
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ११ माचच, २०१६ / फाल्गुन २१, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

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

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

 
 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १०८ 
------------------------------------- 

 

 

राज्यात मुख्यमांत्री सहाय्यता ननधी अांतगचत जलयुक्त शशिार  
योजनेसाठी देण्यात आलेले धनादेश बनािट असल्याबाबत  

(१) *  १४७५५   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.अननल परब, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधी अींतगगत जलयुक्त शिवार योजना 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी अनेक व्यक्तीींनी व सींस्ाींनी िासनाला देणगी सवरुपात 
धनादेि ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातील अनेक धनादेि बँकेत न व्ल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यामधील काही धनादेि सींबींधधत खात्याींमध्ये योग्य रक्कम 
नसल्याने व्ले गेले नाहीत तर काही धनादेि व्वण्यापूवीच ते व्वले जाऊ 
नयेत असे बँकाींना लेखी कळववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने 
उक्त देणगीदाराींवर िासनाने कोणती कारवाई 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) होय, हे खरे आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे एकूण २८ धनादेि स्े् बँक 
ऑफ इींडिया याींचेकिून परत आले आहेत. 
(४) सदर देणगी सवेच्छेने देण्यात आली असल्याने, कारवाईचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. सींबींधधत देणगीदाराींना धनादेि न व्ण्याची कारणे कळववण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाची विविध महामांडळे, देना बिेँतील ि इतर राष्ट्रीयिृत  
बॅिेतील मुदत ठेिीांिरील रिमेचा अपहार झाल्याबाबत 

(२) *  १५२८७   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.शमतेश भाांगडडया,  डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि 
िडिुते, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.महादेि जानिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्रीमती हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.अननल सोले, 
श्री.नागो गािार : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाची ववववध महामींिळे आणण प्राधधकरणाींच्या जवळपास      
३५० को्ी रुपयाींच्या देना बँकेतील व इतर राषरीयक त बकेकेतील मुदत ठेवीींवर 
बनाव् पावत्या बनवनू कोट्यवधी रुपयाींचे कॅि के्रडि् बबल्िराींसह उदयोगपतीीं 
याींना देण्याचा प्रकार ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदिगनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) राज्य िासनाच्या एमएमआरिीए, मदहला आध्गक ववकास मींिळ, महात्मा 
फुले आध्गक ववकास महामींिळ, सींत रोदहदास चमगकार ववकास महामींिळ 
(शलिकॉम) व पयग् क ववकास महामींिळासह ककमान १० महामींिळाने आणण 
प्राधधकरणाींने जवळपास ३५० को्ी रुपयाींच्या ठेवीवर बनाव् के्रडि् देवून बकेँचे 
अधधकारी आणण दलालाींच्या सींगनमतातनू महामींिळाींची फसवणकू केल्याचे 
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास राज्यात 
िासनाच्या महामींिळाव्यनतररक्त बड्या कीं पन्या व सींस्ाींना मुदत ठेव (एफ.िी) 
गैरव्यवहारात ककमान १००० को्ी रुपयाींहून अधधक रकमेला फसववले असल्याचे 
उघिकीस येऊन यामध्ये काही दलाल, बँकाींचे ववत्तीय सल्लागार तसेच काही 
अधधकाऱयाींना अ्क करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गैरव्यवहार बकेँचे अधधकारी आणण दलालाींच्या सींगनमतातून 
झाल्याचेही ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यामध्ये राज्य िासनाच्या कोणकोणत्या महामींिळाींच्या ककती 
रकमेच्या मुदत ठेवी (एफ.िी.) चा अपहार झाल्याची बाब ननदिगनास आली आहे, 
सदर महामींिळाींचे अध्यक्ष, सींचालक मींिळ व अधधकारी यामध्ये साशमल 
असल्याबाबतचा तपास पूणग झाला आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करून यास जबाबदार असणाऱया 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे, जुलै, २०१४ मध्ये मुींबई 
महानगर प्रदेि ववकास प्राधधकरण, महाराषर पयग् न ववकास महामींिळ, महात्मा 
फुले मागासवगग ववकास महामींिळ याींनी देना बँकेत आणण सींत रोदहदास 
चमोदयोग व चमगकार ववकास महामींिळ याींनी ववजया बँक ये्े गुींतववलेल्या 
मुदतीठेवीवरील एकूण रु. १४३.१५ को्ी इतक्या रक्कमेचा अपहार झाल्याचे 
ननदिगनास आले आहे. 
     त्ावप, मदहला आध्गक ववकास महामींिळाच्या ननधीसींदभागत कोणताही 
अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
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     देना बकेँच्या कमगचाऱयाींववरुध्द सी.बी.आय. ने जून, २०१५ मध्ये वविषे 
न्यायाधीि, ब हन्मुींबई ये्े आरोपपत्र दाखल केले असून सदय:स्स्तीत प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे.ववजया बकेँसींदभागत आध्गक गुन्हे िाखा, मुींबई याींचेमाफग त 
तपास सुरु आहे. 
(३) व (४) होय हे अींित: खरे आहे, सदर गुन्हयामध्ये एजींन् ्, लाभा्ी आणण 
सींबींधीत बकँ अधधकाऱयाींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर गुन्हयाबाबत 
तपास सुरु आहे. 
(५) व (६) 
 
 

अ.क्र. 
 

सावगजननक उपक्रमाच ेनाव मुदत ठेवीवरील अपहार 
झालेली रक्कम 

१. मुींबई महानगर प्रदेि ववकास प्राधधकरण, रु. ४५.२३ को्ी 
२. महाराषर पयग् न ववकास महामींिळ, रु. ६४.०९ को्ी 
३. महात्मा फुले मागासवगग ववकास महामींिळ, रु. २५.७३ को्ी 
४. सींत रोदहदास चमोदयोग व चमगकार ववकास 

महामींिळ 
रु. ८.१० को्ी 
 

 एिूि रु. १४३.१५ िोटी 
      वर नमूद केल्याप्रमाणे राज्य सावगजननक उपक्रमाींनी गुींतववलेल्या 
मुदतीठेवीवरील एकूण रु. १४३.१५ को्ी इतक्या रक्कमेचा उपहार झाल्याचे 
ननदिगनास आले आहे. 
     सदर गुन्हयामध्ये एजींन््, लाभा्ी आणण सींबींधीत बँक अधधकाऱयाींना अ्क 
करण्यात आलेली असून त्याींचेववरुध्द वविेष न्यायाधीि ब न्हमुींबई ये्े आरोप पत्र 
दाखल केले आहे. तसेच यासींदभागत सी.बी.आय. व आध्गक गुन्हे िाखा, मुींबई 
याींचेमाफग त तपास सुरु आहे. 
(७) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात शशक्षिाांच्या आांतरस्जल्हा बदलीचे प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३) * १५१७९   श्री.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार, 
श्री.रामनाथ मोते, डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९८१ ला      
हदनाांि  १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :  सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पती-पत्नी एकबत्रकरण करण्यासाठी व त्याींचे कौ्ुींबबक जीवन सुखद 
होण्यासाठी िासनाने पती-पत्नी एकबत्रकरण योजना आखनू आींतरस्जल्हा बदली 
धोरण मींजूर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लग्नानींतर ककीं वा लग्नापूवी वेगवेगळ्या स्जल््यात तसेच 
आददवासी स्जल््याींमध्ये कायगरत शिक्षकाींनी आींतरस्जल्हा बदलीसाठी ववदहत 
नमुन्यात अजग केल्यानींतरही वषागनवुषग (५ ते १० वषग) पयतं त्याींना आींतरस्जल्हा 
बदली देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींतरस्जल्हा बदली न शमळाल्यामुळे अिा शिक्षकाींचे कौ्ुींबबक 
जीवन द:ुखमय होऊन अनेक समसया ननमागण होतात, हे खरे आहे काय, 
(४)  तसेच शिक्षक (आींतरस्जल्हा बदली) सहकार क ती सशमती, महाराषर राज्य 
या सींघ्नेतफे बदलीग्रसत शिक्षकाींच्या मागण्या माींिण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(५) तसेच पती-पत्नी एकबत्रकरणाच्या धोरणानसुार स्जल्हा पररषदेतील शिक्षकाींचे 
आींतरस्जल्हा बदलीसींबींधधचे प्रलींबबत प्रसतावाबाबत िासनसतरावरून मादहती 
सींकशलत करण्याची सुरु असलेली कायगवाही पुणग झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, पती-पत्नी एकबत्रकरणाचे एकूण प्रलींबबत प्रसतावाींची सींख्या ककती 
आहे व यापैकी ककती प्रसतावाींना मींजुरी देण्याींत आली आहे, 
(७) असल्यास, वरील प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) आींतरस्जल्हा बदली ही ववनींती बदली असून ती दोन स्जल्हा 
पररषदाींमधील कायगवाहीची बाब आहे. राज्य िासनाच्या धोरणानुसार पती पत्नी 
एकबत्रकरणासाठी सींबींधधत स्जल्हापररषदेमध्ये ३ वषागचा कायगकाल पूणग केल्यानींतर 
आींतरस्जल्हा बदलीस पात्र होतात. तदनींतर अिा बदलीचे प्रसताव तपासताना 
सींबींधधत स्जल््यातील िाळाींची सींख्या, या िाळाींमधील ववदया्ी सींख्या, सदर 
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िाळाींमध्ये सींबींधधत शिक्षकाींच्या ननयुक्ती प्रवगागचे पद उपलब्ध असणे, 
प्राधान्यक्रम, सींबींधधत स्जल्हा पररषदेची प्रनतक्षायादी या बाबी ववचारात घ्याव्या 
लागतात. 
(४) होय. 
(५) व (६) होय, पती पत्नी एकबत्रकरणाींतगगत सक तदिगनी एकूण ४५०९ प्रसताव 
प्रलींबबत आहेत. मात्र या बदली प्रसतावास िासनातफे मींजुरी देण्यात येत नाही, 
तो ननणगय स्जल्हापररषद सतरावर आपआपसातील सहसमतीने घेतला जातो. 
(७) व (८) शिक्षकाींच्या बदल्या सींदभागत िालेय शिक्षण ववभागाकिून धोरणात्मक 
ननणगय घेण्यात येत असून त्यानुसार सींगणक प्रणाली ववकशसत करण्याची बाब 
त्या ववभागाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

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

नार, पार, अांबबिा, औरांगा नदी खोऱ्यातील २०० मीटर उपसा उांचीच्या मयाचदेत 
उपलब्ध होिारे पािी धगरिा खोऱ्यात िळविण्याबाबत 

(४) *  १४५८४   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६९० ला     
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नार, पार, अींबबका, औरींगा नदी खोऱयातील २०० मी्र उपसा उींचीच्या 
मयागदेत उपलब्ध होणारे पाणी धगरणा खोऱयात वळववणेसींबींधधच्या ववचाराधीन 
बाबीींवर िासनाचा ववचार पुणग झाला आहे काय, 
(२)  दमणगींगा, वप ींजाळ, नार-पार, तापी, नमगदा या प्रकल्पातील उवगररत पाणी 
उपसा शसींचनादवारे अनकु्रमे गोदावरी व तापी खोऱयात वळवनू अवषगण वपिीत 
भागास उपलब्ध करून देणेबाबत ननणगय घेण्याचे प्रसताववत होते, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहु प्रकल्पास राषरीय प्रकल्प घोवषत करणेबाबतचा ननणगय 
घेण्याींत आला आहे काय, 
(४) असल्यास, नार, पार, औरींगा व अींबबका या चार खोऱयातील पस्श्चमवादहनी 
नदयाींचे पाणी पुवेकि ेतापी खोऱयात वळववण्यासाठी योजनेचे सववसतर सवेक्षण व 
अन्वेषण प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणाऱया खचागस ददनाींक २३ 
डिसेंबर, २०१४ रोजी प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, पस्श्चमेकि ेअरबी समुद्रास वाहून जाणारे पाणी पवेुकि ेगोदावरी 
खोऱयात वळववण्यासाठी ६ प्रवाही वळण योजनाींची कामे भौनतकदृषट्या पुणग, ११ 
प्रवाही वळण योजनाींची कामे ववववध ्प्पप्पयावर प्रगतीप्ावर, ३ प्रवाही वळण 
योजनाींना तत्वत: मान्यता शमळणेबाबतचा प्रसताव िासनाकि े ववचाराधीन, ३ 
प्रवाही योजनाींची कामे स्ाननकसतर माफग त प्रगतीप्ावर आणण ७ प्रवाही वळण 
योजनाींची कामे अत्यींत प्रा्शमक अवस्ेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, एकदरे (दमणगींगा) ते गोदावरी खोरे या नदीजोि योजनेचा 
सववसतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची ववनींती राज्य िासनाने राषरीय 
जलववकास अशभकरण याींना ददनाींक १२ माचग, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, वरील प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) याबाबत राज्य िासनाने मा.कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री याींचे अध्यक्षतेखालील 
नदीजोि प्रकल्पाच्या वविेष सशमतीच्या बठैकीत मागणी केलेली आहे. 
(४) होय. 
(५) होय. 
(६) होय. 
(७) एकदरे (दमणगींगा) ते गोदावरी खोरे या नदीजोि योजनेबाबत राज्यिासनाने 
मा.कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली नदीजोि प्रकल्पाच्या वविषे 
सशमतीच्या ददनाींक १४/५/२०१५ रोजीच्या बैठकीत मागणी केलेली आहे. 
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अहमदनगर, जळगाांि, अमरािती आणि नांदरुबार या चार स्जल््याच्या आहदिासी 
विभागातील शाळाांमध्ये ननिृष्ट्ट धचक्िीचा पुरिठा झाल्याबाबत 

(५) *  १४७२१   श्री.सांजय दत्त, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदहला व बाल ववकास मींत्रालयामध्ये २०६ को्ीींच्या योजनेअींतगगत 
अहमदनगर, जळगाींव, अमरावती आणण नींदरूबार या चार स्जल््याच्या आददवासी 
ववभागातील िाळाींमध्ये ववतरीत केलेली धचक्की खाण्यायोग्य नव्हती अिी कबुली 
िासनाने मा.मुींबई उच्च न्यायालयाकि े ददली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननक ष् धचक्कीचा पुरवठा करणाऱया ठेकेदारावर िासनाने 
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 अहमदनगर, जळगाींव, 
अमरावती आणण नींदरूबार या चार स्जल्हयात तक्रारी प्राप्पत झाल्या होत्या. सदर 
तक्रारीच्या अनुषींगाने तक्रार प्राप्पत धचक्कीचा पुरवठा बदलून घेणे. सींबींधधत 
उपमुख्य कायगकारी अधधकारी याींचेकिून चौकिी अहवाल मागववणे, तक्रार प्राप्पत 
धचक्कीचे नमुने घेऊन िासकीय प्रयोगिाळा / NABL मान्यताप्राप्पत प्रयोगिाळा 
याींचेकि े तपासणीसाठी पाठववणे व सींबींधधत तपासणी अहवाल प्राप्पत करणे इ. 
बाबतची कायगवाही वेळोवेळी करण्यात आलेली आहे. 
     अहमदनगर स्जल्हयातील प्रकल्प कायागलयातून F.D.A. ने राजधगरा 
धचक्कीचे नमुने घेवून राज्य प्रयोगिाळा पुणे याींचेकि े तपासणीसाठी पाठववले 
होते. त्याींचेकिून धचक्की खाण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल प्राप्पत झाला होता. 
त्याअनुषींगाने सींबींधधत पुरवठाधारक सींस्ेस कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात 
आली होती. सदर सींस्ेने F.D.A. कि े रेफरल लँब माफग त पुन्हा नमुने 
तपासणीसाठी अपील केले होते. सींस्ेच्या अपील अजागनसुार FDA ने राजधगरी 
धचक्कीचे नमुने गास्जयाबाद ये्े तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते. त्याचा 
अहवाल प्राप्पत झाला असून सदर अहवालानुसार तीन नमुन्यापैकी दोन नमूने 
अन्न सुरक्षा मानके (पॅकेस्जींग व लेबशलींग) ननयमन-२०११ चे उल्लघींन झाल्यामुळे 
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शमथ््ाछाप (Misbranded) घोवषत केले आहे व एक नमूना प्रमाणणत घोवषत 
केला आहे. तसेच दद. १०/०७/२०१५ च्या पत्रान्वये आयुक्त, एकास्त्मक बाल 
ववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींनी राजधगरा धचक्कीचा यापढुील पुरवठा 
आजपासून तात्काळ ्ाींबववण्यात यावा, असे पुरवठादार सींस्ेस कळवनू तिा 
सूचना उपमुख्य कायगकारी अधधकारी (बा.क.)/ बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी 
(नागरी) याींना ददलेल्या आहेत. 
 

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

गोिधचन आयुफामाच या िां पनीत बबस्िीट उत्पादनात अनेि  
बेिायदेशीर गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(६) *  १५७५५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११७१ ला हदनाांि १० डडसेंबर, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोवधगन आयुफामाग या कीं पनीला मदहला व बालकल्याण ववभागाकिून 
बबसकी्े बनववण्यासाठी ५ को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् देण्यात आले, पींरतु या कीं पनीकि े
सन २०१३ पासून एफिीए ची मान्यता नसल्याचे तसेच सदर बबसकी्े 
खाण्यासाठी उपयुक्त आहेत असे कोणतेही अधधक त मानकाींकिून प्रमाणणत 
करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचे तसेच या बबसकी् उत्पादनात 
अनेक बेकायदेिीर गैरव्यवहार असल्याचे ददनाींक २१ जलैु, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न व औषध प्रिासनाचे सह आयकु्त याींनी छापे ्ाकून सदर 
उत्पाददत झालेली बेकायदेिीर बबसकी्े ताब्यात घेतली असून त्याचा अहवाल 
त्याींनी िासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालात नमुद करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी कोणत्या, 
(४) तसेच वरील प्रकरणाचा तपास पूणग झाला आहे काय, तपासाचे ननषकषग काय 
आहेत व त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे बळक्ीकरण व 
पुनसरंचना या योजनेअींतगगत अींगणवािी कें द्रातील लाभाथ्यानंा मे.गोवधगन 
आयुफामाग प्रा.शल.पुणे याींचेकिून आयुवेददक बबस्सक्ाींचा परुवठा करण्यासाठी रु. ५ 
को्ी इतक्या कमाल मयागदेपयतंच्या खचागस दद. १३/०२/२०१५ च्या िासन 
ननणगयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
     मे.गोवधगन आयुफामाग प्रा.शल.याींनी अन्न व औषध प्रिासनाचा दद. 
२१/०४/२००९ ते दद. ३१/१२/२०१३ या कालावधीत वधैता असलेला गोवधगन 
िक्तीवधगक आहार कल्पे व गोवधगन िक्तीवधगक बबसकी्े १,२,३,४,५ (प्रोप्राय्री 
फुि) उत्पादन व ववक्री याचा परवाना घेतलेला आहे. त्यानुसार अन्न सुरक्षा व 
मानदे कायदा २००६ नुसार अन्न व औषध प्रिासनाचा दद. २१/०४/२००९ ते 
३१/१२/२०१३ या कालावधीत वैधता असलेल्या परवान्यास ववधाग्राहयता व 
नुतनीकरणानुसार दद. ३१/१२/२०१३ पासून पढेु ५ वषग परवाना पररवतगन करुन 
घेतलेला आहे. 
(२), (३) व (४) अिा प्रकारचा अहवाल या ववभागास प्राप्पत झालेला नाही. त्ावप 
Food Safety &amp; Standard authority of India (FSSAI) नवी ददल्ली 
याींचेकिून अन्न पदा्ागसाठी मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे 
FSSAI किून प्रमाणपत्र शमळेपयतं सदर सींस्ेने ववतरीत करण्यात आलेले सवग 
प्रकारची उत्पादने परत मागवून घेऊन ती उत्पादकाकि ेपरत पाठववण्यात यावी 
तसेच प्रमाणपत्र शमळाल्यानींतर ववतरण/पुरवठा करण्याचे आदेि व्हावेत, असे 
अन्न व औषध प्रिासन ववभागाने दद. २९/०७/२०१५ च्या पत्रान्वये आयुक्त, 
एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजना याींना कळववले आहे. सदरचे पत्र आयकु्त 
कायागलयास माहे ऑगस्,२०१५ मध्ये प्राप्पत झाले. त्ावप आयुक्त कायागलयाचे 
पुरवठा आदेिानुसार दद. १३/०४/२०१५ पयगत बबस्सक्ाींचे लाभाथ्यानंा वा्प होवून 
त्याचा ववनीयोग झालेला असल्याने ती परत घेता आले नाही. मात्र सदर 
बबस्सक्ाींची NABL मान्यता प्राप्पत लॅबकिून तपासणी करण्यात आली असून 
सदर अहवालामध्ये बबस्सक्ाींमधील मानके बरोबर असल्याचे नमूद आले. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नांदरूबार शहरात एम.एस.आर.डी.सी. प्रिल्प अांतगचत  
डडझेल ि पेरोलिर लािलेला सेस रद्द िरण्याबाबत 

(७) *  १६१२९   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार िहरात एम.एस.आर.िी.सी. प्रकल्प अींतगगत डिझेल व पेरोलवर 
लावलेला सेस रद्द न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(२) असल्यास, याबाबत मागील अधधवेिनात आश्वासन देऊनही त्याची 
अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी स्जल््याला सेसपासून ककती ददवसात रद्द करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ददनाींक ११.०८.२००३ च्या िासन ननणगयानुसार 
नींदरूबार िहरातील वाहतूक व्यवस्ेत सुधारणा करण्यासाठी रसते व पुलाींच्या 
कामाकररता एमएसआरिीसी याींना उदयोजक घोवषत करण्यात आले व त्याची या 
सींबींधातला खचग वसूल करण्याकररता डिझेल व पेरोल लावलेला जादा 
अधधभारापो्ी जमा होणारा ननधी देण्याचे ठरववण्यात आले. त्या ननणगयाच्या 
अनषुींगाने ददनाींक १ जनू, २०१२ पासून अधधभार लावण्यात आला आहे. 
उल्लेणखत उद्देि लक्षात घेता जादा अधधभार रद्द करण्यात येऊ िकत नाही. 
(२) खरे नाही, या सींदभागत कोणतेही आश्वासन ददलेले नाही. 
(३) अिी बाब नाही. 
(४) नींदरुबार िहर एकात्मक रसते ववकास योजनेची ववत्तीय आखणी 
सवगसाधारणपणे वधगनक्षम होण्याच्या दृस्ष्ने पेरोल व डिझेलवर अधधभार 
लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अधधभार रद्द करता येत नाही. 
 

----------------- 
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महात्मा गाांधी ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत मजुरीचे दर िाढविण्याबाबत 
 

(८) *  १५९९२   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत सध्या मजुराींना प्रनतददन १८१ 
रुपये मजुरी ददली जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महागाई वाढल्यामुळे महागाईच्या प्रमाणात रोहयो मजुरीचे दर 
वाढले नाहीत, दषुकाळग्रसत भागातील मजुराींना ककमान ३०० रुपये प्रनतददन 
मजुरीची रक्कम करावी अिी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १९ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास िासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रसत भागात िेतकरी, कष्करी, मजुर याींना ददलासा 
देण्यासाठी मग्रारोहयो अींतगगत मजुरीचे दर वाढववण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महात्मा गाींधी नरेगा ही योजना कें द्र पुरसक त योजना असून कें द्र िासनाच्या 
मागगदिगक सूचनाींनुसार राज्यात राबववली जाते. कें द्र िासन प्रत्येक राज्यासाठी 
दरवषी मजुरी दर ननस्श्चत करत असते. त्याप्रमाणे सन २०१५-१६ या वषागसाठी 
महाराषराकररता रु. १८१/- इतका मजुरी दर कें द्र िासनाने ननस्श्चत केलेला आहे. 
ही कें द्र िासनाच्या अखत्यारीतील बाब आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुण्यातील येरिडा मनोरुग्िालयातील िॉशशांग मशशन बांद पडल्याबाबत 

(९) *  १५७६५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील येरविा मनोरुग्णालयातील वॉशिींग मशिन बींद पिल्याने काही 
कपि े मनोरुग्णाींना धवुावे लागत असल्याने त्याींचे हाल होत आहेत तर काही 
कपि े धुण्यासाठी ठेकेदाराींची ननयकु्ती केल्याने िासनाला लाखो रुपयाींचा भुदंि 
पित असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार येरविा रुग्णालयातील 
मनोरुग्णाींना सवत:चे कपि ेसवत: धुवावे लागु नयेत तसेच ठेकेदाराींकिून कपि े
धुवनू घेऊन िासनाचे लाखो रुपयाींचे होणारे नकुसान ्ाळण्याबाबत िासनाने 
नवीन वॉशिींग मिीन खरेदी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. मनोरुग्णालयातील वॉशिग मशिन 
मधील  ववदयतु उपयींत्रामध्ये उच्च दाब वीज पुरवठ्यातील चढ उतारामुळे ददनाींक 
१४.११.२०१५ ते ददनाींक ३१.१२.२०१५ या कालावधीत सदर मिीन बींद पिली 
होती. या कालावधीकररता स्ाननक बाजारातनू दरपत्रके मागवून सवागत कमी दर 
असलेल्या ठेकेदारामाफग त रुग्णाींचे कपि ेधुवनू घेतले. त्याकररता रुपये ७८,०००/- 
हजार इतका खचग आला आहे. त्यामुळे कपि ेधुण्यासाठी लाखो रुपयाींचा भुदंि 
पिल्याचे तसेच मनोरुग्णाींकिून कपि ेधवुून घेतले हे खरे नाही. वॉशिींग मशिन 
पुरवठादार कीं पनीने वॉशिींग मशिन दरुूसत करुन ददली असून ती ददनाींक 
३१.१२.२०१५ पासून कायागस्न्वत झालेली आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

---------------------------------------------- 
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िसई-विरार (स्ज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील  
क्ष किरि मशशन ४ िषाचपासून बांद असल्याबाबत 

 

(१०) *  १५७२०   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वसई-ववरार (स्ज.पालघर) ये्ील प्रा्शमक आरोग्य कें द्रातील क्ष ककरण 
मशिन गेल्या ४ वषागपासून बींद स्स्तीत असल्यामुळे ते्ील नागररकाींची मोठया 
प्रमाणावर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, क्ष ककरण यींत्र बींद असल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच या सींस्ाींना त्वरीत अनदुान मींजूर करण्याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. 
    ददनाींक १७.७.२००७ रोजी वाय.के.चॅरी्ेबल रस् याींचेकिून प्रा्शमक आरोग्य 
कें द्र नवघर ये्े क्ष-ककरण मशिन “दान” सवरुपात देण्यात आली होती. त्या 
काळात मानधनावर कीं त्रा्ी क्ष-ककरण तींत्रज्ञानादवारे रुग्णाींना क्ष-ककरण उपचाराची 
सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. 
     आरोग्य सींस्ाींच्या मागगदिगक ननकषानुसार प्रा्शमक आरोग्य कें द्र सतरावर 
क्ष-ककरण मशिन अनुजे्ञय नाही. त्यामुळे ते्े क्ष-ककरण तींत्रज्ञ हे पद मींजूर नाही. 
तसेच सदया कीं त्रा्ी तींत्रज्ञ उपलब्ध होत नसल्याने, सदर मशिन बींद आहे. 
     त्ावप, ये्ील नागरीकाींना आवश्यकतेनुसार क्ष-ककरण उपचाराची सोय 
इतर िासकीय रुग्णालयामाफग त उपलब्ध करुन देण्यात येते. 
(४) क्ष-ककरण यींत्र प्रा्शमक आरोग्य कें द्रास अनुजे्ञय नसल्याने त्यासाठी अनदुान 
उपलब्ध करुन देण्यात येत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोलांग्री ि शशििी (स्ज.बीड) येथे मग्रारोहयो अांतगचत विहहरी,  
रस् त् याांच् या िामात अपहार झाल् याबाबत 

