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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १८ माचच, २०१६ / फाल्गुन २८, 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 - १०२ 
------------------------------------- 

 

पांचायत राज सांस्था अधधि बळिट िरण्यासाठी ७३ व्या घटना दरुुस्तीनुसार 
जजल्हा पररषदाांच्या अधधिारात िाढ िरण्याचा प्रस्ताि 

(१) *  १५१५६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत राज सींस्था अधिक बळक् करण्यासाठी ७३ व्या घ्ना दरुुस्तीनुसार 
जजल्हा पररषदाींच्या अधिकारात वाढ करुन शासन ननर्णय जारी करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववचारािीन प्रस्तावावर केव्हापयणत अींमलबजावर्ी होर्ार 
आहे, 
(३) तसेच पींचायत राज सींस्थाींच्या अधिकाराच्या शासन ननर्णयावर फेरववचार 
करुन राज्यातील ग्रामीर् शतेकरी, शेतमजूर, मागासवगीय जनतेच्या ववकासाच्या 
दृष्ीने पींचायत राज सींस्थाींना जास्तीत जास्त सक्षम करण्यासाठी जजल्हा 
पररषदाींचे अधिकार वाढववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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 श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) होय. 
     जजल्हा पररषदेचे कामकाज महाराषर जजल्हा पररषदा व पींचायत सममती 
अधिननयम, १९६१ मिील तरतदूीनुसार होत असते. पींचायत राज सींस्था (जजल्हा 
पररषद, पींचायत सममती व ग्राम पींचायत) ह्या स्वायत्त सींस्था आहेत. 
     जजल्हा पररषद व पींचायत लेखासींहहता, १९६८ व मुींबई ग्राम पींचायत 
अधिननयम, १९५८ मिील तरतूदीनुसार पींचायत राज सींस्थेकड े सुपूदण केलेल्या 
कायणक्रम व योजना शासनाच्या ववववि ववभागाकडून कायाणजन्वत करण्यासाठी 
अनदुाने ववभागाकडून हदली जाते. त्याची अींमलबजावर्ी पींचायत राज सींस्था 
त्याींच्या स्वअधिकारात करतात. 
     शासनाचे िोरर् अधिकाराच्या ववकें द्रीकरर्ाचे आहे. पींचायत राज सींस्था 
अधिक बळक् करण्यासाठी ७३ व्या घ्ना दरुुस्तीनसुार राज्य शासनाकडील १४ 
ववषय जजल्हा पररषदाींकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िढोली ग्रामपांचायत अांतगचत (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) येथे महात्मा गाांधी  
ग्रामीि रोजगार हमी योजनेच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२) *  १५२४४   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अननल 
सोले, श्री.नागो गािार : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कढोली ग्रामपींचायत अींतगणत (ता.सावली, जज.चींद्रपूर) सन २०१२ ते २०१५ या 
कालाविीत महात्मा गाींिी ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या हजेरीप्ावर 
बोगस व मतृ लोकाींची हजेरी लावनू गैरव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण्याबाबत सींबींधित 
गावकऱयाींनी जजल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींना हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास व मा.रोजगार हमी योजना मींत्री याींना हदनाींक ६ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास लेखी पत्र हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली काय व गैरव्यवहार 
करर्ाऱया दोषी अधिकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरर्ी कढोली गावकऱयाींची तक्रार, मा.पालकमींत्री, चींद्रपूर 
याींचे पत्र व मा.लोकप्रनतननिी याींची तक्रार जजल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींचेकड ेप्राप्त 
झाली. 
     सदर तक्रारीचे अनुषींगाने ग् ववकास अधिकारी पींचायत सममती, सावली 
याींचे माफण त चौकशी करण्यात आली. प्राथममक चौकशी अहवालानुसार गैरव्यवहार 
झाल्याचे ननदशणनास आले आहे. गैरव्यवहारास ग्राम रोजगार सेवक, जबाबदार 
असल्याचे प्रथमदशणनी हदसून आले आहे. त्यामुळे ग्राम रोजगार सेवक याींना 
कामावरुन कमी करण्यात आले असून त्याींचेववरुद्ध पोलीस स््ेशन, सावली येथे 
गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
     तसेच ग्राम रोजगार सेवकाींचे पयणवेक्षकीय अधिकारी ग्रामसेवक याींनी 
कोर्तीही शहाननशा/खात्री न करता हजेरी प्ावर प्रनत स्वाक्षरी केली असल्याने 
त्याींनी कतणव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक याींना ननलींबबत करण्यात 
आले असून त्याींचेववरुद्ध ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याच्या आधथचि उत्पन्नाचा स्त्रोत िाढविण्याबाबत 

(३) *  १५३७४   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०४२ ला हदनाांि २३ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्याची आधथणक जस्थती खालावलेली असून उत्पन्न व खचण याचा मेळ 
बसववण्यासाठी राज्यातील काही ववकास कामाींच्या खचाणत कपात करण्याचा 
ननर्णय माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम् यान घेण्यात आलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास कामाींमध्ये कपात करण्याच्या ननर्णयामुळे सावणजननक 
बाींिकाम ववभागाींतगणत रस्ते, इमारती व अन्य बाींिकामे, ग्रामववकास 
ववभागाींतगणत ग्रामीर् भागातील ववकास योजना, नगरववकास ववभागाींतगणत 
महानगरपामलका ककीं वा नगरपामलकाींना ममळर्ाऱया ननिीमध्ये कपात होर्ार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कोर्कोर्त् या ववकास कामाींच्या खचाणत कपात करण्याचा ननर्णय 
घेण्यात आला आहे व त्यामुळे ककती ननिी उपलब्ि होर्ार आहे, 
(४) असल्यास, राज्याच्या आधथणक उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढववण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) योजनाींतगणत व योजनेतर 
ननिी ववभागाींना वषाणच्या सुरुवातीस उपलब्ि करून देण्यात येतो. त्यास अनुसरुन 
योजनाींतगणत योजनेतर ननिी ७०% ववतरीत करण्यात आला. ववतरीत ननिी व 
त्याचा झालेला ववननयोग तसेच वषणभर अनेक तातडीच्या ककीं वा अनपेक्षक्षत मान्य 
करण्यात आलेल्या मागण्या तसेच शासनाने पररजस्थतीनसुार वेळोवेळी घेतलेल्या 
ननर्णयाच्या अनषुींगाने ननयोजजत खचाणच्या बाबीींच्या प्राथम्यक्रमामध्ये झालेला 
बदल या सवण बाबीचा तसेच राज्याच्या उपलब्ि सािनसींपत्तीचा साकल्याने 
ववचार करून ननिी ववतरर्ाच्या मयाणदेमध्ये योजनेतर ९०% व योजनाींतगणत 
७०%  वाढ करण्यात आली आहे. ववकास कामाींच्या अनषुींगाने योजनेतर व 
योजनाींतगणत भाींडवली खचण १००% मुक्त करण्यात आला आहे. या व्यजक्तररक्त 
वेतन, मजूरी, ननवतृ्तीवेतन, ववकास खचण, दरूध्वनी, वीज, पार्ी शुल्क, भाडपेट्टी 
व कर, शस्त्र े व दारुगोळा, पेरोल, तेल व वींगर्, मशषयवतृ्या व ववदयावेतने, 
सहाय्यक अनदुाने (वेतन), व्याज, कजाणची परतफेड यासाठीचा योजनेतर व 
योजनाींतगणत ननिी १००% ववतरीत करण्यात आला आहे. 
     महसूली उत्पन्न वाढववण्याच्या दृष्ीने सींबींधित ववभागाींच्या महसूली 
जमेचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात येत आहे. तसेच अनावश्यक खचण कमी 
करण्याच्या दृष्ीने नवीन पद ननममणती व पद भरतीवर ननबिं घालण्यात आलेले 
असून, उदयोगासाठी वीजेवरील अनुदान कमी केले आहे व मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या ननर्णयाशी सुसींगत अशी कायणवाही करून सवण व्यक्तीगत लाभाथी  
योजना आिारशी जोडून लाभाची रक्कम लाभार्थयांच्या बलकेतील खात्यात परस्पर 
जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 

----------------- 
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पाथडी तालुक्यात (जज.अहमदनगर) रोहयोंतगचत िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४) *  १५७०२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, 
श्री.विक्रम िाळे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथडी तालुक्यात (जज.अहमदनगर) रोजगार हमी योजनेंतगणत हदनाींक १२ 
ऑगस््, २०१३ रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीची हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी झालेल्या तपासर्ी व चौकशीनुसार हदनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी 
शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात या गैरव्यवहारात दोषी असलेल्या 
२० व्यक्तीींववरुध्द हदनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास फौजदारी 
दाखल करण्याची मशफारस केल्याची बाब ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये अधिकारी, अमभयींते, तलाठी, ग्रामसेवक, सरपींच, 
तत्कामलन उपजजल्हाधिकारी, तहमसलदार याींना दोषी ठरववण्यात आले असून, 
फौजदारीची मशफारस केलेल्या कमणचाऱयाींना तात्काळ ननलींबबत करण्यात यावे व 
उपजजल्हाधिकारी आणर् तहमसलदार याींची ववभागीय चौकशी करावी अशी 
मशफारस अवपल प्राधिकरर्ाने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोजगार हमी योजनेतील कामाींच्या 
गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करून त्याचा अहवाल हदनाींक २५ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास जजल्हाधिकारी अहमदनगर याींना सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पाथडी तालुक्यातील दलेुचाींदगाव, मोहरी, माळीबाभुळगाव, 
माणर्कदौंडी इ.गावाींतील रो.ह.यो. अींतगणत रस्ते, तलावातील गाळ काढरे् इ. 
कामाींत कोट्यविी रुपयाींची अफरातफर करर्ाऱया व अवपल प्राधिकरर्ाने 
चौकशीअींती दोषी ठरववलेल्या व्यक्तीींववरुध्द प्राधिकरर्ाच्या मशफारशीनुसार 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ी यापूवी चौकशीस ववलींब करर्ाऱया तत्कामलन 
जजल्हाधिकारी तसेच अन्य अधिकाऱयाींववरोिात हेततू: ववलींब व अक्षम्य दलुणक्ष व 
कारवाईस ्ाळा्ाळ केली म्हर्नू त्याींच्यावर काय कारवाई करण्यात आली व 
येत आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. तक्रार ननवारर् प्राधिकारी, अहमदनगर याींनी कामाींच्या 
गैरव्यवहाराबाबत सखोल चौकशी करुन अहवाल हदनाींक २५.२.२०१५ रोजी 
जजल्हाधिकारी, अहमदनगर याींना सादर केला आहे. 
(४) अपील प्राधिकरर्ाने हदलेल्या ननर्णयानुसार कायणवाही चालू आहे. तथावप, 
सदर प्रकरर्ी अपीलीय प्राधिकरर्ाच्या ननर्णयाववरोिात दोषीींपकैी काही 
अधिकारी/कमणचारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात खींडपीठ औरींगाबाद येथे याधचका 
दाखल केलेली आहे व अदयाप ननर्णय अप्राप्त आहे. त्यामुळे प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) सदर प्रकरर्ी दोन चौकशी अधिकारी याींची नेमर्कू जजल्हाधिकारी याींनी 
करुन चौकशी केली आहे. 
(६) सदर प्रकरर्ी काही अधिकारी व कमणचाऱयाींनी अवपलीय प्राधिकरर्ाच्या 
ननर्णयाववरोिात मा.उच्च न्यायालयामध्ये अवपल केले आहे. न्यायालयाच्या 
ननर्णयाचे अधिन राहून पढुील कायणवाही करण्यात येईल. जे अधिकारी व कमणचारी 
मा.उच्च न्यायालयात गेलेले नाही त्याींचेववरुद्ध प्राधिकरर्ाने हदलेल्या ननर्णयानुसार 
पुढील कायणवाही करावी असे ग्ववकास अधिकारी पाथडी तसेच सींबींधित 
खातेप्रमुखाींना कळववण्यात आले आहे. त्यानुसार त्याींचे स्तरावर कायणवाही सुरु 
आहे. 
(७) या प्रकरर्ी अवपल प्राधिकरर्ाच्या ननर्णयानुसार कायणवाही चालू आहे. तथावप, 
दोषीींपकैी अवपल प्राधिकरर्ाच्या ननर्णयाववरोिात मा.उच्च न्यायालयात खींडपीठ 
औरींगाबाद येथे याधचका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाचे 
ननर्णयाचे अधिन राहून पुढील कायणवाही करण्यात येईल. सदर प्रकरर् 
न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
राज्य शासनाच्या मालिीची ि अनेि िषे आधथचिदृष्ट्टया िमिुित  

असलेली सात महामांडळे बांद िरण्याच्या ननिचयाबाबत 
(५) *  १५५२५   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या मालकीची व अनेक वषे आधथणकदृष्या कमकुवत असलेली 
सात महामींडळे बींद करण्याचा ननर्णय घेतल्याचे हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर महामींडळाींची मालमत्ता ववक्री करण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) सन २००१ पासून ते सन २००५ पयतं सतत 
तोट्यात चालत असलेली एकूर् ७ महामींडळे बींद करण्याचा ननर्णय राज्य 
शासनाने वेळोवेळी घेतला आहे. त्यानुसार सदर महामींडळाींची मालमत्ता ववक्री 
करण्यासाठी हदनाींक ३०.१.२००६ च्या शासन ननर्णयान्वये मुख्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सममतीची स्थापना करण्यात आली आहे. या 
सममतीच्या ननदेशानुसार/मशफारशीनुसार या महामींडळाची मालमत्ता ववक्री/ 
शासनाला हस्ताींतरीत करण्याची कायणवाही करण्यात आली आहे/येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मसांदखेडा (जज.नांदरुबार) तालुक्यातील सुलिाड-ेजाांभफळ-िनोळी  
उपसा मसांचन योजना सुरु िरण्याबाबत 

