी 
रुपयाींच्या १०२ डायलेभसस मशीन खरेिी करण् यात येत असून या खरेिी 
प्रकक्रयेतील अ्ीींमध् ये केलेल् या एका बिलामुळे खलु् या जागनतक स् पधेला लगाम 
बसून केवळ ववभशष ् कीं पनीला लाि भमळणार असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा िरम् यान ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त खरेिीसाठी एकूण ककती व कोणकोणतया कीं पन्याींच्या 
ननवविा प्राप्त झाल्या आहेत, 
(३) असल्यास, ननवविा प्रकक्रयेतील अ्ीमध्ये केलेल्या बिलामुळे खलु्या जागनतक 
स्पधेला लगाम बसून केवळ ववभशष् कीं पनीलाच तयाचा लाि व्हावा म्हणनू 
ननवविेतील ववभशष् अ् बिलण्याचा प्रकार हाणनू पाडण्यात आला असला तरी 
परत तयाच खरेिी प्रकक्रयेचा अवलींब करुन सिर डायभलसेस मभशन खरेिी 
करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार तयात काय 
आढळून आले आहे व तयानसुार पढेु काय कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील स्जल्हा/उपस्जल्हा रुग्णालयाींकरीता १०२ डायलेसीस मशीन खरेिी 
करण्यासाठी आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्ग त ननवविा क्रमाींक ई-२१० प्रभसध्ि 
करण्यात आली आहे. सिर उपकरणाच्या ववननिेशात CE आझण USFDA 
प्रमाणपत्र असण्याची अ् अननवागय करण्यात आली आहे. 
     CE आझण USFDA प्रमाणपत्र असलेल्या नामाींककत कीं पनीकडील उतकृष् 
उपकरणे रुग्णाींकरीता उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने ही अ् घालण्यात आली आहे. 
(२) डायलेसीस मशीन खरेिी सींििागत आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्ग त प्रभसध्ि 
करण्यात आलेल्या ननवविेच्या अनुर्षींगाने खालील तीन कीं पन्याींकडून ननवविा प्राप्त 
झाल्या आहेत- 
     १) Bbraun Medical India Pvt Ltd 
     २) Fresenius Medical Care India Pvt Ltd 
     ३) Nipro Medical India Pvt Ltd 
(३) हे खरे नाही. 
     Critical Care साठी आवश्यक असलेल्या उपकरणाींमध्ये CE आझण 
USFDA प्रमाणपत्र असावे हा ननणगय सिर डायलेभसस मशीनची खरेिी प्रकक्रया 
सुरु होण्यापवुीच दिनाींक १२.०६.२०१३ च्या कें द्रीय खरेिी सभमतीच्या बैठकीत 
घेण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत  नाही 

----------------- 
  

बुलढािा जजल्ह्यातील खामगाि शहरातील उपजजल्हा सामान्य रुग्िालयातील  
िैद्यिीय अधधिारी याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६९) *  ४१४६५   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांि), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा स्जल्ह्यामधील सामान्य रुग्णालय, उपस्जल्हा सामान्य रुग्णालय व 
ग्रामीण रुग्णालयात मींजूर असलेल्या ७५३ पिाींपकैी तब्बल १९६ वदै्यकीय 
अधधकारी व कमगचाऱ्याींची पिे ररक्त आहेत तयामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील रुग्णाींची गैरसोय लक्षात घेता येथील ररक्त पिे 
िरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     बुलढाणा स्जल्ह्यामध्ये १ स्जल्हा रुग्णालय, २ सामान्य रुग्णालये, १ 
उपस्जल्हा रुग्णालय व १२ ग्रामीण रुग्णालये सुरु आहेत. सिर रुग्णालयाींमध्ये 
ग्-अ ते ग्-ड सींवगागची एकुण १२०९ पिे मींजूर असून तयापैकी ९२३ पिे 
िरलेली व २८६ पिे ररक्त आहेत. तथावप उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी व 
कमगचारी याींचे मार्ग त रुग्णाींना आवश्यक रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
(२) सन २०१५ मध्ये वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागतील १० वैद्यकीय 
अधधका-याींना बुलढाणा स्जल्ह्यामध्ये ननयुक्ती दिली आहे. तसेच वदै्यकीय 
अधधकारी ग्-अ सींवगागतील ररक्त पिाींवर १५ अस्थायी वदै्यकीय अधधका-याींना 
ननयुक्ती िेण् यात आली आहे. ग्-क व ग्-ड सींवगागची ररक्त पिे िरण्याची 
कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज् यातील अांगििाडी िमचचा-याांनी त् याांच् या प्रलांबबत 
विविध मागण् यासांदभाचत िेलेल्या आांदोलनाबाबत 

(७०) *  ४३३८९   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन ि्ोरे 
(मुरबाड), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.नरहरी णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उसमानाबाद), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरना्), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), अॅड.गौतम चाबुिसिार (वपांपरी), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), 
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श्री.सांजय िेळिर (ठािे) : सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अींगणवाडी कमगचाऱ् याींनी त याींच् या प्रलींत्रबत ववववध मागण् याबाबत 
दिनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी आझाि मिैान येथे एक दिवसीय आींिोलन केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींिोलनकतयाग कमगचाऱ्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्या कोणकोणतया 
आहेत, 
(३) असल्यास, तयापैकी कोणकोणतया मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच, उवगररत मागण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) राज्यातील अींगणवाडी कमगचाऱ्याींनी तयाींच्या प्रलींत्रबत 
ववववध मागण्याींबाबत दिनाींक ०२/०२/२०१६ रोजी आझाि मिैानावर धरणा 
कायगक्रम आयोस्जत केला होता.    
(२) अींगणवाडी कमगचाऱ्याींच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत. 
     i) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजनेचे कायमस्वरुपी शासकीय 
वविागामध्ये रुपाींतर करावे. 
     ii) अींगणवाडी सेववका/मितनीस याींना शासकीय कमगचाऱ्याींचा िजाग िेऊन 
अनकु्रमे ततृीय व चतुथग वेतनशे्रणी व महागाई ितता व अन्य ितते िेण्यात यावे. 
     iii) अींगणवाडी सेववका व मितनीस याींना रुपये ५,०००/- िाऊबीज िे् 
िेण्यात यावी.    
     iv) अींगणवाडी सेववका/मितनीसाींना िरवर्षी स्जल्हा पररर्षि व 
महानगरपाभलकेतील भशक्षकाींप्रमाणे मे मदहन्याची पगारी सुट्टी िेण्यात यावी. 
     v) अींगणवाडी सेववका/मितनीसाींना राज्य कामगार ववमा योजना लागू 
करा. 
     vi) भशक्षण अधधकार कायिा (आर्ीई) अींतगगत असलेला पूवग प्राथभमक 
भशक्षणासाठीचा ननधी अींगणवाडयाींकड े वगग करण्यात यावा खाजगी बालवाडी व 
अींगणवाडी यामधील पायािूत सोई समान भशक्षण व अन्य सेवाचे समाननकरण 
करावे व अींगणवाडी व बालवाडीतील पवूगप्राथभमक भशक्षणाचे माध्यम मातिृार्षा 
असावी. 
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     vii) एल.आय.सी. योजनेअींतगगत अींगणवाडी सेववका/मितनीस याींना 
एकरकमी लाि िेण्याच्या योजने सींबींधीच्या शासन ननणगय दिनाींक ३०/०४/२०१४ 
मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी. 
     अ) अींगणवाडी सेववकाींना व भमनी अींगणवाडी सेववकाींना प्रतयेक पूणग 
केलेल्या वर्षागसाठी एक मदहन्याचे वेतन िेण्यात यावे व एक लाख रुपयाींची 
मयागिा काढून ्ाकण्यात यावी. 
     ब) अींगणवाडी मितनीसाींना प्रतयेक पूणग सेवा केलेल्या वर्षागसाठी िीड 
मदहन्याचे वेतन िेण्यात यावे व ७५ हजार रुपयाींची मयागिा काढून ्ाकण्यात 
यावी. 
     क) अींगणवाडी सेववका/मितनीसाींना सेवाननवतृती लाि दिल्याभशवाय सेवा 
समाप्त करण्यात येऊ नये. 
     ड) सिरहू सेवाननवतृती लाि योजना २००८ सालापासून लागू करण्यात 
यावी. 
(३) व (४) उपरोक्त नमूि अींगणवाडी कमगचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत केलेली 
कायगवाही खालीलप्रमाणे आहे. 
     i) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र शासन पुरस्कृत योजना 
असल्यामुळे सिर योजना कायमस्वरुपी शासकीय वविागामध्ये रुपाींतर करावयाचे 
झाल्यास तयास कें द्र शासन स्तरावरुन ननणगय घेणे आवश्यक आहे. 
     ii) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र शासनाची योजना असून 
ती राज्य शासनामार्ग त राबववण्यात येत आहे. एकास्तमक बाल ववकास सेवा 
योजनेच्या मॅन्यूअल प्रमाणे अींगणवाडी सेववका/ मितनीस ही पिे मानधनी 
स्वरुपाची असून तयाचे अींगणवाडीतील कामकाजाची वेळी ही र्क्त चार तास 
आहे. तयामुळे तयाींना शासकीय कमगचा-याचा िजाग िेणे सींयुक्तीक होणार नाही. 
मा. सवोच्च न्यायालयाने Civil appeal Nos. ४९५३-४९५७ of १९९८ state of 
Karnataka Vs. Ameerabi & others याप्रकरणी दिनाींक ७.१२.२००६ रोजी  
अींगणवाडी सेववका/मितनीस ही मानधनी पिे असून तयाींची पिे ही Civil Posts 
नाहीत असा ननणगय दिलेला आहे. 
     अींगणवाडी सेववका/मितनीस ही मानधनी पिे असल्यामुळे तयाींना शासकीय 
कमगचाऱ् याींचा िजाग नाही. तयामुळे तयाींना शासकीय कमगचा-याींप्रमाणे वावर्षगक 
वेतनवाढ िेता येणे शक्य नाही. तसेच तयाींना शासकीय कमगचा-याींनुसार महागाई 
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ितता िेता येत नाही. तथावप, अींगणवाडी सेववकेला ५ वर्षग अनुिवानींतर रु.३१/- 
इतकी वाढ मानधनामध्ये करण्यात येते. 
     iii) सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या िोन वर्षागची िाऊबीज िे् अिा 
करण्याबाबत शासन ननणगय दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी ननगगभमत करण्यात 
आला आहे. तयानुसार रुपये १०००/- प्रमाणे अींगणवाडी कमगचाऱ्याींना िाऊबीज िे् 
अिा करण्यात आली आहे.  
     iv) अींगणवाडी सेववका व मितनीस मानधनी कमगचारी असल्यामुळे शासन 
सेवेतील मदहला कमगचाऱ् याींप्रमाणे रजा िेय नाहीत. 
     तथावप, कें द्र शासनाच्या दिनाींक ९ जुलै, २०१० च्या पत्रानुसार अींगणवाडी 
सेववका व मितनीस याींना प्रसुती रजा १८० दिवस व गिगपात रजा ४५ दिवस 
िेण्यात येतात. 
     तसेच ग्रामववकास वविागाचे पररपत्रक दिनाींक २९ एवप्रल, १९९१ अन्वये १६ 
दिवस ककरकोळ रजा, १२ दिवस सावगजननक सुट्टया, ८ दिवस दिवाळीची सुट्टी व 
१६ दिवस उन्हाळयाची सुट्टी अशा एकूण ५२ दिवसाींच्या पगारी सुट्टया िेण्यात 
येतात.  
     v) अींगणवाडी सेववका व मितनीस मानधनी कमगचारी असल्यामुळे राज्य 
कामगार ववमा योजना (इएसआय) लागू करता येत नाही.  
     vi) पूवगप्राथभमक भशक्षणासाठीचा ननधी अींगणवाडयाींकड े वगग करण्याबाबत 
कोणतेही धोरण नाही. 
     vii) अींगणवाडी सेववका/मितनीस याींना एल.आय.सी. योजनेअींतगगत 
सेवाननवतृतीनींतर एकरकमी लाि िेण्याबाबतच्या योजनेचा रे्र ववचार करण्याचा 
प्रस्ताव  शासनाच्या ववचाराधीन आहे. तयावेळी सींघ्नेच्या सूचनाींचा ववचार केला 
जाईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही.   