  

(११) *  १६१८२   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  गोलींग्री व शिवणी (स्ज.बीि) ये्े मग्रारोहयो अींतगगत ववदहरी, रस त् याींच् या 
कामात अपहार झाल् याच् या तक्रारी वरुन ग्राम सेववका, ग्रामरोजगार सेवक, ताींबत्रक 
अधधकारी याींच् यावर ननलींबनाची कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या अधधका-याींनी या बोगस तुळजाई िवे् हलपसग, जय हनुमान 
डिलीींग काँरक््र या एजन् सी दाखववल् या होत् या त् याींच् यावर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाची फसवणकू केल् यामुळे ग्रामपींचायत 
पदाधधकारी तसेच अधधकारी, स्ज.प. चे अधधकारी याींच् यावर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) व (३) सदर एजन्सीच्या कामाचा ननधी रु.१,७४,८००/- ग्रामपींचायत मौजे 
शिवणी याींच्या खात्यावर शिल्लक असून तो सींबींधधत एजन्सीला वा्प करण्यात 
आला नाही. सदर ननधी ववतरीत न करण्याच्या सूचना ग्रामपींचायत शिवणीला 
ददल्या आहेत. 
     सदर प्रकरणी दोषी सींबींधधताींववरुध्द खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली 
आहे. 
     (अ) ग्रामपींचायत गोलग्री - 
     (१) सींबींधधत ग्रामरोजगार सेवक, ताींबत्रक अधधकारी व लाभा्ी याींच्यावर 
नेकनूर पोलीस ठाणे स्ज.बीि ये्े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व ताींबत्रक 
अधधकारी याींची सेवा समाप्पत करण्यात आली आहे. 
     (२) सींबींधधत तलाठी, गोलग्री याींच्यावर कायगवाही करण्यात येत आहे. 
     (३) सींबींधधत ग्रामसेवक, कननषठ अशभयींता, उप अशभयींता, हजेरी सहाय्यक, 
लेखाधधकारी, कननषठ सहाय्यक याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकिी प्रसताववत केली 
आहे. 
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     (४) सरपींच, गोलग्री, याींच्याववरुध्द मुींबई ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ 
अींतगगत कायगवाही प्रसताववत करण्यात आली आहे. 
     (ब) ग्रामपींचायत शिवणी - 
     (१) सींबींधधत ग्रामरोजगार सेवक, ताींबत्रक अधधकारी (कीं त्रा्ी) याींच्या सेवा 
समाप्पत करण्यात आल्या आहेत. 
     (२) सींबींधधत ग्रामसेववकेस ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील बालगहेृ, ननरीक्षिगहेृ ि अनाथालयास भोजन अनदुान इमारत भाड े
तसेच िमचचाऱ्याांना िेतन देण्याबाबत 

(१२) *  १६२४८   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्री.माणििराि 
ठािरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अडॅ.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.महादेि जानिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रिवपसे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.नागो गािार, 
श्री.जयांत पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.आनांदराि 
पाटील :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मदहला व बालववकास ववभागाच्या मान्यतेने राज्यात ९९६ बालकाश्रम, 
बालसदन व अना्ालये मधील वासतव्य करणाऱया ८० हजार अना् ननराश्रीत 
बालकाींना देण्यात येणाऱया भोजनाचे सुमारे २०० ते २३६ को्ीचे अनदुान तसेच 
त्याींचा साींभाळ करणाऱया १० हजार पेक्षा जासत कमगचाऱयाींना िासनाने ननधी 
ददला नसल्याने गेल्या तीन वषापंासून वेतन न शमळाल्याचे ददनाींक १४ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बालग हाींचे अनदुान ्ाींबववल्याने राज्यातील २१५ बालग हे कायमची बींद 
करण्याचे ननदेि मदहला व बालकल्याण ववभागाने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
दरम्यान ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच मुींबईतील मानखदुग ये्ील बालग हातील कमगचाऱयाींना मागील दोन 
मदहन्याींपासून व राज्यातील ४४ बालग हातील/ननररक्षण ग हातील कमगचाऱयाींना माहे 
जुलै, २०१५ पासून वेतन शमळाले नसल्याची बाब जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.ग्रामववकास मींत्री याींनी ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१५ रोजी 
भोजन अनदुान, इमारत भाि ेव कमगचारी वेतन अदा करण्याचा आदेि देऊनही 
तसेच माहे जुलै-ऑगस्, २०१५ मध्ये उपस्जल्हाधधकारी सतराच्या अधधकाऱयाींच्या 
प्कामाफग त सखोल तपासणी मोहीम करुनही सदर भोजन अनदुान, इमारत 
भाि,े कमगचारी वेतन सींबींधधत सींस्ाींना देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील ४४ बालग हातील/ननररक्षण ग हातील कमगचाऱयाींनी ८ 
मदहन्याींचे ्ककत वेतन, कमगचाऱयाींना िासकीय दजाग, दरमहा सेवा्ग अ्वा 
बी.िी.एस. माफग त वेतन व भववषय ननवागह ननधीची रक्कम ननयशमत भरण्याच्या 
मागणीसाठी ददनाींक २६ जानेवारी २०१६ रोजी साींगली स्जल्हाधधकारी 
कायागलयासमोर उपोषण केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, ददनाींक १३ जुलै, २०१५ च्या िासन ननणगयानुसार उक्त 
बालग हाींची तपासणी करण्याचा ननणगय िासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(७) तसेच अप-ुया सुववधा देणा-या बालग हाींची रवानगी ब आणण क वगागमध्ये 
झाली असून त्याींना राज्य िासनाकिून अनदुान नाकारण्याची कारवाई केली 
जाणार असल्याची बाब ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(८) असल्यास, त्यानुसार ककती बालग हाींना अ दजाग शमळालेला आहे, 
(९) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(१०) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींित: खरे आहे. 
     राज्यात ९९६ बालग हे नसून सवयींसेवी सींस्ाींमाफग त चालववण्यात येणारी 
९९४ अनदुाननत बालग हे आहेत. याींचे पवुीचे प्रलींबबत व चालू वषागचे अनदुान अदा 
करण्यासाठी एकुण रु.१७२.६८ को्ी एवढ्या तरतूदीची आवश्यकता आहे. त्ावप, 
२०१५-२०१६ या चालू आध्गक वषागत रु.११.३६ को्ी इतका ननधी ववतरीत 
करण्यात आला आहे. याशिवाय रु. ७.३८ को्ी इतका ननधी पनुववगननयोजनादवारे 
उपलब्ध करण्यात येऊन सींबींधधताींना ववतरीत करण्यात आला आहे. तसेच, 
उवगररत आवश्यक असलेल्या रक्कमेसाठी रु.१५६.४४ को्ी एवढ्या रक्कमेचा 
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पुरवणी मागणी प्रसताव ननयोजन ववभाग व ववत्त ववभागास सादर करण्यात 
आलेला आहे. 
     त्याचप्रमाणे िासन सवयींसेवी सींस्ेतील कमगचाऱयाींच्या वेतनासाठी 
िासनाकिून ननधी देण्याची तरतूद नाही. त्ावप, िासन सवयींसेवी सींस्ेतील 
प्रनत प्रवेशिताींसाठी दरमहा रु.३१५/- इतके सहाय्यक अनुदान इतर प्रिासकीय 
खचागसाठी देते. 
(२) हे खरे नाही. 
     िासन ननणगय क्र.बालग -२०१५/प्र.क्र.५०/का.-८, मुींबई ददनाींक १३ जुलै, २०१५ 
अन्वये बालग हाींच्या वगीकरणाबाबत तपासण्या करण्यात आलेल्या असून सदर 
तपासणीमध्ये २१४ बालग हे मुल्याींकनामध्ये “क” व “क पेक्षा कमी” वगागत 
आढळून आलेले असल्याने त्याींच्या मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रसताववत आहे. 
त्ावप, सदर तपासणी ववरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींिपीठ औरींगाबाद 
ये्े याधचका दाखल झाल्या असून मा.न्यायालयाच्या ननदेिानुसार सदर 
तपासणीचा एकबत्रत अहवाल व िासनाकिून प्रसताववत कायगवाही मा.न्यायालयास 
सादर करण्याची कायगवाही सुरू असून सदर बालग हे बींद करण्याचे आदेि अदयाप 
िासनामाफग त देण्यात आले नसून सदया प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     मात्र, मुींबईतील मानखदुग ये्ील बालग हातील कमगचाऱयाींचे व 
ननरीक्षणग हातील कमगचाऱयाींचे वेतन या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ या चालू 
आध्गक वषागत अ्गसींकस्ल्पत करण्यात आलेला ननधी िासनसतरावरुन सींबींधधताींना 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
(४) हे, अींित: खरे आहे. 
     बालग हाींच्या वगीकरणाबाबत तपासण्या करण्यात आलेल्या असून ्ककत 
अनदुान उपलब्ध होण्यासाठी रु.१५६.४४ को्ी पुरवणी मागणी प्रसताव ननयोजन 
व ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(५) उपोषण केले ही बाब खरी आहे मात्र, ननरीक्षणाग हातील कमगचाऱयाींसाठी सन 
२०१५-२०१६ या चालू आध्गक वषागत अ्गसींकस्ल्पत करण्यात आलेला रु.५.९५ 
को्ी इतका ननधी िासनसतरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
(६) ददनाींक १३ जुलै, २०१५ च्या िासन ननणगयानुसार उक्त बालग हाची तपासणी 
करण्याचा ननणगय िासनाने घेतलेला आहे हे खरे आहे. 
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(७) याबाबत बालग हाींच्या तपासण्या करण्यात आलेल्या असून बालग हाींचे 
वगीकरण “अ”, “ब” व “क” शे्रणीमध्ये करण्यात आले असून सदर बाब 
न्यायप्रववष् असल्याने याबाबतची पढुील कायगवाही मा.न्यायालयाच्या आदेिाच्या 
अधधन आहे. 
(८) आतापयतं ४७६ बालग हाींना “अ” दजाग शमळालेला आहे. 
(९) सदर बाब न्यायप्रववष् आहे. 
(१०) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अिोला स्जल््यातील उमा बरेॅज प्रिल्प, घुांगशी बॅरेज मध्यम प्रिल्प आणि 
िाटेपूिाच बॅरेज ्या तीन प्रिल्पाचे िाम पूिच िरण्याबाबत 

(१३) *  १५१३५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३८३ ला 
हदनाांि १४ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल््यातील खारपाणपट्टयासाठी महत्वपणूग असलेल्या उमा बॅरेज 
प्रकल्प, घुींगिी बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणण का्ेपूणाग बॅरेज हया तीन प्रकल्पाचे 
काम गेल्या सात वषागपासून बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर काम बींद असताींनाही मागील सव्वा वषागपासून केवळ दींिाची 
रक्कम कपात करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, को्यवधी रुपये खचग करुनही ितेकऱ याींच्या ितेात पाणी पोहचत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या नतन्ही प्रकल्पाचे काम पूणग झाल्यानींतर खारपाणपट्टयातील 
काही गावाींसह मूनत गजापूर तालुक्यातील एकूण १६ हजार ४.३ हेक््र जमीन 
शसींचनाखाली येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू काम प्रलींबबत रादहल्याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे, 
(६) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: हे खरे आहे. 
     अकोला स्जल्हयातील खारपाणपट्टयातील उमा बॅरेज, घुींगिी व का्ेपुणाग 
बॅरेज या तीन प्रकल्पाींपैकी घुींगिी व का्ेपुणाग बॅरेज या प्रकल्पाींची कामे प्रगतीत 
आहेत. उमा बॅरेज या प्रकल्पाच्या बॅरेजचे सवगसाधारणपणे ५० ्क्के काम पुणग 
झाले असून कीं त्रा्दाराने जनू, २०१२ पासून काम बींद ठेवलेले आहे. 
(२) उमा बॅरेजचे कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्याने सींबींधधत कीं त्रा्दारावर 
करारातील तरतदुीनुसार दद. ०७/११/२०१४ पासून दींिनीय कायगवाही सुरु करण्यात 
आली आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर तीन प्रकल्पाींदवारे अकोला स्जल्हयातील एकुण १५,९९० हे क्षेत्र 
शसींचनाखाली येणार आहे. 
(५) क्षेत्रीय सतरावरुन सदर कामाचा ननयशमत आढावा घेण्यात येतो. 
(६) घुींगिी व का्ेपुणाग बॅरेज पतुगतेबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. उमा बॅरेज बाबत 
कीं त्रा्दारावर दींिनीय कायगवाही सुरु केली आहे. कीं त्रा्ातील तरतुदीनुसार आवश्यक 
ठरलेस सुरक्षा अनामत जप्पत करुन नवीन ननववदा मागववण्यात येतील. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील ग्रामपांचायत स्तरािरील सांगिि पररचालिास पुन्द्हा  
शासन सेिेत घेऊन त्याांचे थकित मानधन देण्याबाबत 

(१४) *  १४९६०   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाऑनलाईनच्या माध्यमातनू ग्रामपींचायत सतरावर ववववध २७ 
प्रकारचे दाखले सींगणीक त प्रणालीमुळे सुलभरीत्या उपलब्ध होत होते. परींत ु
सींगणकीय ग्रामीण महाराषर (सींग्राम) या पाच वषांपवूी सुरु केलेल्या प्रकल्पाची 
मुदत ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१५ रोजी सींपल्यानींतर त्यास अदयापी मुदतवाढ 
देण्यात आली नसल्याने  या योजनेअींतगगत काम करणाऱया  सुमारे २३ ते २५ 
हजार सींगणक पररचालकाींची माहे डिसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सेवा 
समाप्पत करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२)  तसेच राज्यातील सींगणक पररचालकाींना माहे ऑक््ोबर ते डिसेंबर, २०१५ 
या तीन मदहन्याींचे ्ककत मानधनच शमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर दहवाळी अधधवेिनात राज्यातील २५ हजार सींगणक 
पररचालकाींनी ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१५ रोजी मोचाग काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मा. ग्रामववकास मींत्री याींनी सींग्राम प्रकल्पाींतगगत काम करणाऱया २७ 
हजार सींगणक पररचालकाींना कीं त्रा्ी पद्धतीने सामावनू घेऊन त्याींचे मानधन रुपये 
४५००/-  वरुन रुपये १५०००/- करण्याचे व सींग्राम प्रकल्प २ मध्ये सींगणक 
पररचालक हे पद ग्रामपींचायतला ननमागण करण्याचे आश्वासन ददलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आश्वासन देऊन अींमलबजावणी केली नसल्याने सदर सींगणक 
पररचालक आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, राज्यातील पीआरआय प्रकल्पाींतगगत कायगरत आलेले स्जल्हा 
समन्वयक, सॉफ््वेअर इींस्ज., स्ज.प.प.स. सींगणक पररचालक याींना िासन सेवेत 
सामावनू घेणेबाबत महाराषर राज्य (सींगणक तज्ञ) स्ज.पीं./प.स सींग्राम कमगचारी 
सींघ्ना, स्ज.अहमदनगर याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, सदर सींगणक पररचालकाींना पुन्हा सेवेत सामावनू घेऊन त्याींचे 
्ककत मानधन देण्यासाठी व सींग्राम या योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) १३ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीतनू ई-पींचायत/ सींग्राम 
प्रकल्पाची अींमलबजावणी करण्यात येत होती. १३ व्या ववत्त आयोगाची मुदत 
सींपुष्ात आल्याने या प्रकल्पाची अींमलबजावणी यींत्रणा असलेल्या महाऑनलाईन 
कीं पनीने या प्रकल्पासाठी ननयुक्त केलेल्या सींगणक पररचालक (VLE) याींचा सेवा 
करार दद. ३१ डिसेंबर, २०१५ पासून समाप्पत केला आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) व (५) नाही. 
(६) अींित: खरे, काही स्जल््यातील (सींगणक तज्ञ) स्जल्हा पररषद/ पींचायत 
सशमती सींग्राम कमगचारी सींघ्ना (ननयोस्जत) याींनी ननवेदने ददली आहेत. त्ावप 
अहमदनगर स्जल््यातनू ननवेदन प्राप्पत नाही. 
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(७) व (८) महाऑनलाईन कीं पनीने ननयुक्त केलेले ताींबत्रक मनुषयबळ हे सवतींत्र 
उदयोजक (VLE) म्हणनु कायगरत होते. ते राज्यिासन, स्जल्हा पररषद/पींचायत 
सशमती ककीं वा ग्रामपींचायतीचे कायम अ्वा कीं त्रा्ी कमगचारी नाहीत. सबब, 
सींगणक पररचालकाींना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     या प्रकल्पाींतगगत ताींबत्रक मनुषयबळ महाऑनलाईन कीं पनीने उपलब्ध करुन 
ददलेले होते. त्याींना मोबदला अदा करण्याची वैधाननक जबाबदारी महाऑनलाईन 
कीं पनीची असल्याने िासनाने सवग ताींबत्रक मनषुयबळाचा मोबदला अदा करणेबाबत 
महाऑनलाईन कीं पनीला ननदेशित केले आहे. 
     सींग्राम-२ प्रकल्पाचे सुधाररत धोरण व त्यानुसार पुढील अींमलबजावणी 
लवकरच अपेक्षक्षत आहे. 

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

रत्नाधगरी स्जल््यात मोठया प्रमािात होिारी िकृ्षतोड 

(१५) *  १४६९०   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल््यात मोठया प्रमाणात व क्षाींची तोि होत असून २०१५ या 
वषागत सुमारे ९,७०३ व क्षाींची ववना परवाना तोि करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर व क्षतोि करणाऱया २८१ व्यक्तीींवर वन ववभागाने कारवाई 
करुन त्याींच्याकिून ४ लाख १४ हजार ६५० रुपये दींि गोळा करण्यात आल्याचे 
ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवैध जींगलतोि रोखण्यासाठी सींबधधत ववभागाकिून िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) रत्नाधगरी स्जल््यात ९ तालुक्याींचा समावेि असून 
सन २०१५ या वषागत खाजगी मालकी क्षेत्रात महाराषर व क्षतोि अधधननयम-१९६४ 
सुधारणा १९८९ अींतगगत १२१९५ अनुसूधचत झािाींचे तोिीसाठी व क्ष अधधकारी याींची 
परवानगी न घेता व क्षतोि केलेचे ननदिागस आले आहे. 
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(२) या प्रकरणी चौकिी करणेत येऊन खाजगी मालकी क्षेत्रातील ववनापरवाना 
तोिीबाबत दोषी आढळलेल्या ६९९ व्यक्तीकिून महाराषर व क्षतोि (ववननयमन) 
अधधननयमाींतगगत तरतदुीनुसार दींिात्मक कारवाई करणेत आली आहे. सदर 
व्यक्तीकिून एकूण दींि रु.६,१९,२५०/- वसूल करणेत आला आहे. 
(३) मालकी क्षेत्रातील अवैध व क्षतोिीबाबत ननयींत्रणासाठी वनक्षेत्रपाल, वनपाल, 
वनरक्षक हे त्याींचे कायगक्षते्रात कफरती करुन गसत घालत असतात. तसेच 
कायदयातील तरतदुीनसुार कायगवाही करण्यात येते. त्यानुसार तपासणीमध्ये 
आढळलेल्या ववनापरवाना व क्षतोिीच्या २५१ प्रकरणात महाराषर व क्षतोि 
(ववननयमन) अधधननयम-१९६४ अींतगगत दींिात्मक कायगवाही करणेत आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

तुमरगुांडा (ता.एटापल्ली, स्ज.गडधचरोली) येथे आहदिासी मुलाचा िैद्यिीय 
अधधिाऱ्याांच्या ननष्ट्िाळजीपिामुळे मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(१६) *  १६१५७   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.शमतेश 
भाांगडडया :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तुमरगुींिा (ता. ए्ापल्ली, स्ज.गिधचरोली) ये्े तोदे मुरा पो्ावी या आददवासी 
मुलाला िायररयाची लागण होऊन वैदयकीय अधधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामुळे 
त्याचा म त्यू झाला व रुग्णालयाींत िववादहनी नसल्याने ७ कक.मी. अींतर पायपी् 
करुन मुलाचा  म तदेह रुग्णालयातनू खाींदयावर घरी घेऊन जाण्याची नामुषकी 
त्याच्या वपत्यावर आल्याची घ्ना ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार मुलाचे म त्यूस कारणीभूत असलेल्याींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर नक्षलग्रसत दगुगम भागात आरोग्य सेवा प्रभावी करण्यासाठी 
िासनाने कोणत्या  उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय ए्ापल्ली, स्ज.गिधचरोली ये्े ददनाींक १२.०१.२०१६ रोजी 
सींदीप तोंदे पो्ावी, वय १० वषे (मुलगा) रा.तुमरगुींिा, ता.ए्ापल्ली हा रुग्ण 
भरती झाला होता. सदर रुग्णावर आवश्यक औषधोपचार करण्यात आला असून 
ददनाींक १३.०१.२०१६ रोजी दपुारी १ वाजता पनु्हा सदर रुग्णाची प्रक ती 
बबघिल्याने सदर रुग्णावर पनु्हा उपचार सुरु करण्यात आले. सींध्याकाळी 
रुग्णाची प्रक ती गींभीर झाल्याने सींदशभगत करणे आवश्यक होते. त्ावप, रुग्णाच्या 
नातेवाईकाींनी त्यास नकार ददला व सवत:च्या जबाबदारीवर सींमतीपत्र शलहून 
देऊन रुग्णास घरी नेले. ददनाींक १३.०१.२०१६ रोजी मुलाचा आजार गींभीर 
झाल्याने म त्य ूझाला. 
(२) होय. 
     प्रसततु घ्नेच्या चौकिी प्रकरणी ददनाींक १५.०१.२०१६ रोजी िरीर ववक ती 
िासत्रज्ञ, वगग १ सामान्य रुग्णालय, गिधचरोली याींनी चौकिी केली तसेच ददनाींक 
१६.०१.२०१६ रोजी स्जल्हा िल्य धचककत्सक, सामान्य रुग्णालय, गिधचरोली व 
ददनाींक १७.०१.२०१६ रोजी उपसींचालक आरोग्य सेवा, नागपूर मींिळ, नागपूर 
याींनी चौकिी केली. 
(३) प्रसतुत घ्नेबाबत चौकिी अहवालात नमुद वसतुस्स्तीवरुन वैदयकीय 
अधधकारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत, अनधधक त गैरहजर असणे. 
लोकप्रनतननधीींिी वागणकू चाींगली नसणे, तसेच उपचारासाठी दाखल झालेल्या 
रुग् णाींना व्यवस्स्तपणे समुपदेिन न करणे इत्यादी बाबी ननदिगनास आल्याने 
सदर घ्नेच जबाबदार वदैयकीय अधधक्षक व वदैयकीय अधधकारी याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
(४) गिधचरोली या स्जल््याला महाराषर आपत् कालीन वदैयकीय सेवा प्रकल्पाींतगगत 
एकूण ९ रुग्ण वादहका देण्यात आलेल्या आहेत. सामान्य रुग्णालय, गिधचरोली, 
उपस्जल्हा रुग्णालय, अहेरी ग्रामीण रुग्णालय, कोरची, ए्ापल्ली, शसरोंचा, 
मुलचेरा, भामरागि इत्यादी दठकाणी रुग्णवादहका आहेत. या योजनेंतगगत २ 
प्रकारच्या रुग्ण वादहका ॲिव्हान्स लाईफ सपो ग् (एएलएस) आणण बेशसक लाईफ 
सपो ग् (बीएलएस) पुरववण्यात आलेल्या आहेत. सदयस्स्तीत गिधचरोली 
स्जल््यात रुग्णवादहकेमाफग त एकूण ६,०७३ इतक्या रुग्णाींना मोफत सींदभगसेवा 
देण्यात आली आहे. ग्रामीण रुग्णालय, ए्ापल्ली ये्ील वदैयकीय अधधकारी 
याींची दोन्ही पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

-------------------------------------------- 
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उध्िच गोदािरी प्रिल्पामधील माांजरपाडा (स्ज. नाशशि) िळि  
योजनेचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

(१७) *  १४९३०   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०२८ ला 
हदनाांि २८ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उध्वग गोदावरी प्रकल्पामधील माींजरपािा (स्ज.नाशिक) वळण योजनेचे काम 
तातिीने सुरु करून पाणी उपलब्ध करून ददले जाईल असे आश्वासन मा. 
मुख्यमींत्री याींनी ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माींजरपािा (स्ज नाशिक) वळण योजनेसाठी सन २०१४ – १५ 
मध्ये मींजूर असलेला रुपये ७० को्ी ननधी या योजनेकररता आवश्यक 
असल्यामुळे सदर ननधी अन्य योजनाींसाठी वळती करू नये याबाबत स्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे माचग, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान िासनास ननवेदन 
ददलेले असूनही सदर प्रकल्पाचा रुपये ४३ को्ी ननधी कायगकारी सींचालकाींनी 
अन्यत्र वळती केला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करून या प्रकल्पाचा ननधी पनुःश्च 
माींजरपािासाठी पुनववगतरण करण्याकररता िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) सदर योजनेतील बोगदयाचे काम जरी पूणग झाले तरी गुजरातकि े जाणारे 
पाणी महाराषराकि े वळेल त्यामुळे या योजनेस सुधाररत प्रिासकीय मान्यता 
देणेबाबत ककीं वा या योजनेसाठी मींजूर ननधी खचग करण्याकररता स्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी अनेकदा िासनाकि ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) सन २०१५ च्या पदहल्या अ्गसींकस्ल्पय अधधवेिनामध्ये 
माींजरपािा २ च्या योजनेसींदभागत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी आश्वासन ददलेले 
आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     सन २०१४-१५ करीता मींजूर अनदूान रु. ७०.०० को्ी होते, त्यापैकी      
रु. २६.८० को्ी ननधी प्राप्पत झाला. 
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     प्राप्पत ननधी अन्यत्र वळती केला नाही त्ावप, सुधाररत प्रिासकीय 
मान्यतेपेक्षा जासत खचग करण्यास िासन मान्यता नसल्याने योजनेवर खचग 
करण्यात आलेला नाही. रु. २६.३८ को्ी इतका ननधी शिल्लक आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) होय. 
(५) ददनाींक ३०.०१.२०१५ च्या िासन पत्रान्वये माींजरपािा वळण योजनेच्या 
वाढलेल्या ककीं मतीबाबत राज् य ताींबत्रक सल्लागार सशमतीकिून सववसतर चौकिी 
अहवाल मागववण्यात आला होता. 
      शसींचन ववषयक वविेष चौकिी सशमतीचा अहवालावरील िासनाच्या 
कायगपालन अहवालानुसार उध्वग गोदावरी प्रकल्पाअींतगगत माींजरपािा वळण 
योजनेमध्ये सींकल्पधचत्रातील बदलामुळे वाढलेल्या ककीं मतीबाबत राज्यसतरीय 
ताींबत्रक सल्लागार सशमतीकिून तपासणी करुन घेण्यात आली असून या 
सशमतीच्या अहवालानुसार पढुील कायगवाही प्रगतीप्ावर आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात “अहहल्याबाई होळिर महहला बाजारपेठ”  
योजना िायाचस्न्द्ित िरण्याबाबत 