(६) *  १६१२१   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींदखेडा (जज.नींदरुबार) तालुक्यातील सुलवाड-ेजाींभफळ-कनोळी उपसा मसींचन 
योजना मींजूरी हेाऊनही सुरु झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायम दषुकाळी मसींदखेडा तालुक्यातील ३३ हजार हेक््रवरील 
जमीन ओमलताखाली येर्ार आहे अशी योजना सुरु झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजना त्वरीत सुरु करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
     या योजनेमुळे मसींदखेडा तालुक्यातील २६९०७ हेक््र व िळेु तालुक्यातील 
६४६० हेक््र असे एकूर् ३३३६७ हेक््र क्षेत्र ओमलताखाली येर्ार आहे. 
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(३) योजनेचे काम हाती घेण्यासाठी ननववदा ननजश्चत करण्यात आली आहे. 
योजनेसाठी २३७ हेक््र आवश्यक वनजममनीच्या प्रस्तावास मान्यता ममळाली 
आहे. तसेच पयाणवरर् प्रस्तावास कें द्र शासनाची मान्यता ममळववण्यात आली 
आहे. सन २०१५-१६ या आधथणक वषाणत या योजनेस रु. ५.०० को्ीची तरतूद 
असून ननिीच्या उपलब्ितेनसुार प्राथममक कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हा रुग्िालयाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(७) *  १५९२१   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपिूच हहरे :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हा रुग्र्ालयाींमध्ये मींजूर पदाींपेक्षा अनेक पदे ररक्त असल्याने 
रुग्र्ाींची गैरसोय होत असून त्याींना खाजगी रुग्र्ालयाींमध्ये जावे लागत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जजल्हा रुग्र्ायातील मींजूर पदाींपैकी वगण १ व वगण २ ची ककती 
पदे ररक्त आहेत, 
(३) असल्यास, या जजल्हा रुग्र्ालयाची रुग्र्वाहहका, जनरे्रसाठी लागर्ारे इींिन 
आणर् प्रवास खचण याींचा सुमारे ५७ लाखाींचा ननिी शासनाने हदला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननिी अभावी अनेक रुग्र्सेवा बींद पडण्याच्या मागाणवर असून 
याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा रुग्र्ालय रत्नाधगरी येथे मींजूर असलेल्या एकूर् ४०७ पदाींपैकी २९४ 
पदे भरलेली असून ११३ पदे ररक्त आहेत. तथावप, सदर रुग्र्ालयात कायणरत 
असलेले वैदयकीय अधिकारी व कमणचारी हे उपलब्ि सािनसामुग्री व 
यींत्रसामुग्रीचा वापर करुन आवश्यक आरोग्य सुवविा जनतेस उपलब्ि करून देत 
आहे. 
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(२) महाराषर वदैयकीय आरोग्य सेवा, ग्-अ-१९ मींजूर पदाींपैकी ४ पदे भरलेली 
असून १५ पदे ररक्त आहेत. तर वदैयकीय अधिकारी, ग्-अ सींवगाणतील ३३ 
मींजूर पदाींपैकी २३ पदे भरलेली असून ७ पदे ररक्त आहेत. 
(३) व (४) रुग्र्ालयात उपलब्ि असलेल्या ६ रुग्र्वाहहकेपैकी एका रुग्र्वाहहकेची 
ककरकोळ दरुुस्ती करण्यात येत असून, उवणररत सवण रुग्र्वाहहका सुरु आहे. तसेच 
या रुग्र्ालयासाठी मींजूर असलेली तीनही जनरे्र सुरु आहेत. सन २००४-०५ ते 
सन २०१५-१६ या वषाणत इींिन, कायाणलयीन खचण, मो्ार वाहन, वाहन दरुुस्ती, 
देखभाल, आहार व ववदयतु या बाबीींसाठी ५३.३३ लाख व प्रवास भत्ता खचाणसाठी 
रु.३ लाखाची देयके प्रदान करण्यासाठी ननिीची आवश्यकता आहे. ववभागास 
उपलब्ि होर्ाऱया अनुदानाच्या मयाणदेत यासाठी ननिी उपलब्ि करून देण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पैठि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाि उपसा मसांचन  
योजनेसाठी ननधी ममळण्याबाबत 

(८) *  १४८७९   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८१३ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  पैठर् (जज.औरींगाबाद) तालुक्यातील ब्रम्हगव्हार् उपसा मसींचन योजनेसाठी 
१५० को्ी रुपयाींची आवश्यकता असुन शासनाने सन २०१५-१६ या वषाणत फक्त 
२२ को्ी रुपयाींची तरतदु केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, या योजनेची प्रकल्पीय योजना १८७८७ हेक््र असुन या 
योजनेमुळे ५५ गावाींची वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरु होर्ार असल्याने सदरचा 
प्रस्ताव मा.राज्यपाल महोदयाींना सादर करण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर योजनेसाठी रुपये १५० को्ी उपलब्ि करुन देण्यात येर्ार 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     योजनेच्या पूर्णत्वासाठी रु. ४११ को्ीची गरज आहे. सन २०१५-१६ या 
आधथणक वषाणत या योजनेसाठी रु. २२.०० को्ी अथणसींकल्पीय तरतदू मींजूर आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) अथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपालाींचे ननदेश यानसुार ननिी उपलब्ि 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महात्मा गाांधी ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत ग्रामपांचायतीिडून   
शेततळे िरण्याची परिानगी देण्याबाबत 

(९) *  १६०१०   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११८३१ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
 सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींिी ग्रामीर् राषरीय रोजगार हमी योजनेंतगणत ग्रामपींचायतीकडून 
१५x१५x३ मी.आकारमानाचे शेततळे करण्याची परवानगी हदनाींक २५ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजीच्या शासन ननर्णयानुसार हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उल्लेणखत आकारमानाचे शतेतळे अत्यींत लहान व उपयोगक्षम 
नसल्यामुळे ककमान ३०x३०x३ मी. आकारमानाचे शतेतळे करण्याची परवानगी 
ग्रामपींचायतीला देण्याची मागर्ी लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास शासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सातारा, साींगली व सोलापूर जजल्ह्यातील अनेक तालुके सतत 
दषुकाळग्रस्त असून तेथील मसींचन सुवविा वाढववरे् आणर् तेथील मजूराींना 
तत्परतेने काम उपलब्ि करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, बीड जजल्ह्यात ग्रामपींचायत व्यनतररक्त इतर यींत्रर्ामाफण त सन 
२०१५-१६ मध्ये ककती शेततळयाींची कामे मींजुर करण्यात आली, 
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(५) दषुकाळी भागात अधिकाधिक शेततळीींची कामे मींजुर करण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी 
योजनेअींतगणत शतेतळयाींची कामे ग्रामपींचायत/यींत्रर्ामाफण त घेण्यास शासन ननर्णय 
हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार 
ग्रामपींचायतीमाफण त छोट्या आकारमानाींच्या शतेतळयाींची कामे (१०x१०x३ मी., 
१५x१०x३ मी. व १५x१५x३मी.) अनुजे्ञय आहेत. 
(२) होय. 
(३) दषुकाळाच्या पाश्वणभूमीवर “मागेल त्याला शतेतळे” ही योजना शासनाने 
हदनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन ननर्णयान्वये जाहीर केली आहे. 
त्याचप्रमारे् महात्मा गाींिी नरेगाअींतगणत शेततळयाींची कामे अनुजे्ञय आहेत. 
सातारा, साींगली व सोलापूर जजल्ह्याींमध्ये कामाींचे शेल्फ तयार ठेवण्यात आले 
असून, कामाची मागर्ी होताच काम उपलब्ि करुन देण्याची तजवीज करण्यात 
आली आहे. 
(४) बीड जजल्ह्यात कृवष ववभागामाफण त सन २०१५-२०१६ मध्ये ९६२ शतेतळयाींची 
कामे मींजूर करण्यात आली असून, त्यापकैी ५० शेततळी पूर्ण झालेली आहेत. 
(५) महात्मा गाींिी नरेगाअींतगणत ग्रामपींचायत/यींत्रर्ामाफण त शतेतळयाींची कामे 
अनुजे्ञय आहेत. तसेच दषुकाळी भागात अधिकाधिक शेततळी घेण्याकररता 
“मागेल त्याला शेततळे” ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महांमदिाडी, पुिे येथे ननररक्षिगहृात ठेिण्यात  

आलेल्या महहला बेपत्ता झाल्याबाबत 
(१०) *  १५८००   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय 
महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् येथे वेश्या व्यवसाय चालववर्ाऱया दलालाच्या तावडीतनू पुरे् गुन्हे 
शाखेच्या पोमलसाींनी सोडवून महींमदवाडी येथील ननररक्षर्गहृात ठेवण्यात आलेल्या 
१०१ महहलाींमिील १९ तरुर् महहला बेपत्ता झाल्याचे हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर ननररक्षर्गहृाींतील 
अधिकाऱयाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     रेस्क्य ु फौऊडशेन सींचमलत सींरक्षर्गहृ, महींमदवाडी, हडपसर पुरे् या 
सींस्थेत हदनाींक ०८/१२/२०१५ रोजी सींस्थेच्या प्ावर एकुर् ५७ महहला प्रवेमशता 
दाखल होत्या. हदनाींक ०८.१२.२०१५ रोजी सींस्थेतील एकूर् ३८ प्रवेमशता रात्री 
८.०० ते ८.४५ च्या दरम्यान दरवाजे तोडून सींस्थेतील सवण साहहत्याची लोखींडी 
गजाने तोडफोड केली. यामध्ये सींस्थेचे फननणचर, सींगर्क, वप्र ी्ं र, झेरॉक्स ममशन, 
्ेबलावरील काचा, कपा्ाच्या काचा, णखडक्याींच्या काचा इत्यादी साहहत्याची 
तोडफोड केली आणर् त्या सवण दरवाजे तोडून रस्त्यावर आल्या व तेथून पळून 
गेल्या. त्यावेळेस पोलीस त्याींचा पाठलाग करीत असता पोमलसाींवर प्रवेमशताींनी 
दगडफेक केली. तसेच या अनुषींगाने अधिक्षीका याींनी हदनाींक ०८.१२.२०१५ रोजी 
८.४५ वाजता पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार नोंदववली आहे. 
(२) हदनाींक ०८/१२/२०१५ रोजी जजल्हा महहला व बाल ववकास अधिकारी, पुरे् व 
मा.ववभागीय उप आयुक्त परेु् याींनी तात्काळ सदर सींस्थेस भे् हदली. हदनाींक 
०९/१२/२०१५ रोजी सींस्थेत पुनश्च: जजल्हा महहला व बाल ववकास अधिकारी व 
जजल्हा पररववक्षा अधिकारी व पररववक्षा अधिकारी याींनी भे् देऊन चौकशी केलेली 
आहे. त्याच प्रमारे् ववभागीय उपआयुक्त, पुरे् ववभाग, पुरे् याींनी दोन वगण-१ 
महहला अधिकारी याींची सममती गठीत करुन चौकशी करण्यात आली. 
(३) सदर प्रकरर्ी वतृ्तपत्रात प्रमसद्ध झालेल्या बातम्याींच्या अनषुींगाने महहला 
अधिकाऱयाींची चौकशी सममती नेमुन चौकशी करण्यात आली सदर चौकशी मध्ये 
बाींग्लादेशी प्रवेमशत महहलाींनी एकबत्रत येऊन सींगनमताने ननयोजन करुन सींस्थेत 
ववघातक कृत्य करुन, जाळपोळ करुन, दहशत माजववरे्, बींकर बेडचे रॉड काढून 
मोठ्या प्रमार्ात सींस्थेतील साहहत्याचे मोडतोड, नासिूस केलेली आहे. तसेच 
बींहदस्त लोखींडी दरवाजे तोडून पळुन गेल्या. त्यावेळेस पोलीस त्याींचा पाठलाग 
करीत असता पोमलसाींवर प्रवेमशताींनी दगडफेक तसेच त्याींना काठी/लोखींडी रॉड 
उगारुन एकजु् ीने मोठ्या सींख्येने दहशत माजवुन पळुन गेल्या. 
      



13 

      तसेच प्रवेमशताींना जेवर् व नाष्ा पोठभर ममळत असल्याचे आणर् नाष्ा 
व जेवर्ात वववविता व आठवड्यातुन एक वेळ अींडी, म्र् व धचकन देत 
असल्याचे हदसुन आले. स्थाननक महहलाींचे त्याींच्या कु्ुबाींत लवकर पुन:स्थापन 
होते व परदेशी महहलाींना त्याींच्या मायदेशी रवानगी करण्यास परवानगी 
ममळण्यास ववलींब होत असल्याने अशी घ्ना प्रवेमशताींनी घडवुन आर्ली 
असल्याचे चौकशीत स्पष् झाले आहे. 
    सदरची घ्ना प्रवेमशताींनी अचानक घडवुन आर्नु सींस्थेतील साहहत्याची 
तोडफोड करुन व दहशत माजवनु सींस्थेतुन पळुन गेल्याने सींस्थेतील 
कमणचाऱयाींना जबाबदार िरण्यात आलेले नसल्याचे चौकशीत ननषपन्न झाल्याने 
सींस्थेतील कोर्ाही कमणचाऱयाींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात महानगरपामलिा ि जजल्हा पररषदाांच्या १०० याडच  
पररसरात तांबाख ूविक्रीस घातलेली बांदी 

(११) *  १५७०९   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महानगरपामलका व जजल्हा पररषदाींच्या पररसरात १०० याडण इतक्या 
पररघामध्ये तींबाख ू व तींबाखजुन्य उत्पादनाची ववक्री करण्यास शासनाने 
कायदयादवारे बींदी घातली असतानाही त्याची अींमलबजावर्ी का्ेकोरपरे् होत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळा पररसरात तींबाख ुबींदी असलेला बोडण लावण्याबाबतची सक्ती 
शासनाने सवण शाळाींवर बींिनकारक केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळा पररसरात असलेल्या पानपट्टीची तसेच ककरार्ा मालाच्या 
दकुानामध्ये तींबाखजुन्य पदाथांची ववक्री न करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. तथावप शाळेच्या १०० याडण पररसरात अशी 
बींदी आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शैक्षणर्क सींस्थापासून १०० याडण पररसरात तींबाख ूववक्रीस बींदी आहे व तसेच 
शाळेच्या प्रवेशदवारावर फलक लावरे् बींिनकारक केले आहे. सदर ननयमाचे 
पालन न करर्ाऱया व्यक्तीस रु. २००/- (दोनशे रुपये) दींडासह मशक्षापात्र गुन्हा 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बीड तालुक् यातील बबांदसुरा नदीचे खोलीिरि ि रुां दीिरि िरण् याबाबत 

(१२) *  १६१७०   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड तालुक् यातील बबींदसुरा नदी ही शेतकऱ याींची जीवनवाहहनी म् हर्नू 
ओळखली जाते या नदीचे पनुजीवन होण् याकररता खोलीकरर् व रुीं दीकरर् होरे् 
गरजेचे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या नदीचा कृती आराखडा तयार केला आहे काय, 
(३) असल् यास, नदीच् या खोलीकरर् व रुीं दीकरर्ाकररता शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बीड तालुक्यातील बबींदसुरा नदीचा बराचसा भाग बीड शहरातनू 
जातो. नदीच्या काही भागामध्ये खोलीकरर् व रुीं दीकरर्ाचे काम सन २०१५-१६ 
मध्ये लोकसहभागातनू, सेवाभावी सींस्थेमाफण त केलेले आहे. 
     बब ींदसुरा नदीचे पार्लो् क्षेत्र जास्तीचे असल्याने तसेच नदीपात्राची रुीं दी 
सुध्दा जास्तीची असल्याने सदर नदीवर मसमें् बींिारे ताींबत्रकदृषट्या घेता येरे् 
शक्य नाही, म्हर्नू बबींदसुरा नदीला ममळर्ाऱया नदया नाल्यावर ताींबत्रकदृषट्या 
योग्य त्या जागी मसमें् बींिाऱयाची जलयुक्त मशवार ्प्पा-१ व गॅप फीं डड ींग 
अींतगणत कामे करण्यात आलेली असून काही कामे प्रगती पथावर आहेत. 