----------------- 
  

सत्री रुग्िालय दारेफळ (ता.बसमत, जज.हहांगोली) ये्े चिुीच्या 
पध्दतीने िुटुांब ननयोजन शसत्रकक्रया िेल्याबाबत 

(७१) *  ४९१४७   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली येथील स्त्री रुग्णालय िारेर्ळ (ता.बसमत, स्ज.दहींगोली) येथील 
साबेराबी शेख चाींिसाब या मदहलेच्या करण्यात आलेल्या कु्ुींब ननयोजन 
शस्त्रकक्रयेिरम्यान ्ाके मारण्याची सुई पो्ात रादहल्याची घ्ना दिनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सुई पो्ात रादहल्याने ऑपरेशनचे ्ाके वाळत नसल्याने तया मदहलेला 
पुन्हा माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये रुग्णालयात िाखल करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) * साबेराबी शेख चाींिसाव या कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया करण्यासाठी दि.२२ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी स्त्री रुग्णालय, बसमत येथे िाखल झाल्या होतया 
दि.२३.१२.२०१५ रोजी तयाींचेवर ्ाक्याची स्त्री नसबींिी कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया 
करण्यात आली. 
     * दि.२९.१२.२०१५ रोजी तयाींचे ्ाके काढण्याींत आले. ्ाके काढल्यानींतर 
जखम पूणग करुन न आल्यामुळे उपचार करणाऱ्या डॉक््राींनी पनु्हा ्ाके घातले. 
७ दिवस रुग्णालयात उपचारासाठी िाखल राहण्याींचा सल्ला दिला. 
     * दि.०२.०१.२०१६ रोजी सिर मदहलेने कौ्ुींत्रबक अडचणीच्या कारणास्तव 
डॉक््राींच्या सल्ल्याींववरुध्ि रुग्णालयातून सु्ी घेतली. तयानींतर तयाींनी सिर 
जखमेवर खाजगी डॉक््राींकडून उपचार करवनू घेतले. 
     * खाजगी डॉक््राींच्या सल्ल्यानसुार जखम मालीश करत असताींना 
दि.२१.०१.२०१६ रोजी तयातून सुई ननघाल्याचे सिर मदहलेने जबाबात साींधगतले. 
     * तथावप, पो्ामध्ये सुई असल्याबाबत सोनोग्रार्ी, पो्ाचा एक्सरे 
यासारख्या वदै्यकीय पुरावा असल्याचे त्रत्रसिस्यीय चौकशी सभमतीने केलेल्या 
चौकशीत आढळून आले नाही. 
(३) होय. 
     * सिर प्रकरणी प्राथभमक चौकशी दि.०१.०२.२०१६ रोजी वैद्यकीय 
अधधक्षक स्त्री रुग्णालय बसमत याींनी केली आहे. 
     * स्जल्हा शल्य धचककतसक दहींगोली याींनी ननयकु्त केलेल्या त्रत्रसिस्यीय 
सभमतीमार्ग त दि. ०१.०३.२०१६ रोजी चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
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(४) * सिरील िोन्ही चौकशी अहवाल मध्ये वदै्यकीय अधधकारी अथवा कमगचारी 
िोर्षी आढळून आल्याचे ननिशगनास आले नसल्याने, कायगवाही करण्याींत आलेली 
नाही. 
     *  तथावप िववषयात कु्ुींब ननयोजन. 
     * शस्त्रक्रीयेनींतर जींतुसींसगग होणार नाही यासाठी योग्य ती िक्षता 
घेण्याववर्षयी सींस्था प्रमुख, शस्त्रकक्रया करणारे वदै्यकीय अधधकारी, पररचारीका 
याींना स्जल्हा शल्य धचककतसक दहींगोली याींचेकडून सक्त सुचना िेण्यात आली 
आहे. 
     * कु्ुींब ननयोजन नुकसान िरपाई योजने अींतगगत कु्ुींब कल्याण 
शस्त्रकक्रया सींिभिगय प्रकरणासाठी स्जल्हास्तरीय गुणवतता आश्वासन उपसभमती 
मार्ग त खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी झालेल्या खचागची प्रनतपतूी िेण्याींववर्षयी 
कायगवाही सुरु आहे. 

----------------- 
पिोरे (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) लघ ुपाटबांधारे योजनेबाबत 

(७२) *  ४६७६२   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणोरे (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) लघुपा्बींधारे योजनेस महाराषट्र 
जलसींधारण महामींडळ ननणगय क्र.लपा/प्रमा/२०५४/६६८ दि. २८ माचग, २०१३ अन्वये 
१०६७.२० लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली असून 
सींबींधधत ठेकेिारास मींजूरी  दिली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये ककीं बहुना कोल्हापूर स्जल्ह्यामध्ये गतवर्षी अतयींत 
कमी प्रमाणात पाऊस पडल्याने पणोरे, (ता. पन्हाळा) पररसरामध्ये सींिाव्य 
पाणी ी्ंचाई सदृश्य स्स्थती ननमागण झाली असून शेती व वपण्याचे पाण्याववींना 
नागररकाींची स्स्थती अनतशय ियनीय झाली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सिर लघुपा्बींधारे तलावाचे ४० ते ५० ्क्के काम पुणग झाले 
असून बाींधकामाचे रु.२,३४,५४,५७१/-  व िूसींपािनासाठी रु.५१,००,०००/- लाख 
इतकी िेयके प्रलींबीत आहेत,  हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सिर पणोरे लघू पा्बींधारे तलावाचे उवगरीत काम पूणग 
करण्याकरीता प्रलींत्रबत िेयकासह उवगरीत ननधीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करणार आहे 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) सिर लघुपा्बींधारे तलावाचे काम ३० ्क्के पणूग झाले असून धरण 
बाींधकामाचे रुपये २,३४,५४,१३८/- व िूसींपािनासाठी (मोजणी र्ी) रुपये ५१,०००/- 
इतकी िेयके प्रलींत्रबत आहेत. 
(४) ननधी उपलब्धतेनुसार कामाचे ननयोजन करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

बुलढािा जजल् हा पररर्देच् या पडून असलेल् या स ् ािर मालमत् तेमुळे  
होत असलेल् या महसुली निुसानीबाबत 

  

(७३) *  ४७७६१   श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा स्जल् हा पररर्षिेची नागरी क्षेत्रातील स् थावर मालमत ता ववनावापर 
पडून असल् याचे शासनाच् या ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, स्जल् हा पररर्षिेकडून सिर स् थावर मालमत तेचे मुल् याींकन करण् यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) बुलढाणा स्जल् हा पररर्षिेने शहरात पूवीपासून िाड ेतत वावर दिलेल् या व् यापारी 
गाळयाींची सींख् या ककती व प्रत येकी बाजार िावाप्रमाणे ककती िाड े आकारणी 
करण् यात आलेली आहे, 
(४) तसेच उपयोगात नसलेल् या एकुण क्षेत्रर्ळावरील जागेवर शहरातील 
मोक् याच् या दठकाणी बी.ओ.्ी. तत वावर व् यापारी गाळे बाींधकाम करुन स्जल् हा 
पररर्षिेच् या उत पन् नात वाढ करण् याबाबत स्जल् हा पररर्षिेने कोणती कायगवाही केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) बुलढाणा स्जल्हा पररर्षिेचे शहरात एकूण ४ व्यापारी गाळे आहेत. स्जल्हा  
पररर्षिेने सन १९९८ बसून बचत िवन गाळे क्र. १ व माभसक िाड ेरु. ११२२/- 
गाळे क्र. २ चे माभसक िाड ेरु ११३२/- गाळे क्र. ३ चे माभसक िाड ेरु. १०६०/- व 
गाळे क्र ८ चे माभसक िाड े रु. ११०५/- आकारणी करुन िाड ेततवावर िेण्यात 
आलेली आहे. 
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(४) मौ. िाड येथील बी.ओ.्ी. ततवावर ववकभसत करावयाच्या जागेचे सुधाररत 
अींिाजपत्रकीय आराखड ेव नकाशे वास्तु ववशारिे याींना चालु सुचीनुसार रे्रसािर 
करण्याचे कळववण्यात आलेले आहे.  
     अ) बुलढाणा स्जल्ह्यातील इतर दठकाणी (मा.धाड वगळता) बी.ओ.्ी. 
ततवावर ववकास करण्यासाठी शासन ननणगय क्र. सींकुल २००६/प्र.क्र११९/पींग ७, 
दि.१/९/२००८ मध्ये नमुि असलेल्या मागगिशगक ततवानसुार वास्तुववशारि तथा 
प्रकल्प सल्लागार याींचे ननयकु्ती (सूची) करण्यासींबींधी कायगवाही स्जल्हा पररर्षि, 
बुलढाणा मार्ग त सुरु आहे. 

----------------- 
  

राज्यात १०८ रुग् ििाहहिा सेिा पुरवििाऱ्या बी.व्ही.जी. इांडडया  
प्रा शल. च् या रुग्ििाहहिा दरुुसती अभािी बांद असल्याबाबत 

(७४) *  ४७८७४   डॉ.तुर्ार राठोड (मुखेड) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माचग २०१४ पासून १०८ रुग्णवादहका सेवा पुरववणाऱ्या बी.व्ही.जी. 
इींडडया प्रा.भल. या कीं पनीकडून सेवा पुरववताना रुग्णवादहका िरुुस्ती अिावी बींि 
असणे व जुने ्ायर ररमोल्ड करुन वापरणे असे गींिीर प्रकार ननिशगनास आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच ककमान ६० रुग्णाींना प्रतयेक मदहन्याींत एका रुग्णवादहकेद्वारे सेवा िेणे 
अपेक्षक्षत असताना या रुग्णवादहका िरुुस्ती व ्ायर अिावी बींि असल्याने 
ककमान ठरवनू दिलेले काम या रुग्णवादहकाींद्वारे होत नाही, तयामुळे रुग्णाींकड े
िलुगक्ष झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींि असलेल्या रुग्णवादहकेसोबतच चालू रुग्णवादहका सुध्िा 
नाींिेड स्जल्ह्यातील शासकीय आयवेुदिक रुग्णालय पररसरात थाींबववण्यात येऊन 
ग्रामीण रुग्णाींना रुग्णवाहीका उपलब्ध नसल्याचे साींगण्यात येत आहे व या 
कीं पनीद्वारे सेवा िेण्यात ्ाळा्ाळ करण्यात येत आहे, अशीच पररस्स्थती पूणग 
राज्यात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कीं पनीला सींचालक, राषट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, स्जल्हा 
शल्य धचककतसक, नाींिेड याींनी नो्ीस िेऊनही बी.व्ही.जी. कीं पनीच्या कायागत 
सुधारणा होत नसल्यामुळे याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे, 
(५) नसल्यास, तयामागची सवगसाधारण कारणे काय ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     मे. बीव्हीजी इींडडया भल. कीं पनीकडून सेवा पुरववताना रुग्णवादहका या र्क्त 
Servicing, Maintenance व वाहनाींच्या अतयावश्यक िरुुस्तीसाठी तातपुरतया 
कालावधीसाठी Service Centre मध्ये पाठववल्या जातात. 
    राज्यातील काही िागामधील तसेच अनतिगुगम िागातील रस्तयाींची 
पररस्स्थती खराब असल्यामुळे ्ायर लवकर खराब होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या ननवविा व करारामध्ये या प्रकारचे 
कोणतेही रुग्णाींचे बींधन नाही. तथावप, मध्यवती सींपकग  कक्षामध्ये (्ोल फ्री १०८) 
िरुध्वनीद्वारी अपातकालीन वेद्यकीय सेवेसाठी आलेल्या प्रतयेक रुग्णास मोर्त 
सेवा दिली जाते. आतापयतं ६ लाख ५० हजारापेक्षा जास्त रुग्णाींना आपतकालीन 
सेवा िेण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषट्र आपतकालीन वदै्यकीय सेवा प्रकल्पाद्वारे नाींिेड स्जल्ह्यातील 
असणाऱ्या रुग्णवाहीका या रुग्ण घेवून आल्यानींतर र्क्त तातडीचे जीवनावश्यक 
और्षधे याींचा अनतररक्त साठा घेण्यासाठी तसेच इतर आवश्यक और्षधे घेण्यासाठी 
व तातडीचे रुग्णवादहकेची तपासणी व िरुुस्तीसाठी शासकीय रुग्णालय पररसरात 
थाींबववण्यात येवून तातकाळ रुग्णवादहका पवुीच्या दठकाणी पाठववण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (हदांडोशी, मुांबई) २५ एिराच्या हरीतपट्टयातील 

खोदिाम िरण्याच्या िामास हररत लिादाने स्धगती हदल्याबाबत 
  

(७५) *  ४४२४५   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), 
श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  



87 

(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाींव पवेूकडील, सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या २५ 
एकराच्या हरीतपट्टयातील दिींडोशी पररसरात, खोिकाम करण्याच्या कामास, 
दिनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी राषट्रीय हररत लवािाने स्थधगती दिली, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, राषट्रीय हररत लवािाने, २५ एकराचा हरीतपट्टा हा वन वविागात 
येत नसताींनाही स्थधगती िेण्याची कारणे काय आहेत 
(३) तसेच, सिरहू २५ एकराच्या हररत पट्टयात झाड,े ्ेकडया नष् होत 
असलेल्या पयागवरणाच्या हानीबाबत राज्य शासनाने िखल घेऊन अद्याप याबाबत 
कोणती कायगवाही केली आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राषट्रीय हररत लवािाने दिींडोशी सवे क्रमाींक २३९ 
च्याबाबत पररसरात डोंगर, उतखनन, वकृ्षतोड व वनजमीन वळतीकरणास मनाई 
करुन सिर  क्षेत्राला सींरक्षण िेऊन "जैसे थे" पररस्स्थती ठेवण्याबाबत दिनाींक 
१३.०१.२०१६ रोजी आिेश पाररत केले आहेत. 
(२) सिरचे क्षेत्र सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाबाहेरचे खाजगी क्षेत्र आहे. तथावप 
सिर क्षेत्र सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या पयागवरणीय सींवेिनशील क्षेत्रात येत 
असल्याने सिरची स्थधगती िेण्यात आली आहे. 
(३) सिर क्षेत्र हे सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या बाहेरील खाजगी क्षेत्र 
असल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
    सिरचे क्षेत्र खाजगी क्षेत्र असल्याने वनवविागामार्ग त कायगवाही करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पा्री (जज.चांद्रपूर) पररसरात िाघाांच्या चार बछड्याांचा िालेला मतृ्य ू