(१८) *  १५२३०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती 
विद्या चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५ मध्ये मा. मींत्री, ववत्त याींनी राज्यातील प्रत्येक स्जल्हयात 
“अदहल्याबाई होळकर मदहला बाजारपेठ” स्ापन करण्याची घोषणा केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच्या माध्यमातून बचत ग्ाींच्या हजारो मदहला 
सदसयाींना िाश्वत सवरुपाचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेकररता सुमारे २०० को्ी रुपयाींचा ननधी अ्गसींकल्पात 
धचन्हाींककत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर धचन्हाींककत ननधी ददनाींक ३१ माचग, २०१६ अखेर व्यपगत 
होणार असल्याबाबत आयुक्त, मदहला व बालकल्याण याींना वारींवार पत्रव्यवहार 
करुन देखील कायगवाही होऊ िकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरची बाजारपेठ स्ापन न होण्यामागची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) मा. मींत्री ववत्त महोदयाींच्या सन २०१५-१६ च्या अ्गसींकल्पीय भाषणामधील 
धचन्हाींककत रक्कमा दिगववलेल्या योजनासींदभागत कायगवाही करण्याबाबत अ.मु.स. 
(ननयोजन) याींचेकि े दद. ३०.७.२०१५ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये 
मदहलाींनी उत्पाददत केलेल्या वसतुींसाठी बाजारपेठ/ववक्री कें दे्र ननमागण करण्याची 
कायगवाही ग्राम ववकास ववभागाकिून केली जाते. त्यामुळे मदहला बचत ग्ाींनी 
उत्पाददत केलेल्या वसतुींच्या ववक्रीसाठी स्जल्हासतरावर कायमसवरुपी “पुण्यश्लोक 
अदहल्याबाई होळकर बाजारपेठ” ननमागण करणे ही नवीन योजना ग्राम ववकास 
ववभागामाफग त राबववण्याबाबत अ.मु.स. (ननयोजन) याींनी ननदेि ददले. तसेच 
बाजारपेठ/ववक्री कें दे्र ननमागण करण्याची बाब ग्रामववकास ववभागािी सींबींधधत 
असल्याने व बाजारपेठ ननमागण करण्याबाबतची यींत्रणा मदहला बाल ववकास 
ववभागाकि ेउपलब्ध नसल्याने सदर योजना अ.मु.स. (ननयोजन) याींनी ददलेल्या 
ननदेिानुसार ग्रामववकास ववभागाकि े हसताींतरीत करण्यात आली. त्ावप, 
सदयस्स्तीत ग्रामववकास ववभागाकि े सुरु असलेली तालुकासतरीय ववक्री कें द्राची 
योजना बींद करण्याबाबत त्या ववभागाकि े प्रसताव ववचारधीन असून सदरची 
नवीन योजना राबववणेसाठी ग्रामववकास ववभागामाफग त राबववणे िक्य नसल्याचे 
ग्रामववकास ववभागाने दद. १६.२.२०१६ व दद. २४.२.२०१६ रोजी मदहला व बाल 
ववकास ववभागास कळववले आहे. तसेच सदर योजना पूणगत: नवीन असल्याने 
त्यासाठी प्रिासकीय मान्यता देणे, नवीन लेखाशिषग उपलब्ध करुन घेणे या बाबी 
दद. ३१ माचग, २०१६ पूवी पणूग करणे िक्य नसल्याने यासाठी धचन्हाींकीत केलेला 
ननयतव्यय वापरणे या वषागत िक्य नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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हहांगोली स्जल्हयात मदृ सांधारिाच्या िामात झालेल्या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

(१९) * १५०३८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७८८ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील क वष ववभागाींमाफग त करण्यात आलेल्या म द सींधारण, 
जलसींधारण, पाणलो् व इतर कामाींत कोट्यवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार करणाऱया 
सवग यींत्रणाींची राज्यसतरावरील वविषे भरारी प्काींमाफग त चौकिी करण्यात यावी 
अिा मागणीवरून वरीषठ सतरावरून चौकिी करण्याचे आदेि क वष आयकु्त, पुणे 
याींनी सन २०१५ मध्ये ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चौकिीसाठी ननयुक्त केलेल्या सींबींधधत जबाबदार अधधकाऱयाींनी 
प्रत्यक्ष जागी जाऊन चौकिी करून अहवाल वररषठाींकि ेसादर केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषी सींबींधधताींववरुद्ध िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) अधधक्षक क वष अधधकारी (दक्षता प्क), क वष आयुक्तालय, महाराषर राज्य, 
पुणे याींचे माफग त तपासणीचे काम सुरु असून प्रगतीप्ावर आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अन्द्न ि नागरी पुरिठा विभागाने राज्यातील बालगहृाांना 
 हदले जािारे धान्द्य बांद िेल्याबाबत 

(२०) *  १५९४६   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय महहला ि 
बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अना्, ननराधार बालकाींचे सींगोपन करणाऱया सवयींसेवी 
बालग हाींची सींख्या ककती आहे, 
(२) सदर सींस्ाींचे गेल्या ३ वषागपासून राज्य िासनाने अनुदान बींद केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच पुरवठा ववभागाकिून बालग हाींना दरमहा नारी ननकेतन योजनेअींतगगत 
बीपीएल दराने शमळणारा गहू व ताींदळू या सींस्ाींना ददला जात होता व तो 
पुरवठा िासनाने गेल्या चार मदहन्याींपासून बींद केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सींस्ाींचा धान्य पुरवठा बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, िासकीय गोदामात सवसत धान्य पुरवठा सिून जात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सींबींधधत बालग हाींना बीपीएल दराने गहू व ताींदळू पुरवठा पूवगवत 
सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) राज्यामध्ये एकूण ९९४ अनदुाननत सवयींसेवी बालग हे 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) सदर धान्याचा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभाग याींचे 
गोदामातनू पुरवठा केला जात असल्याने सदर बाब या ववभागािी सींबींधधत नाही. 
(६) सींबींधधत बालग हाींना बीपीएल दराने करण्यात येणारा गहू व ताींदळू पुरवठा 
बींद केलेला नसल्याने तो पूवगवत सुरू करण्याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 
(७) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

देिगड तालुक्यातील (स्ज.शसांधुदगूच) ग्रामीि रुग्िालयामध्ये स्नायदूखुीिरील 
इांजेक्शनची ररॲक्शन होऊन एि रुग्ि दगािल्याबाबत 

(२१) *  १५६६६   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  देवगि तालुक्यातील (स्ज. शसींधदुगूग) ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल केलेल्या 
तीन रुग्णाींना सनायदूखुीवरील इींजेक्िनची ररॲक्िन होऊन कावलेवािी ये्ील 
एक रुग्ण दगावला व दोन रुग्ण अत्यवस् असल्याचे ददनाींक २७ डिसेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या घ्नेनींतर सींबींधधत ववभागातील सींतप्पत नागररकाींनी दीि तास 
रासता रोको करुन घोषणेबाजी करुन याप्रकरणी प्र्म दिगनी दोषी आढळलेले 
िॉ.अमरीि आगािे याींच्या ननलींबनाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधधत िॉक््राींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी सींचालकाींच्या अध्यक्षतेखाली ननयुक्त केलेल्या सशमतीने चौकिी 
केली असून सशमतीच्या अहवालाच्या आधारे िॉ.अींबरीि आगािे याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्य जलसांपत्ती ननयामि प्राधधिरिाने पाण्याच्या िाटपाचे  
विस्ततृ धोरि आखण्याबाबत 

(२२) * १५३७९   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाण्याची उपलब्धता, ऊसाला लागणारे जादा पाणी आदी सवग 
बाबीींचा ववचार करुन िासनाने व राज्य जलसींपत्ती ननयामक प्राधधकरणाने 
पाण्याच्या वा्पाचे ववसत त धोरण आखावे अिी सूचना मा. उच्च न्यायालयाने 
माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान एका जनदहत याधचकेवरील 
सुनावणीच्यावेळी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने यासींदभागत केलेल्या सूचनाींचे सववसतर 
सवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही 
     पाणी वा्पाचे ववसत त धोरण आखण्याची सूचना मा. उच्च न्यायालयाने 
माहे डिसेंबर-२०१५ वा त्या दरम्यान केलेली नाही. 
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(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पेंडगाि (ता.श्रीगोंदा, स्ज.अहमदनगर) येथील इक्बाल िस्तीतील अांगििाडी 
 शाळेत मुदतबाहय शेंगदािा धचक्िीचे िाटप िेल्याबाबत 

(२३) *  १५५०४   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पेंिगाव (ता.श्रीगोंदा, स्ज.अहमदनगर) ये्ील इक्बाल वसतीतील अींगणवािी 
िाळेत सुयगकाींताींच्या मुदतबाहय िेंगदाणा धचक्कीचे वा्प करण्यात आल्याचे माहे 
ऑगस्, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मुदतबाहय िेंगदाणा धचक्कीचे वा्प ्ाींबववण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

जव्हार तालुक्यात (स्ज.पालघर) येथील िुपोषि दरू िरण्याबाबत 

(२४) *  १५६८१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३६५७ ला   
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल्हयातील आददवासी भागात ५ हजारापेक्षा जासत कुपोवषत बालके 
असून त्यापैकी जव्हार तालुक्यात १२०० आददवासी बालके तीव्र कुपोवषत असून 
ती म त्यूच्या सापळयात असल्याची बाब आददवासी सामास्जक सींघ्नेने माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पररसराची पाहणी करुन जव्हार ये्ील 
सींबींधधत िासकीय कायागलयातील अधधकाऱयाींच्या ननदिगनास आणनू ददली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, िासनाकिून आजवर हाती घेण्यात आलेल्या कायगवाहीच्या 
अनपुालन अहवालाची सदय:स्स्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     पालघर स्जल््यामध्ये माहे नोव्हेंबर, २०१५ अखेर तीव्र कमी वजनाची 
एकूण ७०९१ बालके आहेत. त्यापकैी ५५४९ बालके नवसींस्जवनी क्षेत्रातील आहेत. 
     पालघर स्जल्हयातील जव्हार तालुक्यात दोन एकास्त्मक बाल ववकास सेवा 
योजना प्रकल्प असून माहे नोव्हेंबर २०१५ च्या आकिवेारीनुसार जव्हार-१ मध्ये 
७३८ व जव्हार-२ मध्ये ७८० अिी एकुण १५१८ एवढी तीव्र कमी वजनाची बालके 
आहेत. 
(२) व (३) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत:- 
१) अींगणवािी कायगक्षेत्रातील सवग बालकाींना तसेच गरोदर स्सत्रया व सतनदा 

माताींना पुरक पोषण आहार ददला जातो. ६ मदहने व ६ वषग वयोग्ातील 
लाभाथ्यानंा ५०० उषमाींक व १२ ते १५ गॅ्रम प्रध्नेयुक्त आहार, तसेच ६ 
मदहने ते ६ वषग वयोग्ातील तीव्र कमी वजनाच्या बालकाींना ८०० उषमाींक 
व २० ते २५ गॅ्रम प्रध्नेयुक्त आहार देण्यात येतो. 

२) बालकाींना ग्राम बाल ववकास कें द्रात दाखल करुन त्याींना आहार व 
आरोग्याची सेवा देवनू याींच्या वजनात व शे्रणीवधगनात सुधारणा होत आहे. 
तसेच खाजगी सींस्ाींच्या सहकायागने देखील ग्राम बाल ववकास कें द्रात तीव्र 
कुपोवषत बालकाींना आरोग्य व आहाराची सेवा देण्यात येते. 

३) सॅम व मॅम मधील बालकाींची दरमहा वदैयकीय तपासणी केली जाते. 
तसेच ० ते ६ वयोग्ातील बालकाींना वषागतून दोन वेळा अ स्जवनसत्व व 
जींतनािक औषधी ददली जातात. 

४) CSR अींतगगत JSW फाउीं ििेन याींचे सहकायागने जव्हार ये्े कुपोषण 
कमी करण्यासाठी पढुाकार घेऊन ववववध उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. ज्यामध्ये मदहला सक्षमीकरण, सामास्जक सहभागाकररता 
ग्रामसभा, अींगणवािी कायगकती/ मदतनीस याींना प्रशिक्षण,मुख्यसेववका 
याींचेमाफग त प्ना्य असे ववववध उपक्रम राबववले जात आहेत. सदर 
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उपक्रमामुळे ग्रामीण, आददवासी भागात गरोदर मातेस चौरस पो्भर 
आहार देणे, कामाचे तास कमी करुन जासतीत जासत ववश्राींती घेणे, 
बालकास सतनपानाचे महत्व इ. बाबीींची जनजाग ती वाढत आहे. त्यामुळे 
सवगसाधारण बालकाींच्या सींख्येमध्ये सुधारणा झाल्याचे ददसून येत आहे. 

(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

राज्य शासनाच्या विविध खात्याांिड ेउपलब्ध ननधी  
िापराविना पडून असल्याबाबत 

(२५) *  १५३६४   अॅड.अननल परब, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-२०१६ या आध्गक वषागसाठी ववववध खात्याींसाठी ८९ हजार २१५ 
को्ी मींजूर करण्यात आले असतानाही ददनाींक १ एवप्रल २०१५ ते आतापयतं 
(ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ अखेरपयतं) सवग िासकीय ववभागाींनी एकत्रररत्या 
केवळ १७.२६ ्क्के म्हणजेच १५ हजार ४९८ को्ीचा ननधी वापरला असून 
आतापयतं झालेला खचग हा अशलकिच्या काही वषागतील सवागत कमी खचग आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१५-१६ या आध्गक वषागत राज्य िासनाच्या ववववध खात्याींकि े
उपलब्ध ननधीपैकी केवळ १० ्क्के ननधीचा वापर झाल्याचे तर तब्बल ७३,७१७ 
को्ीचा ननधी वापराववना पिून असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) असल्यास, सदर ननधीचा वापर न करण्यामागची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) रु. ८९.२१५ को्ी पकैी     
रु. १४.९९१ को्ी एवढी रक्कम वषागच्या सुरुवातीला अ्गसींकल्पीत न झालेल्या 
ननयतव्ययाची आहे. त्यामुळे राज्य िासनाला सन २०१५-१६ मध्ये           
रु. ७४.२२४ को्ी एवढा योजनाींतगगत खचग करावा लागणार आहे.                  
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त्यापैकी जानेवारी अखेर ववववध ववभागाींना रु. ४९.४८७ को्ी एवढा ननधी 
उपलब्ध करुन ददलेला असून त्यापकैी रु. २६.५५२ को्ी एवढा खचग झालेला आहे. 
हा खचग उपलब्ध करुन ददलेल्या तरतूदीच्या ५४% आहे. 
     ववत्तीय व्यवस्ापनासाठी प्रत्येक ववभागाला माशसक ननधी वववरणपत्र 
तयार करुन त्यानुसार खचग करावा लागतो. तसेच बऱयाच योजनाींचा आध्गक 
वषागतील खचग हा पावसाळा सींपल्यानींतर सुरु होतो. त्यामुळे काही प्रमाणात खचग 
कमी ददसत आहे. 

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

िृषी िायाचलयाच्याितीने (ता.लोहा, स्ज.नाांदेड) राबविण्यात येिाऱ् या जलयुक्त 
शशिार अशभयान, पािलोट, जलसांधारि िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२६) *  १५०६७   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोहा तालुक्यातील (स्ज.नाींदेि) तालूका क षी कायागलयाच्यावतीने राबववण्यात 
आलेल्या जलयुक्त शिवार अशभयान, पाणलो्, जलसींधारण कामात गैरव्यवहार 
झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्पताहात ननदिगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) १ जानेवारी, २०१६ रोजी दैननक पुण्यनगरी मध्ये “क षी 
ववभागाच्या कामाची होणार चौकिी” या म्ळ्याखाली बातमी प्रशसद्ध झाली हे 
खरे आहे. 
(२) प्रसततु प्रकरणी क वष आयुक्तालयातील दक्षता प्कामाफग त सववसतर चौकिी 
करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शासनाच्या १२ रुग्िालयाांना बाजारभािापेक्षा जिळपास दपु्पट दराने भाज्या, 
िडधान्द्ये ि फळाांचा पुरिठा िरिाऱ्या िां त्राटदाराांविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत 

 

(२७) *  १४८०१   श्री.माणििराि ठािरे, अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप,      
श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८२० ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दीक्षा सामास्जक सींस्ेला सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत राज्यात 
सावगजननक आरोग्य ववभागाच्या आपत्कालीन रुग्णालयामध्ये कोट्यवधी रुपयाींचे 
अन्नधान्य पुरवठ्याींचे कीं त्रा् देताना मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता झाल्याच्या 
अनेक तक्रारी िासनाकि ेप्राप्पत झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सन २००९ पासून िासनाच्या १२ रुग्णालयाींना बाजारभावापेक्षा दपु्पप् 
दराने भाज्या, किधान्ये व फळाींचा पुरवठा करणाऱया २ कीं त्रा्दाराींववरुद्ध केलेला 
चौकिी अहवाल माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री व 
मा.सावगजननक आरोग्य मींत्री याींना सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्याच्या सावगजननक आरोग्य ववभागात कोट्यवधी रुपयाींच्या 
अन्नधान्य खरेदीमध्ये काही ववशिष् व्यक्ती आणण सींस्ाना फायदा पोहचावा या 
पद्धतीने आदेि काढण्यात आल्याचा आरोप चौकिी अहवालात ठेवण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालामध्ये कोणत्या प्रमुख बाबी अींतभूगत आहेत, 
(५) असल्यास, राज्य कामगार ववमा योजनेचे आयुक्त जे.पी.गुप्पता याींच्या 
अध्यक्षतेखाली तीन सदसय  सशमतीने या गैरव्यवहाराची चौकिी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४), (५) व (६) होय, हे खरे आहे. 
      श्री.जे.पे.गुप्पता, राज्य कामगार ववमा योजना याींच्या अध्यक्षतेखाली तीन 
सदसय सशमतीने चौकिी अहवालामध्ये नमूद केलेल्या बाबीींच्या अनुषींगाने अपर 
मुख्य सधचव (ग ह) याींचे माफग त सखोल चौकिी करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(७) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

जुई धमिडी (ता.उरि, स्ज.रायगड) येथील खारभूमी  
योजनेच्या िामासाठीच्या मांजुरीबाबत 

(२८) *  १४९०४   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३७२५ ला  
हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि स्जल््यास सन २०१५-१६ साठी ३ को्ी रुपयाींचा ननधी खार बींददसती 
कामासाठी  उपलब्ध केला आहे. या ननधीतनू जुई धमकिी (ता.उरण, स्ज.रायगि) 
या खारभूमी योजनेच्या कामासाठी क्षेत्रीय सतरावर केव्हा मींजुरी देण्यात आली, 
(२) असल्यास, मींजुरी देण्यात आलेली एकूण रक्कम ककती आहे, 
(३) तसेच जुई धमकिी या खारभूमी योजनेच्या कामावर रु.१२ लाख २ हजार 
केव्हा खचग करण्यात आले, 
(४) असल्यास, रायगि स्जल््यासाठी एकूण ३ को्ी रुपये मींजूर करण्यात आले 
असून, या ननधीतनू अन्य कोणत्या खारबींददसती कामावर खचग करण्यात आला आहे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) सन २०१५-१६ या वषागमध्ये जुई धमकिी खारभूमी 
योजनेच्या देखभाल व दरुुसतीच्या कामास मींजूरी देण्यात आली नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) जूई धमकिी या खारभूमी योजनेच्या देखभाल व दरुुसतीसाठी मागील पाच 
वषागत माचग, २०१५ अखेर पयतं रु. १२.०२ लक्ष इतका खचग झाला आहे. 
(४) रायगि स्जल््यासाठी देखभाल व दरुुसती अींतगगत सन २०१५-१६ या वषागसाठी 
उपलब्ध ननधीपकैी रु. २.५२ को्ी इतका ननधी सन २०१०-११ पासून प्रलींबबत 
दानयत्व अदा करणेसाठी खचग केला आहे. सदर खचग उरण, पनवेल, पेण, 
अशलबाग, मुरुि, माणगाींव, श्रीवधगन व म्हसळा या तालुक्याींतगगत असलेल्या 
खारभूमी योजनाींच्या देखभाल व दरुुसतीच्या कामासाठी खचग करण्यात आलेला 
आहे. 

----------------- 
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िोदिली ि अजुचना (ता.राजापूर, स्ज.रत्नाधगरी) या  
नदयाांमधील गाळ िाढण्याबाबत 

(२९) *  १५९६०   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (स्ज.रत्नाधगरी) ये्ील िहरात दरवषी पुराच्या पाण्याचा त्रास होऊन 
िहराचे जनजीवन तसेच वाहतूक ववसकळीत होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील कोदवली व अजुगना या दोन नदयाींतील गाळ 
काढण्याची मागणी लोकप्रनतननधी व जनतेने गेली अनेकवषग स्जल्हाधधकारी, 
रत्नाधगरी याींच्याकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जलसींपदा ववभागाच्या अखत्यारीतील याींबत्रकी ववभागामाफग त कोदवली व 
अजुगना या दोन नदयाींतील गाळ काढण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. आज 
अखेर पयतं कोंदवली व अजुगना नदीतील १४०.३० सहसत्र घन मी्र इतका गाळ 
काढण्यात आलेला आहे. गाळ्याच्या उवगरीत पररमाणाकरीता आवश्यक ननधी 
पुरवठा करुन गाळ काढण्याचे काम करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील ११६ िदै्यिीय अधधिाऱ्याांच्या ननयुक्त्या रद्द िरण्याचा ननिचयाबाबत 

(३०) * १६०७६   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावगजननक आरोग्य ववभागाने महाराषर वदैयककय व आरोग्य सेवेसाठी 
ननयुक्ती देण्यात आलेल्या परींतु नेमणकुीच्या दठकाणी रुजु न झाल्याने ११६ 
वैदयकीय अधधकाऱयाींच्या ननयुक्त्या रद्द करण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अधधकाऱयाींच्या ननयुक्त्या रद्द केल्याने ग्रामीण भागातील 
रुग्णसेवेवर त्याचा पररणाम होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेवर पररणाम होवु नये म्हणनू िासनाने 
कोणती पयागयी व्यवस्ा केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, 
     माहे एवप्रल, २०१४ व माहे, एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये वैदयकीय अधधकारी 
ग्-अ सींवगागत ननयुक्ती ददलेल्या त्ावप ननुयक्तीच्या दठकाणी रुज ून झालेल्या 
११६ वदैयकीय अधधकाऱयाींची ननयुक्ती िासन ननणगय दद. ०२.०१.२०१६ अन्वये रद्द 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     उपलब्ध वदैयकीय अधधकाऱयाींमाफग त रुग्णाींना आवश्यक रुग्णसेवा 
पुरववण्यात येत आहेत. 
(३) ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेवर पररणाम होऊ नये म्हणनू १४ आत्महत्याग्रसत 
स्जल््यात वैदयकीय अधधकाऱयाींची पदे स्जल्हासतरावरुन सरळ मुलाखतीदवारे 
भरण्याबाबत मागगदिगक सुचना ननगगशमत करण्यात आल्या असून त्यानुसार 
कायगवाही सुरु आहे. तसेच इतर स्जल््यातील पदे भरण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खान्द्देशातील मेगा ररचाजच प्रिल्प पूिच िरण्याबाबत 

(३१) * १५१४०   श्रीमती स्स्मता िाघ :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) खान्देिातील मेगा ररचाजग प्रकल्पाला कें द्र िासनाने मान्यता ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणग करण्यासाठी िासनाने कोणती कालबद्ध योजना 
ननमागण केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प किा पद्धतीने व ककती कालावधीत पूणग होणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
     कें द्र िासनाने दद. ३१/१२/२०१४ रोजी मेगा ररचाजग प्रकल्पाच्या सींभाव्यता व 
व्यवहायगता तपासणेकरीता सींचालक, राषरीय जल ववज्ञान सींस्ान, रुरकी याींचे 
अध्यक्षतेखाली क नत ग्ाची नेमणकू केली. या ग्ाने तापी खोऱयामधील 
भूिासत्रीय सरक्चर ववचारात घेता मेगा ररचाजग योजना ही व्यवहायग असल्याची 
शिफारस केली आहे. 
     मा. कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री, नवी ददल्ली याींनी दद. ०९/०१/२०१६ रोजी 
प्रकल्पाची क्षबेत्रय पाहणी केली. तदनींतर झालेल्या बैठकीत कें द्र िासनाने कें द्रीय 
जलसींसाधन मींत्रालय, नवी ददल्ली याींचे मागगदिगक सूचना ववचारात घेऊन 
सववसतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे ननदेि िासनास ददलेले आहेत. 
(२) सदयस्स्तीत योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी क तीदलाने 
सुचववल्यानुसार खालील अ्यास करण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
 अ) Hydrological study 
 ब) Remote Sensing & GIS study 
 क)  Airborne Geophysical Survey 
     महाकाय पनुभगरण योजनेच्या सवेक्षणासाठी व सववसतर प्रकल्प अहवाल 
(DPR) तयार करण्यासाठी तापी खोरे सवेक्षण व अन्वेषण ववभाग जळगाव हा 
ववभाग जळगाव ये्े दद. १/२/२०१६ पासून स्ापन केलेला आहे. 
(३) योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक सवेक्षण व अ्यास 
प्रगतीत असून जनू २०१७ पयतं सववसतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे 
ननयोजन आहे. सध्या सववसतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या अवस्ेत 
असल्यामुळे प्रकल्प पूणग करण्याचा ननस्श्चत कालावधी सध्या साींगता येणार 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नगर स्जल््यातील सरहद्दीिरील म्हसिडी या घाटातील  
रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(३२) * १५६४३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगर स्जल््यातील सरहद्दीवरील म्हसविी या घा्ातील रसत्याची अत्यींत 
दरुवस्ा झाली असल्यामुळे वाहतकुीची मोठ्या प्रमाणात कोंिी होऊन अनेकदा 
अपघात होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रसत्याची त्वरीत दरुुसती करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाींककत रसता रसते ववकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार इतर स्जल्हा 
मागग क्र.५ दजागचा असून त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी.आहे. सदर रसत्याच्या 
०/०० ते ०/६५० कक.मी. लाींबीतील िाींबरीकरणाचे काम सन २०१२-२०१३ मध्ये पूणग 
करण्यात आले आहे. १/८०० ते २/३०० कक.मी. लाींबीतील खिीकरण व २/४०० 
कक.मी. मध्ये रसत्याचे क्ीींग करण्याचे काम सन २०१३-२०१४ मध्ये पूणग 
करण्यात आले आहे. ०/६५० ते १/०८५ कक.मी. मधील िाींबरीकरणाचे काम सन 
२०१४-२०१५ मध्ये पूणग करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
देिगड (स्ज.शसांधदुगुच) तालुक्यात आरोग्य यांत्रिेचा दजाच खालािल्याबाबत 