----------------- 
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राज्य शासनाच्या सेिेतील चतुथचशे्रिीची २५ टक्िे पदे रद्द  
िरण्याचे आदेश िाढल्याबाबत 

(१३) *  १६१९९   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील चतथुणशे्रर्ीची २५ ्क्के म्हर्जे ४० ते ४५ हजार 
पदे रद्द करण्याचे आदेश माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ववत्त 
ववभागाने ननगणममत केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही पदे रद्द केल्याने उवणररत कमणचाऱयाींवर कामाचा तार् पडर्ार 
असून शासकीय कामात हदरींगाई, अडथळे येण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ही पदे रद्द न करता या पदाींवर त्वररत कमणचाऱयाींची ननयुक्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) ग् ड सींवगाणतील कमणचाऱयाींना 
अधिकची सींिी देण्याची गरज, शासनाच्या कायणपद्धतीतील माहहती तींत्रज्ञान व  
ई-ऑकफस प्रर्ालीचा वाढता वापर, काळानरुुप शासनाच्या मनुषयबळात बदल व 
मनुषयबळाचा पररर्ामकारक वापराची आवश्यकता या बाबीींचा ववचार करुन 
शासन ननर्णय, ववत्त ववभाग, हदनाींक १४ जानेवारी, २०१६ नसुार मलवपक सींवगाणत 
ग्-ड कमणचाऱयाींमिनू पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाींची मयाणदा सींवगणसींख्येच्या २५ 
्क्के वरुन ५० ्क्के पयतं वाढववण्यात आली आहे. ग्-ड सींवगाणतील मींजूर 
पदाींपैकी २५ ्क्के पदे ननरमसत करण्यासाठी प्रशासकीय ववभागाींना सहा महहने 
मुदत देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्य िामगार विमा योजना रुग्िालयाांच्या िारभारासाठी  
स्ितांत्र महामांडळाची स्थापना िरण्याबाबत 

(१४) *  १४९३२   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०१० ला 
हदनाांि २३ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील ईएसआयएस रुग्र्ालयाचे कें द्रीय ववमा योजनेने ७५० को्ी रुपये 
थकववल्यामुळे कामगार रुग्र्ालयाींचे अजस्तत्व िोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच, राज्य कामगार ववमा योजना रुग्र्ालयाींची जबाबदारी कें द्र शासन 
स्वीकारण्यास तयार नसल्यामुळे या रुग्र्ालयासाठी शासन स्वतींत्र महामींडळ 
स्थापन करर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महामींडळाची स्थापना करण्याबाबत तसेच राज्यातील हजारो 
कामगाराींना आरोग्य ववषयक सुवविा ममळण्याकररता शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राकावव योजनेमाफण त पुरववण्यात येर्ाऱया वदैयकीय सेवेवर प्रथम राज्य 
शासनामाफण त सींपूर्ण खचण करण्यात येतो व नींतर कें द्र शासनाकडून झालेल्या 
खचाणची परामयाणदेत राहून (ceiling) १:७ या प्रमार्ात प्रनतपतुी करण्यात येते. 
राकावव योजनेच्या हस्ताींतरर्ाची कायणवाही प्रलींबबत राहून नववन िोरर्ात्मक 
ननर्णय न झाल्याने राकावव योजनेवर होर्ाऱया एकूर् खचाणमध्ये घ् झाली व 
त्यामुळे मागील ८ वषाणमध्ये परामयाणदेनुसार राकावव महामींडळाकडून अनुजे्ञय 
असलेले सुमारे ८९० को्ी उपलब्ि होऊ शकले नाही व त्यामुळे खचण करता आले 
नाही. राकावव महामींडळ फक्त खचण केलेल्या रक्कमेची ८७.५ ्क्के प्रनतपतुी 
करते. 
(२) हे ही अींशत: खरे आहे. 
     मा.कें द्र राज्यमींत्री (श्रम व रोजगार) याींनी डडसेंबर, २०१४ मध्ये हदलेल्या 
मुींबई भे्ीच्या वेळेस पत्रकार पररषदेत राकावव योजना राज्य शासनाने चालवावी 
असे जाहीर केले आहे. तथावप, यासींदभाणत कें द्र शासनाकडून अदयाप लेखी सूचना 
प्राप्त झालेली नाही. 
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     सवण राज्याींना राज्यस्तरीय महामींडळ ननममणत करून त्यामाफण त वदैयकीय 
सेवा पुरवून राकावव योजना अधिक प्रभावी व कायणक्षमतेने राबववता यावी 
याकररता कें द्र शासनाने सन २०१० मध्ये मुळ “राज्य कामगार अधिननयम 
(सुिारीत) २०१०” अन्वये तशी तरतदू केली आहे. 
     तथावप ऑगस््, २०१० मध्ये राज्य मींत्रीमींडळाने सींपूर्ण राकावव योजना कें द्र 
शासनास हस्ताींतरीत करण्याचा ननर्णय घेतल्यामुळे त्यावेळेस राज्यस्तरीय 
महामींडळ ननममणत करण्याबाबतची कायणवाही होऊ शकली नाही. राज्यस्तरीय 
राकावव महामींडळ ननमाणर् करण्याबाबत िोरर्ात्मक ननर्णय घेण्याची कायणवाही 
सुरु आहे. 
(३) राकावव महामींडळ, श्रम व रोजगार मींत्रालय, भारत सरकार, नवी हदल्ली 
याींनी राकावव योजनेमाफण त परुववण्यात येर्ाऱया वदैयकीय सेवेमध्ये सवणसमावेशक 
सुिारर्ा करण्यासाठी जुलै, २०१४ मध्ये घेतलेल्या ननर्णयानुसार “राज्य कायणकारी 
सममती” स्थावपत करण्यात आली असून सदर सममती दर नतमाहीस बैठक घेऊन 
राकाववयो रुग्र्ालयातील सोई सुवविाींबाबत घेते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पेि (जज.रायगड) येथील िृवष विभाग ि पेि तहमसल येथे  
रोजगार हमी योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१५) *  १४७०५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेर् (जज.रायगड) येथील कृवष ववभाग व पेर् तहमसल येथे रोजगार हमी 
योजनेंतगणत सन २०१२ ते २०१४ या तीन वषाणत जॉब काडणिारक शतेकऱयाींना 
रोजगार उपलब्ि होण्यासाठी शेत, शेताच्या बाींिावर व पडीक जममनीवर फळबागा 
लागवड कायणक्रमात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पहहल्या 
सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार दोषीींवर शासनाने 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    तथापी याबाबत हदनाींक ३१.१०.२०१५ रोजी जजल्हाधिकारी कायाणलयाकड ेअजण 
प्राप्त झाला असून या प्रकरर्ी जजल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रायगड-अमलबाग 
याींच्यामाफण त चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(२) जजल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रायगड याींचेमाफण त चौकशी करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) चौकशीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील ग्रामपांचायत मधील िमचचाऱयाांना जजल्हा पररषदेतील  

िमचचाऱयाांप्रमािे िेतनशे्रिी देण्याबाबत 

(१६) *  १५२५५   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, डॉ.अपिूच 
हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०५३ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामपींचायत मिील कमणचाऱयाींना ५१०० ते ७१०० इतके अल्यल्प 
वेतन देण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कमणचाऱयाींना जजल्हा पररषदेच्या वगण ४ च्या कमणचाऱयाप्रमारे् 
सेवाप्रवेश ननयम बींिनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेवाप्रवेश ननयम बींिनकारक असताींना मात्र त्याींना जजल्हा 
पररषदेतील कमणचाऱयाींप्रमारे् वेतनशे्रर्ी देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरर्ी नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननिीींनी शासनास 
हदनाींक ०१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास पत्र पाठवनू ववनींती केली, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कमणचाऱयाींना जजल्हा पररषदेची वेतनशे्रर्ी देण्यासाठी 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) ववषयास अनसुरुन नागपूर ववभागातील लोकप्रनतननिीींचे हदनाींक २१.०८.२०१५ 
चे पत्र शासनास प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे. 
(५) ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींना जजल्हा पररषदेच्या कमणचाऱयाींप्रमारे् वेतनशे्रर्ी 
देण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन नाही. 
(६) अशी बाब नाही. 

----------------- 
ठािे येथील मसव्हील रुग्िालयात निीन शिागार ि 

 शिविच्छेदन िें द्र बाांधण्याबाबत 

(१७) *  १४९९१   अॅड.ननरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८८७ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ठारे् येथील मसव्हील रुग्र्ालयातील शवागारात केवळ १५ मतृदेहच ठेवण्याची 
क्षमता असल्याचे हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शवागारात एकावर एक अशा अवस्थेत २५ ते ३० मतृदेह 
ठेवले जात असल्यामुळे मतृदेहाची ओळख प्ण्यासाठी नातेवाईकाींना ७ ते ८ 
तास ता्कळत उभे रहावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मसव्हील रुग्र्ालयात सुसज्ज नवीन शवागार (पोस््पा ण्म सेन््र) 
उभारण्यात यावे अशी मागर्ी स्थाननक जनतेने उपसींचालक, आरोग्य सेवा, ठारे्, 
मा.ठारे् जजल्हा पालकमींत्री याींचेकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार नवीन शवागार व शवववच्छेदन कें द्र बाींिण्याबाबत 
जजल्हा शल्यधचककत्सक, ठारे् याींचेकडून हदनाींक ९ माचण, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास शासनाकड ेतसा प्रस्ताव देखील पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, नवीन शवागार बाींिण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. सदर शवागारात केवळ १२ मतृदेह 
ठेवण्याची क्षमता आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) हे खरे आहे. जजल्हा सामान्य रुग्र्ालयात नववन शवागारात व 
शवववच्छेदन कें द्राबाबत लोकप्रनतननिी व जनतेच्या मागर्ीस अनुसरुन जजल्हा 
शल्यधचककत्सक, ठारे् याींनी सींचालनालयाकड े मागर्ी केली असून त्याबाबतचा 
सववस्तर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पुिे जजल्हा पररषदेच्या प्राथममि शाळेतील मशक्षिाांची मांजूर  
झालेली िैद्यकिय देयिे अदा िरण्याबाबत 

(१८) *  १४७५८   आकिच .अनांत गाडगीळ :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जजल्हा पररषदेच्या मशक्षर् ववभागाच्या गलथान कारभारामुळे प्राथममक 
शाळेतील मशक्षकाींची मींजूर झालेली लाखो रुपयाींची वदैयककय देयके मशक्षकाींना 
ममळाली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, तदनषुींगाने सदर मशक्षकाींची वदैयककय देयके अदा करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) पुरे् जजल्हा पररषदेच्या प्राथममक शाळेतील मशक्षकाींचे सन  
२०१५-२०१६ मध्ये एकूर् २६५ वदैयकीय प्रनतपतूी आदेश मींजूर असून त्यामध्ये 
एकूर् रक्कम रुपये २,१४,७२,३८३/- मींजूर केलेली आहे. अनदुान उपलब्ि 
नसल्याने सदर रक्कम सींबींधितास अदा करता आली नाही. अनुदान उपलब्ि 
करुन घेऊन सींबींधिताींस वैदयकीय प्रनतपतूीची रक्कम अदा करण्यात कायणवाही 
केली जात आहे. 

----------------- 
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राज्यातील महहला िमचचारी, अधधिारी ि मशक्षि याांना बालसांगोपनासाठी  

दोन िषाांपयांत भरपगारी रजा ममळण्याबाबत 

(१९) *  १५१५७   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३९६ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय वित् त 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारच्या सेवेतील व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमिील महहला 
कमणचारी व अधिकारी तसेच अनदुाननत शाळा व महाववदयालयातील महहला 
मशक्षक व मशक्षकेतर महहला कमणचारी याींना बाल सींगोपनासाठी दोन वषापंयतं 
कें द्राप्रमारे् भरपगारी रजा देण्याबाबत आणर् पुरूष कमणचाऱयाींना पॅ्ननण् ी मलव्ह 
देण्याबाबत राज्य सरकारी कमणचारी सींघ्ना, मशक्षक भारती आणर् महहला 
सींघ्नाींनी मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. बालसींगोपनाबाबत दोन वषाणपयतं 
कें द्राप्रमारे् भरपगारी रजा देण्याबाबत मागर्ी प्राप्त झालेली आहे. तथावप, पुरुष 
कमणचाऱयाींना पॅ्ननण् ी मलव्ह देण्याबाबतची मागर्ी केल्याचे हदसून आले नाही. 
(२) व (३) राज्य शासनात महहला कमणचाऱयाींची मोठी सींख्या आहे व त्याींना २ 
वषाणची बालसींगोपन रजा लागू केल्यास शासकीय कामकाजावर होर्ारा ववपरीत 
पररर्ाम ववचारात घेऊन अशी रजा देण्याचे िोरर् लागू न करण्याचा िोरर्ात्मक 
ननर्णय घेतला आहे. 