(७६) *  ४३४६०   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिि), 
श्री.िृष्ट्िा गजबे (आरमोरी), श्री.शरददादा सोनाििे (जनु्नर), श्री.हदलीप िळसे-
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पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल्ह्यातील पाथरी पररसरात िुकेने तडर्डून वाघाींच्या चार 
बछड्याींचा मतृयू झाल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान  
ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चार बछडयाींपकैी िोन बछड्याींचा मतृयू पाथरी व भसींिेवाही 
येथे पशुवदै्यकीय अधधकारी उपलब्ध नसल् याने उपचाराअिावी झाला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, एकाचवेळी चार वपल्ल्याींना जन्म िेणारी वाघीणही बेपतता आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बछड्याींच्या मतृयुची चौकशी करण्याचे आिेश मा. मींत्री, वने 
याींनी दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार िोर्षीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर स्जल्ह्यातील पाथरी पररक्षेत्रामध्ये दिनाींक 
२७.१२.२०१५ रोज ४ बछड्याींचा मतृयू पो् ररकामे असल्यामुळे व तीव्र थींडीचे 
वातावरणामुळे झाल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
(२) उपरोक्त ४ बछड्यापैकी तीन बछड ेमतृावस्थेत आढळले तर गींिीर आजारी 
स्स्थतीतील वाघाचे बछड्यास उपचाराकरीता पशुवेद्यककय िवाखाना पाथरी, येथे 
अद्ययावत सुववधा नसल्याकारणाने पशुधन ववकास अधधकारी ह्याींच्या 
सल्ल्यानुसार सिर बछड्यास चींद्रपूर येथील स्जल्हा पशुवदै्यकीय सवगधचककतसालय 
येथे नेण्यात आले. उपचारािरम्यान बछड्याचा मतृयू झाला. 
(३) व (४) हे खरे आहे. 
(५) दिनाींक २७.१२.२०१५ रोजी वाघाचे ४ बछड्याींचे मतृयचेू कारण काय व 
वपल्लाींची आई बेपतता होणे या सींबींधी सवग समावेशक चौकशी करण्यास वविागीय 
वन अधधकारी, चींद्रपूर (प्रािेभशक वनवविाग) याींचे अध्यक्षतेखाली १२ जणाींचे 
सभमतीचे गठन करण्यात आले आहे. या सभमतीमार्ग त चौकशीची कायगवाही सुरु 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाि जजल्ह्यामध्ये शालेय विद्यार्थयाांना िुष्ट्ठरोगाची लागि िाल्याबाबत 
  

(७७) *  ४९३०४   श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव स्जल्ह्यामध्ये राषट्रीय कुषठरोग ननवारण कायगक्रमातींगगत करण्यात 
आलेल्या शालेय आरोग्य तपासणीत २७ शालेय ववद्याथ्यांना कुषठरोगाची लागण 
झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, कुषठरोगाला आळा घालण्याच्या दृष्ीने तसेच ज्याींना कुषठरोग 
झाला आहे, तयाींच्याकडून आजाराचा रै्लाव होवनू इतराींना लागण होवू नये 
म्हणनू शासनाने कोणती प्रनतबींधातमक उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत 
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) जळगाव स्जल्ह्याींमध्ये िरवर्षागप्रमाणे माहे जूलै 
२०१५ ते सप् े्ंबर २०१५ या कालावधीमध्ये शाळा सवेक्षण घेण्यात आले तया 
मध्ये स्जल्ह्यातील एकूण ६४१ शाळाींच्या तपासणी मध्ये १,३३,४०० ववद्याथ्याचंी 
कुषठरोगववर्षयक तपासणी केली असून तयामध्ये १८ असाींसधगगक रुग्ण व ३ 
साींसधगगक रुग्ण असे एकूण २१ रुग्ण आढळून आले असून १८ मुलाींवर 
असाींसधगगक कुषठ रुग्णाींसाठीचा बहूववध और्षधोपचार डडसेंबर, २०१५ ते रे्ब्रवुारी, 
२०१६ िरम्यान पूणग करण्यात आला असून उवगररत ३ साींसधगगक रुग्णाींना बहुववध 
और्षधोपचार सुरु आहेत. सवग रुग्णाींची तपासणी िरमहा करण्यात येत आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या मागगिशगक सुचनाींनुसार महाराषट्र राज्यात िरवर्षी जून ते 
सप् े्ंबर  या कालावधीमध्ये शालेय सवेक्षण, व इतर कालावधीत ववशेर्ष कृषठरोग 
शोध व उपचार मोदहम आरोग्य सेवेतील सवग कमगचारी व आशा मार्ग त घरोघर 
िे्ी िेऊन आरोग्य भशक्षण िेवनू तपासणी करण्यात येते. शोधलेल्या सवग 
कुषठरोगाची वदै्यककय अधधकाऱ्याींमार्ग त रोग ननिान करुन बहुननध और्षधोपचार 
सवग शासककय, ननमशासककय िवाखान्याींमध्ये मोर्त िेण्यात येतो. कुषठरोग हा 
मायक्रोबॅक््ेरीयन लेप्री या स्जवाणमुूळे होणारा आजार आहे. याचा अधधशयन 
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काळ ३ ते ५ वर्षग इतका असून उपचार न घेतलेल्या साींसधगगक रुग्णाींच्या 
भशींकण्यातनू, खोकल्यातून आझण श्वासोच्छवासाद्वारे १० ते १५ ्क्के रुग्ण रोग 
प्रसार करतात. कुषठरोगासींबींधी रोगप्रनतबींधक उपायाकररता कुठल्याही प्रकारची 
प्रनतबींधातमक लस नाही. कुषठरोगास आळा घालण्याकररता लवकरात लवकर 
ननिान व ननयभमत बहुववध और्षधोपचार हा एकमेव उपाय आहे. बहूववध 
और्षधोपचाराने रुग्ण १०० ्क्के ववनाववकृती बरा होतो. 
     सवगसामान्य जनतेला कुषठरोग ववर्षयक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होवनू 
कुषठरुग्णाने स्वत:हून तपासणीसाठी जवळच्या आरोग्य कें द्रात यावे या करीता 
आरोग्य भशक्षण व जनजागतृी कायगक्रमाींचे आयोजन केले जाते. तयामध्ये रेली, 
शालेय प्रश्नमींजुर्षा, आरोग्य कमगचारी व वदै्यकीय अधधकारी याींची कायगशाळा, 
समाजातील ववववध स्तरासाठी ग्चचाग या बरोबरच कुषठरुग्णाींसाठी ववकृती 
प्रनतबींध भशबीरे, आरोग्य कमगचारी व वदै्कीय अधधकारी याींचे कुषठरोग प्रभशक्षण 
सत्र, आरोग्य कमगचाऱ्याींद्वारे आरोग्य भशक्षणाधाररत घरोघर व्यक्ती सींपकग  
अभियान राबववणे व मोक्याच्या दठकाणी प्रिशगन, बॅनसग, पोस््सग, होडडगं, 
भिींतीवरील म्हणी, हस्तपत्रत्रका वा्प करणे इ. उपक्रम घेतले जातात. आरोग्य 
वविागाच्या कमगचाऱ्याींमार्ग त ननयभमत िे्ीद्वारे कुषठरोगाबाबतच्या सींशनयताची 
तपासणी व वैद्यकीय अधधकारी याींच्या मार्ग त ननिान ननस्श्चती केली जाते. 
आरोग्य भशक्षण व जनजागतृीद्वारे स्वत:हुन तपासणीसाठी आलेले रुग्ण, प्रा. आ. 
कें द्र व इतर रुग्णालयात बाह्यरुग्ण वविागात तपासणीद्वारे सापडलेले रुग्ण 
सवगसाधारण आरोग्य सेवेतील कमगचाऱ्याींनी व शहरी वविागात कुषठरोग 
कमगचाऱ्याींनी शोधलेल्या सींशयीतनू ननिान ननस्श्चत झालेले रुग्ण, ववशेर्ष 
सवेक्षणामध्ये सापडलेले रुग्ण आझण वावर्षगक कुषठरोग शोध मोदहमेतनू शोधण्यात 
आलेले नववन रुग्ण याींना तवरीत बहुववध और्षधोपचाराखाली आणण्यात येते. 

----------------- 
  

बाबुडी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) ये्ील ग्रामपांचायतीमध्ये  
शासिीय योजनाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

(७८) *  ४१९००   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुडी (ता.पारनेर, स्ज.अहमिनगर) येथील ग्रामपींचायतीत १२ व १३ व्या 
ववतत आयोगानुसार ग्रामननधी, पाणी पुरवठा योजना, अन्न सुववधा इतयािी 
ववववध कामाींसाठी या योजनेंतगगत भमळालेल्या सुमारे ३२ लाख ६२ हजार 
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रुपयाींच्या शासकीय ननधीचा ततकालीन ग्रामसेवक व सरपींच याींनी सींगनमताने 
अपहार केल्याचे दिनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयात काय 
आढळून आले व सींबींधधत िोर्षीींकडून सिरहू रक्कम वसूल करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तयाींच्याववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) या प्रकरणाची पींचायत सभमती, पारनेर मार्ग त चौकशी करण्यात आली असून 
चौकशीत ततकालीन सरपींच श्री. रमेश हरीिाऊ गवळी व ततकालीन ग्रामसेवक 
राजु उमाजी प्ेकर िोर्षी असल्याचे आढळून आले आहेत. तथावप, सींबींधधत 
िोर्षीींकडून सिर रक्कम अद्याप वसूल करण्यात आलेली नाही. 
(३) ततकालीन िोर्षी सरपींच श्री. रमेश हरीिाऊ गवळी व ग्रामसेवक श्री. राज ू
उमाजी प्ेकर याींच्याववरुध्ि रु.३२,६२,०६८/- इतक्या रकमेचा अपहार केल्याबाबत, 
सुपा पोलीस स््ेशन येथे एर्.आर. आय. १९८/२०१५ अन्वये कलम ४०७, ४२०, 
२०१, ३४ नुसार दि. २०.१२.२०१५ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला असून 
ततकालीन ग्रामसेवक श्री. राजू उमाजी प्ेकर याींना सेवेतून ननलींत्रबत करण्यात 
आले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  

एटापल्ली ग्रामीि रुग्िालयातील (जज.गडधचरोली) िदैयिीय अधधिाऱ्याला 
ननलांबबत िरण्याच्या मागिीबाबत 

  