(३३) *  १५५३३   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देवगि (स्ज.शसींधुदगुग) तालुक्यात आरोग्य यींत्रणेचा दजाग अनतिय खालावला 
आहे तसेच िॉक््राींची ररक्त पदे, औषधाींचा तु् विा यामुळे रुग्णाींना आरोग्यसेवा 
वेळेवर शमळत नसल्याने स्ाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी मा.आरोग्य 
राज्यमींत्री याींच्या बींगल् यासमोर ननदिगने केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रुग्णालयाचा दजाग उींचववण्याबाबत तसेच रुग्णाींना आरोग्य सेवा 
शमळण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) देवगि (स्ज.शसींधदुगुग) ये्े ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय कायागन्वीत आहे. 
सदर रुग्णालयाचे ५० खा्ाींचे उपस्जल्हा रुग्णालय म्हणनू शे्रणीवधगन करण्यास 
िासन मान्यता देण्यात आली असून रुग्णालयाच्या बाींधकामाच्या आराखड्यास 
प्रिासकीय मान्यता व ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

रायगड रत्नाधगरी ि शसांधदुगुच स्जल्हयात शमळालेल्या  
ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

(३४) *  १५८३७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.राजेंद्र जनै :   
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि स्जल्हा ननयोजनाचा आराखिा दोनि े को्ी रुपयावर शमळण्याची 
घोषणा रायगि स्जल्हयाच्या पालकमींत्रयाींनी केली असताना प्रत्यक्षात रुपये १४९ 
को्ी उपलब्ध झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आध्गक वषग सींपण्यास दोन ते तीन मदहने शिल्लक 
असताना ७५ ्क्के ननधी ववननयोगाववना पिून आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच रायगि प्रमाणेच रत्नाधगरी व शसींधदुगुग ये्े ही बरीच रक्कम अखधचगत 
असल्याची बाब ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एवढया मोठया प्रमाणात ननधी अखधचगत राहण्याची कारणे काय 
आहेत, हा ननधी त्वरीत ववकास कामावर खचग करण्याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) स्जल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) 
सन २०१५-१६ करीता रायगि स्जल््यासाठी रु.१४१.५१ को्ी रक्कमेची कमाल 
ननयतव्यय मयागदा ठरवनू देण्यात आली होती त्यानुषींगाने राज्यसतर बैठकीत 
वाढीव रक्कमेसह रु.१५४.७० को्ीचा आराखिा सादर करण्यात आला होता. 
त्यानुसार रु.१४९.४९ को्ी रक्कमेच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
स्जल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) रायगि अींतगगत सन २०१५-१६ मधील 
ववकास कामासाठी ववतरीत करण्यात आलेल्या ननधी पकैी माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये ४२ ्क्के ननधी खचग झालेला आहे. स्जल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) 
अींतगगत रत्नाधगरी व शसींधुदगुग स्जल््यास ववतररत ननधी पैकी माहे फेब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये अनकु्रमे ४६ ्क्के व ४० ्क्के ननधी खचग झालेला आहे. 
(४) स्जल्हा वावषगक योजना (सवगसाधारण) सन २०१५-१६ च्या खचागत वाढ होऊन 
माचग, २०१६ अखेर पयतं १०० ्क्के ननधी खचग होईल या बाबत तातिीने 
कायगवाही करण्याच्या सुचना सींबींधधत स्जल्हाधधकारी याींना िासन पत्र ददनाींक २० 
जानेवारी, २०१६ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
 

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

पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) शहर ि तालुक्यात आरोग्य सुविधा उपलब् ध िरण्याबाबत 

(३५) *  १५५१५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) िहर व तालुक्यात रुग्णाींसाठी को्यवधी रुपयाींचा खचग 
करुन उभारण्यात आलेल्या िासकीय यींत्रणेकिून समाधानकारक आरोग्य सुववधा 
शमळत नसल्याच्या तक्रारी माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
      पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) ये्े १०० खा्ाींचे उपस्जल्हा रुग्णालय आहे. सदर 
रुग्णालयात ववववध वविषेज्ञ ववभाग कायगरत आहेत. या रुग्णालयात रुग्णाींना 
तात्काळ सुववधा शमळावी याकरीता २४ तास तात्काळ सेवा देणारा ववभाग 
कायगरत असुन वेळोवेळी रुग्ण त्याची सुववधा घेत आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िधाच स्जल््यात एिाच गािामध्ये दोन ग्रामभिनाला  

परिानगी हदल्याबाबत 

(३६) *  १५१८५   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वधाग स्जल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये एक ग्रामभवन असताना दसुरे ग्रामभवन 
बाींधण्याकरीता मींजूरी देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचींचोली रामगाव या ग्रामपींचायतीमध्ये जुने ग्रामभवन सुस्स्तीत 
असताना दसुऱया ग्रामभवनाची परवानगी देणाऱया अधधकाऱयाींनी ये्े ग्रामभवन 
आहे असा अहवाल स्जल्हा पररषदेला सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ग्रामपींचायत अींतगगत ग्रामभवन तयार करण्याबाबत 
आदिग आराखिा तयार करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) वधाग स्जल्हा पररषदे अींतगगत सदर ग्रामपींचायत धचचोली रामगाव नसून 
धचींचोली (िाींगे) आहे. जुन्या ग्रामभवनामध्ये एकच खोली असून जागा अपूरी 
पित असल्याने नवीन ग्रामपींचायत इमारत बाींधण्यात यावी, असा अहवाल सादर 
केला आहे. 
(३) होय. 
     ग्रामपींचायतीींचा आदिग आराखिा तयार करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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दहहसर मोरी (स्ज.ठािे) येथील दशलताांना वपण्याच्या  
पाण्याची सोय िरुन देण्याबाबत 

(३७) * १५४२०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददहसर नागाींव रोिवरील ददहसर मोरी (स्ज.ठाणे) या गावात असलेली दशलत 
समाजासाठी राखीव ववहीर काही व्यक्तीींनी हेतूपवुगक बजुवनु त्यावर गोदाम बाींधले 
आहे, त्यामुळे ये्ील दशलताींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभागत िासनाने चौकिी करुन ववहीर बुजववण्यावर कारवाई 
करण्यासोबतच ये्ील दशलताींना वपण्याच्या पाण्याची सोय करुन देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ददहसर गावातील दशलत वसती ये्े असलेली ववदहर 
सन २००५ मध्ये बजुववण्यात आली ही बाब खरी आहे. मात्र त्यामुळे दशलत 
वसतीतील दशलताींना पाण्यासाठी वणवण करावे लागत असल्याची बाब खरी नाही. 
(२) ददहसर ग्रामपींचायती अींतगगत ४ पाि ेअसून त्यापैकी खदु्द ददहसर गावामध्ये 
दशलवसती आहे. सदर दशलतवसतीकरीता मौजे ददहसर ये्ील जनूा पिी नीं. ५ 
पैकी स नीं ८८/१ ये्े ८० वषागपासूनची म्हणजेच साधारण सन १९३५ साली 
बाींधण्यात आलेली ववदहर २००५ मध्ये बजुववण्यात आली अिी तक्रार आहे. सदर 
जागेबाबत उपलब्ध मादहतीनुसार श्री.रामदास गेण ु गायकवाि याींनी सन १९८८ 
साली गींगाबबिन वसीन याींना व श्री.गींगाबबिन वसीन याींनी सन १९९७ साली 
श्री.मोहम्मद याकूब खान याींना ववकली आहे. सदर जागेच्या ७/१२ उताऱयामध्ये 
ववदहरीची नोंद ददसून येत नाही. तसेच सदयस्स्तीत सदर जागेमध्ये ववदहरीचे 
अस्सतत्व ननदिगनास आलेले नाही. परींतु गाव नमुना १४ मध्ये पिी नीं ५ 
हरीजनवािी ये्े पक्की लोकोपयोगी ववदहर असल्याची नोंद ददसून येते. तसेच 
माहे ऑगस्, २००५ मध्ये जागा मालक श्री.महम्मद हसन खान व हरीजन 
वसतीतील ग्रामस् याींच्यामध्ये ववदहर बुजवनू त्याऐवजी बोअरवेल देण्याबाबत 
करारनामा करण्यात आला आहे. 
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     सदय:स्स्तीत दशलत वसतीसाठी ववींधन ववदहर उपलब्ध आहे. तसेच 
महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफग त काम सुरु असलेल्या ददहसर गोठेघर व १४ 
गावाींच्या योजनेमधनु ददहसर गावास तात्पुरत्या सवरुपात पाणी सुरु करण्यात 
आले आहे. सदर योजनेमधुन दशलतवसतीसाठी पाईपलाईन अीं्रण्यात आली 
आहे. तसेच ददहसर ये्ील महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफग त उींच ्ाकीचे काम 
प्रगनतप्ावर असून सदर काम पुणग झाल्यानींतर ददहसर गावाचा तसेच दशलत 
वसतीचा पाणीप्रश्न सींपुष्ात येणार आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मौजे तोडोळी-दाभाडी (ता.आिी, स्ज.यितमाळ) येथील शतेिऱ्याांना  
विहीर खोदण्याचे अनुदान देण्याबाबत 

(३८) *  १५६६३   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे तोिोळी-दाभािी (ता.आणी, स्ज.यवतमाळ) ये्ील सुमारे १० ितेकऱयाींना 
ववहीर खोदण्याबाबत सन २०१२ मध्ये मींजूरी देण्यात आली असून अदयाप 
िासनाकिून अनदुान देण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िेतकऱयाींना ववहीर खोदण्याचे अनदुान देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) मौजे तेंिोळी-दाभिी (ता.आणी, स्ज.यवतमाळ) 
ये्े सन २०१२ या आध्गक वषागमध्ये कोणत्याही लाभाथ्याचें महात्मा गाींधी 
नरेगाअींतगगत शसींचन ववदहरीींच्या कामाचे प्रसताव प्राप्पत झालेले नाहीत. त्ावप, १० 
लाभाथ्याचें शसींचन ववहीरीींचे प्रसताव ददनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी पींचायत 
सशमती सतरावर प्राप्पत झाले. सदर ववदहरीच्या प्रसतावाींना ददनाींक २७ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोजी ताींबत्रक व प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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येलदरी (ता.पुसद, स्ज.यितमाळ) येथील जलसांधारिाच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३९) *  १४६१७   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येलदरी (ता.पसुद, स्ज.यवतमाळ) ये्ील जलसींधारणाच्या कामात गैरव्यवहार 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुल्याींकनाववना लाखो रुपयाींची देयके कीं त्रा्दाराला देण्यात 
आल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येलदरी ये्े पाणलो् प्रकल्पाींतगगत नाला सरळीकरण, ढासळलेले 
बींधारे दरुुसती करणे, शसमें् बींधारे बाींधणे आदद कामे मींजूर करण्यात आली, 
काम पूणगही करण्यात आले परींतु कामाचा दजाग न तपासताच देयके काढण्यात 
आली असल्यामुळे सींबधधत दोषी अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) मौजा येलदरी हे गाव गनतमान पाणलो् ववकास कायगक्रमाींतगगत ननविण्यात 
आले असून आददवासी उपायायेजनेतींगगत सदर गावामध्ये सन २०१४-१५ या वषागत 
ढाळीच्या बाींधाच्या ४ ग्ाींची अींदाजे ११० हेक््र क्षेत्रावर कामे करण्यात आली 
आहेत. त्यावर रु.८.७१ लाख खचग करण्यात आला आहे. 
सदर कामे सुरु असताना सींबींधधत अधधकाऱयाींनी ववहीत ्क्केवारीनुसार कामाींची 
तपासणी केली असून सदर कामाबाबत ग्रामस् व इतर कुणाचीही तक्रार स्जल्हा 
अधधक्षक क षी अधधकारी, यवतमाळ याींचेकि ेप्राप्पत झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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



47 

राज्यातील आरोग्य विभागातील डॉक्टसचची पदे भरण्याबाबत 

(४०) *  १५४८२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६९७ ला हदनाांि 
१७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागरीकाींना दजेदार आणण तत्पर सेवा पुरववण्यासाठी आरोग्य 
ववभागातील ४०० िॉक््सगची पदे भरण्यात यावीत, असे आदेि मा.मुख्यमींत्री याींनी 
ददनाींक १३.१०.२०१५ रोजी वा त्यासुमारास मुींबईत मींत्रालयात आरोग्य ववभागाच्या 
आढावा बैठकीत ददलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सावगजननक आरोग्य ववभागाची प्रत्येक स्जल््यात प्रत्येक 
पदाींची अनेक पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने वरील प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानुसार िासनाने आतापयतं राज्यात स्जल्हाननहाय ककती पदे 
भरली आहेत वा भरण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही, त्ावप वैदयकीय अधधकारी सींवगागतील पदे 
उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यामुळे ररक्त राहतात, त्यामुळे सदर पदे सरळ 
मुलाखतीदवारे (Walk in interview) भरण्याबाबतच्या आरोग्य ववभागाच्या 
प्रसतावास सामान्य प्रिासन ववभागाने मान्यता देण्याचे ननदेि मा. मुख्यमींत्री 
याींनी दद. १३.१०.२०१५ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये ददले आहेत. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यात सावगजननक आरोग्य ववभागाींमध्ये आरोग्य सेवा सींचालनायाींतगगत 
ग् अ ते ग्- ि सींवगागची एकूण ५३५४९ पदे मींजूर असून त्यापकैी ३८४५२ पदे 
भरलेली व १५०९७ पदे ररक्त आहेत. 
(३) महाराषर वदैयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगागची ररक्त पदे भरण्याची 
कायगवाही सुरु आहे. वदैयकीय अधधकारी ग् अ सींवगागतील २३६ वविषेज्ञाींना 
िासन ननणगय दद. ०१.१०.२०१५ अन्वये व एमबीबीएस अहगताधारक ४६६ 
वैदयकीय अधधकाऱयाींना िासन ननणगय दद. १८.११.२०१५ अन्वये ननयुक्ती देण्यात 
आली आहे. तसेच १४ आत्महत्याग्रसत स्जल्हयात वदैयकीय अधधकाऱयाींची पदे 
स्जल्हासतरावरुन सरळ मुलाखतीदवारे भरण्याबाबत मागगदिगक सुचना ननगगम स् त 
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करण्यात आल्या असून त्यानुसार कायगवाही सुरु आहे. ग्-क सींवगागची ररक्त पदे 
उपसींचालकसतरावरुन व ग्-ि सींवगागची ररक्त पदे स्जल्हासतरावरुन भरण्याची 
कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िें दे्रिाडी (स्ज.बीड) येथील स्जल्हा पररषद शाळेत इयत्ता दसुरी मध्ये  
शशििा-या विद्याथींनीिर अत्याचार झाल्याबाबत 

(४१) *  १६३३२   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें दे्रवािी (स्ज.बीि) ये्ील स्जल्हा पररषद िाळेतील शिक्षकाींने इयत्ता दसुरी 
मध्ये शिकणा-या ववदया्ींनीवर अत्याचार केल्याची घ्ना माहे डिसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच याच शिक्षकाने यापवूी लैधगींक छळ केल्याच्या तक्रारी चार 
ववदया्ींनीनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार 
सींबधधताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. त्ावप सदरचे गैरवतगन इयत्ता ३ रीच्या 
ववदया्ींनीच्या बाबतीत घिल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) व (४) याप्रकरणी प्रा्शमक चौकिी करण्यात आली असून सींबींधधत 
सहशिक्षक दोषी असल्याचे ननषपन्न झालेले आहे. सींबींधधताववरुध्द पोशलस 
स्ेिनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व सींबींधधताना मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, स्जल्हा पररषद, बीि याींच्या ददनाींक २३-२-२०१६ च्या आदेिान्वये 
ननलींबबत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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परळी खोऱ्यातील मौजे साांडिली (दािि) (ता.िराड, स्ज.सातारा) 
 गािातील महहलेला प्रसूतीसाठी १०८ क्रमािाांच्या रुग्ििाहहिा  

सुविधा देण्यास निार हदल्याबाबत 

(४२) *  १६४०९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी खोऱयातील मौजे साींिवली (दावण) (ता.कराि, स्ज.सातारा) गावातील 
एका मदहलेच्या प्रसूतीसाठी नतच्या कु्ुींबबयाींनी राज्य िासनाच्या १०८ क्रमाींकाची 
रुग्णवादहका सुववधा असलेल्या क्रमाींकावर फोन केला असता त्याींनी सदर सुववधा 
देण्यास नकार ददल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱया सप्पताहात 
ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अत्यावश्यक सेवा म्हणनू गणल्या जाणा-या सावगजननक 
रुग्णवादहका सेवेस नकार देणाऱया अधधकारी/ कमगचारी याींच्यावर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
      त्ावप, माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱया आठवड्यात १०८ क्रमाींकावर 
दरुध्वनी आला नाही. मौजे साींिवली (दावण) ये्ील एक दरुध्वनी माहे 
जानेवारीच्या प्र्म सप्पताहात प्राप्पत झाला होता असे उपलब्ध अशभलेखावरुन 
आढळून आले आहे. मौजे साींिवली (दावण) हे गाव ता.कराि, स्ज.सातारा ये्े 
असून दगुगम भागात वसले आहे. गाव िोंगरावर असल्याने रुग्णास खाली 
आणण्यासाठीची ववनींती केली होती व ते्े रुग्णवाहीका तयार ठेवली होती. परींत ु
तसे केल्यास रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी नकार ददला. सदर गावाचा रसता 
रुग्णवाहीका जाण्यासारखा नव्हता त्यामुळे अिी पररस्स्ती ननमागण झाली. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मु. पो. धचखली, ख.ु पो. लाांजूड (ता. खामगाि, स्ज.बुलडािा) येथील  
शेतिऱ्याच्या जशमनीिर अनतक्रमि झाल्याबाबत 

(४३) *  १६६११   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५८७ ला 
हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मु. पो. धचखली, ख.ु पो. लाींजूि (ता.खामगाव, स्ज.बुलिाणा) ये्ील 
श्री.गजानन दामोधार मोरखि े याींची ितेी ग् क्र. १२६  मौजे पारखेि शिवारात 
असून त्याींचा िेतीच्या बाजलूा साींिवा असल्याने साींिव्याच्या जशमनीवर काही 
लोकाींनी अनतक्रमण केले असल्यामुळे अजगदाराचा ितेात येणे-जाण्याचा रसता बींद 
झाला असल्याची तक्रार मा.महसूल मींत्री याींचेकि े दद. १३ जलैु, २०१५ रोजी वा 
त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे यावषीच्या पेरणी पासून वींधचत रादहल्यामुळे नकुसान 
भरपाई शमळावी अन्य्ा आत्महत्त्येची परवानगी दयावी असे ननवेदन 
तहस स् लदार, खामगाव याींना वारींवार देऊनही यावर कोणतेही उत्तर न 
शमळाल्यामुळे िेतकरी हवालददल होऊन मा. मुख्यमींत्री  महोदयाींना ददनाींक ८ 
ऑक््ोबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन पाठवनू  आत्महत्येची परवानगी 
माधगतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     लाींजूि लघु पा्बींधारे प्रकल्पाच्या साींिव्यावर काही लोकाींनी अनतक्रमण 
केले आहे, परींतू अिा आियाची तक्रार मा.मींत्री, महसूल याींच्या अशभलेख्यात 
आढळून आली नाही. त्ावप श्री.गजानन दामोदर मोरखि ेयाींनी मुख्यमींत्री याींना 
शलदहलेल्या ददनाींक १६.७.२०१५ च्या पत्राची प्रत जलसींपदा ववभागास प्राप्पत झाली 
आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
     श्री.गजानन दामोधर मोरखि ेयाींचा अजग पा्बींधारे उप ववभाग, खामगाव 
याींना ददनाींक ८/१०/२०१५ रोजी प्राप्पत झाला आहे. 
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(३) लाींजुि लघु पा्बींधारे प्रकल्पाच्या साींिव्यात श्री.गणेि वासुदेव बोिखे 
रा.घा्पुरी याींनी अनतक्रमण केल्यामुळे, अनतक्रमण काढून घेण्याबाबत पा्बींधारे 
उपववभाग, खामगाींव अींतगगत ताींदळुवािी िाखेमाफग त ददनाींक १०/११/२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस स्ेिन, खामगाींव ग्रामीण ये्े सींबींधीताींवर ररतसर 
गुन्हा दाखल केला आहे. आता या प्रकल्पाच्या पुच्छ कालव्यावर अनतक्रमण 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रामदेिबाबा याांच्या पतांजली या िनौषधी बनवििाऱ्या िां पनीला  
राज्यातील िनसांपत्तीचा िापर िरण्यास परिानगी देण्याबाबत 

(४४) *  १६६५०   श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रामदेवबाबा याींच्या पतींजली या वनौषधी बनववणाऱया कीं पनीला राज्यातील 
वनसींपत्तीचा वापर करण्यास परवानगी देण्याबाबतची बाब िासनाच्या 
ववचाराधधन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर िासनाने ननणगय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणगयाचे सवरुप काय आहे? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) वनालगत राहणाऱया आददवासी व इतर 
ग्रामस्ाींमाफग त सींकशलत होणाऱया औषधी वनसपती व अकाषठ वनोपजावर प्रकक्रया 
करुन त्यापासून ववववध वनोत्पादने तयार करण्यासाठी गिधचरोली वनव ताींतगगत 
प्रायोधगक तत्वावर गोंिवाना हबगस ् प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे. सदर  
प्रकल्पामाफग त तयार करण्यात येत असलेल्या ववववध वनोत्पादनाींची ववक्री 
सदय:स्स्तीत जनधन-वनधन या ववक्री कें द्रामाफग त होत आहे. जनधन-वनधन या 
ववक्री कें द्रामाफग त ववक्री होत असलेल्या वनोत्पादनाींपासून सींकलनकत्यानंा 
अधधकाधधक आध्गक फायदा शमळवून देण्याकररता सदर वनोत्पादनाींना व्यापक 
प्रशसद्धी देवून त्यास जासतीत जासत मोबदला प्राप्प त करुन घेण्याच्या 
दृस्ष्कोनातून पतींजली व इतर आयवेुददक औषधी ननमागण करणाऱया सींस्ाींिी 
अनौपचारीक चचाग करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------------- 
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राज्यातील मूत्रवपांडाच्या रुग्िाांना शासिीय ि ननमशासिीय  
रुग्िालयातून अल्पदरात डायलेसीस सुविधा शमळिेबाबत 

(४५) *  १६६६७   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मूत्रवपींि ववकाराच्या रुग्णाींना िायलेसीससाठी सवग िासकीय, ननम-
िासकीय रुग्णालयात कमीत कमी खचागत व बीपीएल कािगधारकाींना मोफत 
उपचाराींची सुववधा उपलब्ध होण्यासाठी अ्गसींकल्पात पुरेिी आध्गक तरतदू 
करण्यात यावी, अिा आियाींच्या मागणीचे एक ननवेदन दद. ३० जानेवारी, २०१५ 
व तदनींतर पुन्हा २२ एवप्रल, २०१५ रोजी मा.सावगजननक आरोग्य मींत्री याींच्याकि े
लोकप्रतीननधीनी ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत िासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील २१ स्जल्हा रुग्णालये, २ ववभागीय सींदभग सेवा रुग्णालये, ४ 
सामान्य रुग्णालये, ३ उपस्जल्हा रुग्णालये व १ सत्री रुग्णालय अिा एकूण ३१ 
दठकाणाच्या रुग्णालयाींत िायलेसीस उपचार सुववधा उपलब्ध करुन ददलेली आहे. 
     प्रत्येक िायलेसीस कें द्रामध्ये दारीद्रय रेषेखालील व्यक्ती, ज्येषठ नागरीक, 
िासकीय कमगचारी तसेच िासन ननणगय दद. २८/१२/२०१५ अन्वये ज्याींना मोफत 
वैदयकीय सुववधा उपलब्ध आहेत अिा सवागना िायलेसीस सेवा मोफत देण्यात 
येते. तसेच दारीद्रयरेषेवरील व रु. १ लक्ष पयतं वावषगक उत्पन्न असणाऱया 
कु्ुींबाींना ही सुववधा राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेअींतगगत मोफत उपलब्ध करुन 
ददली जाते, त्याव्यनतरीक्त इतर रुग्णाींना सवलतीच्य दरात ही सुववधा उपलब्ध 
करुन ददली जाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशडी (स्ज.अहमदनगर) येथील मतृ व्यस्क्तला िचऱ्याांच् या गाडीतनू नेल्याबाबत 

(४६) *  १७३९०   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शििी (स्ज.अहमदनगर) ये्ील साईबाबा मींददरातील वपींपळगाींव रसत्याच्या 
किलेा ववठ्ठल नारकर वय ७५ वषागच्या ननराधार म त व ध्दाला रुग्णालयात नेताना 
रुग्णवादहकेऐवजी चक्क कचऱयाच्या गािीतनू ददनाींक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी 
वा त्या सुमारास नेले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार दोषी आढळलेल्या व्यस्क्तींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     शििी (स्ज.अहमदनगर) ये्ील साईबाबा मींददरातील वपींपळगाींव रसत्याच्या 
किलेा पिलेल्या व द्धाला साईननमागण गु्रपच्या खाजगी रुग्णवादहकेतनू ग्रामीण 
रुग्णालय, राहता ये्े आणले होते. सदर व द्धाला कतगव्यावरील वदैयकीय 
अधधकाऱयाींनी तपासून म त घोवषत केले. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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निरगाांि ग्राम पांचायत (स्ज.चांद्रपूर) येथे महात्मा गाांधी ग्रामीि  
रो.ह.यो. अांतगचत बोगस मजूर दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

(४७) *  १५२१८   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.शमतेश भाांगडडया :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ११०९२ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत: सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नवरगाींव ग्रामपींचायत (स्ज.चींद्रपूर) ये्े महात्मा गाींधी ग्रामीण रो.ह.यो. 
अींतगगत सन २०१४-२०१५ या वषागत कोणतीही कामे न करता सींबींधीत ग्राम 
रोजगार सेवक व ग्राम ववसतार अधधकारी याींनी बोगस मजूर दाखवनू लाखो 
रुपयाचा गैरव्यवहार केल्याचे ददनाींक २६ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकिी अहवालात सींबींधीत ग्राम रोजगार सेवक व ग्राम 
ववसतार अधधकारी हे दोषी आढळून येवूनही अदयापही सींबींधीत अधधकाऱयाींवर 
कायदेशिर कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २६ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी 
स्जल्हाधधकारी, चींद्रपूर व ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींना लेखी पत्र देवनूही 
अदयापही सींबींधीताींवर ननलींबनाची कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. 
     सदर प्रकरणी ग्राम रोजगार सेवक याींना ग्राम रोजगार सेवा या पदावरुन 
काढण्यात येऊन पोलीस स्ेिन शसींदेवािी मध्ये कलम ४२०, ४०६, ४६८ व ४७१ 
अींतगगत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तत्कालीन ग्राम ववकास अधधकारी 
याींना मुख्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, चींद्रपूर याींचे आदेिान्वये स्जल्हा 
पररषद सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
     ग्राम ववकास अधधकारी व स्ापत्य अशभयाींबत्रकी सहाय्यक याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे तसेच एक कीं त्रा्ी ताींबत्रक अधधकारी व दोन शलवपक-कम-
िा्ा एींरी ऑपरे्र याींना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------------------- 
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नरखेड (स्ज.नागपूर) येथे रुग्िालयाची स्थापना िरण्याबाबत 

(४८) *  १५२४८   श्री.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नरखेि (स्ज.नागपूर) ये्ील ग्रामीण जनतेला आरोग्य सुववधा पुरववण्याकररता 
ग्रामीण रुग्णालयाची स्ापना केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नरखेि ये्ील ग्रामीण रुग्णालयात सोनोग्राफी, िसत्रकक्रयेकररता 
लागणारी यींत्र सामुग्री उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुववधा नसल्यामुळे रुग्णाींना नागपूरकि ेजावे लागते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, वरील प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननकषानुसार ३० खा्ाच्या रुग्णालयासाठी सोनोग्राफी मशिन उपलब्ध नसते. 
त्ावप रुग्णालयात होणाऱया मोठया व लहान िसत्रकक्रया करीता आवश्यक सवग 
यींत्रसामुग्री उपलब्ध आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     त्ावप, रुग्णाींच्या स्जवीतास धोका सींभववत असल्यास, रुग्णदहता्ग 
गुींतागुींतीच्या तसेच गींभीर सवरुपाच्या आजाराींमध्ये रुग्णाींना स्जल्हा सतरावरील 
सींस्ेत सींदशभगत केले जाते. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नांदरूबार स्जल् ्यात तापी नदीिरील बॅरेजचे पािी  
उपसा शसांचन योजनेतांगचत शतेीला देण्याबाबत 

(४९) *  १६३०५   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११६९२ ला हदनाांि 
१७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धळेु व नींदरुबार स्जल््यातील २२ सहकारी उपसा शसींचन योजना कायागन्वीत 
करण्यासाठी आवश्यक दरुूसतीचे अींदाजपत्रकास प्रिासकीय मान्यता 
शमळणेसींबींधीच्या िासनास प्राप्पत झालेल्या प्रसतावास प्रिासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची सुरु असलेली कायगवाही पुणग झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रसतावास प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील उपसा शसींचन योजना प्रत्यक्ष कायागन्वयीत होणेसींबींधी 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप दरुूसतीच्या अींदाजपत्रकास प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
नसल्यास ती केव्हापयतं प्रदान करण्याींत येईल ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) सदर उपसा शसींचन योजनाींच्या दरुुसतीच्या अींदाजपत्रकाींना प्रिासककय 
मान्यता देण्यासाठी मा.मींत्रीमींिळ व मा.राज्यपाल याींची मान्यता घेण्याबाबतची 
कायगवाही प्रगतीप्ावर आहे. त्या मान्यता प्राप्पत झाल्यावर सदर उपसा शसींचन 
योजनाींच्या दरुुसतीच्या अींदाजपत्रकाींना प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे 
ननयोस्जत आहे. 