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

पालघर तालुक्यातील महामागाचिरील अनधधिृत बाांधिामे थाांबविण्याबाबत 
(२०) *  १५८०६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर तालुक्यातील मुींबई-अहमदाबाद महामागाणवर पेल्हार, ससुनवघर, 
सानतवली, वालीव, ्ाकवहाल, जव्हार फा्ा, नाींदगाव, हालोली या भागात 
अनधिकृत िाबे, व्यापारी गाळे, हॉ्ेल्स याींची बेकायदा बाींिकामे उभी राहत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तलाठी कायाणलयासमोरच ही बाींिकामे सुरु असून, महसूल 
अधिकाऱयाींच्या सींगनमतामुळे सदर कामे सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार अनधिकृत बाींिकामे 
थाींबववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे अींशत: खरे आहे. प्रश्नात नमूद केलली सानतवली, 
्ाकवाहाळ, जव्हार फा्ा, नाींदगाव व हालोली ही गाव डहार् ूतालुक्यातील नसून 
पालघर तालुक्यातील आहेत. तसेच, पेल्हार, वालीव व ससुनवघर ही गावे वसई-
ववरार महानगरपामलकेमध्ये समाववष् आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मुींबई-अहमदाबाद महामागाणवर ्ाकवाहाळ, जव्हार फा्ा या भागात 
अनधिकृत िाबे, व्यापारी गाळे, हॉ्ेल्स याींची बेकायदा बाींिकामे झालेली नाहीत. 
तथावप, पालघर तालुक्यातील महामागाणलगतच्या इतर अनधिकृत बाींिकामाींवर 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत आहे. मुींबई-अहमदाबाद महामागाणवरील नाींदगाव 
तफे मनोर, आवढार्ी येथील बेकायदा बाींिकामे ननषकासीत करण्यात आली 
आहेत. तसेच, सानतवली व हालोली येथील अनधिकृत बाींिकामाववरुध्द दींडननय 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) येथील आहदिासी भागातील ग्रामीि रुग्िालय ि प्राथममि 
आरोग्य िें द्रातील िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२१) *  १५६९०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जज.पालघर) येथील आहदवासी भागातील ग्रामीर् रुग्र्ालयात तसेच 
प्राथममक आरोग्य कें द्रात प्रत्येकी ४ वदैयकीय अधिकाऱयाींची ररक्त पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत व मूलभूत सोयी-सुवविाबाबत सामाजजक सींघ्ना याींनी मा. 
सावणजननक आरोग्य मींत्री, मा.आहदवासी ववकास मींत्री तसेच जजल्हाधिकारी, 
पालघर, महासींचालक, आरोग्य सींचालक याींच्याकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आहदवासीींना आरोग्याच्या सवण मूलभूत सोयी-सुवविा 
पुरववण्याबाबत व शासकीय अधिका-याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) अशा स्वरुपाचे ननवेदन हदल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(२) पालघर जजल्ह्यातील वाडा तालुक्यामध्ये १ ग्रामीर् रुग्र्ालय व ४ प्राथममक 
आरोग्य कें द्र सुरु आहेत. ग्रामीर् रुग्र्ालय वाडा येथे वैदयकीय अधिक्षकाचे १ 
पद मींजूर असून ते ररक्त आहे, वैदयकीय अधिकारी ग्-अ सींवगाणची ३ पदे 
मींजूर असून सदर पदे भरलेली आहेत. त्यापैकी एक वदैयकीय अधिकारी 
पदव्यतु्तर अ्यासक्रमास गेलेले असून एक वदैयकीय अधिकारी वदैयकीय 
कारर्ास्तव रजेवर आहेत. पदव्यतु्तर अ्यासक्रमास गेलेल्या वदैयकीय 
अधिकाऱयाींच्या जागी उपजजल्हा रुग्र्ालय जव्हार येथील एका वदैयकीय 
अधिकाऱयाची सेवा प्रनतननयकु्तीने उपलब्ि करुन देण्यात आली असून त्याींचे 
माफण त रुग्र्सेवा पुरववण्यात येत आहेत. ग्रामीर् रुग्र्ालय वाडा येथे प्रयोगशाळा, 
क्ष-ककरर्, शवववच्छेदन, नेत्रधचककत्सा इत्यादी सेवा उपलब्ि आहेत. 
     वाडा तालुक्यातील ४ प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये वैदयकीय अधिकाऱयाींची 
प्रत्येकी २ पदे मींजूर असून प्राथममक आरोग्य कें द्र कुडूस, प्राथममक आरोग्य कें द्र 
खानवली व प्राथममक आरोग्य कें द्र गो-हा येथील दोन्ही पदे भरलेली आहेत व 
प्राथममक आरोग्य कें द्र परळी येथे १ पद भरलेले व १ पद ररक्त आहे. सदर 
आरोग्य कें द्राींमध्ये आवश्यक रुग्र्सेवा तात्काळ उपलब्ि करुन देण्यात येत 
आहेत. 
     महाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगाणची ररक्त पदे भरण्याची 
कायणवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नाांदेड जजल्हयातील मजूराांना िामे ममळत नसल्याने मजूराांचे 
 शहरािड ेस्थलाांतर होत असल्याबाबत 

(२२) *  १५०५६   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हयात मोठया प्रमार्ात दषुकाळी पररजस्थती असून बबलोली 
तालुक्यातील मजूराींना कामे ममळत नसल्याने व ग्रामीर् भागात कामे उपलब्ि 
नसल्याने नागररकाींना शहराकड े कामासाठी जावे लागत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी-२०१६ च्या दसु-या सप्ताहात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मजूराींना ग्रामीर् भागात कामे उपलब्ि करण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पांतप्रधान योजनेंतगचत राज्यातून रस्ते तयार िरण्याबाबतचे 
 प्रस्ताि िें द्र शासनाला पाठविण्याबाबत 

(२३) *  १४८१९   श्री.माणििराि ठािरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रिान योजनेंतगणत सन २०१५ कररता राज्यातनू रस्ते तयार 
करण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठववण्यात न आल्याने राज्याला कें द्र शासनाकडून ननिी 
ममळू शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव किीपयतं पाठववरे् अपेक्षक्षत होते व ते किी 
पाठववण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाने प्रिानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगणत भाग-१ व भाग-२ साठी 
सुमारे रु.३००४ को्ीचा कायणक्रम मींजूर केला आहे. त्याकरीता कें द्र शासनाने सन 
२०१४-१५ मध्ये रु.२०७ को्ी व सन २०१५-१६ मध्ये रु.४९२ को्ी असा एकूर् 
रु.६९९ को्ी इतका ननिी ववतरीत केला आहे. 
     प्रिानमींत्री ग्रामसडक योजनेच्या मींजूर कायणक्रमाच्या प्रमार्ात ननिी 
उपलब्ितेसाठी वेळोवेळी कें द्र शासनाकड े राज्यशासन स्तरावरून पाठपुरावा 
करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यातील ग्रामपांचायती अांतगचत रोजगार हमी  
योजनेमाफच त िरण्यात आलेल्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२४) *  १४९११   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१० ते २०१५ अखेर या पाच वषाणत मुखेड (जज.नाींदेड) 
तालुक्यात ग्रामपींचायती अींतगणत १२७ कामे करण्यात आली असून त्यात झालेल्या 
गैरव्यवहाराबाबत २४ ग्रामपींचायती अींतगणत कामे करर्ाऱया यींत्ररे्वर गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुन्हे दाखल झालेल्या काम करर्ाऱया यींत्ररे्वर शासनाने कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) सन २०१० ते २०१५ यावषाणत मुखेड तालुक्यात २४ ग्रामपींचायतीमध्ये 
झालेल्या १२७ कामाींमिील गैरव्यवहाराच्या अनुषींगाने सींबींधित अधिकारी/कमणचारी 
याींचेवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     गुन्हे दाखल झालेल्या ८ ग्रामववकास अधिकारी/ग्रामसेवक, ३ उप 
अमभयींता/शाखा अमभयींता व १ कृवष अधिकारी याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी 
प्रस्ताववत केली आहे. तसेच २ सहायक कायणक्रम अधिकारी (कीं त्रा्ी), ५ अमभयींता 
(कीं त्रा्ी) व ९ ग्रामरोजगार सेवक याींच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

--------------------------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यात दवूषत पािीपुरिठ्यामुळे साथीच्या  
आजाराांचा प्रादभुाचि झाल्याबाबत 

(२५) *  १५५५०   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) रत्नाधगरी जजल्ह्यातील ग्रामपींचायती तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्रामाफण त 
जजल्ह्यातील २ हजार १७२ पार्ी नमुने तपासण्यात आले असून या नमुन्यापकैी 
तब्बल १२१ नमुन्याींचे पार्ी दवुषत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दवुषत पाण्यामुळे साथीच्या आजाराींच्या प्रादभुाणवास प्रनतबींि 
घालण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) जलजन्य साथीच्या आजाराींचा प्रादभुाणव रोखण्यासाठी जजल्ह्यातील सवण 
ग्रामपींचायतीना योग्य गुर्वत्तेच्या ्ी.सी.एलचा पुरवठा तसेच जलसुरक्षकाींमाफण त 
वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे योग्य गुर्वत्तेच्या ्ी.सी.एल. दवारे दैनींहदन 
शुद्धीकरर् करण्यात येते. पार्ी स्त्रोताभवतालच्या पररसराची स्वच्छता राखरे्. 
जजल्हास्तरावर तसेच तालुकास्तरावर होर्ाऱया सभाींमध्ये दषु ज त असलेल्या पार्ी 
नमुन्याींबाबत दरमहा बैठक आयोजजत केली जाते. ग् ववकास अधिकारी, पींचायत 
सममती, तालुका आरोग्य अधिकारी व वदैयकीय अधिकारी याींचेमाफण त सवण 
ग्रामपींचायतीना ननयममत पार्ी शुद्धीकरर्ाबाबत मागणदशणन व आरोग्य मशक्षर् 
देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुिे जजल््यातील सावित्रीच्या मुलीांची मशक्षिासाठी  
पायपीट सुरु असल्याबाबत 

(२६) *  १५४६९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकवे बदु्रकु (जज.पुरे्) आींदर मावळातील राजपुरी, बेलज, कल् हा्, कोडड ींवड,े 
कचेरवाडी, घोर्शते, पारवडी, कुसवली या गावातील शेकडो साववत्रीच् या मुलीींची 
मशक्षर्ासाठी पायपी् सुरु असल् याचे हदनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच जजल् हा पररषदेकडून ७ वी पयतंच मुलीींना अनदुानावर सायकली हदल् या 
जात आहेत मात्र त् यापढुील वगाणतील मुलीींना सायकली हदल् या जात नसल् याने ७ 
कक.मी. अींतर त् याींना चालत जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरर्ी शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, 
     पुरे् जजल्हा पररषदेच्या महहला व बालकल्यार् ववभागामाफण त सन   
२०१४-२०१५ या शैक्षणर्क वषाणत इयत्ता ५ वी तील मुलीींना सायकलीचे वा्प 
करण्यात आले आहे. 
     तसेच सन २०१५-१६ मध्ये इयत्ता ५ वी व ७ वीच्या अनुसूच ज त जातीच्या 
मुलीींना तसेच ५ वी तील सवणसािारर् मुली आणर् गतवषांच्या मशल्लक 
राहहलेल्या ६ वी तील मुलीींना सायकल वा्प करण्यात येर्ार आहे. 
(३) शासन ननर्णय क्र.झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/परा-१, हदनाींक २४.०१.२०१४ या 
ननर्णयाने ५ वी ते १२ वी पयतं मशकर्ाऱया मुलीींसाठी सायकल पुरववरे्बाबत 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील िुां भार समाजाला मातीचे भाांड ेभाजण्यािरीता  
स्िस्त दरात लािड ेउपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२७) * १५२२६ श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो 
गािार : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मातीचे तयार केलेले भाींड े भाजण् याकररता मातीकाम काराधगराींना लाकडाची 
आत्यींनतक गरज असते, मातीपासून भाींडी तयार करर्ारा कुीं भार समाज व 
त्यातील कारागीर आधथणकदृष्या अत्यींत दबुणल असल्यामुळे त्याींना बाजारातनू 
महाग लाकड ेववकत घेण्यास फार त्रास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मातीचे माठ, राींजर्, मशल्प बनववर्ाऱया कुीं भार 
समाजातील काराधगराींना स्वस्त दरात लाकड े उपलब्ि करुन देण्याचा प्रस्ताव 
शासन स्तरावर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मातीकाम काराधगराींना वन ववभागामाफण त ववक्री कररता 
मललावादवारे लाकूड बी् आरक्षक्षत करण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) या ववषयाबाबत महाराषर कुीं भार समाज महासींघ, 
पुरे् याींनी त्याींच्याकडील हदनाींक १८.११.२०१४ च्या पत्रान्वये शासनास ननवेदन 
सादर केलेले आहे. 
(२), (३) व (४) कुीं भार समाजातील काराधगराींना स्वस्त दरात लाकड े उपलब्ि 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

----------------- 
राज्यात एिाजत्मि बालवििास योजनेंतगचत िायचरत असलेले  

अांगििाडी सेवििा ि मदतनीस याांच्या मागण्याांबाबत 
(२८) *  १५५०७   श्री.अमररशभाई पटेल, अॅड.अननल परब, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत :  सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदींडोरी तालुक्यातील एकाजत्मक बालववकास योजनेंतगणत कायणरत असलेल्या 
अींगर्वाडी सेववका, ममनी अींगर्वाडी सेववका, मदतनीस याींना शासनाकडून गेल्या 
चार महहन्यापासून मानिन ममळाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, ववववि प्रलींबबत मागण्याींसाठी महाराषर अींगर्वाडी सहायक प्रकल्प 
अधिकारी व पयणवेक्षक्षका याींनी हदनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
मुींबईतील आझाद मैदान येथे एक हदवसीय िररे् आींदोलन केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आींदोलकाींना मा.महहला व बाल ववकास मींत्री याींनी भे् देऊन 
हदनाींक १५ ते २३ जानेवारी, २०१६ या कालाविी मध्ये मींत्रालयात बैठक घेण्याचे 
आश्वासन हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मींत्रालयात सवण सींबींधिताींची बठैक केव्हा झाली व त्या 
बैठकीत कोर्कोर्ते ननर्णय घेण्यात आले आहेत, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     नामशक जजल्ह्यातील हदींडोरी तालुक्याअींतगणत एकाजत्मक बालववकास सेवा 
योजनेचे दोन प्रकल्प हदींडोरी आणर् हदींडोरी (उमराळे) या प्रकल्पाींतगणत कायणरत 
अींगर्वाडी सेववका, ममनी अींगर्वाडी सेववका, मदतनीस याींना माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ पयतंचे मानिन अदा करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) महाराषर अींगर्वाडी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व पयणवेक्षक्षका 
सींघ्नेच्या पदाधिकारी याींचेबरोबर हदनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी बैठक 
घेण्यात आली. सदर बठैकीमध्ये झालेल्या ननर्णयानुसार राज्यातील सवण जजल्हा 
पररषद अींतगणत एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे कामकाज करीत असलेल्या 
ग् क व ड मिील सवण कमणचारी वगण महहला व बाल ववकास ववभागाकड े
कायमस्वरुपी वगण व हस्ताींतरीत करण्याबाबत प्रस्तावावर वविी व न्याय 
ववभागाचे अमभप्राय घेण्यात यावे असा ननर्णय झाला आहे. 
(५) वविी व न्याय ववभागाचे अमभप्राय घेण्याबाबत कायणवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ येथील नागररिाांना माती खाण्याचे व्यसन लागल्याबाबत 