(७९) *  ३९८१५   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-
पाटील (शशडी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे तुमरगुडा (ता.ए्ापल्ली, स्ज.गडधचरोली) येथील गरीब आदिवासी 
श्री.तोंिे मुरा पो्ावी याचा एकुलता एक सींिीप नावाचा िहा वर्षीय मुलाचे दिनाींक 
१३ जानेवारी २०१६ रोजी ए्ापल्लीच्या ग्रामीण रुग्णालयात मतृयूमुखी होऊन 
ग्रामीण रुग्णालयाने रुग्णवादहका उपलब्ध करुन न दिल्याने मुरा पो्ावी याने 
मतृयिेह खाींद्यावर घेऊन पतनीसह हींबरडा र्ोडत सात ककलोभम्र ए्ापल्लीवरुन 
आपल्या गावी घेऊन गेल्याची सींतापजनक व धक्कािायक मादहती  दिनाींक  १४ 
जानेवारी २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननिेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त गींिीर व सींतापजनक प्रकाराची मादहती नागररकाींना होताच 
ए्ापल्ली ग्रामीण रुग्णालयातील विैयकीय अधधकाऱ्यास ननलींत्रबत करण्याबाबतची 
मागणी तसेच ए्ापल्ली बाजारपेठ बींि ठेवनू चक्काजाम आींिोलन केल्यानींतरही 
िोर्षीींवर कारवाई झालेली नसल्यामूळे दिनाींक २० जानेवारी, २०१६ पासून 
नागररकाींनी बेमूित उपोर्षण सुरु केले होते, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास या गींिीर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी नागररकाींनी केलेल्या सहा मागण्या सींििागत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) अद्याप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    ग्रामीण रुग्णालय ए्ापल्ली, स्ज.गडधचरोली येथे दि.१२.०१.२०१६ रोजी सींिीप 
तोंिे पो्ावी, वय १० वरे्ष (मुलगा) रा. तुमरगुींडा, ता. ए्ापल्ली हा रुग्ण िरती 
झाला होता. सिर रुग्णाींवर आवश्यक और्षधोपचार करण्यात आला असून 
दि.१३.०१.२०१६ रोजी िपुारी १ वाजता पनु्हा सिर रुग्णची प्रकृती त्रबघडल्याने 
सिर रुग्णावर पुन्हा उपचार सुरु करण्यात आले. सींध्याकाळी रुग्णाची प्रकृती 
गींिीर झाल्याने सींिभिगत करणे आवश्यक होते. तथावप, रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी 
तयास नकार दिला व स्वत:च्या जबाबिारीवर सींमतीपत्र भलहून िेऊन रुग्णास घरी 
नेले. दिनाींक १३.०१.२०१६ रोजी मुलाची प्रकृती आजार गींिीर झाल्याने मतृय ू
झाला. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) प्रस्तुत घ्नेची दि.१५.०१.२०१६ रोजी शरीर ववकृती शास्त्रज्ञ, वगग-१, सामान्य 
रुग्णालय, गडधचरोली  याींनी चौकशी केली तसेच दि.१६.०१.२०१६ रोजी स्जल्हा 
शल्य धचककतसक, सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली व दि.१७.०१.२०१६ रोजी 
उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मींडळ, नागपूर याींनी चौकशी केली. 
     प्रस्ततु घ्नेबाबत चौकशी अहवालात नमूि वस्तुस्स्थतीवरुन वदै्यकीय 
अधधकारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत, अनधधकृत गैरहजर असणे, 
लोकप्रनतननधीींशी वागणकू चाींगली नसणे तसेच उपचारासाठी िाखल झालेल्या 
रुग्णाींना व्यवस्स्थतपणे समुपिेशन न करणे इतयािी बाबी ननिशगनास आल्याने 
सिर घ्नेस जबाबिार वदै्यकीय अधधक्षक व वैद्यकीय अधधकारी याींना ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. 
(४) सिर घ्नेच्या अनुर्षींगाने वदै्यकीय अधधक्षक व वदै्यकीय अधधकारी याींना 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. नागररकाींकडून वदै्यकीय अधधकारी याींची ररक्त 
पिे तातडीने िरण्याची मागणी होती. सिर मागणी पूणग करण्याकरीता ग्रामीण 
रुग्णालय ए्ापल्ली येथील वदै्यकीय अधधकारी याींची िोन्ही ही ररक्त पिे 
िरण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

घोडबांदर रोड (जज.ठािे) ये्ील सुरज पािच ने िन  
विभागाची एि हेक्टर जशमन बळिाविल्याबाबत 

(८०) *  ४४६९३   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घोडबींिर रोड (स्ज.ठाणे) येथील सुरज पाकग ने वन वविागाची एक हेक््र 
जभमन बळकाववल्याबाबत वन वविागाने केलेल्या सवेक्षणात ननिशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षग 
काय आहेत तद्नुसार अनतक्रमण काढून ्ाकण्याबाबत वविागाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) सिर अनतक्रमण काढून ्ाकले नसल्यास याप्रकरणी िलुगक्ष करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) घोडबींिर रोड (स्ज.ठाणे) येथील सुरज पाकग ने सींजय 
गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या अींिाजे एक हेक््र जभमनीवर अनतक्रमण केल्याचे 
तालुका ननररक्षक िूमी अभिलेख याींच्या द्वारे (TILR) केलेल्या सवेक्षणात 
ननिशगनास आले. 
(२) प्रकरणी वनवविागाने सुरज वॉ्र पाकग चे व्यवस्थापक जयेश मुच्छाला याींचे 
ववरुध्ि दिनाींक ६.०१.२०१० रोजी गुन्हा नोंिववला , तसेच माहे रे्ब्रुवारी, माचग, 
२०११ मध्ये सिरचे अनतक्रमण ननषकाभसत करण्यात आले. सिर ननषकासनासाठी 
झालेला खचग सुरज वॉ्र पाकग  याींचे व्यवस्थापकाकडून वसूल करण्यात आला 
आहे. 
     सींबींधधताववरुध्ि प्रथम वगग न्यायिींडाधधकारी, न्यायालय, क्र. १, ठाणे याींचे 
न्यायालयात र्ौजिारी प्रकरण िाखल करण्यात आले होते, मात्र न्यायालयाने 
दिनाींक १६.०७.२०१४ रोजी पाररत केलेल्या आिेशान्वये आरोपीची ननिोर्ष मुक्तता 
केली आहे. 
     या व्यनतररक्त सुरज वॉ्र पाकग  याींचे खाजगी क्षेत्राच्या सींजय गाींधी 
राषट्रीय उद्यानाच्या सींयकु्त हद्दीवर सलोह कॉक्री्ची भिींत बाींधण्यात आली आहे. 
(३) सुरज वॉ्र पाकग ने झालेले अनतक्रमण माहे रे्ब्रुवारी, माचग, २०११ मध्ये 
ननषकाभसत करण्यात आलेले असल्याने सींबींधधताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील अना् ननराधार बालिाांचे गेल्या दोन िर्ाचचे  
अनदुान अदयापही शासनाने न हदल्याबाबत 

(८१) *  ३९७५८   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.मनोहर भोईर (उरि), 
श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सरदार 
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ताराशसांह (मुलुांड), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), 
श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपूरी), श्री.मधिुरराि चव्हाि (तुळजापूर), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े(अक्िलिोट), 
श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.प्रिाश 
सुिे (मागाठािे), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), 
श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठि), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीि), श्री.राधािृष्ट् ि 
विखे-पाटील (शशडी), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याि पजश्चम), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), 
श्री.धैयचशील पाटील (पेि), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अननल 
बाबर (खानापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेिासा), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय 
साििारे (भुसािळ), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.शशरीर्दादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.किसन ि्ोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८० हजार अनाथ ननराधार बालकाींचे गेल्या िोन वर्षागचे १९६ को्ी 
आझण चालू वर्षागचे सुमारे ८० को्ी असे २३६ को्ी रुपयाींचे अनिुान अियापही 
शासनाने दिले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास 
आले, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच बीपीएल िराने ववतरीत करण्यात येणारा गहू, ताींिळाचा पुरवठा बींि 
करण्यात आल्याने राज्यातील अनाथ व ननराधार बालकाींवर उपासमारीची वेळ 
आली, हे ही  खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त अनुिान बींि करण्याची कारणे काय आहेत व सिर अनिुान 
तातडीने िेण्याबाबत कोणकोणतया उपाययोजना केल् या आहेत 
(४) असल्यास, उपरोक्त अनिुान िेण्याबाबतची सिय:स्स्थती काय आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, 
      तथावप, पुवीचे प्रलींत्रबत व चालू वर्षागचे अनिुान अिा करण्यासाठी  एकुण  
रू.१७२.६८ को्ी  एवढ्या तरतिूीची आवश्यकता आहे. सन २०१५-१६ या चालू 
आधथगक वर्षागत रू.१६.२३ को्ी इतका ननधी अथगसींकस्ल्पत झाला असून यापैकी 
रू.११.३६ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. याभशवाय रू.७.३८ 
को्ी इतका ननधी पुनववगननयोजनाद्वारे उपलब्ध करण्यात येऊन सींबींधधताींना 
ववतरीत करण्यात आला आहे. सबब, उवगररत आवश्यक रक्कमेसाठी रू.१५६.४४ 
को्ी एवढया रक्कमेचा परुवणी मागणी प्रस्ताव ननयोजन वविाग व ववतत 
वविाग सािर करण्यात आलेला आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     उपासमारीबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) अनिुान बींि करण्यात आलेले नाही, तथावप, प्रलींत्रबत व ननयभमत 
अनिुान अिा करण्यासाठी ननयोजन वविाग व ववतत वविागास पुरवणी मागणी 
प्रस्ताव सािर करण्यात आलेला आहे . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

नाशशि जजल्हयात साडपेाच िोटी रुपये खचूचन बाांधण्यात आलेल्या  
नव्या रुग्िालयाचा िापर गोदाम म्हिनू होत असल्याबाबत 

(८२) *  ४६६५१   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाभशक स्जल्हयात तब्बल साडपेाच को्ी रुपये खचूगन बाींधलेल्या २०० 
खा्ाींच्या सुसज्य नव्या रुग्णालयाचा वापर सध्या गोिाम म्हणनू होत असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नाभशक स्जल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीत अनेक कक्षाींमध्ये अनेक 
रुग्ण जभमनीवर झोपून उपचार घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरचे २०० खा्ाींचे सुसज्य रुग्णालयाचा वापर रुग्णाींकररता न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच उक्त रुग्णालयाींचा वापर केव्हापासून रुग्णाींकररता करण्यात येणार 
आहे ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) इमारतीचा वापर भसींहस्थ कुीं िमेळयासाठीच्या आरोग्य सेवाींसाठी 
करण्याींत येत आहे. कुीं िमेळयाचा कालावधी सींपुष्ात आल्यावर पढुील कायगवाही 
करण्यात येईल. 

----------------- 
  

राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील गािाांमध्ये समशानशेड नसल्याबाबत 
  

(८३) *  ४६६९२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (स्ज.कोल्हापूर) येथील कोनोली, भिततमवाडी, जोगमवाडी, 
कुीं िारवाडी, झापाचीवाडी, पातारवाडी, खामकरवाडी, अस्वलवाडी, मालेवी, पाचेवाडी, 
वळवीं्वाडी, मालपवाडी येथे स्मशानशडे नसल्याचे माहे १२ जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मशानशेड नसल्याने पे्रत उघड्यावर व पावसाळयात पावसामध्ये 
पे्रत जाळावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्जल्हा पररर्षि कोल्हापूरकड ेवारींवार मागणी करुन 
िेखील कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर मागणीवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. सिर वाड्याींमध्ये स्मशानशेड बाींधण्याकरीता जागा उपलब्ध 
नसल्याने उक्त प्रकरणी कायगवाही करण्यात आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पाचगाि रामपूर सुर (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) 
नदीिर पुल िजा बांधारा उभारण्याबाबत 

  

(८४) *  ४७५४०   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा स्जल्हयातील मोहाडी तालुक्यातील पाचगाव रामपूर सुर निीवर पुल 
वजा बींधारा नसल्याने लाींबचा प्रवास करावा लागत असल्याने बींधारा 
उिारण्याबाबतची मागणी ग्रामस्थाींनी, लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ पासून 
वारींवार जलसींपिा वविाग याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१)  होय.  
(२) सुर निीवर बींधा-याच्या शखृींलेचा अ्यास क्षेत्रत्रय स्तरावर करण्यात आला. 
सूर निीचे काठ उींच नसल्यामुळे व निीचा उतार तीव्र असल्याने बींधारा स्थळावर 
अतयल्प पाणीसाठा ननमागण होतो. तसेच निीपात्रात खोलवर वाळू असल्याने 
बींधाऱ् यास आवश्यक पायवा कमी खोलीवर भमळत नाही व यामुळे बींधा-याची 
ककीं मत बरीच येऊन बींधारे शासन ननधागररत मापिींडात असर्ल ठरत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

उल्हासनगर (जज.ठािे) ये्ील शाांतीसदन महहला सुधारगहृातील रा म्हदेशी  
महहला गरोदर असल्याचे िदै्यिीय तपासिीत ननदशचनास आल्याबाबत 

(८५) *  ४४४०४   श्री.शरददादा सोनाििे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मदहला व बालकल्याण वविागाच्या उल्हासनगर मधील शाींतीसिन मदहला 
सुधारगहृातील २३ वर्षीय ब्रम्हिेशी मदहला गरोिर असल्याचे वदै्यकीय 
तपासणीत ननिशगनास आल्यानींतर मींत्रालयीन व वविागीय स्तरावर करण्यात 
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आलेल्या उच्च स्तरीय चौकशीनींतर दहल लाईन पोलीस ठाण्यात नींिा घोडरेाव व 
नतला सहकायग करणाऱ्याींववरोधात ६ मदहन्यानींतर गुन्हा िाखल करण्यात 
आल्याची बाब दिनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी पूणग झाल्यानींतर सुधारगहृाच्या अधधक्षक्षका 
नींिा घोडरेाव याींचेववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यास ६ मदहन्याींचा कालावधी 
लागण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच नींिा घोडरेाव याींचेवर यापूवी अनेक वेळा ननलींबनाची कारवाई करण्यात 
येऊन मदहला व बालववकास कल्याण वविागाच्या मींत्री महोियाींनी नींिा घोडरेाव 
दहला तातकाळ ननलींत्रबत करुन गुन्हा िाखल करण्याची भशर्ारस करुनही सींबींधधत 
नींिा घोडरेाव दहच्याववरुध्ि कारवाई करण्यास हेततू: ववलींब करणाऱ्या सींबींधीत 
अधधकाऱ्याींववरुध्ि काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) मींत्रालयीन व वविागीय स्तरावर करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये शाींतीसिन 
या शासकीय मदहला सुधारगहृातील अन्य ककती कमगचारी व अधधकारी चौकशीत 
िोर्षी आढळले, तयाींचेववरुध्ि तसेच तयाींना सहकायग करणाऱ्या सींबींधीत सवग 
शासकीय व खाजगी अधधकारी व व्यक्तीींववरुध्ि काय कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) आयकु्त, मदहला व बाल ववकास आयुक्तालय पणेु याींनी दि.१७/७/२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या ननिेशानुसार स्जल्हा मदहला व बाल ववकास 
अधधकारी, ठाणे याींनी दि.१९/७/२०१५ रोजी वररषठ पोलीस ननररक्षक, दहललाईन 
पोलीस ठाणे, स्ज.ठाणे याींची िे् घेऊन दि.२०/७/२०१५ रोजी सववस्तर तक्रार 
दिली होती. स्जल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी कायागलय, ठाणे याींनी 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर याींनाही दि.२३/७/२०१५ रोजी गुन्हा िाखल करुन 
घेणेबाबत सींबींधधताींना आिेश िेणेबाबत ववनींती केली होती. 
     तद्नींतर स्जल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, ठाणे कायागलयाने 
दि.१४/०८/२०१५ व दि.१५/१०/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये गुन्हा िाखल करुन 
घेणेबाबत पोलीस स््ेशनला पत्र दिले होते. तसेच प्रतयक्ष जाऊन ववचारणा केली 
होती. 