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

घाटांजी (स्ज.यितमाळ) येथे पैनगांगा नदीिर बाांधण्यात  
येत असलेला ननम्न पैनगांगा प्रिल्प पूिच िरण्याबाबत 

(५०) *  १४७४४   श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंजी (स्ज.यवतमाळ) ये्े पैनगींगा नदीवर बाींधण्यात येत असलेला ननम्न 
पैनगींगा प्रकल्प िासकीय अकायगक्षमतेमुळे प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणग करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     ननम्न पैनगींगा प्रकल्पाच्या धरणाचे प्रा्शमक काम माहे जुलै-२०११ मध्ये 
सुरु करण्यात आले होते. त्ावप, सदर काम ददनाींक ७/५/२०१२ रोजी स्ाननक 
ववरोधामुळे बींद करण्यात आले. 
(२) प्रकल्पास पयागवरण, वन तसेच पनुवगसन व पुनगस्ापना आराखड्यास कें द्र 
िासनाच्या सींबींधीत ववभागाची मान्यता घेणेची कायगवाही पुणग करणेत आली 
आहे. कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता घेणेची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर शहरातील िाटोल रोडिर मुलीांचे तसेच पाटििर चौि येथे  
शासिीय मुलाांचे ननरीक्षि गहृ, िननष्ट्ठ बालगहृ ि िररष्ट्ठ  
बालगहृातील मुलाांचा भोजन पुरिठा सुरु िरण्याबाबत 

(५१) *  १५७६१   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर िहरातील का्ोल रोिवर मुलीींचे तसेच पा्णकर चौक ये्े 
िासकीय मुलाींचे ननरीक्षण ग ह, कननषठ व वररषठ बालग ह असून या बालग हातील 
२०० मुलाींना देण्यात येणारे भोजन, दधू व फळे देणे बींद करण्यात आले 
असल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चार ननरीक्षण ग हाींना िासनाच्या मदहला व बालकल्याण 
ववभागा अींतगगत कीं त्रा्दार नेमण्यात आले असून, या कीं त्रा्दाराींची चार 
वषागपासूनची देयके िासनाकि े ्कीत असून सुमारे ६० ते ७० लाखाींची देयके 
िासनाने अदा न केल्याने कीं त्रा्दाराींनी ददनाींक १० डिसेंबर, २०१५ पासून 
बालग हातील मुलाींना भोजन पुरवठा बींद केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र िासनाच्या एकास्त्मक बाल सींरक्षण योजनेच्या माध्यमातनू 
या वसतीग हाींना ननधीचा पुरवठा होत असतानाही अन्नधान्य पुरववणाऱया सींबींधीत 
कीं त्रा्दाराींची देयके ्कववण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या चारही ननरीक्षण ग हातील २०० हून जासत मुले उपािी 
रहाण्यास जबाबदार असलेल्या मदहला व बालववकास ववभागातील सींबींधीत 
अधधकाऱयाींववरोधात िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
     ददनाींक १०/१२/२०१५ ते ददनाींक १४/१२/२०१५ या कालावधीमध्ये 
पुरवठाधारकाींकिून अन्नधान्य पुरवठा बींद करण्यात आलेला होता. त्ावप, 
ददनाींक १५/१२/२०१५ पासून सदर पुरवठा पवूगवत चालू करण्यात आलेला आहे. 
(३) एकास्त्मक बाल सींरक्षण योजनेकिून ननकषाप्रमाणे म्हणजे रु.७५०/- प्रनत 
बालक याप्रमाणे तरतूद ववतरीत करण्यात येते मात्र िासकीय सींस्ाींचा वेतनेत्तर 
बाबीींवरील खचग त्यापेक्षा अधधक होत असल्यामुळे कीं त्रा्दाराींची देयके ्ककत 
रादहलेली होती. नागपूर स्जल््यातील कीं त्रा्दाराींना रु.८.८४ लक्ष इतकी तरतदू 
तात्काळ उपलब्ध करुन ददलेली हेाती आणण िासन ननणगय ददनाींक ८.१.२०१६ 
अन्वये रु.३१.८० लक्ष एवढा ननधी पनुववगननयोजनादवारे उपलब्ध करण्यात येऊन 
एकूण रु.४०.६४ लक्ष इतकी रक्कम स्जल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, 
नागपूर याींना उपलब्ध करुन ददला आहे. 
(४) सींस्ेमध्ये १ मदहना पुरेल एवढा अन्नधान्य साठा उपलब्ध असतो व 
त्यातनूच मुलाींच्या भोजनाची व्यवस्ा करण्यात आल्यामुळे सदर 
ननरीक्षणग हातील मुले उपािी रादहलेली नाहीत, त्यामुळे सींबींधधताींवर कारवाईचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शसन्द्नर (स्ज.नाशशि) तालुक्यातील गािाांना िडिा  
िालव्याचे पािी पोहचविण्याबाबत 

(५२) *  १६११७   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसन्नर (स्ज.नाशिक) तालुक्यातील किवा कालव्यास आवतगन सोिून तीन 
आठवड्याींचा कालावधी उल्ल्यानींतरही शसन्नरच्या पूवगभागात िेव्च्या 
्ोकापयतं पाणी पोहचत नसल्याने सींतप्पत ितेकऱयाींनी पा्बींधारे खात्याच्या तीन 
कमगचाऱयाींना सुमारे साितेीन तास मींददरात िाींबुन ठेवल्याची घ्ना घिल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्याींच्या ्ोकापयगत पाणी कालव्यादवारे पोहचवण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) कालवा नतुनीकरणाची कामे हाती घेतलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िेितपाांगरी (ता.गेिराई, स्ज.बीड) साठिि तलाि योजनेच्या  
सुधाररत प्रशासिीय मान्द्यतेच्या प्रस्तािाबाबत 

(५३) *  १५९२२   श्री.अमरशसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
गजशभये :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८३३ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, स्ज.बीि) साठवण तलाव योजनेच्या सुधाररत 
प्रिासकीय मान्यतेचा प्रसताव व्यय व अग्रक्रम सशमती पुढे सादर करण्यासाठी 
जलसींधारण ववभागाने ववत्त ववभागाकि ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ पासुन उक्त साठवण तलाव योजनेचे काम अधगव् 
अवस्ेत केवळ सुधाररत प्रिासकीय मान्यते अभावी पुणग होवु िकले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर साठवण तलाव योजनेला सुधाररत प्रिासकीय मान्यता 
शमळुन योजनेचे काम सुरु करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) केकतपाींगरी (ता.गेवराई स्ज.बीि) साठवण 
तलाव योजनेच्या सुधाररत प्रिासकीय मान्यतेच्या प्रसतावास ददनाींक २७/१/२०१६ 
रोजी सींपन्न झालेल्या व्यय अग्रक्रम सशमतीच्या बठैकीत मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर बैठकीचे कायगव त्त ददनाींक २३/२/२०१६ चे पत्रान्वये ववभागास 
प्राप्पत झालेले असून सशमतीने घेतलेल्या ननणगयानुसार सदर प्रसतावास िासनाची 
मान्यता घेऊन सुधाररत प्रिासकीय मान्यतेचे आदेि काढण्याबाबत कायगवाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालघर स्जल््यातील सूयाच प्रिल्पाच्या िालव्यातनू  
होत असलेली पािी गळती थाांबविण्याबाबत 

(५४) *  १५७५०   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल््यातील उजव्या कालव्यातनू हजारो शल्र पाण्याची गळती होत 
असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर कालव्याची 
गळती ्ाींबववणेबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
     सुयाग प्रकल्पाच्या कालव्याींची बाींधकामे व असतरीकरण सुमारे ३०-३५ वषे 
जुने असून कालव्याच्या बाींधकामातून काही प्रमाणात गळती होत आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) उपलब्ध ननधीतनूच ताप्पतुरती िागिुजी करुन शसींचन हींगाम पार पािण्यात 
आला. 
     कोकण शसींचन हींगाम २०१५-१६ साठी ददनाींक १७ डिसेंबर, २०१५ पासून 
सूयाग प्रकल्पातील शसींचन  आवतगने सुरु करण्यात आली असून आजशमतीस 
ननयशमत आवतगने सुरु आहेत. कायम सवरुपी दरुुसतीचे अनषुींगाने वविेष दरुुसती 
प्रसताव तयार करणे चे काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील दषु्ट्िाळी भागामध्ये मजूराांना िाम देण्यािरीता  
मनरेगाच्या योजना प्रभािीपिे राबविण्याबाबत 

(५५) *  १६१५९   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाने राज्य िासनाच्या माध्यमातून प्रत्येकास काम देण्याकररता 
प्रभावीपणे मनरेगाची स्ापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेअींतगगत मजूराींना काम देण्याकरीता दषुकाळी भागामध्ये 
अधधकाधधक योजना राबावी याकररता बीि स्जल््यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कायग 
सुरु करण्याचे आदेि िासनाने ८० ववभागीय दषुकाळ आढावा बैठकीत ददले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेअींतगगत बीि स्जल््यामध्ये १६३ रसत्याींसह मनरेगाची 
६३३ कामे बींद केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) सदरील कामे बींद केल्यामुळे मजूराींना काम नाकारल्याने मजूराींची सींख्या 
१६,००० (सोळा हजार) वरुन १५०० (पींधरािे) झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कामे कोणाच्या आदेिावरुन बींद करण्याचा ननणगय घेतला व 
याची अींमलबजावणी तात्काळ का करण्यात आली नाही, 
(६) असल्यास, दषुकाळी पररस्स्तीमध्ये कामे वाढण्याऐवजी कामे कमी 
केल्यामुळे मजूराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) होय, 
(३) व (४) मनरेगा अींतगगत कामे बींद करण्याचे आदेि देण्यात आलेले नाहीत. 
बीि स्जल््यात १४०४ रसत्याींची कामे प्रगतीप्ावर असून त्यापैकी चालू 
साप्पताहीक (ददनाींक १८.०२.२०१६ ते २४.०२.२०१६) मध्ये १०९ रसत्याींच्या कामाींचे 
मस्र ननघाले आहे. 
     तसेच बीि स्जल््यामध्ये चालू साप्पताहीक (दद. १८.०२.२०१६ ते 
२४.०२.२०१६) ११५७ कामे प्रगतीप्ावर असून त्यावर २४,७१९ मजूर कायगरत 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) नाही. सध्या मागणीप्रमाणे कामे ददली जातात. तसेच भववषयातील 
मागणीसाठी कामे िेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. 
(७) व (८) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील दषु्ट्िाळी पररस्स्थती तसेच स्थाननि सांस्था िर (एल.बी.टी.) ि टोल 
रद्द िरण्याच्या ननिचयामुळे राज्याची आधथचि स्स्थती ढासळल्याबाबत 

(५६) *  १८११२   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२६० ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय वित् त 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररस्स्ती स्ाननक सींस्ा कर (एल.बी.्ी.) व ्ोल रद्द 
करण्याच्या ननणगयामुळे राज्याची आध्गक स्स्ती ढासळल्याचे माहे फेब्रुवारी, 
२०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आध्गक स्स्ती बेताची असल्यामुळे अनेक ववकासकामाींना कात्री 
लावण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने महसूल वाढीकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) राज्य िासनाने पररस्स्तीनुसार 
वेळोवेळी घेतलेल्या ननणगयाच्या अनुषींगाने ननयोस्जत खचागच्या बाबीच्या 
प्रा्म्यक्रमामध्ये बदल होत असतो. अनावश्यक खचग कमी करण्याच्या दृष्ीने 
नवीन पद ननशमगती वर बींदी घालण्यात आलेली आहे. उदयोगासाठी वीजेवरील 
अनदुान कमी केले आहे व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणगयािी सुसींगत अिी 
कायगवाही करुन सवग व्यक्तीगत लाभा्ी योजना आधारिी जोिून लाभाची रक्क्म 
लाभाथ्यांच्या बँकेतील खात्यात परसपर जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 

----------------- 
विदभच सधन शसांचन वििास िायचक्रमातांगचत उपसा 

शसांचन योजनेद्िारे शतेतळी भरण्याबाबत 
(५७) *  १५१४५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववदभग सधन शसींचन ववकास कायगक्रमातींगगत कें द्र िासनाने ववदभागतील 
स्जल्हयाकररता ३२५० को्ी रुपयाींचे पॅकेज जादहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कायगक्रमातींगगत उपसा शसींचन योजनेदवारे ितेतळी 
भरण्यासाठी अकोला तालुक्यातील ९ गावातील ितेक-याींनी ३६ ग् स्ापन करुन 
प्रसताव कायगकारी अशभयींता (जलसींधारण) याींचेकि ेसादर करण्यात आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रसतावातील मींजूर कामाींना ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१४ रोजी 
वा त्या सुमारास स्धगती देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मींजूर कामाींना स्धगती देण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सदर योजना मींजूर झाल्यास खारपाणपट्टयातील ३ हजार एकर 
िेती ओलीताखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) नाही. त्ावप, िासनाने ददनाींक २०/२/२०१४ च्या पत्रान्वये मींजूर केलेल्या 
DPR मध्ये अन्य काही उपचारा सोबत अस्सतत्वातील िेततळी उपसा शसींचनाने 
भरणे व नवीन िेततळी खोदनू उपसा शसींचनाने भरणे या उपचाराींचा समावेि 
केलेला नाही. 
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(४) लघुशसींचन (जलसींधारण) च्या मींजूर रु. १४५० को्ी कायगक्रमापकैी रु. ९०० 
को्ी रकमेचे तपिीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) मींजूर असून कें द्र िासनाकिून 
पूरेसा ननधी प्राप्पत न झाल्याने व मींजूर िीपीआर मधील कामे मोठ्या प्रमाणात 
अपूणग असल्याने नवीन कामाींना ततुग मींजुरी न देण्याचा ननणगय घेण्यात आलेला 
आहे. 
(५) तसे ननस्श्चत झाले नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर स्जल््यातील ४३७ बालिे िुपोषिग्रस्त असल्याबाबत 

(५८) *  १४६९३   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर :   सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मदहला व बालकाींच्या सुदृढ आरोग्यासाठी िासनाने को्यवधी रुपये खचग 
करुनही नागपूर स्जल््यातील ४३७ बालके कुपोषणग्रसत असल्याचे ननदिगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्जल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण ववभागाकिून गरजू 
मदहला व बालकाींसाठी ववववध योजना राबववल्या जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाच्या ननधीचा योग्य वापर केला जातो ककीं वा नाही याींची 
जबाबदारी स्जल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण ववभागाची आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगगत नागपूर स्जल्हयात माहे डिसेंबर, 
२०१५ च्या माशसक प्रगती अहवालानुसार ० ते ६ वषागची एकुण बालके १४००५७ 
असून त्यापकैी १३६१५७ (९७.२१%) बालकाींची वजने घेण्यात आली. त्यामध्ये 
सवगसाधारण बालके १३५६१६ (९९.६०%) मध्यम कुपोवषत (MAM) बालके ४३७ 
(०.३२%) व तीव्र कुपोवषत (SAM) बालके १०४ (०.०७%) एवढी आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगगत ६ मदहने ते ३ वषग वयोग्ातील 
सवग बालके, गरोदर स्सत्रया व सतनदा माता याींना घरपोच आहार (THR) तसेच 
३ वषे ते ६ वषग वयोग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहाराचा पुरवठा करण्यात 
येत आहे. याशिवाय स्जल्हा पररषद सेस फीं ि योजना व स्जल्हा वावषगक योजनेच्या 
अनदुानातुन कुपोवषत बालकाींसाठी तसेच गरोदर स्सत्रया व सतनदा माताींसाठी 
अनतररक्त आहाराकरीता पुरेिी तरतदू करण्यात आलेली आहे. 
     याशिवाय एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगगत आरोग्य तपासणी, 
लसीकरण, सींदभग सेवा, अनौपचारीक पूवग िालेय शिक्षण, पोषण व आरोग्य 
शिक्षण व पुरक पोषण आहार या सेवा ननयशमतपणे पुरववण्यात येत  आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात िन्द्य प्राण्याांपासून वपिाांचे, फळझाडाांचे नुिसान झालेल् या  
शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याच्या ननिचयाबाबत 

(५९) *  १६२६२   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वन्य प्राण्याींपासून वपकाींचे, फळझािाींचे नुकसान झाल्यास त्या 
िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याचा ननणगय िासनाने ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     वन्यप्राण्यामुळे वपकाींचे, फळझािाींचे नकुसान झाल्यास सींबींधधत िेतकऱयास 
नुकसान भरपाई देण्याचा ननणगय प्र्मत: सन २००४ साली घेण्यात आला आहे. 
त्यानुसार ददनाींक ३.०८.२००४ रोजी िासन ननणगय ननगगशमत करण्यात आला आहे. 
तदनींतर िासनामाफग त नकुसान भरपाईच्या रकमेत वेळोवेळी दर वाढ करण्यात 
आली आहे. 
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(२) सदयस्स्तीत प्रचशलत िासन ननणगयान्वये सींबींधधत नुकसानग्रसत िेतकऱयास 
नुकसान भरपाई देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि स्जल््यातील जलयुक्त अशभयानासाठी मूळ  

आराखड्यानुसार अनुदान देण्याबाबत 
(६०) *  १४९५२   श्री.जयिांतराि जाधि :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) जलयुक्त अशभयान राबववण्यासाठी नाशिक स्जल््याचा रुपये ३१०.४९ को्ीींचा 
आराखिा असताींनाही सवग यींत्रणाींकिून रुपये ६४.४३ को्ीच ननधी उपलब्ध होणार 
असल्यामुळे रुपये १२४.७३ को्ी रकमेच्या तफावतीमुळे सदर अशभयानातील कामे 
मूळ आराखड्यानुसार होणार नसल्याचे ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नाशिक स्जल््यातील जलयुक्त अशभयानाकररता यींत्रणाींकिील 
ननयशमत अनदुानाव्यनतररक्त फक्त रुपये ५०.४३ को्ी ननधी मींजूर आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलयुक्त अशभयानासाठी मूळ आराखड्यानुसार अनदुान उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     जलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत ननवि करण्यात आलेल्या गावाींचा रु. 
२६५.७० को्ी रुपयाींचा सुधाररत आराखिा तयार करण्यात आला असून ववववध 
योजनेंतगगत रु. १७२.७३ को्ी ननधी उपलब्ध होणार आहे. आराखड्यातील कामे 
पूणग करण्यासाठी रु. ९२.९८ को्ी ननधीची अनतररक्त आवश्यकता आहे. 
(२) हे ही खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ मधील गावाींकररता जलयुक्त शिवार वविेष ननधीतून 
ननयशमत अनदुानाव्यनतररक्त एकूण ६१.०९ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला. 
(३) सन २०१५-१६ मधील गावाींकररता जलयुक्त शिवार वविेष ननधीतून रु. 
६१.०९ को्ी ननधी उपलब्ध करुन ददला असून एवप्रल २०१६ मध्ये आणखी रु. 
१५.२७ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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गांगाखेड तालुक्यात (स्ज.परभिी) रोहयो अांतगचत  
िकृ्ष लागिडीत झालेला गैरव्यिहार 

(६१) *  १५०४८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) रोजगार हमी योजनेमाफग त गींगाखेि तालुक्यातील (स्ज.परभणी) व क्ष 
लागविीत तहसीलदार शिींग्े, सामास्जक वनीकरण ववभागाचे श्री.ननमगळ,     
श्री.रासने व इतराींनी गैरप्रकार केल्याने व घेतलेल्या चुकीच्या ननणगयामुळे 
िासनाचा ४६ लक्ष रूपयाींचा खचग बुिीत जात असल्याचा आक्षेप मग्रारोहयोचे 
तक्रार ननवारण अधधकारी िॉ. अणखल याींनी स्जल्हाधधकारी, परभणी याींना 
ददलेल्या सन २०१५-१६ अहवालात नोंदववला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चुकीच्या पद्धतीने प्रिासकीय मींजऱुया तसेच प्रत्यक्षात कामे न 
करताच व क्ष लागवि दाखववणे व इतर गैरप्रकार करणाऱया वरील सवग 
अधधकाऱयाींववरुद्ध रोहयो कायदयाप्रमाणे गुन्हे नोंदववण्यात आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) या प्रकरणी सींबींधधताींववरुद्ध गुन्हे नोंदववण्यात आलेले नाहीत. 
     मात्र सदर प्रकरणी तहसीलदार, गींगाखेि, तत्कालीन लागवि अधधकारी, 
सामास्जक वनीकरण ववभाग, गींगाखेि व लागवि अधधकारी, गींगाखेि याींच्यावर 
प्रत्येकी रु. १,०००/- दींि आकारण्यात आला आहे. 
     तसेच सदर अधधकाऱयाींववरुद्ध ववभागीय चौकिी प्रसताववत करणेबाबत 
कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शसांधदुगूच स्जल््यातील आरोग्य यांत्रिेची दरूिस्था दरू िरण्याबाबत 

(६२) *  १८०७१   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ११९४८ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत: सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधदुगूग स्जल््यातील नागररकाींना योग्य त्या आरोग्य सेवेचा लाभ शमळत 
नसल्याने रुग्णाींना खचग करुन गोवा राज्यात जावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावगजननक आरोग्य व्यवस्ेमधील त्रु् ी दरू करण्याबाबत व 
आवश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध होणेबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) शसींधुदगूग स्जल््यात वदैयकीय अधधकाऱयाींची वगग-१ ची २८, वगग-२ ची ८६ व 
वगग-३ ची ३ पदे अिी एकूण ११७ वदैयकीय अधधकाऱयाींच्या जागा आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या मींजूर पदापकैी वगग-१, वगग-२ व वगग-३ ची ककती पदे ररक्त आहेत, 
(५) असल्यास, सदर ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच उपस्जल्हा रुग्णालय, सावींतवािी व ग्रामीण रुग्णालय, मालवण ये्ील 
अधधक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने काय कायगवाही केली आहे, 
(७) स्जल््यातील आरोग्य यींत्रणा सुस्स्तीत आणण्यासाठी िासनाने कोणत्या 
प्रकारचा क ती कायगक्रम हाती घेतला आहे अ्वा घेणार आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     शसींधदुगूग स्जल्हयातून मुींबई-गोवा हा राषरीय महामागग जातो या कारणाने 
महामागागवर झालेल्या अपघाताचे व्यक्तीींना उपचारासाठी रुग्णालयात आणले 
जाते. बऱयाच वेळा रुग्णाींना मेंदलूा इजा झालेली असते अिा गींभीर रुग्णाींना 
न्यूरोसजगरी या वविेषतज्ञ सेवेची आवश्यकता असते. सदरची सुववधा स्जल्हयातील 
िासकीय ककीं वा खाजगी रुग्णालयात नसल्याने रुग्णाींना पुढील उपचारा्ग 
िासकीय महाववदयालय गोवा ये्े सींदशभगत करण्यात येते. सदरची सेवा ही 
िासकीय रुग्णवादहकेतनू मोफत देण्यात येते, याचा कुठलाही आध्गक भुदंि 
रुग्णाींना होत नाही. 
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(२) स्जल््यात १ स्जल्हा रुग्णालय, ३ उपस्जल्हा रुग्णालय व ७ ग्रामीण 
रुग्णालय कायगरत आहेत. ते्ील ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही चालू आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ग्-अ, ग्-ब, ग्-क शमळून ५१ पदे ररक्त आहेत. 
(५) सदर ररक्त पदे तात्काळ भरण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(६) व (७) उपस्जल्हा रुग्णालय, सावींतवािी व ग्रामीण रुग्णालय मालवण ये्ील 
अधधक्षकाींची पदे भरलेली आहेत. त्यापकैी सावींतवािी ये्ील वदैयकीय अधधक्षक 
ननयशमत कायगरत आहेत व मालवण ये्ील गेले दोन वषे कतगव्यावर अनधधक त 
गैरहजर आहेत. त्याींचे ववरुद्ध शिसतभींगाची कारवाई करण्याचे प्रसताववत आहे. 
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पोही िन विभागाच्या (ता. िजचत स्ज.रायगड) लािड ेठेिण्याच्या  
डपेोजिळ सुरक्षा व्यिस्था तनैात िरण्याबाबत 