(२९) *  १५७७६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील नागररकाींना माती खाण्याचे व्यसन लागल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माती नागररकाींच्या जीवनास घातक ठरण्याची शक्यता 
वतणववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ ि अिोला जजल््यातील प्रिल्पाांमधील पािीसाठा िाढविण्याबाबत 

(३०) *  १४६४१   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यातील अरुर्ावती, अकोला जजल्ह्यातील का्ेपुर्ाण, बुलढार्ा 
नळगींगा व पेन्ाकळी प्रकल्पात २०% जलसाठा मशल्लक असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती ववभागाींतगणत चार मोठे प्रकल्पातील जलसाठा २०% 
झाल्याने यवतमाळ, वाश ज म व बुलढार्ा जजल्ह्यात पार्ी ी्ंचाई झाल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्पातील पार्ीसाठा वाढववण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     माहे डडसेंबर अखेर अरुर्ावती प्रकल्पामध्ये १७.०९ ्क्के, अकोला 
जजल्ह्यातील का्ेपूर्ाण प्रकल्पामध्ये २३.९४ ्क्के, नळगींगा प्रकल्पामध्ये १९.४२ 
्क्के व पेन्ाकळी प्रकल्पामध्ये ३१.१८ ्क्के पार्ीसाठा मशल्लक होता. महसूल 
व वन ववभागाच्या हदनाींक ७.९.२०१५ च्या शासन ननर्णयातील तरतुदीनुसार 
वपण्याच्या प्रयोजनाथण आवश्यकतेनुसार पार्ी आरक्षक्ष त करण्याची कायणवाही 
सींबींधित जजल्हाधिकारी याींच्यामाफण त करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकल्पातील पार्ीसाठा वाढववरे् ताींबत्रक दृषट्या/जलशास्त्रीय दृषट्या 
शक्य नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील रखडलेले मसांचन प्रिल्प पूिच िरण्यासाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३१) *  १५४९६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रखडलेले मसींचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकरकमी ननिी 
उपलब्ि करुन देण्यासाठी येत्या चार महहन्यात ननर्णय घेतला जार्ार असून 
यासाठी जागनतक बलकेकडून अथणसहाय्य घेण्याची शासनाची तयारी असल्याची 
माहहती मा.जलसींपदा मींत्री याींनी हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास म्हैसाळ योजनेच्या डोंगरवाडी प्रकल्पाचे उदघा्नानींतर भोसे येथे 
झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात हदलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ककती प्रकल्प रखडलेले आहेत, त्यासाठी सदर प्रकल्प 
पूर्ण करण्यासाठी ककती रुपयाींची शासनास गरज आहे, त्यासाठी शासनाने 
आतापयतं सदरचे प्रकल्प परू्ण करण्यासाठी कोर्ती उपायोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) तसेच पजश्चम महाराषरात ववशेषत: सातारा जजल्ह्यात अनेक तालुके 
दषुकाळग्रस्त असून त्यात अनेक प्रकल्प ननिीअभावी बींद आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाींना ननिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) राज्यातील बाींिकामािीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 
ननिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी, वेगवेगळया ववत्तीय सींस्थाींकडून अथणसहाय्य 
घेण्याची शासनाची तयारी असल्याचे मा. मींत्री, जलसींपदा याींनी म्हैसाळ 
योजनेच्या उदघा्न प्रसींगी साींधगतले. 
(२) राज्यात ४०३ प्रकल्प बाींिकामािीन आहेत. या प्रकल्पाींची उवणरीत ककीं मत 
सुमारे रुपये ७४,००० को्ी इतकी आहे. पा्बींिारे प्रकल्पाींचे दानयत्व मोठे 
असल्याने प्रकल्प पूर्णत्वाच्या कोर्त्या ्प्प्यावर आहे याबाबतचा आढावा घेऊन 
प्राथम्य क्रमानुसार आधथणक गुींतवर्कू करण्याचे िोरर् जस्वकारले आहे. त्यानुसार 
अमरावती प्रदेशातील अनुशेष ननमुणलन कायणक्रमातील सवण प्रकल्प व पढुील ३ 
वषाणत मसींचनाचा लाभ शेतकऱयाींना ममळू शकेल अशा अन्य जजल्हयातील 
प्रकल्पाींना प्रािान्य देण्यात येत आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. अथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपालाींचे ननदेश या नुसार 
उपलब्ि होर्ाऱया ननिीतनू प्रकल्पाची कामे करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील जलसांधारिाची िामे पुिच िरण्याबाबत 

(३२) *  १६३०८   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९७१ ला हदनाांि 
१७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जलसींिारर् महामींडळामाफण त हदनाींक १ एवप्रल, २०१५ नींतर तसेच 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१५ पवुी (ववदभण वगळून) प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या परींतु 
प्रत्यक्ष क्षबेत्र य कामे सुरु झालेली नाहीत, अशा सवण योजनाींना (० ते २५० हेक््र) 
महामींडळाकडून स्थधगती देण्याींत आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनाींची ताींबत्रक व्यवहायणता तपासण्यासाठी मुख्य अमभयींता, 
लघु मसींचन (जलसींिारर्), पुरे् याींचेसह बत्रसदस्यीय सममती गठीत करण्याबाबत 
शासन ननर्णय क्र. मजम-२०१५/प्रक्र६६/जल-३, हद. ८ मे, २०१५ रोजी ननगणममत 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सममतीने एकूर् २३३० योजनाींचा तपासर्ी अहवाल हदनाींक 
२८ जुलै, २०१५ अन्वये महामींडळास प्राप्त झाला असून ह्या अहवालातील 
मशफारशीींच्या अनषुींगाने सींचालक मींडळाच्या बठैकीत ननर्णयास्तव ठेवण्यात 
आलेल्या सदर अहवालावर ननर्णय घेण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील दषुकाळाच्या गींभीर पररजस्थतीच्या पाश्वणभुमीवर 
जलसींिारर्ाची कामे होरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ पूवी (ववदभण वगळून) प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या व हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या 
परींतु प्रत्यक्षात क्षेबत्रय कामे सुरु झालेली नाहीत, अशा सवण योजनाींची कायणवाही 
स्थधगत ठेवण्यात आली आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) स्थधगत केलेल्या कामाींपकैी जलयुक्त मशवार अमभयान अींतगणत ी्ंचाई 
मुक्त करण्यासाठी ननवडण्यात आलेल्या गावाींमिील १०१ कामाींची स्थधगती 
उठववण्यात आली असून दषुकाळाच्या पाश्वणभुमीवर जलसींिारर्ाची कामे हाती 
घेण्याबाबत महामींडळामाफण त पढुील ५ वषाणचा आराखडा तयार करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िनविभाग ि सामाजजि िनीिरिमधील रोजगार हमी योजनेंतगचत िाम 

िरिाऱया िन िामगाराांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 
(३३) *  १६५९१   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) वनववभाग व सामाजजक वनीकरर् मिील रोजगार हमी योजनेंतगणत काम 
करर्ाऱ या वन कामगाराींची माह ज ती व सेवा जेषठता यादी त्याींना शासन सेवेत 
कायम करण्याचेदृष्ीने शासनाने मागववली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बुलडार्ा जजल्हयातील रोजगार हमी योजनेंतगणत २० ते २५ 
वषाणपासून काम करर्ाऱया ३०० वन कामगाराींचा या यादीत समावेश नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामगाराींचा समावेश या यादीत करण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: योजना/योजनेत्तर व अींशत: रोजगार हमी 
योजनेंतगणत तसेच पूर्णत: रोजगार हमी योजनेंतगणत काम केलेल्या रोजींदारी 
वनमजुराींची माहहती प्राप्त करण्याचे काम सुरु आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     याबाबतही माहहती प्राप्त करून घेण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मसांधदुगुच जजल्हयातील नतलारी प्रिल्पासाठी ननधीची तरतदू िरण्याबाबत 

(३४) *  १६६६४   श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींिदुगुण जजल्हयातील नतलारी प्रकल्पासाठी मा.पींतप्रिान याींनी रुपये ३२० 
को्ी देण्याची घोषर्ा माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा ननिी राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, हया ननिीचा वापर कशाप्रकारे करण्यात येर्ार आहे, 
(४) असल्यास, त्याचे सवणसािारर् स्वरुप काय आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नतलारी प्रकल्पासाठी रु. ३२० को्ी देण्याची घोषर्ा 
मा.पींतप्रिानाींनी केली हे खरे नाही. 
     मात्र नतलारी प्रकल्पाची कामे पूर्ण कररे्साठी रु. ३२० को्ीची गरज असून 
पींतप्रिान कृषी मसींचाई योजनेत हा प्रकल्प समाववष् कररे्त आला आहे. 
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(२) कें द्र शासनाकडून अदयापी ननिी प्राप्त झालेला नाही. मात्र राज्य शासनाने 
सन २०१५-१६ अथणसींकल्पात रु. १६.०० को्ीची तरतदू केली होती. तसेच 
पुनववणननयोजनाने रु. ७१.०० को्ी अनतररक्त ननिी मींजूर केला आहे. 
(३) व (४) या ननिीचा उपयोग प्रकल्पाची उवणररत कामे पूर्ण कररे्साठी कररे्त 
येर्ार आहे. यातून ४०० हेक््र अनतररक्त मसींचनक्षमता ननमाणर् कररे् प्रस्ताववत 
आहे. 

----------------- 
स्याद्री व्याघ्र प्रिल्पातील विस्थावपताांच्या पुनिचसनाबाबत 

(३५) *  १६६९१   श्री.जगन्नाथ मशांदे : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल् पाच्या कोअर झोनमिील कुसापूर रवदी, आडोशी, 
माडोशी, ताींबी, णखरणखींडी आणर् वासो्ा या ७ गावाींचे पनुवणसन मभवींडी (जज.ठारे्) 
जवळील एकासाला आणर् सागाव या गावाींच्या जवळ होत असून स्थलाींतराींची 
प्रकक्रया माहे माचण, २०१६ अखेर पूर्ण करण्याचे वन खात्याने ननजश्चत केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुवणसनासाठीच्या जममनीवर “नवीन शतण” हा मशक्का असलेली 
जमीन परवानगी मशवाय ववकता येत नाही तसेच सह्याद्रीतील सदरहू ७ गावाच्या 
पुनवणसनाची प्रकक्रया सुरु होवूनही हा मशक्का पनुवणसनातील जमीनीवर अदयाप 
पडलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सह्याद्रीमिील ववस्थावपताींची प्रकक्रया ताींबत्रक अडचर्ीत सापडली 
असून पनुवणसनाच्या जममनीचे उतारे पुनवणमसताींच्या नावे होताच, बबल्डर 
लॉबीकडून त्याींना आममषे दाखववली जाऊन सदर जमीन ववकासकाच्या ताब्यात 
जाऊन प्रकल्पाग्रस्ताींची या ववकासकाींकडून कोर्त्याही प्रकारे फसवर्कू वा दबाब 
येवनू नये व पनुवणसन साठीचा जममनीवर “नवीन शहर” हा मशक्का ववनाववलींब 
उम्ववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
    सदय:जस्थतीत पनुवणसनाची कायणवाही सुरू आहे. पनुवणसनाची प्रकक्रया पूर्ण 
झाल्यावर ७/१२ सदरी “नवीन शतण” बाबत आवश्यक त्या नोंदी घेण्यात येतील. 
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(३) व (४) पनुवणमसत कु्ुींबाींसाठी गावठार् ननजश्चत करण्यात येत असून “नवीन 
शहर” हा मशक्का उम्ववण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

अमरािती विभागात पाण्याची मसांचन क्षमता िाढिण्याबाबत 

(३६) *  १६९४९   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागात सरासरीपेक्षा कमी पार्ी उपलब्ि असल्याने तापी 
खोऱ यातील अनतररक्त पार्ी मागर्ीचा प्रस्ताव तयार करण्याववषयी 
मा.राज्यपालाींनी हदलेल्या ननदेशाींकड ेशासनाने दलुणक्ष केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तापी खोऱयातील ३३ ्ीएमसी पार्ी उपलब्ि असूनही तापी 
खोऱयातील पाण्यापासून पजश्चम ववदभण वींधचत राहत आहे, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, अमरावती ववभागात मसींचन क्षमता वाढवण्यासाठी या 
प्रकल्पाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. मा.राज्यपालाींच्या ननदेशानुसार अनतररक्त पार्ी 
मागर्ी कें द्रीय जल आयोगाकड े करण्यात आली आहे. याबाबत ननर्णयानींतर 
पुढील कायणवाही करण्यात येईल. 
(२) अय्यींगार सममतीच्या अहवालाप्रमारे् तापी खोऱयामिून ववदभाणचा हहस्सा 
म्हर्नू १८९७.२४७ दलघमी तसेच शासन पत्र हदनाींक १७/११/२०१४ अन्वये मींजूर 
पजश्चम ववदभाणतील जजगाींव मोठ्या प्रकल्पाची ववश्वासाहणता कमी करुन उपलब्ि 
झालेले ७१०.५१ दलघमी पार्ी असे एकूर् २६०७.७५७ दलघमी (९२.०८ अघफु) 
पार्ी ववदभाणसाठी वापरण्यास शासनाची मान्यता आहे. त्यानुसार प्रकल्पाींचे 
ननयोजन केलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी येथे मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेंतगचत ननिडण्यात  
आलेल्या १९ रस्त्याांची िामे सुरु िरण्याबाबत 

(३७) *  १७०१५   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी येथे मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगणत जजल्ह्यातील एकूर् १९ 
रस्त्याींची ननवड करण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवडण्यात आलेल्या रस्त्याींची कामे सुरु करण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ननवड करण्यात आलेल्या रस्त्याींच्या कामाचे DPR तयार करण्याचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. DPR अींनतम झाल्यानींतर त्यास शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्याची कायणवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