100 

     सिर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस ननररक्षक याींनी गुन्हा िाखल करुन 
घेण्यासाठी दि.६/१२/२०१५ व दि.७/१२/२०१५ रोजी पोलीस स््ेशनला उपस्स्थत 
राहणेबाबत िरूध्वनीवरुन कळववले. तयानुसार स्जल्हा मदहला व बाल ववकास 
अधधकारी, ठाणे याींनी दि.७/१२/२०१५ व दि.८/१२/२०१५ रोजी पोलीस स््ेशनमध्ये 
जावनू गुन्हा िाखल केला असून तयाचा गु.रु.नीं.३६९/१५ दि.८/१२/२०१५ असा आहे. 
(३) श्रीमती नींिा घोडरेाव याींना शासन आिेश दि.१७.७.२०१५ अन्वये ननलींत्रबत 
करण्यात आलेले आहे. गुन्हा िाखल करण्यासाठी वेळोवेळी स्जल्हा मदहला व बाल 
ववकास अधधकारी, ठाणे याींनी वरीलप्रमाणे पत्र व्यवहाराद्वारे व पाठपुरावा करुन 
गुन्हा िाखल करण्याबाबतची कायगवाही केली आहे. 
     गुन्हा िाखल करण्यास ववलींब झालेला नसल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत  
नाही. 
(४) वविागीय स्तरावर करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये शाींतीसिन या शासकीय 
मदहला सुधारगहृातील अन्य कमगचारी व अधधकारी चौकशीत िोर्षी असल्याचे 
ननिशगनास आले नाही. तयामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात सिाईन फ्लल्यिूर प्रनतबांधात्मि अशी 
िोितीच िायचिाही होत नसल्याबाबत 

  

(८६) *  ४२१६७   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम ्ोपटे 
(भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्रीमती 
ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्वाईन फ्लल्यूने माहे जानेवारी, २०१५ पयतं ५८६ जणाींचा मतृयू झाला 
तर पॉझझद्व्ह रुग्णाींची सींख्या ५९०० इतकी असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिशगनास आले, परींत ु यावर प्रनतबींधातमक अशी कोणतीच 
कायगवाही झाली नसल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच माहे डडसेंबर, २०१५ च्या सुरुवातीपासून हवेतील गारवा प्रचींड 
वाढल्यामुळे स्वाईन फ्लल्यू ववर्षाणूींच्या प्रसारासाठी हे वातावरण अनतशय पोर्षक 
असून माहे जानेवारी, २०१६ मध्येही हे वातावरण कायम रादहल्यामुळे राज्यात 
सींशनयत रुग्णाींची सींख्या वाढली असून माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये या आजाराने 
पाच जणाींना जीव गमवावा लागला असून दिनाींक २९ जानेवारी, २०१६ मध्ये ४४ 
सींशनयत रुग्णाींची नोंि झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार 
आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास तयाची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात माहे जानेवारी, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ अखेर ९०५ मतृयू व ८५८३ 

पॉझझद्व्ह रुग्ण होते. 
 राज्यात सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये १३५ मतृयू व ११३० पॉझझद्व्ह रुग्ण होते. 

स्वाईन फ्लल्यवूर प्रनतबींधातमक व ननयींत्रणातमक कायगवाही शासनामार्ग त 
करण्यात आली आहे. 

(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 डडसेंबर, २०१५ पासून स्वाईन फ्लल्य ू रुग्ण व मतृय ू मध्ये या आजाराची 

माहे वार आकडवेारी पादहली असता तुलनातमक दृषट्या घ् होताना दिसून 
आले आहे. 

 जानेवारी २०१६ या मदहन्यात स्वाईन फ्लल्यूमूळे ५ रुग्णाींचा मतृयू झाला 
आहे. तर २९ जानेवारी, २०१६ रोजी स्वाईन फ्लल्यूच्या ११ सींशनयत रुग्णाींना 
राज्यातील ववववध रुग्णालयामध्ये िरती करण्यात आले. 

(३) स्वाईन फ्लल्य ूप्रनतबींध आझण ननयींत्रणासाठी मुख्यतवे खालील कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 
 फ्लल्यू सदृश्य रुग्णाींचे ननयभमत सवेक्षण. 
 रुग्णाींवर वगीकरणानसुार ववनाववलींब उपचार. 
 उपस्जल्हा रुग्णालयात तसेच वैद्यकीय महाववद्यालय याींच्या रुग्णालयात 

ववलगीकरण कक्षाची स्थापना. 
 उपचार सुववधा असणाऱ्या सवग खाजगी रुग्णालयाींना स्वाईन फ्लल्य ू

उपचाराची मान्यता. 
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 आधथगकदृषट्या िबुगळ ग्ातील स्वाईन फ्लल्य ू रुग्णाींना व्हें्ीले्रवरील 
वैद्यकीय खचागची शासनामार्ग त प्रनतपतूी करण्यासाठी मुख्यमींत्री ननधीतून 
तरतुि. 

 राज्यातील ४ शासकीय प्रयोगशाळा मार्ग त मोर्त ननिान सुववधा. 
 खाजगी प्रयोगशाळाींना मान्यता िेण्यासाठी तज्ञ सभमतयाींची स्थापना. 
 ऑसेल्ॅमीवीरचा पुरेसा साठा. 
 िसुऱ्या व नतसऱ्या नतमाहीतील गरोिर माताींसोबतच मधुमेह, उच्च 

रक्तिाब असणाऱ्या व्यक्ती व आरोग्य कमगचारी याींना स्वाईन फ्लल्य ू
प्रनतबींधक लसीकरण. 

 महाराषट्र साथरोग प्रनतबींध व ननयींत्रण ताींत्रत्रक सभमतीची स्थापना. 
 अन्न व और्षध वविागामार्ग त सवग एक्स शेड्यलु्ड धारक और्षध 

िकुानाींमध्ये ऑसेल्ॅमीवीर उपलब्ध. 
 शासकीय आझण खाजगी डॉक््राींच्या स्वाईन फ्लल्यू कायगशाळा. 
 फ्लल्यू प्रनतबींधासाठी जनतेचे आरोग्य भशक्षण. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  

िाळिा तालुक्यात (जज.साांगली) िारिा खोरा अपारांपाररि ऊजाच सांस्ेने  
बायोगॅस सयांत्र पुरविण्याच्या िामात िेलेला गैरव्यिहार 

(८७) *  ४८३३९   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा), श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ 
(साांगली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वाळवा (स्ज.साींगली) तालुक्यात वारणा खोस अपारींपाररक ऊजाग ननमागण 
सींस्था, ऐतवड ेख.ु या सींस्थेने बायोगॅस सयींत्र पुरववण्याचे काम स्जल्हा पररर्षि व 
पींचायत सभमतीच्या माध्यमातून पुणग करताना कन्सल्न्सी म्हणनू प्रनत सयींत्र 
रुपये १२००/- ची रक्कम घेऊन तयाव्यनतररक्त शेतकऱ्याींची रुपये ९,०००/- ची 
सबभसडी ही घेतली असल्याची बाब शासनाच्या ननिशगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर सींस्थेने मागील १० वर्षागत बायोगॅस सयींत्राची कोट्यावधी 
रुपयाींची सबभसडी अशाचप्रकारे गैरमागागने घेवनू स्थाननक शेतकऱ्याींची र्सवणकू 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने शेतकऱ्याींची र्सवणकू करण्याऱ्याींववरुध् ि 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) नाही. 
     राषट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कायगक्रमाींतगगत बायोगॅस सयींत्राची 
उिारणीकामी ्नग की वकग र तथा स्वयींसेवी सींस्थाींना सहिागी करण्यात येते. सन 
२०१४-२०१५ पासून ्नग की ततवावर कामे सोपववल्यास, सिर सींयत्राींच्या 
िेखिालीसाठी ५ वर्षग हमी कालावधी कररता ्नग की र्ी रक्कम रुपये १,५००/- ही 
५ हप्तयात िेण्यात येते. २ ते ६ घन मी्र आकारमानाच्या बायोगॅस सयींत्र 
उिारणाऱ्या सवग साधारण लािाथ्यांस रुपये ९,०००/- व अनुसूधचत जाती/जमाती 
लािाथ्यासं रुपये ११,०००/- इतके अनिुान सयींत्रधारक लािाथ्यांच्या बकँ 
खातयामध्ये जमा करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जाफ्राबाद (जज.जालना) तालुक्यात टेंभूिी गटामध्ये राष्ट्रीय पािलोट 
िायचक्रमातांगचत िामात िालेला गैरव्यिहार 

(८८) *  ४७३३५   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जाफ्राबाि तालुक् यात (स्ज.जालना) े्ंिूणी ग्ामध्ये सन २००७ मध्ये राषट्रीय 
पाणलो् कायगक्रमातींगगत कामे झालेली असताींना  तयाच गावामध्ये परत 
एकास्तमक पाणलो् व्यवस्थापनाची (आय.ब्ल्यू.एम.पी) या योजनेतनू कामे 
िाखवनू बनाव् िेयके काढून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे नकुतेच माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जलसींधारणाच्या कामात झालेल्या अपहार प्रकरणी शासनाने 
सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(३) तद्नुसार यास जबाबिार असणाऱ्या तालुका कृर्षी अधधकारी, मींडळाधधकारी व 
अन्य िोर्षीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) ताराींककत प्रश्नाच्या अनुर्षींगाने चौकशी केली असता, गैरव्यवहार झाला 
नसल्याचे आढळले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

नाशशि ये्ील विभागीय सांदभचसेिा रुग्िालयातील विविध समसयाांबाबत 
  

(८९) *  ४१७२७   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक येधथल वविागीय सींििगसेवा रुग्णालयात ककग रोगाच्या ननिानासाठी 
आवश्यक असणारे भस्ीस्कॅन मभशन, ककग रोगावरील ककरणोतसराची यींत्रणा बींि 
पडलेली आहे तसेच मूत्रवपींड प्रतयारोपानासाठी आवश्यक मनुषयबळ व यींत्र सामुग्री 
अिावी हा वविाग कायागस्न्वत न होणे व रुग्णालयातील कायगरत असलेले अपुरे 
मनुषयबळ व ववववध समस्याींनी ग्रस्त असलेले रुग्णालय  वैद्यकीय सेवा 
भमळण्यापासून रुग्ण वींधचत राहत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केलेली आहे काय चौकशीत 
काय आढळून आलेले आहे 
(३) असल्यास, शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे 
(४) अद्याप कायगवाही केलेली नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अशींत: खरे आहे, 
     सी.्ी.स्कॅन यींत्र एक्सरे ्यबु ननकामी झाल्याने बींि आहे सिर यींत्र 
िरुुस्तीच्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायगवाही सुरु आहे. मुत्रवपींड 
प्रतयारोपणासाठी ववशेर्षज्ञ डॉक््र (नेफ्रोलॉजीस््) उपलब्ध होताच मुत्रवपींड वविाग 
सुरु करण्यात येईल. तसेच मानसेवी अनतववभशष्तज्ञ तसेच कीं त्रा्ी 
अधधपररचारीका याींच्या ननयुक्तया केल्या आहेत. तयाींच्या मार्ग त ह्ियरोग, 
कॅन्सर, मुत्रवपींड ववकाराच्या सेवा रुग्णाींना भमळत आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे जजल्हयातील जलयुक्त शशिार अशभयान योजनेंतगचत िालेल् या िामाांचे 
ऑडीट त्रयस ्  सांस ् ेमाफच त िरण्यात येिार असल्याबाबत 

  