(६३) *  १५६७४   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोही वन ववभागाच्या (ता. कजगत, स्ज.रायगि) लाकि े ठेवण्याच्या िपेोमध्ये 
इतर प्रकारच्या लाकिासह मौल्यवान असे सागवान आणण रक्तचींदनचाही साठा 
असून या िपेोजवळ कोणतीही सुरक्षा व्यवस्ा तनैात नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजगतमध्ये वन ववभागाचे तीन भाग असून सदर वन 
ववभागामध्ये जप्पत करण्यात आलेली लाकि े शललाव होईपयतं पोही िपेोत 
ठेवण्यात येत असून सुरक्षा व्यवस्ा नसल्याने लाकि े चोरीला जाण्याचा धोका 
ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सुरक्षा व्यवस्ेसाठी ददवसपाळीत व रात्रपाळीत 
वनमजूर सींरक्षणाचे काम कररत आहेत. त्या व्यनतररक्त कजगत वनक्षेत्रातील 
वनपाल-१, वनरक्षक-२ व वनमजूर- १ असे ४ वनकमगचारी दररोज आळीपाळीने 
रात्र गसतीत सींरक्षणाचे काम कररत आहेत. सध्या पोही ववक्री आगारावर 
रक्तचींदन माल नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील िेगिधधचत प्रिल्प योजनेंतगचत १४ प्रिल्पाांना  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(६४) *  १५३८४   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  एआयबीपी (वेगवधधगत प्रकल्प) योजनेसाठी िासनाने कें द्र िासनाकि े
पाठववलेल्या सुमारे १६५६ को्ी रुपये खचागच्या २१ प्रकल्पाींच्या प्रसतावाींपैकी 
केवळ ७ प्रसतावाींना मींजूरी ददलेली असून १४ प्रकल्पाींना ननधी उपलब्ध करुन 
ददलेला नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त ७ प्रसतावाींना ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे व 
त्याचा ववननयोग किा प्रकारे करण्यात आला आहे,   
(३) असल्यास, उवगररत १४ प्रकल्पाींना कें द्र िासनाकिून ननधी उपलब्ध 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. सन २०१४-२०१५ मध्ये २१ प्रकल्पाींचे रु.१६५६ 
को्ी कें द्रीय अ्ग सहाय्याचे प्रसताव कें द्र िासनास सादर करण्यात आले होते. 
यापकैी ७ प्रकल्पाींना सन २०१४-२०१५ मध्ये कें द्रीय अ्ग सहाय्य प्राप्पत झाले. 
(२) सन २०१४-२०१५ मध्ये सादर २१ प्रकल्पाच्या प्रसतावापकैी ६ प्रकल्पाींना 
रु.९.५० को्ी व १ प्रकल्पास सन २०१३-२०१४ च्या सलगता प्रसतावाच्या 
अनषुींगाने रु.२२.५० को्ी असे एकूण शमळून ७ प्रकल्पाींना सन २०१४-२०१५ मध्ये 
रु.३२ को्ी कें द्रीय अ्ग सहाय्य प्राप्पत झाले. सन २०१५-२०१६ मध्ये, सन २०१४-
२०१५ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रसतावाच्या अनषुींगाने ६ प्रकल्पाींना 
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रु.१००.९५ को्ीचे कें द्रीय अ्ग सहाय्य प्राप्पत झाले. त्ावप प्रकल्पाची कामे 
सुरळीतपणे चालू रहाववत यासाठी राज्य िासनाने प्रकल्पाींसाठी प्राप्पत कें द्रीय 
दहससा व राज्य िासनाच्या ननधीतून सन २०१४-२०१५ रु.३६५ को्ी व सन 
२०१५-२०१६ मध्ये रु.८२२ को्ीचा ननधी ववतरीत केला आहे. 
(३) मा.मुख्यमींत्री/मा.मींत्री (जलसींपदा) याींचे सतरावरुन कें द्रीय दहससा ववतरीत 
व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. 
राज्य िासनाने प्रकल्पाींची कामे चालू रहावीत यासाठी या १४ प्रकल्पाींसाठी राज्य 
ननधीतून सन २०१४-१५ मध्ये रु.१०२९ को्ी व सन २०१५-२०१६ मध्ये    
रु.१४८९ को्ीचा ननधी ववतरीत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात पसरिाऱ्या स्िाईन फ्ल्यूला प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत 

(६५) *  १५५१३   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रिवपसे, 
श्री.माणििराि ठािरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२१३८ ला हदनाांि १० डडसेंबर, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई वगळता उवगररत राज्यात स वाईन फ्ल्यूचा प्रसार वेगाने होत असून 
जानेवारी मदहन्यापासून ५८६ रुग्णाींचा म त्यू झाला व ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
आजाराने एकीं दर ४५ रुग्ण म त्यमुूखी पिले व पॉणझद्व्ह रुग्ण ५९०० असल्याचे 
माहे सप्प े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील प्रकरणी िासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मुींबई वगळता राज्यात माहे जानेवारी, २०१५ ते डिसेंबर, २०१५ अखेर 

८३५ म त्यू व ४९८१ पॉणझद्व्ह रुग्ण होते. 
 मुींबई वगळता राज्यात ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ९८ म त्यु व         

३८८ पॉणझद्व्ह रुग्ण होते. 



72 

(२) सवाईन फ्ल्यू प्रनतबींध आणण ननयींत्रणासाठी मुख्यत्वे खालील कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 

 फ्ल्यू सदृश्य रुग्णाींचे ननयशमत सवेक्षण 
 रुग्णाींवर वगीकरणानसुार ववनाववलींब उपचार. 
 उपस्जल्हा रुग्णालयात तसेच वदैयकीय महाववदयालय याींच्या 

रुग्णालयात ववलगीकरणे कक्षाची स्ापना. 
 उपचार सुववधा असणाऱया सवग खाजगी रुग्णालयाींना सवाईन फ्ल्य ू

उपचाराची मान्यता. 
 आध्गकदृष्या दबुगळ ग्ातील सवाईन फ्ल्यू रुग्णाींचा व्हें्ीले्रवरील 

वैदयकीय खचागची िासनामाफग त प्रनतपतूी करण्यासाठी मुख्यमींत्री 
ननधीतून तरतदु. 

 राज्यातील ४ िासकीय प्रयोगिाळा माफग त मोफत ननदान सुववधा. 
 खाजगी प्रयोगिाळाींना मान्यता देण्यासाठी तज्ञ सशमत्याींची स्ापना. 
 ऑसेल्ॅमीवीरचा पुरेसा साठा. 
 दसुऱया व नतसऱया नतमाहीतील गरोदर माताींसोबतच मधुमेह, उच्च 

रक्तदाब असणाऱया व्यक्ती व आरोग्य कमगचारी याींना सवाईन फ्ल्यू 
प्रनतबींधक लसीकरण. 

 महाराषर सा्रोग प्रनतबींध व ननयींत्रण ताींबत्रक सशमतीची स्ापना. 
 अन्न व औषध ववभागामाफग त सवग एक्स िेड्यलु्िधारक औषध 

दकुानाींमध्ये ऑसेल्ॅमीवीर उपलब्ध. 
 िासकीय आणण खाजगी िॉक््राींच्या सवाईन फ्ल्यू कायगिाळा. 
 फ्ल्यू प्रनतबींधासाठी जनतेचे आरोग्य शिक्षण. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे आलोंडा ग्रामपांचायतीच्या हद्दीत (ता.विक्रमगड, स्ज.पालघर) येथील  
रोजगार हमी योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(६६) * १५६८५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे आलोंिा ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत (ता.ववक्रमगि, स्ज.पालघर) ये्ील 
रोजगार हमी योजनेच्या कामात बोगस मजूर दाखवनू खो्ी हजेरीपत्रके तयार 
करुन गैरव्यवहार घिल्याची नोंद सामास्जक सींघ्नेने स्जल्हाधधकारी (पालघर) 
याींच्याकि ेपत्रादवारे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार 
दोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े:  (१) हे खरे आहे. 
    मौजे आलोंि े ग्रामपींचायत, ता.ववक्रमगि ये्ील रोहयो कामाींबाबत चौकिी 
करुन कारवाई करण्याची ववनींती करणारे ननवेदन श्रमजीवी सींघ्ना-महाराषर 
याींनी दद.२७.११.२०१५ रोजी स्जल्हाधधकारी पालघर याींचेकि ेसादर केले आहे. 
(२) स्जल्हाधधकारी कायागलयाने, याप्रकरणी, मुख्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा 
पररषद, पालघर याींना सखोल चौकिी करुन वसतुस्स्तीननहाय अहवाल सादर 
करण्याववषयी कळववले आहे. त्यानुसार चौकिी अींतगगत मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, स्जल्हा पररषद, पालघर याींनी याप्रकरणी श्री.ववश्वना् वपींपळे, ग् 
ववकास अधधकारी (उ.शे्र.), पींचायत सशमती, ववक्रमगि याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावली आहे. 
(३) अिी बाब नाही. 

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



74 

शसांधदुगुच स्जल््यात जन्द्मलेल्या मुलाांच्या प्रमािात मुलीांच्या  
जन्द्माचे प्रमाि िाढविण्याबाबत 

(६७) *  १८०५०   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहे एवप्रल-मे, २०१५ पासून डिसेंबर, २०१५ अखेरपयतं कालावधीत शसींधदुगुग 
स्जल््यात जन्मलेल्या मुलाींच्या प्रमाणात मुलीींच्या जन्माचे प्रमाण         
सुमारे ३० ्क्के ्क्क्याींनी कमी झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची कारणे काय आहेत, 
(३) मुलीींच्या जन्माचे प्रमाण वाढववण्यासींदभागत कोणती उपाययोजना करण्यात 
आली वा करण्यात येत आहे ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) शसींधदुगुग स्जल््यात मुलीींच्या जन्माचे प्रमाण वाढववण्यासाठी गभगधारणापवूग व 
प्रसवपूवग ननदानतींत्र (शलींग ननविीस प्रनतबींध) कायदयाची प्रभावी अींमलबजावणी 
करणेसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
     शसींधदुगुग स्जल््यात एकूण ६९ सोनोग्राफी कें दे्र नोंदणीक त व कायगरत असुन 
सवग सोनोग्राफी कें द्राींची तालुका समुधचत प्राधधकारी याींच्यामाफग त दर नतमाही 
सखोल तपासणी करण्यात येते. आध्गक वषग २०१५-१६ मध्ये प्र्म, दववतीय, 
त तीय नतमाही मध्ये सवग सोनोग्राफी कें द्राची तालुका समुधचत प्राधधकारी याींच्या 
माफग त १०० ्क्के तपासणी करण्यात आली असून जानेवारी-फेब्रवुारी, २०१६ पयतं 
एकूण ४५ सोनोग्राफी कें द्राींची तपासणी झालेली आहे. 
     शसींधदुगुग स्जल््यात एकूण आठ तालुक्यात तालुका पातळीवर एकूण १६ 
(आठ वदैयककय अधधक्षक व आठ तहशसलदार) तालुका समुधचत प्राधधकारी 
कायगरत आहेत. तसेच स्जल्हापातळीवर स्जल्हाधधकारी व स्जल्हा िल्य धचकीत्सक 
हे स्जल्हा समुधचत प्राधधकारी कायगरत आहेत. समुधचत प्राधधकारी याींच्यामाफग त 
सोनोग्राफी कें द्रावर डिकॉय केस पाठवनू गभग शलींग ननदान होते ककीं वा कसे याींची 
खातर जमा केली जाते. 
     शसींधदुगूग स्जल््यात स्जल्हा िल्य धचककत्सक याींच्या अध्यक्षतेखाली 
स्जल्हासतरीय सल्लागार सशमती कायगरत आहे. सदर सभेमध्ये गभगधारणापवूग व 
प्रसवपूवग ननदानतींत्र (शलींग ननविीस प्रनतबींध) कायदयाअींतगगत बाबीींसाठी 
सल्लामसलत करुन योग्य कायगवाही करण्यात येते.  
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     स्जल्हा सतरावर मा.स्जल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली स्जल्हासतरीय दक्षता 
प्काची स्ापना करण्यात आली असून सदर सशमतीच्या सभा घेण्यात येऊन 
गभगधारणापवूग व प्रसवपूवग ननदानतींत्र (शलींग ननविीस प्रनतबींध) कायदयाच्या 
अींमलबजावणीबात आढावा घेण्यात येतो. 
     सवगसामान्य जनतेला तक्रार नोंदववण्यासाठी www.amchmulgi.gov.in हे 
सींकेत स्ळ व ्ोल फ्री हेल्प लाईन सुरु करण्यात आली आहे. 
     स्जल््यातील सवग प्रसुती कें द्रामध्ये दरमहा मुलामुलीींचे जन्म शलींग गुणोत्तर 
प्रमाण फलक लावण्यात आले आहेत. 
     शसींधदुगूग स्जल््यामधील समुधचत प्राधधकारी याींना गभगधारणापवूग व प्रसवपवूग 
ननदानतींत्र (शलींग ननविीस प्रनतबींध) कायदयाबाबत मागगदिगक करण्याकरीता 
स्जल्हासतरीय कायगिाळा आयोस्जत करण्यात आलेल्या आहेत. 
     स्जल्हा आरोग्य यींत्रणेमाफग त मुलगी वाचवा, देि वाचवा या ववषयावर 
जनसामान्याींमध्ये जनजाग ती होण्याकरीता ननबींध, वक्त त्व, धचत्रकला सपधाग, 
प्नाट्य, धचत्रर् तसेच इतर ववववध कायगक्रमाींची अींमलबजावणी करुन 
जनजाग ती करण्यात आलेली आहे. 

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

नाांदेड स्जल््यात शसांचन विहहरीांच्या नोंदी पांचनामे न िरता  
सात बारािर घेतल्याबाबत 

(६८) *  १५०६८   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदगाव (स्ज.नाींदेि) तालूक्यातील महाराषर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
शसींचन ववदहरीींच्या नोंदी तलाठ्याींनी पींचनामे केल्याशिवाय सात बारा उताऱयावर 
घेऊ नयेत असे आदेि स्जल्हाधधकारी, नाींदेि याींनी सवग सींबींधधताींना ददले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शसींचन ववदहरीींचे पींचनामे न करता त्याची ७/१२ वर नोंद 
घेवनू लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार मादहती अधधकारातील 
मादहतीवरून माहे डिसेंबर-२०१५ च्या िवे्च्या सप्पताहात ननदिगनास आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदगाव तालुक्यातील ८५ ववदहरी पूणग झाल्याची व त्या ववदहरी 
सात बारा उताऱयावर घेतल्याचा अहवाल उपस्जल्हाधधकारी, रोजगार हमी योजना 
याींना तहसील कायागलय, हदगाव याींनी पाठववला, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या ववदहरीींची नोंद सात बारा उताऱयावर करण्यापूवी 
तलाठ्यामाफग त पींचनामे करण्यात आले होते काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही, त्ावप याबाबत प्राप्पत झालेल्या 
ननवेदनावर ननयमानुसार योग्य ती कायगवाही करण्याबाबत सींबींधधत क्षेबत्रय 
अधधकाऱयाींना कळववण्यात आले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हदगाव तालुक्यात मग्रारोहयो अींतगगत ७५ ववदहरी पूणग झाल्या असून ३८ 
ववदहरीींची नोंद ७/१२ वर घेण्याची कायगवाही सुरु असलेबाबत तहशसलदार, हदगाव 
याींनी Email दवारे कळववले आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील ९ स्जल्हा पररषदाांच्या ४४९ लघशुसांचनाची िामे पूिच िरण्याबाबत 

(६९) * १५००५   श्री.माणििराि ठािरे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९ स्जल्हा पररषदाींच्या ४४९ लघुशसींचनाच्या कामाींच्या वेळेत व 
ककीं मतीत वाढ झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद केल्याचे माहे ऑगस्, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर लघुशसींचनाची कामे पुणगत्वास नेण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) स्जल्हा वावषगक योजनेतनू ननधी उपलब्धतेनुसार कामाींचे ननयोजन करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर देिलापार िनपररक्षेत्रातील जनेुिानी बीट क्र.४९२ येथे िन  
िमचचाऱ् याांना पेेदार िाघ मतृािस् थेत ननदशचनास आल् याबाबत 

(७०) * १५९६७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.राजेंद्र जनै, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर देवलापार वनपररक्षेत्रातील जनेुवानी बी् क्र.४९२ ये्े ददनाींक २ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास वन कमगचा-याींना पटे्टदार वाघ म तावस ् ेत 
ननदिगनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या म त वाघािेजारीच रान िुक् कर व धचतळसुद्धा म तावस ् ेत 
ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या वाघाचा तसेच इतर प्राण् याचा म त् यु नेमका किामुळे झाला 
याची चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, या चौकिीत काय आढळून आले, 
(५) असल् यास, चौकिीत अींती कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) पिुवैदयकीय अधधकारी याींनी म त वाघाचे िवववच्छेदन केले 
असून वाघाच्या म त्यचे सींभाव्य कारण “haemorrhagic shock” असे नमूद 
केले आहे, तसेच रानिुक्कर व धचतळाचा म त्य ू माींसभक्षी वन्यप्राण्याने 
मारल्यामुळे झालेला असल्याचे िवववच्छेदन अहवालात नमूद केले आहे. 

ख् ----------------- 
िर मलिडी (ता.माि, स्ज.सातारा) येथील पािलोट क्षेत्र िायचक्रमात 

 मांडळ िृषी अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(७१) *  १६०८२   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वर मलविी (ता.माण, स्ज.सातारा) ये्ील पाणलो् क्षेत्र कायगक्रमात मींिळ 
क षी अधधकारी याींच्या गैरव्यवहाराबाबत वर मलविी ग्रामस्ाींनी आझाद मैदान, 
मुींबई ये्े आींदोलन करीत असल्याचे ननवेदन ददनाींक १८ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, मा.क षी मींत्री याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वर मलविी पररसरात पाणलो् माफग त मींिल अधधकारी क षी 
पयगवेक्षक याींनी क/ब माती नाला बाींध, शसमें् बींधारे, सी.सी.्ी. लुज बोल्िर 
कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिी काय 
ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने सींबींधधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) प्रा्शमक चौकिी उपववभागीय क वष अधधकारी याींचेकिून करण्यात 
आली. तसेच आता दक्षता प्कामाफग त चौकिी प्रकक्रया सुरु करण्यात आली 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जळगाि स्जल््यातील तोंडापरु ि नजीिच्या अस्जांठा पिचत  
राांगेत होिारी अिैध िकृ्षतोडीबाबत 

(७२) *  १५१६१   श्रीमती स्स्मता िाघ :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाव स्जल््यातील तोंिापुर व नजीकच्या अस्जींठा पवगत राींगेतील व क्षाींची 
बेसुमार अवैध तोि होत असून यामुळे आजूबाजूच्या मानव वसतीकि ेजींगलातील 
दहींसत्र प्राणी यायला लागलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

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

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सािरखेड (स्ज.अमरािती) येथील बाधधत शेतिऱ्याांना इांडडया बलु्स  
िां पनीिडून निुसानभरपाई शमळण्याबाबत 

(७३) *  १५६६५   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल्हयातील सावरखेि ये्ील महामागागलगतच्या ितेकऱयाींच्या 
िेतीतनू अप्पपर वधाग धरणावरुन सोकफया प्रकल्पाला पाणी पुरववण्यासाठी 
पाईपलाईन ्ाकण्यात आली आहे. त्यामुळे बाधधत िेतकऱयाींनी याची भरपाई 
इींडिया बलु्स कीं पनीकिून शमळावी नाही तर त्याींना सामूदहक आत्महत्येची 
परवानगी व्हावी असे ननवेदन स्जल्हाधधकारी याींना देण्यात आल्याचे माहे सप्प े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाधधत िेतकऱयाींना इींडिया बलु्स कीं पनीकिून नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     स्जल्हाधधकारी, अमरावती याींना ननवेदन प्राप्पत आहे. 
(२) उध्वग वधाग प्रकल्पाचे जलाियातून पाणी उपलब्ध करुन देणेचे मयागदेतच 
िासनाचा यामध्ये सहभाग आहे. कीं पनीने ्ाकलेल्या पाईप लाईनिी िासनाचा 
सींबींध नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठािे रुग्िालयात स्स्क्रझोफेननया ि भयगांडाच्या रुग्िाांची सांख्या िाढल्याबाबत 

(७४) *  १५५४४   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे रुग्णालयात २०१४ व २०१५ या वषागत स्सक्रझोफेननयाचे अनकु्रमे १७ 
हजार ८३९ व १९ हजार रुग्णाींची नोंद झाली व सन २०१४ मध्ये भयगींिाचे १५४८ 
रुग्ण दाखल झाले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ये्ील मानशसक आजार आ्ोक्यात आणण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
    प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे ये्े सन २०१४ मध्ये स्सक्रझोफेनीयाचे नवीन 
बा्यरुग्ण १६४६ तर नवीन आींतररुग्ण ८५१ असे एकुण २४९७ रुग्ण व सन 
२०१५ मध्ये नवीन बा्यरुग्ण १४११ तर नवीन आींतररुग्ण ९४८ असे एकुण 
२३५९ रुग्णाींची नोंद झाली आहे. या कालावधीत भयगींिाच्या रुग्णाची सींख्या 
ननरींक आहे. 
(२) मनोरुग्णालयातील तज्ञ िॉक््राींच्या मागगदिगनानुसार सवग रुग्णाींवर आवश्यक 
तो औषधोपचार करण्यात येतो. 
     मानशसक आजार आ्ोक्यात आणण्यासाठी मानशसक रोग उपचार तज्ञ व 
सामास्जक कायगकत्यागमाफग त रुग्णाींचे समुपदेिन करण्यात येते. 
     तसेच एकबत्रत चचाग सत्र आयोस्जत करणे, प्नाट्य व पोस्र प्रदिगन, 
िालेय मानशसक आरोग्य तपासणी यासारखे कायगक्रम राबवनु रुग्ण, त्याींचे 
नातेवाईक व जनसामान्याींना या आजारासींबींधी आणण त्यावरील उपचाराबाबतची 
मादहती देण्यात येवनु, मानशसक आजार आ्ोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले 
जातात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे म्हस्िेिाडी (ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर) येथे बबबट्याच्या  
हल् ल्यात महहलेचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(७५) *  १५८६४   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.राजेंद्र जनै :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे म्हसकेवािी (ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर) ये्े बबबट्याच्या हल्ल् यात 
मदहलेचा म त्यू झाल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्पताहात 
ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने म त मदहलेच्या कु्ुींबबयाींना आध्गक मदत देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रचशलत िासन ननणगयाच्या तरतदूीनुसार म त मदहलेच्या कायदेिीर वारसास 
आध्गक मदत म्हणनू रु. ८.०० लाख देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नातेपतेु (स्ज.सोलापूर) नजीिहून िाहिारा ननरा उजिा िालव्याचे  

पािी शेतिऱ्याांना शतेीसाठी देण्याबाबत 
(७६) *  १५५२२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नातेपतेु (स्ज.सोलापूर) नजीकहून वाहणारा ननरा उजवा कालवा १७ नोव्हेंबर 
रोजी सुरु झाला असून या कालव्याचे पाणी अदयापही फा्ा क्रमाींक ४४ ला 
सोिलेले नसल्याने या फा्यावर अवलींबून असणाऱया िेतकऱयाींची वपके जळून 
गेल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ये्ील िेतकऱयाींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायगवाही वा उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली स्जल््यातील ग्रामीि रुग्िालयात िैद्यिीय अधधिारी नसल्याबाबत 
(७७) *  १५१९०   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गिधचरोली स्जल््यात कोरची, शसरोंचा, मुलचेरा, आष्ी, धानोरा तालुक्यातील 
ग्रामीण रुग्णालयात वदैयकीय अधधकारी उपलब्ध नसल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनतदगुगम नक्षल प्रभाववत स्जल््यात शे्रणी १ च्या ७ पदाींचा 
शे्रणी २ च्या २४ पदाींचा व शे्रणी ३ च्या १४ पदाींचा पद अनुिेष आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात वदैयकीय अधधकारी 
नसल्यामुळे वदैयकीय यींत्रणा अपुरी पित असून सामान्य नागररकाींना 
आरोग्याबाबत फार त्रास सहन करावा लागत आहे व महागड्या खाजगी रुग्ण 
सेवेकररता गिधचरोली स्जल््यात जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनतदगुगम नक्षल प्रभाववत स्जल््यात शे्रणी १ शे्रणी २ व शे्रणी 
३ च्या पदाींचा अनुिेष त्वररत भरण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) गिधचरोली स्जल््यातील कोरची, शसरोंचा, मुलवेरा, आष्ी, 
धानोरा ये्ील ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये वैदयकीय अधधकारी ग् अ सींवगागची 
एकुण १५ पदे मींजूर असुन त्यापकैी १३ पदे भरलेली व २ पदे ररक्त आहेत. 
(२) गिधचरोली स्जल््यामधील एकुण ९ ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये वैदयकीय 
अधधक्षक (वगग-१) सींवगागची ७ पदे, वैदयकीय अधधकारी ग्-अ सींवगागची ३ पदे व 
ग्-क सींवगागची ४६ पदे ररक्त आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     उपलब्ध वदैयकीय अधधकारी व कमगचारी याींचे माफग त तसेच राषरीय 
आरोग्य अशभयाना अींतगगत कीं त्रा्ी वदैयकीय अधधकारी व बींधपत्रीत वदैयकीय 
अधधकाऱयाींमाफग त रुग्णाींना आवश्यक रुग्णसेवा पुरवण्यात येत आहे. 
(४) महाराषर वदैयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगागची ररक्त पदे भरण्याची 
कायगवाही सुरू आहे. वदैयकीय अधधकारी ग् अ सींवगागच्या ररक्त पदाींवर 
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अस्ायी वैदयकीय अधधकाऱयाींची ननयुक्ती करण्यात येते. तसेच ग्-क सींवगागची 
ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायगवाही उपसींचालकसतरावर सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सुधारगहृात असलेल्या बालगुन्द्हेगाराांना शशक्षि ि व्यािसानयि 

प्रशशक्षिाच्या माध्यमातनू सामास्जि प्रिाहात आिण्याबाबत 
 (७८) *  १५४५२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती 
चिधरी :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुधारग हात असलेल्या बालगुन्हेगाराींना शिक्षण व व्यावसानयक 
प्रशिक्षणाच्या माध्यमातनू सामास्जक प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न करावेत असे 
मुींबई उच्च न्यायालयाने राज्य िासनास सूचना केली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनसुार िासनाने कोणता ननणगय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     राज्यातील सुधारग हात असलेल्या बाल गुन्हेगाराींना शिक्षण व व्यावसानयक 
प्रशिक्षणाच्या माध्यमातनू सामास्जक प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न करावेत असे 
माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये PIL(L) ८१/२०१५ कमल जगदीि शसींग ववरुद्ध दद 
धचल्िने्स एि सोसाय्ी, मादहम मुींबई या प्रकरणामध्ये मुींबई मा.उच्च 
न्यायालयाने राज् य िासनाींस सूचना केली होती. 
(२) प्रसततु प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात दाखल असून न्यायालयाच्या ननदेिास 
अनुसरुन याबाबत सवकंष आध्गक व धोरणात्मक ननणगय घेण्याबाबतची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. मात्र सदय:स्स्तीत िासन ननणगय क्र.जेजेए-
२००६/प्र.क्र.४२१/का-अ ददनाींक ४.८.२००७ अन्वये राज्यातील सवग ननरीक्षणग हे, 
वविेषग हे, अनुरक्षणग हे, िासकीय बालग हे, िासकीय सींरक्षणग हाींमध्ये 
औदयोधगक प्रशिक्षण सींस्ेमाफग त आय्ीआय व्यवसाय प्रशिक्षण योजना सुरू 
करण्यास िासनाने मान्यता ददलेली आहे. 
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     याशिवाय १८ वषग पूणग झालेल्या प्रवेशिताींच्या पनुवगसनाच्यादृष्ीने पीपीपी 
माफग त कमगवीर भाऊराव पा्ील सवावलींबन पनुवगसन योजनादेखील 
राज्यिासनाकिून चालववली जाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ स्जल््यातील हटपेश्िर अभयारण्यास  