इगतपुरी (जज.नामशि) तालुक्यातील ग्रामीि रुग्िालय ि प्राथममि 
 आरोग्य िें द्रात सोईसुविधा पुरविण्याबाबत 

(३८) *  १७१९२   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.जनाचदन चाांदरूिर :  
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (जज.नामशक) तालुका हा आहदवासी तालुका असून या तालुक्यातील 
दोन ग्रामीर् रुग्र्ालयाची व प्राथममक आरोग्य कें द्राची सेवा अपयशी ठरलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग् य कें द्रात अपऱुया सोयी-सुवविा, अस्वच्छता, 
अपूरा कमणचारी वगण यामुळे आहदवासी रुग्र्ाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्राथममक आरोग्य कें द्रात डॉक््राींची पूतणता व आवश्यक त्या 
सोयी-सुवविा उपलब्ि करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     ईगतपुरी तालुक्यात ८ प्राथममक आरोग्य कें द्र असून हदनाींक ०१.०४.२०१५ 
ते हदनाींक ३१.०१.२०१६ या कालाविीमध्ये एकूर् ८९८७५ ओपीडी, ५२४० 
आयपीडी, ४६६ प्रसूती व ८९ ्क्के लसीकरर् करण्यात आलेले आहे. तसेच सदर 
सवण हठकार्ी मींजूर असलेली वदैयकीय अधिकाऱयाींची सवण पदे भरलेली आहेत. 
त्याहठकार्ी आवश्यक त्या सोयी-सुवविा उपलब्ि आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल्हाधधिारी िायाचलयाने जलयुक्त मशिाराच्या  
बांधाऱयाच्या िामाांना ननधीअभािी स्थधगती हदल्याबाबत 

(३९) *  १७३५०   श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.रामहरी 
रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५६७ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हाधिकारी कायाणलयाने लघुमसींचनाींतगणत येर्ाऱया जलयुक्त 
मशवाराच्या २५० बींिाऱयाच्या सींधचकाींना कायाणदेश असताना ननिीअभावी स्थधगती 
हदल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारर्ास्तव शासनाने जलयकु्त मशवार योजनेसाठी ३७ 
को्ी १९ लाख रुपयाींचा ननिी मींजूर केला त्यातील २१ को्ी ९९ लाख रुपये 
लघुमसींचन ववभागाला देण्याचे आदेश ननगणममत केले परींतु जजल्हा ननयोजन 
ववभागाने हा ननिी सममतीच्या ननयत्वेच्या कामासाठी ननयमबाह्य वापरल् यामुळे 
जलयकु्त मशवाराींतगणत बाींिण्यात येर्ारी बींिाऱयाची कामे स्थधगत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगणत सदर ववभागामाफण त २८५ कामासाठी 
ननववदा जस्वकृत करण्यात आल्या आहेत. ननववदेवर होर्ारा खचण व उपलब्ि 
ननिी ववचारात घेता २८५ योजनाींपैकी ४३ कामाींना स्थधगती देण्यात आली व १४ 
कामे रद्द कररे् प्रस्ताववत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     जजल्हा वावषणक योजना सन २०१५-१६ अींतगणत औरींगाबाद जजल्ह्यासाठी 
रु.२४२.१९ को्ी ननयतव्यय मींजूर झाला होता त्यामध्ये जलयुक्त मशवार 
अमभयानातींगणत घ्यावयाच्या कामासाठी रु.३७.१९ को्ी इतका ननयतव्यय अींतभूणत 
असून जलयुक्त मशवाराच्या जजल्हास्तरीय बैठकीमध्ये घेतलेल्या ननर्णयानुसार 
सदर ननिीचे ववतरर् कृषी ववभागाला १४.२७ को्ी, उपवन सींरक्षर् ववभाग ०.३९ 
लक्ष, कायणकारी अमभयींता जज.प.मसींचन ववभाग रु.१.५८ को्ी व लघमुसींचन 
ववभागस रु.२०.९५ को्ी ननिी देण्यात आला आहे. 
(३) जलयकु्त मशवार अमभयानातींगणत औरींगाबाद जजल्ह्यासाठी शासनाकडून (Gap 
Funding) रु.३८.६९ को्ी ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे. तसेच 
त्यातनू स्थधगत व रद्द कामे पनु्हा सुरु करण्यात येर्ार आहेत. नदी पनुजीवन 
कायणक्रमाींतगणत जजल्ह्यास ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

निेगाांि नागझीरा अभयारण्यामधील व्याघ्र प्रिल्पातील 
 सुरक्षा अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४०) *  १७३७१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नवेगाींव नागझीरा अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा दजाण देण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, व्याघ्र प्रकल्पाचा दजाण देऊनही या प्रकल्पातील सुरक्षा 
अधिकाऱयाींची पदे व अन्य पदे ररक्त असल्याने अभयारण्यातील प्राण्याींची 
सुरक्षक्षतता िोक्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात वाघाींच्या मशकारीसाठी वापरले जार्ारे सापळे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पातील प्राण्याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी तसेच सदर प्रकल्पातील 
ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     नवेगाव-नागणझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे सींरक्षर्ासाठी १०- वनक्षेत्रपाल, २६-
वनपाल व १४४-वनरक्षक अशी पदे मींजूर असून त्यापकैी ०५-वनपाल व ०२-
वनरक्षकाींची पदे ररक्त आहेत. 
     तसेच ह्या व्यनतररक्त नवेगाव नागणझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राकररता ववशषे 
व्याघ्र सींरक्षर् दलाची स्थापना करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. त्या अनषुींगाने वनरक्षक व वनननरीक्षक सींवगाणतील पदभरतीची प्रकक्रया सुरु 
असून पात्र अींनतम उमदेवाराींची ननवडसूची तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नवेगाव नागणझरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही सुरु 
आहे. तसेच सींरक्षर्ाच्या दृष्ीने खालीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात येतात. 
१) क्षेत्रीय कमणचारी व अधिकाऱयामाफण त वेळोवेळी अनतसींवदेनमशल व 

सींवेदनशील भागात गस्ती करुन ननयींत्रर् ठेवण्यात येत आहे. 
२) वायरलेस यींत्रर्ा/उपलब्ि वाहने व मनुषयबळाचा पूर्ण क्षमतेत वापर कररे् 

सुरु आहे. 
३) प्राण्याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी ५६ सींरक्षर् कुट्या तयार करण्यात आल्या 

आहेत. 
४) गस्तीत GPS व मे्ल डड्ेक््रचा उपयोग करण्यात येत आहे. 
५) आवश्यक त्या हठकार्ी तपासर्ी नाके असून त्यादवारे वाहनाींची नेहमी 

तपासर्ी करण्यात येते. 
६) वाघाींच्या अधिवासात मुबलक पार्ी उपलब्ि व्हावे याकररता व्याघ्र राखीव 
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क्षेत्रात नैसधगणक पार्वठे-९७ व कृबत्रम पार्वठे-१३१, खोदतळे-०२ असे 
एकुर् २४० पार्वठे उपलब्ि आहेत. 

७) वन्यप्रार्ी ववशषेत: वाघाींच्या हालचालीींचा मागोवा घेण्याकररता त्याींच्या 
जारे्-येण्याचे सींभाव्य रस्त्यावर, पार्स्थळाींजवळ ननयममतपरे् कॅमेरा रॅप 
लावण्यात येतात. 

 

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

 

सोलापूर शहरासाठी उजनी धरिातनू पािी सोडण्याच्या मागिीबाबत 

(४१) *  १७६०२   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरासाठी उजनी िरर्ातनू पार्ी सोडण्याची मागर्ी जजल्हाधिकारी 
व लाभक्षेत्र ववकास प्राधिकरर्ाकड ेमहापामलका आयुक्ताींनी माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थकीत २२ को्ीची थकबाकी भरल्यामशवाय पार्ी सोडण्यात 
येर्ार नाही असा ननर्णय जजल्हाधिकारी व लाभक्षेत्र प्राधिकरर्ाने घेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागर्ीच्या अनषुींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सोलापूर शहरासाठी हदनाींक ३०.०१.२०१६ ते ०७.०२.२०१६ या कालाविीत 
३.९६ ्ीएमसी पार्ी उजनी िरर्ातनू भीमा नदीत सोडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

----------------- 
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िें द्र शासनाच्या धतीिर महाराष्ट्र राज्यात शासिीय िमचचाऱयाांना 
सातिा िेतन लागू िरण्याबाबत 

(४२) *  १७७३२   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या ितीवर महाराषर राज्यात शासकीय कमणचाऱयाींना सातवा 
वेतन लागू करर्ाचा ननर्णय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावर्ी केव्हापासून करण्यात येर्ार आहे, 
(३) असल्यास, सातवा वेतन लागू झाल्यास राज्याला ककती आधथणक भार सोसावा 
लागेल, 
(४) असल्यास, यामध्ये ननवतृ्त होर्ाऱया कमणचाऱयाींना सुध्दा सातवा वेतन लागू 
करर्ार आहे काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) प्रचमलत पध्दतीनुसार कें द्र 
शासनाने कें द्रीय कमणचाऱयाींना वेतन आयोगाच्या मशफारशी लागू केल्यानींतर राज्य 
शासन सममती ननयुक्त करते व सदर सममतीच्या मशफारशीनुसार वेतन आयोग 
लागू करण्याची कायणवाही करण्यात येते. कें द्र शासनाने कें द्रीय सातव्या वेतन 
आयोगाच्या मशफारशी अदयाप कें द्रीय कमणचाऱयाींना लागू केलेल्या नाहीत. 

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

गोदािरी खोऱयाच्या आराखडयाबाबत 

(४३) *  १७७९३   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास महामींडळाने गोदावरी खोऱयाचा 
आराखडा तयार करुन जनतेच्या अमभप्राय आणर् आक्षेपासाठी उपलब्ि करुन 
हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी खोऱयातील ववशषेत: मराठवाड्यातील पार्ी ी्ंचाई 
ननवारण्याचा दृष्ीकोन आराखड्यात नसल्याने या आराखड्यासींदभाणत मराठवाडा 
ववकास प्रनतषठानने आपले आक्षेप आणर् अमभप्राय महामींडळास सादर केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू आक्षपे व अमभप्रायाचे स्वरुप काय आहे व त्याबाबत पढेु 
कोर्ता ननर्णय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत व याबाबतची सदय:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मराठवाडा ववकास प्रनतषठान याींनी सूचना व आक्षपेादवारे जल 
आराखड्याबाबतच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. तसेच काही त्रु् ी ननदशणनास 
आर्ल्या आहेत. 
     या सींदभाणत हदनाींक १९/११/२०१५ रोजी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य जल पररषदेच्या दसुऱया बैठकीत “सदरहू गोदावरी 
खोऱयाच्या जल आराखड्यामध्ये ववववि  Stakeholders याींनी केलेल्या सूचना 
ववचारात घेऊन पररपूर्ण जल आराखडा तयार करावा. या कामाकररता 
अधिकाऱयाींची एक कृनत ग् (Dedicated team) तयार करण्यात यावी. या 
Team ला मागणदशणन करण्यासाठी कायणरत तसेच ननवतृ्त अधिकारी व खाजगी 
क्षेत्रातील तज्ञाींच्या ग्ाची ननयकु्ती करावी. सदरहू सुिारर्ासह अदयावत जल 
आराखड्यास तीन महहन्याच्या कालाविीमध्ये राज्य जल पररषदेची मान्यता 
घ्यावी.” असे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
     याबाबतचा कृनत ग् नेमरे्बाबतची कायणवाही प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर जजल्हा पररषदेस प्राप्त झालेला ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

(४४) *  १८१६६   श्री.अननल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हा पररषदेमध्ये सन २०१५-१६ या वषाणतील तेरावा ववत्त आयोग 
व बी.आर.जी.एफ योजनेची मुदत हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी सींपूनही 
अदयापही १० को्ी ५१ लाख रुपये अखधचणत असल्याचे हदनाींक १३ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींधितावर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, सदर ननिी प्राप्त होऊनही ववकास कामावर खचण न होण्याची 
काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) चींद्रपूर जजल्हा पररषदेमध्ये सन २०१५-२०१६ या आधथणक 
वषाणतील तेराव्या ववत्त आयोगाचा माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर रु.२.३१ को्ी इतका 
ननिी अखधचणत होता. तेराव्या ववत्त आयोगाचा अखधचणत ननिी खचण करण्यासाठी 
हदनाींक ३१ माचण, २०१६ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
    तसेच मागास क्षेत्र अनदुान ननिी (बी.आर.जी.एफ.) अींतगणत चींद्रपूर 
जजल्ह्यात हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ अखेर अखधचणत ननिी एकूर् रु.१२.८३ को्ी 
इतका मशल्लक असून सदर अखधचतं ननिी खचण करण्यास हदनाींक ३० जनू, 
२०१६ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
(२) तेराव्या ववत्त आयोगाच्या अखधचणत ननिी खचण करण्यास हदनाींक ३१ माचण, 
२०१६ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच बी.आर.जी.एफ. अींतगणत 
अखधचणत ननिी हदनाींक ३० जून, २०१६ पयतं खचण करण्यास परवानगी हदलेली 
आहे. त्यामुळे कोर्ावर कायणवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) तेराव्या ववत्त आयोगाच्या अखधचणत ननिीतून घ्यावयाच्या ववकास कामाींचे 
ननयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार हदनाींक ३१ माचण, २०१६ पयतं सींपूर्ण 
ननिी खचण करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
    तसेच बी.आर.जी.एफ. अींतगणत मशल्लक असलेल्या ननिीचे ग्रामीर् स्वराज्य 
सींस्था व नागरी स्वराज्य सींस्था याींचेकडून ननयोजन करण् यात आले असून 
अखधचणत ननिीच्या ववकास आराखड्यास जजल्हा ननयोजन सममतीची मींजुरी घेऊन 
शासनाने हदलेली ववहहत मुदत हदनाींक ३० जनू, २०१६ पयतं अखधचणत ननिी खचण 
करण्याचे ननयोजन केले आहे. 