(९०) *  ४९८२०   श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हयातील जलयकु्त भशवार अभियान योजनेंतगगत स्जल् ृयातील २०० 
गावाींमध् ये सात हजाराींहून अधधक कामे करण् यात आली असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त या सुमारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जलयुक् त भशवार अभियान योजनेंतगगत स्जल् ृयात मोठया 
प्रमाणावर झालेल् या कामाींचे ऑडी् त्रयस् थ सींस् थेमार्ग त करण्यात येणार असून 
या कामामध् ये गींिीर चकुा आढळून आल् यास सींबींधधत ठेकेिार व अधधकाऱ् याींवर 
कारवाई करण् याचा ननणगय प्रशासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पुणे स्जल् ृयात झालेल् या जलयकु् त भशवार अभियान योजनेंतगगत 
झालेल् या कामाींचे ऑडी् करण् यात आले आहे काय, 
(४) असल् यास, जलयुक् त भशवार अभियानाच् या कामात गींिीर चुका आढळणा-या 
ठेकेिार व अधधका-यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई होत नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जानेवारी अखेर पूणे स्जल्ह्यातील २०० गावाींमध्ये ४४३३ कामे हाती घेण्यात 
आलेली आहेत. तयापकैी ३३४६ कामे पूणग झालेली असून ११२७ कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. सिर कामावर रु.८५.६९ को्ी खचग झालेला आहे. 
(२) व (३) अद्याप लेखा पररक्षण करण्यात आलेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

अमरािती विभागात शसांचन िमता िाढिण्यासाठी ते्ील  
प्रिल्पाांना प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

(९१) *  ४८०४५   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती वविागात राज् य सरासरीपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असल्याने तापी 
खोऱ्यातील अनतररक्त पाणी मागणीचा प्रस्ताव तयार करण्याववर्षयी 
मा.राज्यपालाींनी दिलेल्या ननिेशाींकड ेप्रशासनाने िलुगक्ष केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तापी खोऱ्यातील ३३ ्ीएमसी पाणी उपलब्ध असूनही तापी 
खोऱ्यातील पाण्यापासून पस्श्चम ववििग वींधचत राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती वविागात भसींचन क्षमता वाढवण्यासाठी या प्रकल्पाींना 
तातडीने प्रशासकीय मान्यता िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

गोलांग्री, िािडी, शशििी (जज.बीड) ये्े राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी 
योजनेअांतगचत िामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

  

(९२) *  ४८४३६   श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड स्जल्हयातील गोलींग्री, वाकडी (ता.अींबेजोगाई, स्ज.बीड) भशवणी येथे 
राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत भसींचन ववहीर व शतेतळयाींच्या 
कामात मोठयाप्रमाणात अननयभमतता होवून शासनाच्या लाखो  रक्कमेचा अपहार 
झाल्याची घ्ना दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
काय आढळून आले, 

(३) असल्यास, तद्नुसार िोर्षी व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. या प्रकरणी - 
     अ) ग्रामपींचायत गोलींग्री, ता.अींबाजोगाई आझण ग्रामपींचायत भशवणी, 
ता.बीड येथील महातमा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामामध्ये 
अननयभमतता व अपहार झाल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
     ब) मौजे वाकडी येथे अननयभमतता आढळून आलेली नाही. 
(३) सिर प्रकरणी िोर्षी सींबींधधताींववरुध्ि खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली 
आहे. 
     अ) ग्रामपींचायत गोलींग्री - 
     १) सींबींधधत ग्रामरोजगार सेवक, ताींत्रत्रक अधधकारी व लािाथी याींच्यावर 
नेकनूर पोलीस ठाणे स्ज.बीड येथे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे व ताींत्रत्रक 
अधधकारी (कीं त्रा्ी) याींची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. 
     २) सींबींधधत तलाठी, गोलींग्री याींच्यावर कायगवाही करण्यात येत आहे. 
     ३) सींबींधधत ग्रामसेवक, कननष् अभियींता, उप अभियींता, हजेरी सहाय्यक, 
लेखाधधकारी, कननषठ सहाय्क याींच्याववरुध्ि वविागीय चौकशी प्रस्ताववत आहे. 
     ४) सरपींच, गोलींग्री, याींच्याववरुध्ि मुींबई ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ 
प्रमाणे कायगवाही प्रस्ताववत करण्यात आली अहे. 
     ब) ग्रामपींचायत भशवणी - 
     १) सींबींधधत ग्रामरोजगार सेवक, ताींत्रत्रक अधधकारी (कीं त्रा्ी) याींच्या सेवा 
समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 
     २) सींबींधधत ग्रामसेववकेस ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

साांगली जजल्हा पररर्देने घेतलेल्या आरोग्य सेिि ि और्ध  
ननमाचि अधधिारी परीिते िालेला गैरव्यिहार 

(९३) *  ४१५९२   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.विजय औटी 
(पारनेर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्हा पररर्षिेने दिनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी घेतलेल्या आरोग्य 
सेवक व और्षध ननमागण अधधकारी पररक्षचेा पेपर रु््ल्याची घ्ना घडली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, आरोग्य सेवक पिासाठी ७ लाख रुपये व और्षध ननमागण 
अधधकारी पिासाठी १२ लाख रुपये िराने उततरपत्रत्रका ववकण्यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली व येत आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार िोर्षी व्यक्तीींववरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) अद्यापपयगत कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२), (३) व (४)  याप्रकरणी िोर्षीववरुध्ि र्ौजिारी गुन्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. या गुन्ह्याींच्या तपासात पोलीस वविागाने सािर केलेल्या चौकशी 
अहवालानुसार या गुन्ह्याशी सींबींधीत  असलेल्या एका कीं त्रा्ी कमगचाऱ्यास स्जल्हा 
पररर्षि सेवेतनू बडतर्ग  करण्यात आले असून, उवगररत स्जल्हा पररर्षि सेवेतील ७ 
कमगचाऱ्याींना ननलींबीत करण्यात आले आहे. ननलींबीत केलेल्या कमगचाऱ्यावर 
वविागीय चौकशीचे कायगवाही सुरु करण्यात आली आहे, तसेच तयाींच्यावर 
न्यायालयात िोर्षारोपपत्र िाखल करण्यास परवानगी िेण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

एिाजत्मि बाल वििास सेिा योजने अांतगचत राज्यातील अांगििाडी  
िें द्राांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(९४) *  ४७१४७   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजने अींतगगत राज्यातील २८९८५ अींगणवाडी 
कें द्राींना शौचालयाची सुववधा उपलब्ध नसून अींगणवाडी कें द्रासाठी शासकीय जागा 
उपलब्ध करुन िेण्यासाठी स्जल्हा व प्रकल्प स्तराींवर पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कालबध्ि कायगक्रम आखला आहे काय व 
तयासाठी काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगगत राज्यामध्ये एकूण ९७५४४ 
अींगणवाडया कायगरत आहेत. सिर ९७५४४ अींगणवाडी कें द्रापैकी ६८४९० अींगणवाडी 
कें द्राींना शौचालयाची सुववधा उपलब्ध आहे तर उवगरीत २९०५४ अींगणवाडी कें द्राना 
शौचालयाची सुववधा उपलब्ध नाही.   
(२) एकास्तमक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगगत अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधकाम 
शासन ननणगय दिनाींक १५ जानेवारी, २०१० नुसार मींजूर करण्यात आलेल्या नमुना 
आराखडयानुसार करण्यात येते. सिर नमुना आराखडयात शौचालयाचा समावेश 
करण्यात आला आहे. सिर नमुना आराखडयानसुार अींगणवाडी कें द्राचे बाींधकाम 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

राज्यात होत असलेल्या बालवििाहाांना प्रनतबांध िरण्याच्या उपाययोजनाांबाबत 

(९५) *  ३९८५९   अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याि पजश्चम), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.लक्ष्मि पिार (गेिराई), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), डॉ.राहूल पाटील (परभिी) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०११ च्या जनगणेनुसार  एक्या मराठवाडयात ६८ लाख १० हजार 
बालवववाह झाले असून, सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत राज्यात सुमारे 
२४००० बालवववाह झाले असल्याची बाब माहे जानेवारी २०१६ च्या अींनतम 
सप्ताहात वा तया सुमारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आझण राज्यातील 
बालवववाहाींना आळा घालण्यासाठी शासनाकडून आजतागायत कोणतया ठोस 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२),  (३) व (४) तथावप, बाल वववाह रोखण्यासाठी शासन अधधसूचना दि. ३ 
जून, २०१३ अन्वये बाल वववाह प्रनतबींधक अधधननयम, २००६ च्या कलम १६ पो् 
कलम (१) अन्वये ग्रामसेवक याींना तयाींच्या ग्राम पींचायातीच्या क्षेत्रामध्ये बाल 
वववाह प्रनतबींधक अधधकारी म्हणनू व कलम १६ च्या पो् कलम (२) अन्वये 
सींबींधधत ग्राम पींचयात क्षेत्रात ननयुक्त केलेल्या अींगणवाडी सेववका या बाल वववाह 
प्रनतबींधक अधधकाऱ्याींस सहाय्य करतील. 
     तसेच नागरी िागासाठी बाल वववाह प्रनतबींधक अधधकारी म्हणनू बाल 
ववकास प्रकल्प अधधकारी याींना व सहाय्यक बाल ववकास प्रनतबींधक अधधकारी 
म्हणनू मुख्यसेवीका याींना घोर्षीत करणे बाबतची कायगवाही सुरु आहे. 

----------------- 
  
मेळघाट व्याघ्र (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) प्रिल्पग्रसताांच्या पुनिचसनाबाबत 

  

(९६) *  ४६५७३   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् व्याघ्र (ता.धचखलिरा, स्ज.अमरावती)  प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवगसन 
करताना दिनाींक २५ रे्ब्रवुारी, २००८, दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१२ आझण दिनाींक १२ 
ऑक््ोबर, २०१५ अशा तीन ववववध शासन ननणगयाद्वारे पनुवगसन केले असून  
तयामुळे तयाींच्यावर अन्याय होऊन सम न्याय नैसधगगक ततव वापरले न 
गेल्यामुळे आझण या पनुवगसनात भमळालेल्या आधथगक लाि रकमेत डी.एर्.ओ. 
आझण सव्हेंअर याींनी जबरिस्ती करुन आधथगक वपळवणकू केल्यामुळे याबाबत 
तातडीने कारवाई करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी याींनी दिनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी  मा.मुख्यमींत्री, महसूल मींत्री, वने मींत्री आझण आदिवासी ववकास याींचेकड े
लेखी पत्र भलहून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन उक्त प्रकरणी नव्याने पनुगवसन करुन आधथगक लाि िेणार 
आहे काय, 
(३) तसेच पनुगवसन कामात सींबींधधत िोर्षी अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) श्री.ओमप्रकाश ऊर्ग  बच्चू कडून ह्याींनी 
अशा आशयाचे पत्र भलहून मागणी केली आहे. 
     मेळघा् व्याघ्र (ता.धचखलिरा, स्ज.अमरावती) प्रकल्पाींतगगत बुलढाणा 
स्जल्ह्यातील १ व अमरावती स्जल्ह्यातील ८ गावाींचे पुनवगसन दिनाींक २५ 
रे्ब्रवुारी, २००८, दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१२ च्या शासन ननणगयान्वये करण्यात 
आले अहे. मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील गावाींचे पुनवगसन करताना िेण्यात आलेले 
लाि हे तया तया वेळी प्रचभलत शासन ननणगयातील मागगिशगक सूचना व स्जल्हा 
पुनवगसन अधधकारी तथा स्जल्हासभमतीच्या ननणगयानुसार िेण्यात आलेले आहेत. 
पुनवगसन कामामध्ये पुनवगसन करण्यात येणाऱ्या लोकाींवर जबरिस्ती करुन 
आधथगक वपळवणकू करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज् यातील जलयुक् त शशिार योजनेची सिच िामे माहे माचच  
अखेरपयांत पुिच िरण् याबाबत 

  

(९७) *  ४१८४२   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील जलयकु् त भशवार योजनेची सवग कामे माहे माचग अखेरपयतं पुणग 
करण् याचे आिेश मा. मुख्यमींत्री याींनी सींबींधधत सवग वविागीय आयुक्त, 
स्जल्हाधधकारी, मुख्य कायगकारी अधधकारी याींना दिनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी 
दिलेले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) मधील प्रकरणी आतापयगत कोणता ननणगय 
घेतला व तयानुसार पढेु कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जलयुक्त भशवार योजनेंतगगत सन २०१५-१६ मध्ये ननवडण्यात आलेल्या 
गावातील सवग कामे माचग अखेरपयतं पूणग करण्याची कायगवाही सवग वविागीय 
आयुक्त, स्जल्हाधधकारी, मुख्य कायगकारी अधधकारी याींचेमार्ग त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

अिोला जजल्ह्यात ‘िाड ेलािा िाड ेजगिा’ ही मोहीम  
अनेि गािाांमध्ये ग्रामसेििाांनी न राबविल्याबाबत 

(९८) *  ४४७५९   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद), श्री.हररर् वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्ह्यात शासनाची 'झाड े लावा झाड े जगवा' ही मोहीम अनेक 
गावाींमध्ये राबववण्यास ग्रामसेवकाींनी अपयश आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वररषठ प्रशासकीय अधधकाऱ्याींनी अपयश ननिशगनास येऊ नये 
यासाठी १५ लाखाींचे उद्दीष्ही साड ेआठ लाखाींवर आणले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व 
चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तयानुसार सिरहू मोहीम अपयशी करण्यास जबाबिार असणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. शासनातरे् “झाड ेलावा झाड ेजगवा” या नावाची 
केणतीही योजना ककीं वा मोदहम राबववण्यात येत नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) महातमा गाींधी राषट्रीय रोजगार हमी योजनेंतगगत सन २०१५ च्या 
पावसाळ्याकरीता अकोला स्जल्ह्याकरीता ९ लक्ष वकृ्ष लागवडीचे उद्दीष् िेण्यात 
आले होते. माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ पयतं एकुण ४५,८०० इतके उद्दीष् साध्य झाले 
नाही अपेक्षक्षत उद्दीष् साध्य न करणाऱ्या सवग ग् ववकास अधधकारी याींना कारणे 
िाखवा नोद्स िेऊन खलुासा मागववण्यात आला आहे. 