व्याघ्र प्रिल्पाचा दजाच शमळण्याबाबत 

(७९) *  १७३८३   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यातील द्पेश्वर अभयारण्य ये्े व्याघ्र प्रकल्प होण्याबाबत 
ते्ील जनतेनी तसेच स्जल््यातील लोकप्रनतननधीींनी गेली अनेक वषापंासून 
मागणी िासनाकि ेकरीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) द्पेश्वर (वन्यजीव) अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा 
दजाग शमळावा अिा आियाचे प्रा. राजु तोिसाम, ववधान सभा सदसय याींनी 
ददनाींक १२.०२.२०१६ रोजी मींत्री (वने) याींनी ननवेदन ददले आहे. 
(२) उक्त मागणी नुसार व्याघ्र प्रकल्प करता येईल ककीं वा कसे ? याची तपासणी 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाशी येथील सेक्टर ३१ मधील बांजारा ि इतर समाजाच्या िुटुांबाची घरे 
पूिचसूचना न देता ननष्ट्िाशसत िेल्याबाबत 

(८०) *  १४६१९   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वािी, ये्ील सेक््र ३१ मधील २० वषागपासून वासतव्य करीत असलेले 
बींजारा व इतर समाजाची जवळपास २०० कु्ुींबाची घरे वनववभाग व शसिकोनी 
शमळून पवूग सूचना न देता ननषकाशसत केल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने सदर कु्ूींबाींना नकुसान भरपाई देण्यासाठी 
तसेच त्याींचे पुनवगसन करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) वािी (नवी मुींबई) ये्ील राखीव वने म्हणनू 
अधधसूधचत क्षेत्रातील सवे क्र.१७ सेक््र ३१/अ मध्ये अनतक्रमण करुन बाींधण्यात 
आलेल्या एकूण ६६ अनधधक त झोपड्या ननषकाशसत करण्यात आलेल्या आहेत. 
सदर अनधधक त झोपड्या ननषकाशसत करण्यापवूी प्र्म ६६ अनधधक त 
झोपिीधारकाींना नो्ीसा देण्यात आल्या होत्या. 
(२) प्रत्यक्ष स्ळपाहणी, सन २००५ चा हाय ररझॉल्यिुन इमेजचा MRSAC ने 
पुरववलेला नकािा आणण गुगल इमेजचा आधार घेऊन वन ववभागाच्या ताब्यातील 
मौजे वािी (नवी मुींबई) ये्ील राखीव वने म्हणनू अधधसूधचत क्षेत्रातील 
बेकायदेिीर अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याची कायगवाही करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र.३२४६/२००४ रुपाींतरीत जनदहत 
याधचका क्र. ८७/२००६ मध्ये राज्य िासनाला काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधगन 
करण्याकररता उपाययोजना करण्याचे सूचना ददल्या होत्या. त्याकररता मा.उच्च 
न्यायालयाने काींदळवन व काींदळवनापासून ५० मी अींतरावर बाींधकामे करण्यास 
प्रनतबींधीत केले आहे. सदर न्यायालयाच्या आदेिाची अींमलबजावणी करण्यात 
आलेली आहे. कायगवाही कायदेिीर असल्याने पनुवगसन आणण नुकसान भरपाई 
देण्याचा प्रश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
जिाहर रोजगार योजनेतनू घेण्यात येिाऱ्या विहहरीच्या  

जाचि अटी रद्द िरण्याबाबत 
(८१) *  १५४८७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने सुरु केलेल्या जवाहर रोजगार योजनेतनू घेण्यात येणाऱया 
ववदहरीच्या काही जाचक अ्ी (६० आर क्षेत्र अ् रद्द करून १ ते २ आर क्षेत्रास 
परवानगी दयावी व दोन्ही ववदहरीचे अींतर ५०० फू् रद्द व्हावी) रद्द करण्यात 
यावी, तसेच, मस्र व जॉब कािग बींद करुन िाखा अशभयींता याींनी मोजमाप 
करुन ितेकऱयाींच्या नावे बबल शमळण्यात यावे, अिी मागणी िेतकरी वगागतून 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायगवाही वा उपाययोजना केली 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) सदर अ्ी जवाहर योजनेतील नसून महात्मा 
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगतच्या शसींचन ववहीरीबाबत आहेत. 
     तसेच अिा प्रकारची मागणी िेतकऱयाींकिून प्राप्पत झालेली नसून याबाबत 
लोकप्रनतननधीींकिून ननवेदन प्राप्पत झाले आहे. त्यावर कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िोयना धरिातील िीज ननशमचतीसाठी लिादाने ठरिनू  
हदलेल्या पाण्यापैिी १० टक्िे पािी शसांचनासाठी  

आरक्षक्षत िरण्याचा प्रस्ताि 

 (८२) * १७७३८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११४६६ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणातील वीज ननशमगतीसाठी लवादाने ठरवनू ददलेल्या पाण्यापकैी १० 
्क्के पाणी शसींचनासाठी आरक्षक्षत करण्याचा प्रसताव िासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रसतावावर िासनाने ननणगय घेतला आहे काय, सदर ननणगयाचे 
सवरुप काय आहे व लवादाने वीज ननशमगतीसाठी ठरवून ददलेल्या पाण्यापैकी १० 
्क्के पाणी शसींचनासाठी आरक्षक्षत करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर पाणी आरक्षक्षत केल्यास त्याचा वीज ननशमगतीवर पररणाम होणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभागत कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत व या 
प्रसतावाची सदय:स्स्ती काय आहे ? 
श्री. धगरीष महाजन : (१) ते (४) अींित: खरे आहे. क षणा पाणी तीं्ा लवादातील 
तरतुदीनुसार कोयना धरणातून दरवषी ववदयतु ननशमगतीसाठी जासतीत जासत 
६७.५ अ.घ.फू. पाणी पस्श्चमेकि े वळववण्याची मुभा आहे. मात्र सन २०१५-१६ 
मध्ये कोयना धरण हे ७४.८१ ्क्के भरले होते. त्यामुळे या वषी ववदयतु 
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ननशमगतीसाठी ५२.५० अ.घ.फू. (पावसाळ्यातील वापर १८.८८ अ.घ.फू. + 
पावसाळ्यानींतरचा वापर ३३.६२ अ.घ.फू.) इतके पाणी शसशमत करुन उवगररत पाणी 
वपण्यासाठी व शसींचनासाठी पवेुकि ेउपलब्ध करुन देण्याचे ननयोजन आहे. यामुळे 
कोयना ्प्पपा १ ते ४ मधील ववदयतु ननशमगतीत काही प्रमाणात घ् अपेक्षक्षत 
असली तरीही या वषीचे कमी पजगन्यमान व पुवेकिील दषुकाळजन्य पररस्स्ती 
ववचारात घेऊन िासनाने वरील प्रमाणे ननयोजन केले आहे. 
 

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

पांचायत सशमती, खामगाि (स्ज.बुलडािा) अांतगचत असलेल्या 
 ग्रामसेििाांची ररक्त पदे भरिे बाबत 

(८३) * १६६१६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५८१ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींचायत सशमती खामगाव (स्ज.बुलिाणा) अींतगगत असलेल्या ग्रामसेवकाींची पदे 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या जागा ररक्त असल्यामुळे एका ग्रामसेवकाला ३-३ गावाचा 
अनतररक्त प्रभार देण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका ग्रामसेवकाला अनतररक्त प्रभार ददल्यामुळे त्याींच्या मूळ 
गावच्या ववकास कामास ववलींब होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िेतकऱयाींना बँकाींचे कजग काढण्याकररता िासनाचे व इतर दाखले 
शमळण्यासाठी त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ग्रामसेवकाच्या परीक्षा पूणग होऊनसुद्धा त्याींना ननयुक्त्या ददल्या 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२), (३) व (४) पींचायत सशमती खामगाींव अींतगगत ग्रामसेवकाींची एकूण ७ पदे 
ररक्त आहेत. या ७ पदाींचा अनतररक्त कायगभार इतर ग्रामसेवकाींकि ेसोपववण्यात 
आला आहे. मूळ ग्रामपींचायत व एक अनतररक्त ग्रामपींचायत अिाप्रकारे दोन 
ग्रामपींचायतीचा प्रभार ७ ग्रामसेवकाींकि ेसोपववण्यात आला आहे. 
     ग्रामसेवकाींकिून दाखले शमळण्यासाठी त्रास होत असल्याची एकही तक्रार 
प्राप्पत झालेली नाही. 
(५), (६) व (७) ददनाींक २ डिसेंबर, २०१५ रोजी बुलिाणा स्जल्हा पररषदे अींतगगत 
कीं त्रा्ी ग्रामसेवकाींच्या ररक्त पदाींसाठी परीक्षा घेण्यात आली असून, ११ कीं त्रा्ी 
ग्रामसेवकाींची ननवि करुन ननयकु्ती ददलेली आहे. या कीं त्रा्ी ग्रामसेवकाींना 
पायाभूत प्रशिक्षण पूणग झाल्यानींतर त्यामधनू प्राधान्याने पींचायत सशमती, 
खामगाींव ये्े ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
शशरोडा (ता.िेंगुलाच, स्ज.शसांधदुगुच) येथील उपस्जल्हा  

रुग्िालयाची दरूिस्था झाल्याबाबत 
(८४) *  १६६५२   श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिरोिा (ता.वेंगुलाग, स्ज.शसींधुदगुग) ये्ील को्यवधी रुपये खचग करुन िासनाने 
उपस्जल्हा रुग्णालय उभारले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रुग्णालयाची दरूवस्ा झाली असून ते्े वदैयकीय 
अधधकाऱयाींसह ववववध उपकरणे सुध्दा नसल्यामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयाचा कारभार पूणग क्षमतेने सुरु होण्यासाठी आरोग्य 
सेवा सुधारणा सींघषग सशमतीच्यावतीने ददनाींक २५ जानेवारी २०१६ पासून 
रुग्णालयासमोर उपोषण करण्याचा इिारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर उपस्जल्हा रुग्णालय त्वरीत सुरु करण्याबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) आरोग्य सेवा सुधारणा सींघषग सशमतीने िॉ. वजरा्कर याींची 
प्रनतननयुक्ती रद्द करावी. ब्लि स्ोअरेज कायागस्न्वत करणे आणण िॉक््र व 
कमगचारी याींची ननयुक्ती करणे या मागण्याींसाठी रुग्णालयासमोर उपोषण सुरु 
केले होते. 
     िॉ. वजरा्कर याींची प्रनतननयुक्ती रद्द करण्यात येऊन ते दद. २५.०१.२०१६ 
पासून शिरोिा ये्े हजर झाले आहेत. ब्लि स्ोअरेज रेकफ्रजरे्र डिसेंबर, २०१५ 
मध्ये पुरववण्यात आले आहेत व वदैयकीय अधधक्षक, ग्-क व ग्-ि ची ररक्त 
पदे भरावयाची कायगवाही िासन सतरावर चालू आहे. 
     याबाबत उपोषण कत्यांिी चचाग केल्यानींतर उपोषण मागे घेण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जशमनीची हद्द ननस्श्चत िरण्याबाबत 

(८५) *  १७९३७   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने सन २००० मध्ये सींजय गाींधी राषरीय उदयानातील २२० खाजगी 
जशमनीवर असलेल्या ६९ हजार झोपड्या बुलिोझर कफरवून उध्वसत करण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केवळ बबल्िराींच्या फायदयासाठी वन ववभागाने हे कारवाईचे 
षियींत्र रचल्याचा आरोप करत घर हक्क जाग ती पररषदेने गोरगरीबाींच्या घराींसाठी 
१५ वषागपासून सींघषग सुरु ठेवला असून ही २१ हजार कु्ूींबे आजही पुनवगसनाच्या 
प्रनतक्षते आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेिानींतरही राषरीय उदयानातील 
जशमनीची हद्द ननस्श्चत करण्याबाबत िासनाने कोणताही ननणगय घेतलेला 
नसल्यामुळे ६ वषागपासून जशमनीचे सव्हेक्षण रखिलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरकारी गॅझे्, नोद्कफकेिन, भारतीय वन अधधननयम १९२७ 
सींपादनाची नोद्स बोरीवली तहशसलदाराींचा अहवाल व स्जल्हाधधकारी 
कायागलयातील नोंदीवरुन ही जमीन खाजगी असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सन २००९ मध्ये राषरीय उदयान व भोवतालच्या पररसराची 
वविेष बाब म्हणनू नोंदणी करण्याचे आदेि मा.सवोच्च न्यायालयाने 
ददल्यानींतरही वन ववभागाने सदर पररसरातील खाजगी जशमनीवर उ्या 
रादहलेल्या झोपड्याींवर बुलिोझर कफरववल्यामुळे या प्रकरणाची चौकिी करण्याची 
तसेच सींबींधधत दोषीववरोधात कारवाई करण्याची मागणी स्ाननक लोकप्रनतननधी 
तसेच घरहक्क जाग ती पररषदेचे अध्यक्ष याींनी माहे डिसेंबर, २०१२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) सींजय गाींधी राषरीय उदयानाची वनजमीन अनतक्रमणमुक्त करण्यादृष्ीने   
मा. उच्च न्यायालयाींत दाखल केलेल्या रर् याधचका क्र. ३०५/९५ मध्ये पाररत 
केलेल्या आदेिानसुार सींजय गाींधी राषरीय उदयानाच्या हद्दीत असलेल्या 
वनजशमनीवरील अनतक्रशमत झोपियाींचे सन २००० मध्ये ननषकासन करण्यात 
आले होते. तत्पूवी जे अनतक्रमक १.१.१९९५ पवूीपासून वनजशमनीवर रहात 
होते/आहेत व ज्याींनी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेिानसुार रक्कम रु. ७०००/- 
भरलेल्या एकूण २५१४४ अनतक्रमकाींपैकी ११०३० अनतक्रमकाींचे उदयानाबाहेर मौजे 
चाींददवली पनुवगसन करण्यात आले आहे. उवगररत १४११४ अनतक्रमकाींचे पुनवगसन 
झोपिपट्टी पुनवगसन प्राधधकरणामाफग त मौजे चाींददवली ये्े करण्याची कायगवाही 
सुरु आहे. 
(३) मा. उच्च न्यायालयाच्या दद. १५/९/२००३ च्या आदेिाववरुद्ध 
अनतक्रमकाींच्यावतीने तसेच लोकप्रनतननधीींच्यावतीने मा. सवोच्च न्यायालयाींत 
शसव्हील अपील दाखल झाले होते. त्यासोबत िासनाच्यावतीने I.A. No. १/२००४ 
मा. सवोच्च न्यायालयाींत दाखल करण्यत आला होता. सदर सवग दाव्याींमध्ये 
हददीची पनुमोजणी करावी, अिी ववनींती होती. परींत ु सदरचे सवग अपील व 
िासनाने दाखल केलेला I.A दद. ८/५/२००९ च्या आदेिात अनधधक त 
वासतव्याबाबत रर् याधचकेदवारे ननणगय देणे ववधीवत नसल्याने याबाबत सक्षम 
प्राधधकरणाने ननणगय घ्यावा, असे नमुद करुन शसव्हील अपील फे्ाळण्यात आले 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
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     त्ावप रर् याधचका क्रमाींक ३०५/९५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने 
वेळोवेळी ददलेल्या आदेिानसुार सींजय गाींधी राषरीय उदयानाच्या हद्दीतीलच 
वनजशमनीवरील अनतक्रशमत झोपियाींच्यासींदभागत ननषकासनाची कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
(६) व (७) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सातारा ि साांगली स्जल््यासाठी िोयना धरिातनू  
२५ हटएमसी पािी देण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८६) *  १७४२७   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा व साींगली स्जल््यातील सींभाव्य पाणी ी्ंचाई सुस्य करण्यासाठी 
पा्बींधारे ववभागाने कोयना धरणातनू २५ ्ीएमसी पाणी देण्याचा प्रसताव 
िासनाकि ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान पाठववला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रसतावावर िासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींित: खरे आहे. क षणा-पाणी तीं्ा लवादातील 
तरतुदीनुसार कोयना धरणातून दरवषी ववदयतु ननशमगतीसाठी जासतीत जासत 
६७.५ अ.घ.फू.पाणी पस्श्चमेकि े वळववण्याची मुभा आहे. मात्र सन २०१५-२०१६ 
मध्ये कोयना धरण हे.७४.८१ ्क्के भरले होते. त्यामुळे या वषी ववदयतु 
ननशमगतीसाठी ५२.५० अ.घ.फू. (पावसाळ्यातील वापर १८.८८ अ.घ.फू. + 
पावसाळ्यानींतरचा वापर ३३.६२ अ.घ.फू.) इतके पाणी शसशमत करुन उवगररत पाणी 
वपण्यासाठी व शसींचनासाठी पूवेकि ेउपलब्ध करुन देणेचे ननयोजन आहे. यामुळे 
कोयना ्प्पपा १ ते ४ मधील ववदयतु ननशमगतीत काही प्रमाणात घ् अपेक्षक्षत 
असली तरीही या वषीचे कमी पजगन्यमान व पूवेकिील दषुकाळजन्य पररस्स्ती 
ववचारात घेऊन िासनाने वरील प्रमाणे ननयोजन केले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील िुपोषि िमी िरण्यासाठी एिास्त्मि बालवििास  
सेिा योजनेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(८७) * १५२६४ श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.शमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासन पुरसक त एकास्त्मक बालववकास सेवा योजनेंतगगत देिातील 
सवागधधक कुपोषीत असलेल्या २०० स्जल््याींची यादी प्रकाशित झाली असून त्यात 
महाराषरातील २० स्जल््याींचा समावेि कुपोवषत यादीत असल्याचे ददनाींक २६ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील २० स्जल््याींमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायगवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, कुपोषण कमी करण्यासाठी एकास्त्मक बालववकास सेवा 
योजनेतील ररक्त पदे भरण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे बळक्ीकरण व पुनरगचना या 
योजनेअींतगगत कें द्र िासनाने वाढववलेल्या रु. १ च्या ननधीतून २० स्जल्हयामधील 
६ मदहने ते ६ वषे वयोग्ातील बालके, गरोदर स्सत्रया व सतनदा माता याींची 
आहारातील कमतरता भरुन काढण्यासाठी ननयशमत आहाराव्यनतररक्त अनतररक्त 
पौष्ीक मुल्य असलेले खादय पदा्ग, तसेच ववववध प्रकारची आरोग्यदायी औषधे 
इ. चा पुरवठा अींगणवािीतील लाभा्ींना ननधीच्या उपलब्धतेनुसार केला जातो. 
तसेच लाभाथ्यांना अींिी, केळीच्या पुरवठयासाठी अींगणवािीसतरावर अनदुान 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असून सववसतर मागगदिगक सूचना ननगगशमत 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेतील ररक्त पदे भरण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे:- 
१) बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी वगग-२ या पदाची महाराषर लोकसेवा 

आयोगामाफग त १४६ पदाींची जादहरात प्रशसध्द करुन त्यासाठी लेखी पररक्षा 
सुध्दा घेण्यात आली आहे. 

२) मुख्यसेववका वगग-३ (िहरी प्रकल्प) हे पद भरण्याकरीता बबींदनुामावली 
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अींनतम करण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. त्ावप मागील मुख्य 
सेववका भरती २००९ मध्ये झालेल्या अननयशमततेमुळे मुख्यसेववकाींचे काही 
दावे मा. महाराषर प्रिासकीय न्यायाधधकरण,मुींबई तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींिपीठ ये्े सुरु असल्याने बबींदनुामावली अींनतम 
करण्यात आलेली नाही. सदर प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या ननणगयानुसार 
पुढील कायगवाही करण्यात येईल. 

३) अींगणवािी सेववका व मदतनीस याींची पदे तात्काळ भरण्याबाबत 
सींबींधधताींना ननदेि देण्यात आलेले आहेत. 

(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

राज्यात ६०० हेक्टर शसांचन क्षमतेच्या निीन प्रिल्पािरील  
बांदी उठिण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८८) *  १६३०६   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८४३ ला हदनाांि 
१७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी – मराठवािा पा्बींधारे ववकास महामींिळाने १८.३३ अ.घ.फु् पाणी 
वापराचे ननयोजन करून त्यास िासनाने तत्वत: मान्यता प्रदान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी रु.५३७.३७ को्ी ककीं मतीचे व ८६९६ हेक््र शसींचन क्षमतेचे 
२६ प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देणेबाबत मा.राज्यपाल याींना ददनाींक        
५ ऑगस्, २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली असून सदरील 
मान्यता प्रनतक्षाधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामाचे प्रनतक्षाधीन प्रसतावास मान्यता प्राप्पत झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रसततु प्रनतक्षाधीन प्रसतावास मान्यता केव्हापयतं शमळणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) मराठवाड्यातील ी्ंचाईग्रसत व आददवासी भागाकररता शसींचनाची सोय 
उपलब्ध करण्यासाठी मा.राज्यपाल महोदयाींच्या सन २०१४-१५ च्या ननदेिान्वये 
प्रसताववत २६ प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री याींनी 
त्याींचे  दद.१९ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये मा. राज्यपाल महोदयाींना 
पुन:श् च ववनींती करण्यात आली आहे. 
     मा. राज्यपाल याींचेकिून अदयाप मान्यता प्राप्पत नाही. 

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

गोसीखदुच शसांचन प्रिल्पाची जमीन अधधग्रहि ि पुनिचसन िामे पुिच िरण्याबाबत 
(८९) *  १४७४५   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ये्ील गोसीखदुग शसींचन प्रकल्पाची जमीन अधीग्रहण व पनुवगसन 
कामासाठी २४० को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर करुन सदर प्रकल्पाचे काम पूणग 
करण्याचे ननदेि मा.मुख्यमींत्री याींनी ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोसीखदुग शसींचन प्रकल्पाची जमीन अधीग्रहण व पनुवगसनाची 
कामे पुणग करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ च्या िासन पत्रान्वये 
गोसीखदुग प्रकल्पासाठी ३५० को्ी एवढा अनतररक्त ननधी मींजूर केलेला आहे. 
(२) महसूल ववभाग िासन ननणगय ददनाींक १२ मे, २०१५ व ददनाींक ३० सप्प े्ंबर, 
२०१५ नसुार प्रकल्पास आवश्यक जशमनीचे अधधग्रहण सरळ खरेदीने करण्याबाबत 
स्जल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखालील सशमतीकिून मुल्याींकन करून घेऊन सरळ 
खरेदीची प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. तसेच पनुवगसन कामाींच्या दरुसतीसाठी 
रु.७.५२ को्ीच्या प्रसतावास िासन सतरावरून मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
सींपाददत केलेल्या जमीनीनसुार प्रकल्पाची कामे तसेच पनुवगसनाच्या दरुुसतीची 
कामे सुरु करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------------------------------- 
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लाठीपाडा (ता.साक्री, स्ज.धुळे) धरिाच्या उजव्या  
िालव्याचे िाम पूिच िरण्याबाबत 

  

(९०) *  १६१२४   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लाठीपािा (ता.साक्री, स्ज.धुळे) धरणाच्या उजव्या कालव्याचे काम बऱयाच 
वषागपासून रखिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी अभावी हे काम रखिले असल्याने या कामासाठी ननधी 
उपलब्ध करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     पाींझरा मध्यम प्रकल्पाच्या (लाठीपािा प्रकल्प) वाढीव कालवा कक.मी. २१ 
ते २८ ची कामे व ववतरीका क्र.१७ ची कामे ववसतार सुधारणा लेखाशिषग अींतगगत 
पुणग झालेली आहेत. ववतरीका क्र.१८ ते २२ ची कामे करण्यासाठी प्रिासकीय 
मान्यतेसाठी प्रसताव करण्याची कायगवाही क्षबेत्रय सतरावर सुरु आहे. 
(२) ववतरीका क्र.१८ ते २२ मधील कामास प्रिासकीय मान्यता शमळाल्यानींतर 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे पुणग करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

बीड स्जल््यातील गोदािरी नदीच्या पात्रातील बांधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील िामात 
सुसांगतपिा येण्यासाठी सदरची िामे एिाच िायाचलयािड ेिगच िरण्याबाबत 

(९१) *  १५९५९   श्री.अमरशसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी नदीच्या पात्रात बीि स्जल््याच्या हद्दीवर उच्च पातळी आणण 
कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाींची कामे करण्यात आली असुन बींधाऱयाींच्या बुिीत 
क्षेत्रातील कामे व भुसींपादन मावेजा आदी कामे अपुणग आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बुिीत क्षेत्रातील कामे आणण भुसींपादन मावेजा बाबत िेतकरी 
सातत्याने सींबींधधत कायागलयाकि े पाठपुरावा करत आहेत, परींतू ही कायागलये 
वेगवेगळया दठकाणी असल्यामुळे िेतकऱयाींना त्याचा त्रास होतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, गोदावरी नदीवरील बींधाऱयाींची कामे कोणकोणत्या कायगकारी 
अशभयींता व अधधक्षक अशभयींता याींच्या कायागलयाच्या अधधनसत आहेत, 
(४) असल्यास, या कामात सुसींगतपणा येण्यासाठी व िेतकऱयाींना सुलभ होईल 
या कररता सदरची कामे एकाच कायागलयाकि े वगग करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मा. मींत्री 
जलसींपदा याींच्याकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
     गोदावरी नदीच्या पात्रात बीि स्जल््याच्या हद्दीपयतं ८ उच्च पातळी 
बींधाऱयाींच्या बुिीत क्षेत्रात एकूण ५६ पूलाींची कामे आहेत. यापकैी २४ पूलाींची कामे 
पूणग झाली असून २२ पुलाींची आहेत. यापैकी २४ पूलाींची कामे पूणग झाली असून 
२२ पुलाींची कामे प्रगती प्ावर आहेत व १० पूलाींची कामे अींदाजपत्रक सतरावर 
आहेत. 
      उपरोक्त ८ उच्च पातळी बींधारे व १ को. प. बींधाऱयासाठी एकूण १९४.३७ 
हेक््र क्षेत्र सींपाददत करणे आवश्यक आहे. यापकैी १०५.८२ हेक््र क्षेत्र सींपादीत 
करण्यात आलेले आहे व ८८.५५ हेक््र क्षेत्र सींपादन करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे. 
(२) होय, अींित: खरे आहे. 
(३) गोदावरी नदीवरील बींधाऱयाींची कामे खालीलप्रमाणे कायागलयाच्या अधीनसत 
आहेत. 
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अ.क्र. बींधाऱयाींचे नाव ववभाग मींिळ 
१ आपेगाव, उ.पा.बीं. ल.पा.वव.क्र.१, औरींगाबाद  

 
 
 
 
औरींगाबाद 
पा्बींधारे 
मींिळ, 

औरींगाबाद 

२ दहरिपुरी, उ.पा.बीं. ल.पा.वव.क्र.१, औरींगाबाद 
३ 
 

पा्रवाला, को.प.बीं. जा.ल.पा.वव.जालना 

४ 
 

जोगलादेवी, उ.पा.बीं. नाीं.म.का.वव.क्र.२, मु.औरींगाबाद 

५ 
 

मींगरुळ, उ.पा.बीं. नाीं.म.का.वव.क्र.२, मु.औरींगाबाद 

६ 
 

राजा्ाकळी, उ.पा.बीं. नाीं.म.का.वव.क्र.२, मु.औरींगाबाद 

७ 
 

लोणीसावींग, उ.पा.बीं. नाीं.म.का.वव.क्र.२, मु.औरींगाबाद 

८ 
 

ढालेगाव, उ.पा.बीं. 
 