----------------- 
पांचायत सममती, अिोला अांतगचत ग्रामसेििाांच् या ननयमबा्य  

िेलेल् या बदल् याांची चीिशी िरण् याबाबत 
(४५) *  १६२०४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सममती, अकोला अींतगणत ग्रामसेवकाींच् या ननयमबाह्य केलेल् या 
बदल् याींची चौकशी करुन दोषी ग्ववकास अधिकारी याींना तात् काळ ननलींबबत 
करण् याबाबत मा.मींत्री व मा.राज् यमींत्री, ग्रामववकास व ववत् त व ननयोजन याींना 
हदनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास पत्रव् यवहार करुनही कोर्तीच 
कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त दोषी ग्ववकास अधिकाऱयाला ननलींबबत करण् याबाबत 
ववलींब लागण् याची काररे् काय आहेत, 
(३) तसेच ८ महहन् याींपवूी रुजू झालेले ग्रामववकास अधिकारी माींजरे हे कोर्त् याही 
ग्रामपींचायतीला कायणरत नसताींना त् याींना वेतन अदा करण् यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त् यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्राथममक चौकशीअींती सींबींधित ग् ववकास अधिकारी याींचेववरुध्द ववभागीय 
चौकशी प्रस्ताववत आहे. 
(३) व (४) श्री.माींजरे ग्रामववकास अधिकारी ह्याींना सममती, अकोला 
कायाणलयातील पींचायत ववभागामध्ये, कायाणलयीन कामकाज कररे्स्तव रुजू करुन 
घेण्यात आले होते. तसेच त्याींना ननयमानुसारच वेतन अदा करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यातील िोल्हापूरी बांधाऱयाांच्या दरुुस्तीसाठी 
 ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(४६) *  १५२९७   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ह्यातील जजल्हा पररषद मसींचन ववभागातींगणत अनेक जनेु 
कोल्हापूरी बींिाऱयाचे दरुुस्तीचे कामाकड े जजल्हापररषद मसींचाई ववभागाचे दलुणक्ष 
होत असल्याने शेतकऱयाींना मसींचनापासून वींधचत रहावे लागत असल्याचे हदनाींक 
१५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कोल्हापूरी बींिाऱयाींचे दरुुस्तीचे कामे करण्यात येवनू 
त्याकरीता ननिी उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) चींद्रपूर जजल्ह्यामध्ये मागील १० वषाणमध्ये १०२ कोल्हापूरी बींिाऱयाींची 
दरुुस्ती करण्यात आली आहे. त्याकररता रुपये ५३३.६९ लक्ष ननिी खचण करण्यात 
आला आहे. तसेच महात्मा ज्योनतबा फुले अमभयान अींतगणत रुपये ५७.३७ लक्ष 
ननिी उपलब्ि करुन हदलेला असून त्यामध्ये माचण, २०१६ अखेरपयतं २९ 
बींिाऱयाींची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 

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

जलयकु्त मशिार योजनेच्या माध्यमातनू राज्यातील  
नद्याांचे पनुजीिन िरण्याच्या ननिचयाबाबत 

(४७) *  १५३९३   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलयुक्त मशवार योजनेच्या माध्यमातनू राज्यातील नदयाींचे पनुजीवन 
करण्याचा ननर्णय शासनाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतलेला 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ननर्णयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत पढेु कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नदी/ओढा/नालामिील गाळ काढरे्, सरळीकरर् व खोलीकरर् कररे् ही कामे 
लोकसहभागातनू करून नदी/ओढा/नाला पुनजीवन करण्यास ज्या गावातील 
रहहवाशाींनी पुढाकार घेऊन लोकवगणर्ी/श्रमदानादवारे मोठ्या प्रमार्ात योगदान 
हदले आहे ककीं वा देत आहेत, अशा गावाींमध्ये घेण्यात आलेल्या नदी/ओढा/नाला 
पुनजीवन कायणक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी अमभसरर्ाच्या माध्यमातून नदी 
पुनजीवन कायणक्रम राबववण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
     सदर कायणक्रम DPAP क्षेत्रात प्रािान्याने राबवायचा आहे. 
नदी/नाला/ओढ्यातील गाळ काढरे्, खोलीकरर्/रुीं दीकरर् वकृ्ष लागवड, 
जनजागतृी, पयणवेक्षर् इ.मध्ये लोकसहभाग आवश्यक, मसमें् बींिाऱयाींसाठी शासन 
स्तरावरुन ननिी देण्यात येईल आणर् दरुुस्ती, पार्लो्, वकृ्षलागवड व इतर 
कामाींसाठी अमभसरर्ादवारे ननिी घेरे् आवश्यक हा कायणक्रम जलयकु्त मशवाराचा 
भाग असल्याने जजल्हास्तरावर जजल्हाधिकारी व तालुका स्तरावर प्राींत अधिकारी 
याींच्या सममतीमाफण त राबववण्यात येर्ार आहे. 



47 

(३) नदी पुनजीवन कायणक्रमात नदयाींची ननवड करण्यासाठी सवण 
जजल्हाधिकाऱयाींना सादरीकरर् करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार 
आतापयतं १२ जजल्ह्यातील ८६ नदी/नाल्याींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली 
असून साखळी मसमें् नाला बाींिासाठी रुपये २२३१.११४ लक्ष ननिी ववतररत 
करण्यात आला आहे. 

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

मु.पो. खोडाळे (ता.मोखाडा, जज.ठािे) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्रात  
प्रसूती झालेल्या महहलेस रुग्ििाहहिा उपलब्ध न िेल्याबाबत 

(४८) *  १५७७१   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मु.पो. खोडाळे (ता.मोखाडा, जज.ठारे्) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
मींजुळारर् ही आहदवासी महहला हद. ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
प्रसूत झाल्यानींतर हद. ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी मशरगावी जाण्यासाठी नतच्या 
नातेवाईकाींनी वदैयकीय अधिकारी श्री. नाथा दु् े याींच्याकड ेरुग्र्वाहहकेची मागर्ी 
केली असता डडझेलला पैसे नसल्याचे कारर् साींगून गाडी देण्यास नकार हदला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आहदवासी महहला तीन तास रस्त्यात उन्हात नतषठत 
बसल्याने त्या महहलेची प्रकृती खालावली असल्याचे ननदशणनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, खोडाळा प्राथममक आरोग्य कें द्राला राषरीय ग्रामीर् आरोग्य 
अमभयाना अींतगणत ४० हजार रुपये डडझेल करीता उपलब्ि करुन हदल्याचे 
अनतररक्त जजल्हा आरोग्य अधिकारी मोखाडा याींनी स्पष्ीकरर् हदले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, जजल्हा आरोग्य अधिकारी याींच्या ववनींतीनुसार अनतररक्त 
जजल्हाधिकारी याींनी या घ्नेचा तपास पूर्ण केला आहे काय, तपासाचे ननषकषण 
काय आहेत, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीींववरुध्द शासनाने कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राषरीय ग्रामीर् आरोग्य अमभयान अींतगणत रु.२५,०००/- व डी.पी.डी.सी.अींतगणत 
रु.१०,०००/- अनुदान प्राप्त झाले आहे. 
(४) व (५) अनतररक्त जजल्हा आरोग्य अधिकारी, जव्हार याींनी केलेल्या प्राथममक 
चौकशीनुसार प्राथममक आरोग्य कें द्र, खोडाळे येथे श्रीमती मींजुळा वाळु रर्, 
राहर्ार मशरसगाींव ही महहला हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी नतसऱया खेपेस 
प्रसुतीसाठी दाखल होऊन प्रसुत झाली. हदनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी नतला 
पी.पी.आय.यु.सी.डी. बसववण्यासाठी प्रवतृ्त करण्यासींबिाने माहहती देण्यात आली 
असता त्यास नतने नकार हदला त्याच हदवशी सकाळी ११.०० वा. सुमारास 
वैदयकीय अधिकारी बाह्यरुग्र् ववभागात तपासर्ी करीत असताना श्रीमती 
मींजुळा रर् हह महहला नतच्या आजीसोबत न साींगता प्राथममक आरोग्य कें द्रातून 
ननघनू गेली. त्याींनी रुग्र्वाहहकेची मागर्ी केली नव्हती. 
    सींबींधित आरोग्य सेववकेस खलुासा कररे् सींबींिाने नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 

----------------- 
अमरािती जजल््यातील वपांगळादेिीच्या गडािरील रस्त्याचे 

 िाम अधचिट जस्थतीत सोडून हदल्याबाबत 

(४९) *  १५४९४   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्ह्यातील वपींगळादेवीच्या गडावरील रस्त्याचे काही हठकार्ी 
डाींबरीकरर् करण्यात आले तर काही हठकार्ी काम अिणव् सोडून हदले असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हठकार्ी येर्ाऱया भाववकाींना होर्ारा त्रास कमी करण्याबाबत 
या रस्त्याचे डाींबरीकरर् करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे जजल्हा पररषदेमध्ये वपठ धगरिी खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

(५०) *  १६१३४   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११२२५ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जजल्हा पररषदेच्या महहला व बालकल्यार् ववभागाने एका वपठ धगरर्ीची 
ककीं मत रुपये १३ हजार असताींना जजल्हा पररषदेने मात्र तीच धगरर्ी रुपये १८ 
हजाराला एक याप्रमारे् गेल्या तीन वषाणपासून हजारो धगरर्ीची खरेदी केली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरेदी प्रकरर्ामुळे जजल्हा पररषदेला जवळपास साडचेार को्ीचे 
नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय, चौकशी अन्वये शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पुरे् जजल्हा पररषदेच्या महहला व बालकल्यार् ववभागामाफण त वपठाच्या 
धगरर्ीची खरेदी ही ई-ननववदादवारे करण्यात आली आहे. 
     ई ननववदान्वये करण्यात आलेली खरेदी ही लघतु्तम दरास मींजूरी देते. 
सदर वपठाच्या धगरर्ीची खरेदी ही त्या त्या वषाणत लघुत्तम दरानुसार केलेली 
आहे. सदर ककीं मत ही बाजारभावाशी पडताळर्ी करुन जजल्हा पररषदेकडून 
ननजश्चत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जजल्हा पररषदेचे कोर्तेही नकुसान 
झालेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जजल्हापररषद औरांगाबाद मसांचन विभागातील गैरव्यिहाराची चीिशी िरिेबाबत 

(५१) *  १४८७१ श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४५० ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जजल्हापररषद, औरींगाबाद मसींचन ववभागात दोन वषाणमध्ये झालेल्या 
कोल्हापुरी बींिारे व लघु पा्बींिारेच्या कामामध्ये १३ को्ी रुपयाचा गैरव्यवहार 
झाल्याचे तपासर्ीत ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तपासर्ी दरम्यान सदर कामाच्या १२३ सींधचका गहाळ झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका कामाची दोन वेळेस बबले उचल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले व सींबींधित दोषीींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) तपासर्ी दरम्यान १२३ कामाींच्या ननववदा सींधचका उपलब्ि झाल्या नाहीत 
असे चौकशी अहवालात नमूद आहे. 
(३) तथावप, एका कामाचे दोन वेळेस बबले उचल केल्याचे तपासर्ीत आढळून 
आलेले नाही. 
(४) जजल्हापररषदेने सवणसािारर् सभेच्या ननदेशानसुार चौकशी सममती स्थापन 
करून चौकशी केली असून चौकशी अहवाल सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये जजल्हा पररषद 
सवणसािारर् सभेस सादर करण्यात आला. त्यामध्ये आधथणक गैरव्यवहार आढळून 
आला नाही व चौकशी अहवालातील मुदयानसुार त्रु् ीस जबाबदार तत्कामलन 
सींबींधित अधिकारी/कमणचारी याींना नो्ीस देऊन खलुासे मागववले असता त्याींचे 
ववरुध्द ववभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. 
(५) सींबींधित अधिकारी/कमणचारी याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावीत 
करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त भागात शेततळयाांची िामे मांजूर िरिेबाबत 

(५२) *  १५९३९   श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त भागात मागेल त्याला शेततळे देण्याची घोषर्ा व 
ननर्णय मराठवाड्यातील दषुकाळी आढावा बैठकीत, वविीमींडळाच्या हहवाळी 
अधिवेशनात मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी तसेच मींत्रीमींडळाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, मराठवाड्यात ववशेषत: बीड जजल्ह्यातील दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींनी 
वारींवार शेततळयाींची मागर्ी करूनही त्याींना शेततळयाींची कामे मींजुर करण्यात 
आली नाही आणर् ननिी अभावी कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५-२०१६ या वषाणकररता शासनाने दषुकाळग्रस्त 
जजल्ह्यासाठी जजल्हा ननहाय ककती लक्षाींक हदलेला आहे, 
(४) असल्यास, दषुकाळग्रस्त भागात शेततळयाींची कामे मींजूर करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदय:जस्थतीत बीड जजल्ह्यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी 
योजने अींतगणत शेततळे कायणक्रम राबववण्यात येत आहे. त्यानुसार बीड जजल्ह्यास 
९८४ शेततळी मींजूर असून आतापयतं ४४ शेततळी पुर्ण झाली आहेत. ३६६ 
शेततळी प्रगतीपथावर आहेत. 
     बीड जजल्ह्यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजने अींतगणत 
प्रािान्याने शतेतळयाची कामे घेण्याबाबत सवण तहमसलदार व ग् ववकास 
अधिकारी याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) राज्यात मागेल त्याला शतेतळे योजना, हदनाींक १७/२/२०१६ च्या 
शासन ननर्णयानुसार अनदुान पद्धतीने राबववण्यात येत आहे. या योजने अींतगणत 
हदनाींक २९/२/२०१६ पासून Online अजण करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
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      सन २०१६-२०१७ मध्ये पहहल्या ्प्प्यात राज्यात ५१,५०० शतेतळयाींचा 
लक्षाींक देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ननिी Drought Mitigation 
Measures  अींतगणत मदत व पनुवणसन ववभागाकडून उपलब्ि करुन हदला 
जार्ार आहे. सन २०१५-२०१६ मध्ये रुपये ५० को्ी ननिी पुरवर्ी मागर्ीदवारे 
उपलब्ि होर्ार आहे. तर सन २०१६-२०१७ साठी रुपये २०७.५० को्ीची तरतूद 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िसई (जज.पालघर) पांचायत सममती क्षेत्रात विहहर बाांधण्यासाठी ममळालेल्या 
अनदुानाच्या रिमेचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५३) *  १७४७०   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) पींचायत सममती क्षेत्रात ववहहरी बाींिण्यासाठी अनदुान 
ममळालेल्या २ को्ी ८८ लाख रुपये शासकीय रकमेचा गैरव्यवहार केल्याचे व 
४१२ ववहहरी हरववल्याचे लेखापररक्षर् अहवालात हदनाींक १४ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील आठ जजल््यामध्ये शतिोटी िकृ्ष लागिड  
योजनेची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 