----------------- 
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राज् यात प्रत् येि तालुक् याच् या हठिािी ग्रामीि रुग्िालयाांची 
सांिल्पना शासनाने अांमलात आिण्याबाबत 

  

(९९) *  ५०१५४   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात प्रत येक तालुक् याच् या दठकाणी ग्रामीण रुग्णालयाींची सींकल्पना राज्य 
शासन अींमलात आणत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पोंिुणाग (स्ज.चींद्रपूर) या तालुक्याची ननभमगती होऊन १६ वर्षागचा 
कायगकाळ लो्ला तरी या दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी ग्रामीण रुग्णालयाची ननभमगती करण्याकररता 
शासनस्तरावर कोणती कायगवाही सुरु आहे वा पूणग झाली आहे, 
(४) असल्यास, सिर दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय केव्हापयतं सुरु होण्याचे 
शासनास अपेक्षक्षत आहे ? 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन ननणगय दिनाींक १७.०१.२०१३ अन्वये मौजे पोिुणाग येथे ग्रामीण 
रुग्णालय मींजुर करण्यात आलेले आहे. 
(३) शासन ननणगय दि.२४ जुन, २०१३ अन्वये मुख्य इमारत बाींधकामासाठी 
रु.४००.५० लक्ष एवढया रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(४) बाींधकाम पुणग होताच ग्रामीण रुग्णालय कायागस्न्वत करण्यात येईल. 

----------------- 
  

एिघरी ि िाशी (ता.हहमायतनगर, जज.नाांदेड) या दोन गािाांचा  
िारभार पाहिाऱ्या ग्रामसेििाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१००) *  ४७००३   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिि), श्री.अजुचन खोतिर 
(जालना) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) एकघरी व वाशी (ता.दहमायतनगर, स्ज.नाींिेड) या िोन गावाचा कारिार 
एकच ग्रामसेवक पाहत असून या ग्रामसेवकाींनी एकाच कामावर िोन योजनेचा 
ननधी खचग केल्याचे िाखवनू गैरव्यवहार केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५  मध्ये वा 
तया िरम्यान ननिशगनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून 
आले, 

(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. ववस्तार अधधकारी याींनी केलेल्या तपासणीत एकाच कामासाठी िोन 
योजनाींचा वेगवेगळा ननधी खचग केल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) व (४) सींबींधधत ग्रामसेवकाला कारणे िाखवा नोद्स बजावण्यात आली आहे. 
सिर नोद्सीचा खलुासा प्राप्त झाला असून तयाींची तपासणी करण्यात येत आहे. 
तपासणीअींती आवश्यकतेनुसार प्रशासककय कायगवाही सुरु करण्यात येईल. 

----------------- 
 

नाशशि शहरातील किशोर सुधारलयाच्या दरिाजाचे गज िापनू 
बारा अल्पियीन मुले मध्यरात्री पळून गेल्याबाबत 

  

(१०१) *  ४३१९४   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असलम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे 
(चोपडा), श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती हदवपिा चव्हाि 
(बागलाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड), श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पिूच), श्री.गुलाबराि पाटील 
(जळगाि ग्रामीि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.शरददादा सोनाििे (जुन्नर), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग 
अळििी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), 
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श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नरहरी णिरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उसमानाबाद) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक शहरातील ककशोर सुधारालयाच्या िरवाजाचे गज कापनू बारा 
अल्पवयीन मुले मध्यरात्री पळून गेली असल्याचे दिनाींक ११ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पळून गेलेल्या बारा मुलाींपैकी नऊ पणु्याची, िोन सातारा व एक 
मुींबईचा असुन यातील नतघाींवर खनुाचे आरोप िाखल आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी हलर्जी करणाऱ्या अधिकारी व कमयचाऱयावंर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी संबंधित आरोपींना अटक करण्याबाबत िासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, यामार्ील ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी प्राथभमक चौकशीमध्ये िोर्षी आढळून आलेले २ रक्षक व १ 
हवालिार अशा एकूण ३ कमगचाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
     तसेच २ तरुुीं गाधधकारी व १ रक्षक याींचेववरुध्ि महाराषट्र नागरी सेवा (भशस्त 
व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम १० अन्वये  कारवाई सुरु करण्यात आलेली 
आहे. 
(४) पळून गेलेल्या बारा ककशोर बींद्याींपकैी १० बींद्याींना सरकारवाडा पोलीस 
स््ेशन, नाभशक याींचेमार्ग त अ्क करुन बोस् ग्ल स्कूलमध्ये िाखल करण्यात 
आले आहे. तसेच एक ककशोर बींिी स्वत: हजर झाल्याने तयास बोस् ग्ल स्कूल 
मध्ये िाखल करण्यात आलेले आहे. 
    उवगररत एक ककशोर बींद्यास अ्क  करणेबाबत सरकारवाडा पोलीस स््ेशन, 
नाभशक याींचेकड े वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन सिर बींद्यास अ्क करणेबाबत 
ववनींती करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई ि ठािे पररसरातील शासिीय रुग्िालयाांना अन्नधान्य पुरिठ्याचे दीिा 
सामाजजि सांस्ेला देण्यात आलेल्या िां त्राटामध्ये िालेला गैरव्यिहार 

(१०२) *  ४०७५४   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.सदा सरिििर (माहहम), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरना्), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अननल (अण्िा) गोटे (धुळे शहर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २००९ पासून राज्य शासनाच्या १२ रुग्णालयाींना बाजारिावापेक्षा 
जवळपास िपु्प् िराने िाज्या, कडधान्ये व र्ळाींचा पुरवठा करणाऱ्या िोन 
कीं त्रा्िाराववरुध्ि केलेला चौकशी अहवाल माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री, मा.आरोग्य मींत्री याींना सािर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) मुींबई, ठाणे पररसरातील शासकीय रुग्णालयाींना अन्नधान्य पुरवठ्याचे कीं त्रा् 
िेण्यात झालेल्या रै्रव्यवहाराची चौकशी लाचलुचपत प्रनतबींधक वविागामार्ग त 
करावी, अशी भशर्ारस मा.सावगजननक आरोग्य मींत्री याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े
दिनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, या चौकशीचा 
अहवाल शासनास सािर केला आहे काय, 
(४) असल्यास सिर अहवालामध्ये कोणतया प्रमुख बाबी अींतिूगत आहेत, 
(५) सिर अहवालाच्या अनुर्षींगाने शासनाने पढेु कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे, खरे नाही. 
     तथावप प्रस्ततू प्रकरणी अपर मुख्य सधचव (गहृ वविाग) याींच्या मार्ग त 
चौकशी करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे. 
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(३) चौकशी प्रक्रीया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

बुलढािा ये्ील िय आरोग् य धामच्या इमारतीच्या शशिस तीबाबत 
  

(१०३) *  ४७७६८   श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा येथील क्षय आरोग् य धाम इमारतीच् या भशकस् तपणामुळे रुग् णाींच् या 
सुरक्षक्षततेस बाधा ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय 
ननष पन् न झाले, 
(३) असल्यास, भशकस् त इमारत पाडून नवीन इमारत उिारण् याींस शासन मींजूरी 
िेणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(४) इमारत भशकस्त झाली नसल्यामुळे ववलींबाबाबत प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

बोमनाळी (ता.मुखेड, जज.नाांदेड) ये्े ननमाचि िरण्यात  
आलेल्या लघशुसांचन तलािाची दरुुसती िरण्याबाबत 

  

(१०४) *  ४९७२३   डॉ.तरु्ार राठोड (मुखेड), श्री.सुभार् साबिे (देगलूर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड, स्जल् हा नाींिेड येथील बोमनाळी येथे १९७३ साली ८४ हेक््रमध्ये 
ननमागण करण्यात आलेल्या लघुभसींचन तलाव १९८८-८९ मध्ये रु््ला व तयानींतर 
गेल्या २७ वर्षागपासून या तलावाची िरुुस्ती करण्यात आली नाही असे ननिशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िरुुस्ती केल्यास ९ गावाींच्या वपण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासह 
१०० हेक््र जमीन ओलीताखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या लघुभसींचन तलावाची पाहणी करुन तातडीने िरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    सिर प्रकल्प १९८३ साली पूणग करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर धरणाची मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना याींच्याकडून पाहणी करण्यात 
आली. तयाींनी सववस्तर अ्यासानींतर या धरणाबाबत तीन पयागय सुचववले. तया 
पयागयापैकी अस्स्ततवातील धरणाची िरुुस्ती न करता नववन जागेवर धरण 
बाींधण्याबाबतच्या पयागयानूसार धरण रेर्षा सवेक्षणाचे व अन्वेर्षणाचे काम हाती 
घेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील प्रत्येि जजल्ह्यात अहहल्याबाई होळिर  
महहला बाजारपेठ स्ापन िरण्याबाबत 

  

(१०५) *  ४३६०८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भासिर जाधि (गुहागर), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने माचग २०१५ मध्ये राज्यातील प्रतयेक स्जल्हयात अदहल्याबाई 
होळकर मदहला बाजारपेठ स्थापन करण्याची घोर्षणा केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेच्या माध्यमातून बचत ग्ाींच्या हजारो मदहला 
सिस्याींना शाश् वत स्वरुपाचा रोजगार उपलब्ध होणार होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या योजनेकररता सुमारे २०० को्ी रुपयाींचा ननधी अथगसींकल्पात 
धचन्हाींककत करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर धचन्हाींककत ननधी दिनाींक ३१ माचग, २०१६ अखेर व्यपगत 
असल्याबाबत आयुक्त, मदहला व बालकल्याण याींना वारींवार पत्रव्यवहार करुन 
िेखील कायगवाही होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिरची बाजारपेठ स्थापन न होण्यामागची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३)  होय. 
(४) मा.मींत्री ववतत महोियाींच्या सन २०१५-१६ च्या अथगसींकल्पीय िार्षणामधील 
धचन्हाींककत रक्कमा िशगववलेल्या योजनासींििागत कायगवाही करण्याबाबत अ.मु.स 
(ननयोजन) याींचेकड े दि.३०.७.२०१५ रोजी  बैठक झाली. सिर बैठकीमध्ये 
मदहलाींनी उतपादित केलेल्या वस्तुींसाठी बाजारपेठ/ ववक्री कें दे्र ननमागण करण्याची 
कायगवाही  ग्राम ववकास वविागाकडून केली जाते.  तयामुळे मदहला बचत ग्ाींनी 
उतपादित केलेल्या वस्तुींच्या ववक्रीसाठी स्जल्हास्तरावर कायमस्वरुपी “पुण्यश्लोक 
अदहल्याबाई होळकर बाजारपेठ” ननमागण करणे ही नवीन योजना ग्राम ववकास 
वविागामार्ग त राबववण्याबाबत अ.मु.स (ननयोजन) याींनी ननिेश दिले. तसेच 
बाजारपेठ/ ववक्री कें दे्र ननमागण करण्याची बाब ग्राम ववकास वविागाशी सींबींधधत 
असल्याने व बाजारपेठ ननमागण करण्याबाबतची यींत्रणा मदहला व बाल ववकास 
वविागाकड े उपलब्ध नसल्याने सिर योजना अ.मु.स (ननयोजन) याींनी दिलेल्या 
ननिेशानुसार ग्राम ववकास वविागाकड े हस्ताींतरीत करण्यात आली.  तथावप, 
सद्यस्स्थतीत ग्राम ववकास वविागाकड ेसुरु असलेली तालुकास्तरीय ववक्री कें द्राची 
योजना बींि करण्याबाबत तया वविागाकड े प्रस्ताव ववचाराधीन असून सिरची 
नवीन योजना राबववणेसाठी ग्राम ववकास वविागाकड ेयींत्रणा उपलब्ध नसल्याने 
सिर योजना ग्राम ववकास वविागामार्ग त राबववणे शक्य नसल्याचे ग्राम ववकास 
वविागाने दि.१६.२.२०१६  व  दि.२४.२.२०१६ रोजी मदहला व बाल ववकास 
वविागास कळववले आहे. तसेच सिर योजना पूणगत: नवीन असल्याने तयासाठी 
प्रशासकीय मान्यता िेणे, नवीन लेखाभशर्षग उपलब्ध करुन घेणे या बाबी दि.३१ 
माचग, २०१६ पवूी पूणग करणे शक्य नसल्याने यासाठी धचन्हाींकीत केलेला 
ननयतव्यय वापरणे या वर्षागत शक्य नाही.              
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शासिीय रुग्िालयात विविध प्रिारच्या शुल्िाांमध्ये िरण्यात आलेली िाढ 
  