ल.पा.ववभाग, परभणी 
 

 
नाींदेि पा्बींधारे 
मींिळ नाींदेि ९ तारुगव्हाण, उ.पा.बीं. ल.पा.ववभाग, परभणी 

 

(४) होय. 
(५) काम पूणग झालेले ६ उच्च पातळी बींधारे लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण 
औरींगाबाद याींचेकि े हसताींतरीत करण्याची कायगवाही प्रगत आहे. तसेच 
बाींधकामाधीन बींधाऱयाींची कामे पूणग झालेनींतर तीसुध्दा लाभक्षेत्र ववकास 
प्राधधकरण, औरींगाबाद याींचेकि ेहसताींतरीत करण्याचे ननयोजन आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर स्जल््यातील िाांद्री प्रिल्पाचे पािी दबुार वपिासाठी देण्याबाबत 

(९२) *  १७४६५   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल््यातील पा्बींधारे ववभागामाफग त शसींचनासाठी बाींधलेल्या वाींद्री 
प्रकल्पाचे पाणी दबुार वपकासाठी माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये सोिण्यात येईल असे 
आश्वासन प्रकल्प अधधकाऱयाींनी ददले असूनही िेतीसाठी पाणी सोिण्यात आले 
नसल्याचे ददनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार िासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     ”कोकण शसींचन हींगाम २०१५-२०१६” साठी ददनाींक १७/१२/२०१५ पासून वाींद्री 
प्रकल्पातील शसींचन आवतगने सुरु करण्यात आली असून आजशमतीस ननयशमत 
आवतगने सुरू आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िडििी ि धारुर तालुक्यातील (स्ज.बीड) पहाडी पारगाि येथील  
िनविभाग िायाचलयाची दरूिस्था झाल्याबाबत 

(९३) *  १६१७१   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  विवणी व धारुर तालुक्यातील (स्ज.बीि) ननसगागची जोपासना करण् याकररता 
पहािी पारगाव ये्े वनववभागाचे लाखो रुपये खचूगन बाींधलेल् या कायागलयाची 
दरुवस ् ा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर कारभार चालवण् याकररता वनववभागाचे २ वनरक्षक, २ बी् 
व १ वनपाल याींच् यावर जबाबदारी ददली आहे, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल् यास, सदर दठकाणी िेकिो व क्षाींची तोि होत असल् याचे ननदिगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, दद.२८ डिसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास वन कायागलयात 
जुगार सुरु असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदर कायागलयातील बेजबाबदार कमगचा-याींवर व व क्ष तोि 
करणाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) धारुर तालुक्यातील (स्ज.बीि) पहािी पारगाव ये्े 
वन ववभागाचे कायागलय नसून, वनरक्षकाचे ननवासस्ान आहे. त्याचे बाींधकाम 
सन १९९७ या वषागत झालेले असून, त्यावर रु.१,८४,५६१/- खचग झालेला आहे. 
सदय:स्स्तीत ननवासस्ान नादरुुसत आहे. 
(२) विवली व धारुर तालुक्यातील वनक्षेत्र हे वनक्षेत्रपाल, धारुर याींच्या 
ननयींत्रणाखाली असून विवणी तालुक्यात २-बब् व धारुर तालुक्यात ८-बब् असू 
एकूण १०-बब् वनरक्षक व त्याींच्या ननयींत्रणासाठी २-वनपाल याींच्यावर सींरक्षणाची 
जबाबदारी आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    मागील ३ वषागत फक्त काशिदचे १ व क्षतोि व ४ मोळ्याींची तोि झालेली 
आहे. अवैध व क्षतोि करणाऱयाींकिून रु.११००/- नकुसान भरपाई वसूल करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राष्ट्रीय मानिाधधिार आयोग आणि ’’जनस्िास्थ अशभयान’’ च्या ितीने  
मुांबईतील देिनार येथील टाटा सामास्जि विज्ञान सांस्थेने  

जनसुनाििी आयोस्जत िेल्याबाबत 

(९४) *  १४६९७   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.महादेि जानिर, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सावगजननक आरोग्य सेवेची स्स्ती समाधानकारक नाही, ग्रामीण 
भागात पुरेिी प्रा्शमक आरोग्य कें द्र नाहीत, िॉक््रही नाहीत, प्रा्शमक सुववधा, 
औषधाींची कमतरता आहे.  सफाई कामगार प्रसूतीची कामे करतात, पेिीं्ला 
उध्द् वागणकू शमळते असे ननररक्षण कें द्रीय मानवाधधकार आयोगाचे अध्यक्ष 
याींनी मुींबईत नोंदववले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राषरीय मानवाधधकार आयोग आणण ’’जनसवास् अशभयान’’ च्या 
वतीने मुींबईतील देवनार ये्ील ्ा्ा सामास्जक ववज्ञान सींस्ेने माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात जनसुनावणी आयोस्जत केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जनसुनावणीत राज्यातील सावगजननक आरोग्य सींबींधी 
मानवाधधकार आयोगाने कोणकोणत्या शिफारिी केल्या आहेत, 
(४) सदर आयोगाच्या शिफारिीवर िासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे व 
सदरहू शिफारिीींची अींमलबजावणी करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     ददनाींक ०६ व ०७ जानेवारी, २०१६ रोजी राषरीय मानवाधधकार आयोग याींचे 
माफग त ्ा्ा सामास्जक ववज्ञान सींस्ेत “जनसवास् अशभयान” च्या वतीने दाखल 
करण्यात आलेल्या प्रकरणाींची सुनावणी आयोस्जत करण्यात आली होती. 
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(३) सदर सुनावणीचे लेखी ननणगय व इनतव त्त राषरीय मानवाधधकार आयोग 
याींचेकिून अदयाप अप्राप्पत आहेत. 
(४) सदर सुनावणीचे ननणगय व इनतव त्त राषरीय मानवाधधकार आयोग याींचेकिून 
प्राप्पत होताच आयोगाच्य शिफारिीवर त्वरीत अींमलबजावणी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे शभनार (ता.शभिांडी, स्ज.ठािे) येथील ग्रामपांचायतीच्या  

ग्रामसेििाने गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
(९५) *  १८०७६   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शभनार (ता.शभवींिी, स्ज.ठाणे) ये्ील ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाने 
गैरव्यवहार केल्याच्या ववरोधात ग्रामपींचायतीच्या कायागलयास कुलूप लावण्याची 
घ्ना दद. २५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा च्या दरम्यान घिल्याची ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदाधधकाऱयाींनी व ग्रामस्ाींनी ग्रामसेवकाबाबत कोणकोणत्या 
प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय. ग्रामपींचायतीला कुलुप लावण्याची घ्ना दद. 
२१.१.२०१६ रोजी घिली असून सदर बाब दद. २२.१.२०१६ रोजी ननदिगनास आली 
आहे. 
(२) पदाधधकारी व ग्रामस्ाींनी ग्रामसेवकावर मनमानी कारभार करणे, खचागची व 
प्रोसीिीींग बुकची मादहती न देणे, अनधधक त बाींधकामावर कायगवाही न करणे, 
ग्रामपींचायतीचा ननधी खात्यातून परसपर काढणे व त्याची मादहती सरपींचाींना न 
देणे, दरुुसती व बोगस कागदपत्र ेदाखवनू पाणीपुरवठा खात्यातनू परसपर ननधी 
काढणे आणण ग्रामपींचायत पदाधधकाऱयाींना मादहती मागणी करुनही न देणे 
इत्यादी आक्षेप घेतले आहेत. 
(३) व (४) होय. शभवींिी ये्ील ववसतार अधधकारी याींनी केलेल्या तपासणीमध्ये 
आढळून आलेल्या त्रु् ीींनुसार सींबींधधत तत्कालीन ग्रामसेवकाींववरुद्ध प्रिासकीय 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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ग्रामीि भागात पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी श्यामप्रसाद मुखजी 
 रुरबन अशभयान योजना राबविण्याबाबत 

(९६) * १५३८९   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण भागातील गाव समुहाींचा आध्गक, सामास्जक आणण भौनतक ववकास 
करण्यासह त्याींना िहराींप्रमाणे पायाभुत सुववधा पुरववण्यासाठी श्यामप्रसाद मुखजी 
रुरबन अशभयान योजना राबववण्याचा ननणगय ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास घेण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर ननणगयाचे सवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे, 
(४) असल्यास, ननधी उपलब्ध करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) ग्रामीण भागातील गावाींच्या समुहाींचा आध्गक, सामास्जक आणण भौनतक 
ववकास करणे आणण िहराप्रमाणे पायाभूत सुववधा पुरववणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) रुरबन अशभयान अींतगगत ननविण्यात आलेल्या गाव समुहाींचा ववकासासाठीचा 
सवग ननधी राज्य व कें द्र िासनाच्या ववववध योजनेतनू एककें द्राशभमुखता 
(Convergence) दवारे प्राप्पत होणार आहे. तसेच याशिवाय आवश्यकतेप्रमाणे 
ववववध प्रकल्पाींवर कें द्र िासनाच्या “उणीवा ननवारण ननधी” (Critical Gap 
Funding) मधून ननधी उपलब्ध करुन ददला जाईल. 
(४) कें द्र िासनाने ददलेल्या ननदेिानसुार एकूण ७ (बबगर आददवासी -
६+आददवासी-१) गाव समुहाींचे प्रसताव मान्यतेसाठी पाठववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील मधुमेह आणि उच्च रक्त दाबाच्या रुग्िाांना स्िाईन फ्लु  
प्रनतबांधि लस उपलब्ध िरण्याबाबत 

(९७) *  १५५१६   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मधुमेह आणण उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णाींना सवाईन फ्लु प्रनतबींधक 
लसीपासून दरू राहावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ७६ कें द्रामधनू अवघ्या ७५० रुग्णाींपयतं ही लस 
पोहचली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही लस या रुग्णाींपयतं पोहचववण्यासाठी िासनाने जनजाग तीचे 
मोहीम हाती घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    ऐस्च्छक व मोफत फ्लु लसीकरण मोदहम ददनाींक २० जुलै, २०१५ रोजी सुरू 
करण्यात आली असू सवाईन फ्लु प्रनतबींधक लसीकरणासठी ददनाींक २० जुलै, 
२०१५ ते २९ फेब्रुवारी, २०१६ या कालावधीत राज्यात १४४ लसीकरण कें दे्र कायगरत 
होती. सदरहू कें द्रावर मधुमेह आणण उच्च रक्तदाबाच्या २६६३ रुग्णाींसह एकूण 
४८,७९९ व्यक्तीींचे लसीकरण करण्यात आले आहे. 
(३) लसीकरण मोदहमेस जनतेचा उत्तम प्रनतसाद शमळण्याकररता आरोग्य शिक्षण 
मोदहम सुरु करण्यात आली आहे. 
    फ्लु लसीकरण मोदहमेअींतगगत जनजाग तीसाठी २०,००० बॅनसग, २५,००० 
पोस्सग व ८५,५०० हसतपबत्रका ववतररत करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
राज्यातील सवग स्जल््याींमध्ये होिींग लावण्यात आले आहेत. 
     फ्लु लसीकरण मोदहमेसींदभागत राज्यातील प्रमुख द्.व्ही. चॅनल्स, रेडिओ, 
णझींगल याींच्या माध्यमातनू देखील प्रसार करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे स्जल्हयातील जलयुक्त शशिार योजनेअांतगचत  
झालेल्या िामाांच्या लेखापररक्षिाबाबत 

(९८) * १५६९३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हयातील जलयुक्त शिवार योजने अींतगगत स्जल्हयातील २०० 
गावाींमध्ये सात हजाराींहून अधधक कामे करण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलयुक्त शिवार योजनेंतगगत स्जल्हयात मोठया प्रमाणावर 
झालेल्या कामाींचे लेखापररक्षण त्रयस् सींस्ेमाफग त करण्यात येणार असून या 
कामाींमध्ये गींभीर चकुा आढळून आल्यास सींबींधधत ठेकेदार व अधधकाऱयाींवर 
कारवाई करण्याचा ननणगय िासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे स्जल्हयात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजने अींतगगत 
झालेल्या कामाींचे लेखापररक्षण करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, जलयुक्त शिवाराींच्या कामाींत गींभीर चकुा आढळणाऱया ठेकेदार व 
अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
     जानेवारी अखेर पुणे स्जल््यातील २०० गावाींमध्ये ४४३३ कामे हाती घेण्यात 
आलेली आहेत. त्यापकैी ३३४६ कामे पूणग झालेली असून ११२७ कामे प्रगतीप्ावर 
आहेत. सदर कामाींवर रु. ८५.६९ को्ी खचग झालेला आहे. 
(२) व (३) अदयाप लेखा पररक्षण करण्यात आलेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौ.िोलांबी (ता.नायगाि, स्ज.नाांदेड) येथे गॅस्रोची साथ पसरल्याबाबत 
  

(९९) * १५०६२   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ.कोलींबी (ता.नायगाव, स्ज.नाींदेि) ये्े पाणी ी्ंचाईमुळे ्ँकरने पाणी पुरवठा 
केला जात असून सदर दवुषत पाण्यामुळे गॅसरोची सा् पसरलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर गॅसरोच्या सा्ीवर उपाय योजना केली नसल्यामुळे 
जवळपास ४० ते ५० लोकाींना गॅस्ोची लागण झाल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सा्ीवर प्रनतबींध घालण्यासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही 
     या गावात गॅसरोचे ४० इतके रुग्ण आढळले असून त्याींना वेळेवर ददलेल्या 
उपचारामुळे या सा्ीत कोणाचाही म त्यु झालेला नाही. तसेच, सदर सा् 
१६/०१/२०१६ रोजी सींपुष्ात आली. 
(३) प्रनतबींधात्मक व ननयींत्रणात्मक उपाययोजना:- 

 रुग्णाींचे सव्हेक्षण 
 रुग्णोपचारासाठी गावात वविषे कक्ष. 
 पाणी सत्रोताभोवतीचे सवच्छता. 
 ननयशमत पाणी िुध्दीकरण. 
 आरोग्य शिक्षण 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नदीसोबत लोिचळिळ उभारुन जीिन िाहहन्द् याांचे आयुष्ट्य िाढविण्याबाबत 

(१००) * १६९४०   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देिातील नदया एकमेकाींिी जोिल्यास कोणताही ववकास होणार नाही उल् 
देिाचे तकुि े होतील त्यापेक्षा नदीसोबत लोकचळवळ उभारुन या जीवन 
वादहन् याींचे आयुषय वाढवावे, असे सपष् प्रनतपादन रॅमन मॅगसेस आणण 
जलक्षेत्रातील नोबेल पुरसकार प्राप्पत िॉ.राजेंद्र शसींह याींनी दद. १९ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने अधधक चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नदी/ओढा/नाल्यामधील गाळ काढणे, सरळीकरण व खोलीकरण करणे 
दह कामे लोकसहभागातनू करुन नदी/ओढा/नाला पनुजीवन करण्यास ज्या 
गावातील रदहवािाींनी पढुाकार घेऊन लोकवगगणी/ श्रमदानादवारे मोठ्या प्रमाणात 
योगदान ददले आहे ककीं वा देत आहेत, अिा गावाींमध्ये घेण्यात आलेल्या 
नदी/ओढा/नाला पुनजीवन कायगक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी अशभसरणाच्या 
माध्यमातनू नदी पनुजीवन कायगक्रम राबववण्यास िासन ननणगय          
ददनाींक ८ डिसेंबर, २०१५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
     नदी पनुजीवन कायगक्रमात नदयाींची ननवि करण्यासाठी सवग 
स्जल्हाधधकाऱयाींना सादरीकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार 
आतापयतं १२ स्जल््यातील ८६ नदी/नाल्याींच्या प्रसतावास मान्यता देण्यात आली 
असून साखळी शसमें् नाला बाींधासाठी रु. २२३१.११४ लक्ष ननधी ववतररत 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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श्रीगोंदा, िजचत (स्ज.नगर) ि शशरुर (स्ज.पुिे) या तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या 
मागिीनुसार िुिडी प्रिल्पातून घोड धरिात पािी सोडण्याबाबत 

(१०१) *  १५६६८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा, कजगत (स्ज.नगर) व शिरुर (स्ज.पुणे) या तालुक्यातील िेतकऱयाींच्या 
मागणीनुसार कुकिी प्रकल्पातनू घोि धरणात २४ दिलक्ष घनमी्र ८०.८५ 
्ीएमसी पाणी सोिण्याचे आदेि महाराषर जलसींपत्ती प्राधधकरणाने ददल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिनागस आले आहे, 
(२) असल् यास, प्राधधकरणाच्या या आदेिानुसार कुकिी प्रकल्पातील घोि धरणात 
पाणी सोिण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) कुकिी प्रकल्पातून घोि धरणात २४ दलघमी 
(०.८५ ्ीएमसी) पाणी सोिण्याचे महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण मुींबई 
याींनी ददनाींक ०५.०१.२०१६ रोजी आदेि ददले होते. (विज धरणातनू          
१४ दलघमी+डि ींबे धरणातून १० दलघमी) त्यानुसार विज धरणातून ददनाींक 
१५/१/२०१६ ते २४/१/१६ दरम्यान १२.८९ दलघमी पाणी घोि धरणात सोिण्यात 
आले. दरम्यान मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक २५.०१.२०१६ रोजी कुकिी 
प्रकल्पातनू पाणी सोिण्याच्या ननणगयास स्धगती ददली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी स्जल््यातील मोनतबबांद ूशस्त्रकक्रयेचे उहद्दष्ट्ट िाढविण्याबाबत 

(१०२) *  १५५४७   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील नॅब व लायन्स आय हॉसपी्लमध्ये वषगभरात सुमारे 
४ हजाराहून अधधक मोतीबबींदचू्या मोफत िसत्रकक्रया राषरीय अींधत्व ननवारण 
कायगक्रमाींतगगत होत असताींना यापढेु केवळ ५०० िसत्रकक्रया एवढे मयागदीत उदद्दष् 
रत्नाधगरी स्जल््यात देण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



108 

(२) असल्यास, सदर स्जल््यात मोतीबबींदचू्या िसत्रकक्रयेचे उद्दीष् वाढवून 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     रत्नाधगरी स्जल्हयात एकूण ११६१० मोतीबबींद ू िसत्रकक्रयाींचे उदद्दष् ददले 
आहे. त्यापकैी रत्नाधगरी स्जल्हयातील अिासकीय सींस्ाींना ५०० मोफत मोतीबबींद ू
िसत्रकक्रया करण्याचे उदद्दष् ददले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गौडगाि (ता.बाशी, स्ज.सोलापूर) येथील तलािासाठी भूसांपादन  

िेलेल्या शतेिऱ्याला मोबदला देण्याबाबत 

(१०३) *  १५५२७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गौिगाव (ता.बािी, स्ज.सोलापूर) ये्ील िेतकऱयाने   सन १९७२ मध्ये 
तलावासाठी भूसींपादन करण्यात आलेल्या जशमनीच्या मोबदल्यापो्ी दाखल 
केलेल्या दाव्यात न्यायालयाने आदेि देऊन १० वषे पाठपुरावा करूनही त्यास 
मोबदला न शमळाल्याने त्याने न्यायालयाच्या आदेिानुसार लघु पा्बींधारे 
ववभागाींतगगत येणाऱया लघु पा्बींधारे ववभाग क्र. १ ये्ील कायागलयातील खचु्याग, 
फननगचर असे सादहत्य जप्पत केले असल्याचे ददनाींक २८ डिसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िेतकऱयाला मोबदला देण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) याबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याचे ननदेि स्जल्हाधधकारी, सोलापूर 
याींना देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

--------------------------- 
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गडधचरोली स्जल््यात रुग्ििाहहिा सेिा सुरु िरण्याबाबत 

(१०४) * १५२१९   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामान्य नागररकाींना त्वररत रुग्णसेवा शमळणेकररता १०८ नींबर 
वरुन रुग्णवादहकेची सेवा सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गिधचरोली स्जल्हा हा अनतदगुगम नक्षल प्रभाववत स्जल्हा असून 
सवगसामान्य जनता केवळ िासकीय वैदयकीय सेवेवर अवलींबून आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या स्जल््यात बहुताींि तालुक्यातील अींतर लाींब असल्यामुळे १०८ 
नींबर वरील सेवा या स्जल््याला आवश्यक असूनही या स्जल््यात केवळ २ 
रुग्णवादहका देण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनतदगुगम नक्षल प्रभाववत स्जल््यात प्रत्येक तालुक्याकररता 
रुग्णवादहका देण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) या स्जल्हयात केवळ २ रुग्णवाहीका देण्यात आल्या हे खरे नाही 
त्ावप गिधचरोली स्जल्हयासाठी एकूण ९ रुग्णवाहीका उपलब्ध करुन ददल्या 
आहेत. त्याींच्या माफग त आतापयतं ६०७३ एवढया रुग्णाींना मोफत सींदभग सेवा 
देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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परळ (मुांबई) येथील महात्मा गाांधी मेमोररयल रुग्िालयाच्या तळमजल्यािर 
लागलेल्या आगीत भांगार सामान जळून नष्ट्ट झाल्याबाबत 

(१०५) *  १५४८१   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळ (मुींबई) ये्ील महात्मा गाींधी मेमोररयल रुग्णालयाच्या तळमजल्यावर 
लागलेल्या आगीत भींगार खोलीतील सामान जळून नष् झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने सदर प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीनसुार 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे. 
     दद. ४/०१/२०१६ रोजी महात्मा गाींधी समारक रुग्णालय परेल मुींबई ये्े 
तळमजल्यावर लागलेल्या आगीत रुग्णालयातील बऱयाच वषे पूवीचा अनुपयोगी 
जुना अशभलेख जळून नष् झाला आहे. मात्र या आगीत आध्गक अ्वा 
कोणतीही स्जववत हानी झालेली नाही. तसेच रुग्णसेवेमध्ये सुध्दा बाधा आलेली 
नाही. 
(२) होय. 
     या प्रकरणी चौकिी करण्याकरीता आयकु्त, राज्य कामगार ववमा योजना 
मुींबई याींचे कायागलयामाफग त बत्रसतररय सशमती गठीत करण्यात आली आहे. या 
सशमती माफग त चौकिी करुन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्ावप 
अस्ग्निामक दलाचा अहवाल अदयाप प्रनतक्षते आहे. भववषयात अिा घ्ना घिू 
नये यासाठी योग्य खबरदारी घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बाबळुगाि तालुक्यातील (स्ज. यितमाळ) खडाच प्रिल्प पूिच िरण्याबाबत 
(१०६) *  १४६४०   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  बाबळुगाव तालुक्यातील (स्ज.यवतमाळ) खिाग प्रकल्पास सन २००७ मध्ये 
प्रिासकीय मान्यता शमळाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ मध्ये मान्यता शमळालेल्या खिाग प्रकल्पाला पूणग 
होण्यास ववलींब झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खिाग प्रकल्पात ३०० हेक््र जमीन पाण्याखाली जाणार 
असल्यामुळे सदर प्रकल्पामधनू ११७५ हेक््र शसींचन होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणग करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) सदर प्रकल्पास डिसेंबर २००६ मध्ये प्रिासकीय 
मान्यता शमळाली आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकल्पाचे बुिीत क्षेत्र ३८१ हे. असुन प्रकल्पामधुन ११७५ हे. शसींचन 
होणार आहे. 
(४) प्रकल्पासाठी आवश्यक ३९.४५ हेक््र वनजमीन सींपादन तसेच पुनवगसन 
आराखियास मान्यता शमळण्याबाबतची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील जलयुक्त शशिार योजनेस ननधी शमळिेबाबत 

(१०७) *  १५४९०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात सुरु असलेल्या जलयुक्त शिवारात आतापयतं ग्रामीण भागाला 
कें द्रबबींद ूमाननू ननधी ववतरीत केला जात होता मात्र यातील ननयमाींना शिध्ल 
करुन राज्यातील क वगागतील नगरपाशलकाींना देखील या योजनेअींतगगत ननधी 
उपलब्ध करुन ददला जाणार असल्याची मादहती मा.महसूल मींत्री याींनी ददनाींक 
२७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर योजनेचे सवरुप किा प्रकारचे आहे, 
(३) असल्यास, सदरची योजना िासन केव्हापासून सुरु करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     मा.मींत्री महसूल व मा. मुख्यमींत्री याींनी जलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत 
नागरी क्षेत्रात येणाऱया नदया/ओढे याींचे खोलीकरण/ रुीं दीकरण आणण इतर बाबीींचा 
समावेि करण्यात येईल अिी मादहती ददली आहे. 
(२) व (३) या सींदभागत सवग ववभागीय आयुक्ताींचे अशभप्राय मागववण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे सुजातपूर (ता.खामगाि, स्ज. बुलडािा) राष्ट्रीय महामागच  
क्र.६ या रस्त्याशी जोडिेबाबत 

(१०८) *  १६६१९   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे सुजातपूर (ता. खामगाव स्ज. बलुिाणा) हे राषरीय महामागग क्र. ६ 
पासून हाकेच्या अींतरावर असून मुख्य रसत्यािी जोिलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद. ०३ सप्प े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास सींबींधीत ववभागािी पत्र व्यवहार करून हे गाव मुख्य 
रसत्यािी जोिण्यात यावे अिी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रसता करण्याबाबत स्ज.प. बाींधकाम ववभाग याींनी असम्गता 
दाखवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत वविेष बाब म्हणनू हे गाव मुख्य रसत्यािी जोिण्याचे 
आदेि तात्काळ देण्यात येणार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) मौजे सुजातपूर हे गाव मुख्य रसत्यािी जोिणेबाबत 
स्ाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन स्जल्हा पररषदेकि ेप्राप्पत आहे. 
     लोकप्रनतननधीींनी सुचववलेल्या ज्ञानगींगा प्रकल्पाच्या ववतरीकेचा सेवापा् 
पा्बींधारे ववभागाच्या अखत्यारीत असून सेवाप्ावर काम करण्यास परवानगी 
शमळणेचा प्रसताव पा्बींधारे ववभागाकि े स्जल्हा पररषदेकिील पत्र         
ददनाींक ९.१०.२०१५ अन्वये पाठववला असुन ददनाींक २८.१.२०१६ च्या पत्रान्वये 
समरणपत्र ददले आहे. 
     याबाबत स्जल्हा पररषदेकिून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