(१०६) *  ३९७७१   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार हहल), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.बाळासाहेब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देिळाली), डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले), श्री.सुरेश धानोरिर 
(िरोरा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुिाल 
पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय रुग्णालयातील ववववध प्रकारच्या शुल्काींमध्ये जवळपास िपु्प् वाढ 
करण्याचा आिेश नुकताच माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये सावगजननक आरोग्य 
वविागाने काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणगयामुळे राज्यातील सवग स्जल्हा, उप स्जल्हा 
रुग्णालयाींसह ग्रामीण रुग्णालयाींतील जवळपास २५० प्रकारच्या रुग्ण शुल्कात 
वाढ होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर शुल्क वाढीमुळे शासकीय रुग्णालयात जाणाऱ् या सवगसामान्य 
नागररकाींना आता िपु्प् शुल्क ियावे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सिर शुल्क वाढीबाबत सवग स्तरातनू ववरोध िशगववण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर ननणगयाबाबत शासन रे्रववचार करणार आहे काय, 
नसल्यास तयाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
     गत १५ वर्षागमध्ये रुग्णशुल्कात वाढ न केल्याने तसेच वेद्यकीय भशक्षण 
वविागाच्या अखतयारीतील रुग्णालये व या वविागाच्या अखतयारीतील रुग्णालये 
यामध्ये रुग्णशुल्कात असणारी तर्ावत सुरु करण्यासाठी सुधारीत िर लागू केले 
आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शुल्क वाढ जरी केली असली तरी, िाररद्रयरेरे्षखालील कु्ुींबाींना तसेच ६० 
वर्षागवरील जेषठ नागरीकाींना सवग आरोग्य सुववधा मोर्त आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील पािलोट प्रिल्पात िालेला गैरव्यिहार 

(१०७) *  ४६६९४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सुजजत शमिचेिर 
(हातििांगले), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
जलसुंधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर स्जल्हयातील पाणलो् कामाींच्या तपासणीमधील ४१७ गावातील 
२९८ पाणलो् प्रकल्पाींची चौकशी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पाच वर्षागतील मींजूर २९६ को्ी २८ लाख रक्कमेपैकी 
आजतागायत ९२ को्ी रुपये खचग करण्यात आल्याची बाब दिनाींक १५ जानेवारी, 
२०१६ रोजी ननिशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी सभमतीमधील सिस्य व सधचवाींची चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार िोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पुंकिा म ुंड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
     बॅच क्र.१ ते बचॅ क्र.६ करीता २९६.२८ को्ी रुपयाींच्या आराखड्यास मींजूरी 
भमळाली आहे. माहे जानेवारी अखरे १०९.२७ को्ी एवढे अनिुान प्राप्त झाले 
असून रु.१०३.३१ को्ी इतकी रक्कम खचग झालेली आहे. 
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(३) नाही. तथावप पाणलो् सभमतयाींमार्ग त केलेल्या कामाींची चौकशी करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रस्तूत प्रकरणी चौकशी अहवालाच्या अनुर्षींगाने अननयभमततेस जबाबिार 
असणाऱ्या सींबींधधताींववरुध्ि भशस्तिींगाववर्षयक कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त 
कृवर्ष, महाराषट्र राज्य, पुणे याींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

लघ-ुपाटबांधारे (जज.भांडारा) विभागाचे तुमसर, मोहाडी आणि  
लाखाांदरू असे तीन उपविभाग सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०८) *  ४७५६७   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा स्जल्हयात लघ-ुपा्बींधारे वविागाचे तुमसर, मोहाडी आझण लाखाींिरू 
असे तीन उपवविाग मींजूर असुन ते सुरु करण्याबाबतची दिनाींक ५ माचग, २०१३ 
रोजी शासनास ववनींती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आकृतीबींध मींजुर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपवविाग सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) आकृतीबींधानुसार िींडारा स्जल्ह्यात तीन 
उपवविाग ननमागण करण्यास दि.३.८.२००९ च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता 
िेण्यात आली आहे. 
(३) व (४) मुख्य कायगकारी अधधकारी स्जल्हा पररर्षि, िींडारा याींनी याबाबत 
सुधाररत प्रस्ताव िासनास सादर केला असून सदर प्रतताव शासनाच्या 
ववचाराधधन आहे. 

----------------- 
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राज्यातील बालसुधारगहृाांमधील गैरिारभार रोखण्यासाठी  
महहला ि बालवििास विभागाने िेलेल्या सिेििाबाबत 

  

(१०९) *  ३९८७१   अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिच), श्री.बाळासाहेब ्ोरात 
(सांगमनेर), श्री.सदा सरिििर (माहहम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
अॅड.िारीस पठाि (भायखळा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), 
श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बालसुधारगहृाींमधील गैरकारिार रोखण्यासाठी मदहला व 
बालववकास वविागाने केलेल्या सवेक्षणामध्ये २१५ हून अधधक बालसुधारगहृाींत 
ननकर्ष न पूणग केल्यामुळे मान्यता रद्द  करण्यासींििागत प्रस्ताव पाठववल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया िरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रद्द करण्यात आलेल्या २१५ बालगहृाींतील मुलाींच्या आधाराकड े
लक्ष िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली तसेच राज्यातील ियनीय अवस्था 
असणाऱ्या बालसुधार गहृाींना िजेिार सुववधा िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायगवाही होत नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे, 
     शासन ननणगय क्र. बालग-ृ२०१५/ प्र.क्र.५०/ का-८, मुींबई दिनाींक १३ जुलै, 
२०१५ अन्वये बालगहृाींच्या वगीकरणाबाबत तपासण्या करण्यात आलेल्या असून 
सिर तपासणीमध्ये २१४ बालगहेृ मूल्याींकनामध्ये ‘क’ व ‘क पेक्षा कमी’ वगागत 
आढळून आलेले असल्याने तयाींच्या मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रस्ताववत आहे. 
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तथावप, सिर तपासणी ववरोधात मा.उच्च न्यायालय,मुींबई खींडपीठ औरींगाबाि 
येथे याधचका िाखल झाल्या असून मा.न्यायालयाच्या ननिेशानुसार सिर 
तपासणीबाबत अहवाल मा.न्यायालयास सािर करण्याची कायगवाही सुरू आहे. 
याबाबत मा.न्यायालयाच्या पुढील ननिेशानसुार आवश्यक कायगवाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

विदभाचतील सूक्ष्म शसांचनाचे प्रलांबबत प्रसताि ननिाली िाढून अनदुानाचे  
१७३ िोटी रुपये तातडीने उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(११०) *  ४६५७५   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२-१३ पासून ववििग सधन भसींचन ववकास कायगक्रम ववििागत 
राबववण्याच्या कायगक्रमासाठी सूक्ष्म भसींचनासाठी ननधी दिला जातो, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, ववििागतील शेतकऱ्याींना भसींचनाचे सन २०१३-२०१६ या 
कालावधीतील रु.१७३ को्ी अनुिान अद्यावप प्रलींत्रबत असून तयाबाबत कृवर्ष 
अधधकारी उततरे िेण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) तसेच शासनाने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ कररता ६६२ को्ी रुपये उपलब्ध 
केलेला ननधी अन्य स्जल्हयावरील ई-प्रणालीवर खचग केला गेला, हे खरे आहे काय 
(५) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी कृर्षी आयुक्ताींकड े लेखी 
पत्र िेऊन अनुिान तातडीने ववतरण करण्याची मागणी दिनाींक १८ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा तयासुमारास केली आहे,  हे खरे आहे काय 
(६) अद्यावप, कोणतीही कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ या पाच वर्षागसाठी सूक्ष्म भसींचनासाठी रु.४७३.२० 
को्ी ननधी मींजूर करण्यात आला आहे. तयापकैी सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ 
पयतं रु. २७२.५९ को्ी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
     स्थाननक लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी कृर्षी आयुक्ताींकड े लेखी ननवेिन 
दिलेले आहे. 
(५) सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील पवुगसींमती दिलेल्या प्रकरणासाींठी सन 
२०१५-१६ मध्ये रु.४३.२६ को्ी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मध् य चाांदा िन प्रिल् प विभाग (जज.चांद्रपूर) बल् लारशा अांतगचत येिाऱ्या िरि 

िनिेत्रातील देिई गािाशजेारील शेतात चार धचतळाांची िालेली शशिार 
  

(१११) *  ५०१६२   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मध् य चाींिा वन प्रकल् प वविाग (स्ज.चींद्रपूर) बल् लारशा अींतगगत येणाऱ्या झरण 
वनक्षेत्रातील कक्ष क्र. १०३ जवळील िेवई गावाशेजारील शेतात चार धचतळाींची 
भशकार झाल्याचे दिनाींक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननिशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करण्यात आली आहे, 
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मध्य चाींिा वन प्रकल्प वविाग (चींद्रपूर) बल्लारशा 
अींतगगत घेणाऱ्या झरण वनक्षेत्रातील िेवई गावाशजेारील कक्ष क्र.१०३ मध्ये तीन 
धचतळाींची भशकार झाल्याचे दिनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी ननिशगनास आले 
आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी ११ सींशनयत व्यक्तीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
सिर सवग आरोपीववरुध्ि वन्यजीव (सींरक्षण) अधधननयम १९७२, िारतीय वन 
अधधननयम, १९७२, िारतीय वन अधधननयम, १९२७ तसेच िारतीय िींड सींदहतेची 
कलमे लावण्यात घेऊन मा. न्यायिींडाधधकारी , गोंडवपींपरी ह्याींचे समोर हजर केले 
असता तयाींनी दि.२१.०१.२०१६ ते ०२.०२.२०१५ पयतं न्यायालयीन कोठडी दिली 
होती. तयानींतर तयाींना जाभमनावर मुक्त केले आहे. 

----------------- 
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राज् यात नोंदिीिृत गभचपात िें द्राांमध्ये गभचपातादरम्यान 
 महहलाांचा िालेला मतृ्य ू

(११२) *  ४९७२७   डॉ.तरु्ार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१० ते माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ या सहा वर्षांच्या कालावधीत 
नोंिणीकृत गिगपात कें द्राींमध्ये गिगपातािरम्यान तब्बल ११४ मदहलाींचा मतृय ू
झाल्याचे ननिशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी गींिीर िखल घेण्यात येऊन गिगपातािरम्यान 
होणारे मतृयू रोखण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) या प्रकरणाची गींिीर िखल घेऊन गिगपातािरम्यान अथवा गिगपातानींतर 
मदहलाींचा मतृयू होऊ नये यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना केली  
आहे :-  
 राज्यात वैद्यकीय गिगपात कायद्याची प्रिावीपणे अींमलबजावणी होत 

असून, तयासाठी गिगपात योग्य दठकाणी व प्रभशक्षक्षत वैद्यकीय 
व्यावसानयकाींद्वारे तसेच योग्य कारणास्तव व्हावेत यादृष्ीने कायगवाही 
केली जाते. 

 सुरक्षक्षत गिगपाताची सुववधा सुसज्ज शासकीय रुग्णालयात मोर्त उपलब्ध 
करुन िेण्यात येत आहे. 

 आयपास या सींस्थेच्या सहाय्याने वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना रुग्णालयात 
प्रतयक्ष प्रभशक्षण िेण्यात येत आहे. तसेच प्रभशक्षणानींतर आयपास या 
सींस्थेमार्ग त ताींत्रत्रक सहाय्य केले जात आहे. 

 पारींपाररक गिगपात शस्त्रकक्रयेच्या तुलनेत अधधक सुरक्षक्षत असणारी 
मॅन्यअुल वकॅ्यूम ॲस्पीरेशन या अतयाधनुनक पध्ितीचा अवलींब शासकीय 
गिगपात कें द्राींमधनु केला जात आहे. 

 गिगधारणेनींतर ७ आठवड्याच्या आतील कालावधीतील गिगपात करण्यासाठी 
मेडीकल मेथड ऑर् ॲबॉशगन  या पध्ितीद्वारे शस्त्रकक्रया न करता केवळ 
और्षधाींचा उपायोग करुना सुरक्षक्षत गिगपाताची सुववधा शासकीय कें द्रामधनू 
मोर्त उपलब्ध करुन िेण्यात आली आहे. 
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 गिगपातािरम्यान अथवा गिगपातानींतर झालेला मदहलाींचा मतृयू हा 

मातामतृयू असतो. रुग्णालयात होणाऱ्या सवग मातामतृयूींचे अन्वेर्षण 
करण्यात येते. तसेच याींची पुनरावतृती होऊ नये यासाठी मागगिशगक सुचना 
सवग आरोग्य सींस्थाींना िेण्यात आल्या आहेत. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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