(५४) *  १६१६०   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील आठ जजल्ह्याींमध्ये दषुकाळावर मात करण्यासाठी शतको्ी 
वकृ्ष लागवड योजना राबववण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोट्यविी रुपये देवनूही या योजनेची प्रत्यक्ष 
अमींलबजावर्ी झाली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मराठिाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद ि औरांगाबाद येथे मुली ि महहलाांमध्ये 
ॲननमीया ि हहमोग्लोबबनची िमतरता हदसून आल्याबाबत 

(५५) *  १८१२०   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद व औरींगाबाद येथे दषुकाळी 
पररजस्थती असल्याने अशुध्द पार्ी, अपुरा आहार व पोषक आहाराचा अभाव 
असल्याने ८७ ते ८९ ्क्के मुली व महहलाींमध्ये ॲननमीया व हहमोग्लोबबनची 
कमतरता हदसून आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये डडसेंबर, २०१५ अखेर नोंदर्ी झालेल्या एकूर् गरोदर 
माताींपैकी लातूर जजल्ह्यात ७७ ्क्के, बीड जजल्ह्यात ६७ ्क्के, उस्मानाबाद 
जजल्ह्यात ८१ ्क्के व औरींगाबाद जजल्ह्यात ५१ ्क्के गरोदर माताींमध्ये 
रक्तक्षय असल्याचे DHIS-२ च्या अहवालावरुन आढळून आले. 
(२) रक्तक्षयाच्या प्रनतबींिासाठी व उपचारासाठी खालीलप्रमारे् उपाययोजना 
करण्यात येतात :- 
     सवण गरोदर माताींची नोंदर्ी करुन नोंदर्ीसहीत ककमान ५ तपासण्या 
करण्यात येतात व त्याींच्या रक्तातील हहमोग्लोबबनची तपासर्ी केली जाते. 
रक्तक्षय प्रनतबींिात्मक व उपचारात्मक लोहयुक्त गोळया हदल्या जातात. तसेच 
गरोदरपर्ात जींतनाशक गोळयाही देण्यात येतात. तीव्र रक्तक्षय असर्ाऱया गरोदर 
माताींना मशरेदवारे ईंजे.आयनण सुक्रोज हदले जाते. गरोदर माताींना गरजेनुसार 
मोफत रक्त पुरवठाही करण्यात येतो. आरोग्य सेववका व आशा कायणकतीमाफण त 
गरोदर माताींना प्रसुतीपवूण व प्रसुतीपश्चात आहाराबाबत आरोग्य मशक्षर्ही देण्यात 
येते. 
     शाळेतील व शालाबाह्य सवण ककशोरवयीन मुलीींना रक्तक्षय होऊ नये 
याकरीता दर सोमवारी एक लोहयुक्त गोळी देण्यात येते. जींतववकार/जींतदोषासाठी 
वषाणतनू दोन वेळा जींतनाशक गोळयाही देण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

येिला तालुक्यातील (जज.नामशि) आरोग्य सांस्थाच्या 
 पदाांचा आिृनतबांध मांजूर िरण् याबाबत 

(५६) *  १४९७२   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथममक आरोग्य कें द्र, भारम तसेच उपकें द्र, णखडीसाठे व भुलेगाव (ता.येवला 
जज.नामशक) या नवीन मींजरू आरोग्य सींस्थाींची बाींिकामे पूर्ण होवनूही केवळ 
पदाींचा आकृतीबींि प्रलींबबत असल्यामुळे को्यविी रुपयाींच्या इमारती ववनावापर 
असल्यामुळे पदाींच्या आकृतीबींि मींजूर करण्याची लोकप्रनतननिीींनी माहे डडसेंबर 
२०१५ मध्ये मागर्ी करूनही अदयापही सदर आरोग्य सींस्था कायाणजन्वत झालेल्या 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     तथावप, सदर आरोग्य सींस्थेचे ७५ ्क्के बाींिकाम पूर्ण झालेले असून 
आकृतीबींिानसुार पदननममणतीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
(२) आकृतीबींिानुसार पदननममणतीची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िळिि तालुक्यातील (जज.नामशि) बालगहेृ बांद  

पडण्याच्या जस्थतीत असल्याबाबत 

(५७) *  १८२३०   श्री.नागो गािार :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळवर् तालुक्यातील (जज.नामशक) सुमारे दोन हजार अनाथ ननरािार 
बालकाींचे भोजन अनदुान आणर् कमणचाऱयाींचे वेतन बींद झाले असून बालकाींना 
साींभाळर्ारी बालगहेृ बींद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालकल्यार् सममती (बाल न्यायालय) कडून सुमारे १८०० ते 
२००० बालके वास्तव्य करीत असून बालकाींना साींभाळर्ाऱया २०० कमणचाऱयाींना 
वेतन देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालकाींचे तु् पुींजे अनदुानही गेली तीन वषाणपासून प्रलींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     तथावप, नामशक जजल्ह्यामध्ये एकूर् २३ स्वयींसेवा सींस्था असून यापकैी 
कळवर् तालुक्यात ५ स्वयींसेवी सींस्था कायणरत आहेत. सदर सींस्थाींना 
शासनाकडून पररपोषर् अनदुान व इतर प्रशासकीय खचाणसाठी सहाय्यक अनदुान 
देय आहे. यासाठी ववभागास उपलब्ि होर्ाऱया तरतदूीतून सींबींधित सींस्थाींना 
अनदुान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     या सींस्थाींतील नामशक जजल्ह्यात मींजूर लाभाथी सींख्या १९७० असून 
कळवर् तालुक्यातील लाभार्थयांची सींख्या ३४५ एवढी आहे. यापैकी सरासरी 
उपजस्थती नामशक जजल्हा व कळवर् तालुक्यात अनकु्रमे १५९५ व २५६ इतकी 
आहे. 
     बालगहृातील कमणचाऱयाींना शासनामाफण त वेतन / मानिन देण्यात येत नाही. 
तथावप बालगहृाींना इतर प्रशासकीय खचण (व्यवस्थापन अनुदान) देण्यात येतो. 
(३) सन २०१४-१५ मध्ये उपरोक्त सींस्थाींना रु. ५५.६१ लक्ष तर सन २०१५-१६ 
मध्ये रु.३३.१२ लक्ष एवढे अनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. 
(४) राज्यातील बालगहृाींना सहाय्यक अनदुान उपलब्ि होण्यासाठी रु. १५६.४४ 
को्ी इतक्या रक्कमेचा पुरवर्ी मागर्ी प्रस्ताव ननयोजन व ववत्त ववभागास 
सादर करण्यात आला होता, तथावप तो मींजूर होऊ शकला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
विदभच, मराठिाडा ि उिचररत महाराष्ट्र वििास मांडळाच्या 

 मशफारशीनुसार विशेष ननधी सुरु िरण्याबाबत 

(५८) *  १६९८९   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८२२ ला 
हदनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववदभण, मराठवाडा व उवणररत महाराषर ववकास मींडळाच्या मशफारशीनुसार 
ववशेष ननिी पुन्हा सुरु करण्यासींदभाणतील व्यवहायणता व पररर्ामकता 
तपासण्याकररता हदनाींक १० डडसेंबर, २०१५ च्या आदेशान्वये उच्चस्तरीय 
अधिकाऱयाींची सममती स्थापन करण्याचा शासनाने ननर्णय घेतला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीचा प्रकरर्ािीन अहवाल शासनास केव्हा सादर 
करण्यात येर्ार आहे व त्याबाबतची सदयजस्थती काय आहे, 
(३) त्याचप्रमारे् सन २०१४-१५ या आधथणक वषाणत हदनाींक ४ ऑगस््, २०१४ 
रोजीच्या शासन आदेशान्वये उपलब्ि करुन देण्यात आलेल्या ननिीपैकी 
ककती ननिी उवणररत महाराषर ववकास मींडळाकररता उपलब्ि करण्यात आला व 
त्यामिनू ककती ननिी कोंकर् ववभागासाठी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे, 
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(४) तसेच कोंकर् प्रदेश ववभागासाठी उपलब्ि करुन देण्यात आलेल्या एकूर् 
ननिी मिनू कोर्कोर्ती कामे करण्यात आली व त्याबाबतची सदय:जस्थती काय 
आहे ? 

 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२)  ववशेष ननिी सुरु कररे् गरजेचे आहे ककीं वा 
कसे याबाबतची व्यवहायणता व पररर्ामकता तपासण्याकररता शासन ननर्णय 
हदनाींक १० डडसेंबर, २०१५ अन्वये अपर मुख्य सधचव (ननयोजन), अपर मुख्य 
सधचव (ववत्त), अपर मुख्य सधचव (कृषी) व प्रिान सधचव (जलसींपदा) याींची 
सममती गहठत करण्यात आलेली आहे. सदर सममतीने अदयाप आपला अहवाल 
शासनास सादर केलेला नाही. 
(३) सन २०१४-१५ या आधथणक वषाणत उवणररत महाराषर ववकास मींडळास उपलब्ि 
करुन हदलेल्या रु. ६९२.९७ लक्ष ननिीपैकी रु. २८०.६३ लक्ष इतका ननिी कोकर् 
ववभागासाठी उपलब्ि करुन देण्यात आला होता. 
(४) कामाींची यादी खालीलप्रमारे् :- 

सन २०१४-१५ या आधथचि िषाचत विशषे ननधीांतगचत िोिि प्रदेश विभागास 
उपलब्ध िरून हदलेल्या ननधीमधून हाती घेण्यात आलेल्या िामाांचा तपमशल 

 
 

अ. क्र. िामाचे नाि सद्यजस्थती 
मसांधदुगुच 
१. कसवर् बौिवाडी येथे स्मशानभूमी शेड व 

ननवारा शेड बाींिरे् ता. कर्कवली 
काम पूर्ण 

२. बुरींबावड े मसद्धेश्वरवाडी येथे बोअरवेलवरून 
लघु नळ पार्ीपुरवठा योजना कररे् ता. 
देवगड    

काम पूर्ण 
 

रत्नाधगरी 
३. मौजे बापेरे झोरेवाडी येथे मसमें् बींिारा 

बाींिरे्, ता. लाींजा  
७०% ्क्के काम पूर्ण 
उवणररत काम प्रगतीत 

४. मौजे माथेगुजर गावठार्वाडी येथे नळ 
पार्ीपुरवठा योजना कररे् ता. दापोली  

पाईप पुरवठा पूर्ण 
उवणररत काम प्रगतीत 
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रायगड 
५. रामराज कोळीवाडा स्मशानभूमीवर 

पाण्याच्या ्ाकीची व्यवस्था कररे् ता. 
अमलबाग 

काम पूर्ण 
 

६. जावळी हायस्कूल पररसरात नळ पार्ीपुरवठा 
योजना कररे् ता. मार्गाव  

काम पूर्ण 

७. मौजे आींबवड े णखींडवाडी नळ पार्ीपुरवठा 
योजना ववस्तारीकरर् कररे्, ता. महाड 

काम पूर्ण 

८. मौजे नानेघोळ येथे स्मशानभूमी बाींिरे्, ता. 
पोलादपूर     

सींरक्षक मभींतीचे काम 
पूर्ण झाले आहे. उवणररत 
काम १५ हदवसात पूर्ण 
करून घेण्यात येत आहे. 

ठािे  
९. गाळे पा्ीलपाडा येथे वपण्याच्या पाण्याची 

ववहहर बाींिरे्, ता. वाडा  
ननववदा स्तरावर आहे. 

१०. बोंडशेते (मेदी) येथील के.्ी. बींिाऱयालगत 
सींरक्षक मभींत बाींिरे्, ता. मुरबाड 

काम पूर्ण 

११. ररकामवाडी (ढाढारे) या  आहदवासी वस्तीत 
ववहहर खोदरे्, ता. शहापूर    

अींनतम ्प्प्यात 
 

१२. खींडूचीवाडी (वेहकोळी बु.) या आहदवासी 
वस्तीत ववहहर, ता. शहापूर    

अींनतम ्प्प्यात 
 

१३. कृषर्ाची वाडी वेहकोळी बु. या आहदवासी 
वस्तीसाठी ववहहर, ता. शहापरू    

अींनतम ्प्प्यात  
 

१४. अींबजे येथे आहदवासी कातकरी वस्तीसाठी 
ववहहर, ता. शहापूर    

अींनतम ्प्प्यात 
 

१५. भाींगवाडी (माळ) येथील आहदवासीींसाठी तेल 
मशीनसाठी जनरे्र, ता. मुरबाड 

काम पूर्ण 

१६. मोरोशी या आहदवासी वस्तीतील प्राथममक 
आरोग्य कें द्रासाठी साहहत्य, ता. मुरबाड 

काम पूर्ण 

१७. मशसेवाडी-डोंगरवाडी येथे नळ पार्ी 
योजनेच्या ्ाक्या बसववरे्, ता. मुरबाड    

अींनतम ्प्प्यात 
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१८. आहदवासी वस्ती मशसेवाडी येथील 
ग्रामस्थाींना मासेमारीसाठी साहहत्य, ता. 
मुरबाड 

काम पूर्ण 

१९. न्याहाडीपाडा-कातकरीवाडी येथील 
कातकऱयाींना मासेमारीसाठी साहहत्य, ता. 
मुरबाड 

काम पूर्ण 

२०. वाकळवाडी (खु् ल) येथील वाहून गेलेला 
बींिारा पुन्हा बाींिरे्, ता. मुरबाड 

काम पूर्ण 

२१. मुरबाड तालुक्यातील म्हसा कें द्रामिील 
जजल्हा पररषद शाळा पा्गाव, म्हसा व 
काव्होक येथील इ. ५वी ते ७ वी च्या 
ववदयाथीनीींसाठी सायकल पुरववरे् 

काम पूर्ण 

मुांबई उपनगर 
२२. एल.बी.एस मागण, भाींडूप पजश्चम येथील हहींद ू

स्मशानभूमीसाठी ्ॉयले् ब्लॉक बाींिरे् 
 
 
 
 
 
सदर १० कामाींची 
ननववदा प्रकक्रया सुरू. 

२३. एल. बी. एस. मागण भाींडूप पजश्चम येथील 
गुजराती स्मशानभूमीचे सुशोमभकरर् 
कररे्    

२४. एल. बी. एस. मागण भाींडूप पजश्चम येथील 
गुजराती स्मशानभूमीसाठी पाण्याची लाईन 
्ाकरे् 

२५. कसाईवाडा, कुलाण येथे हहींद ूस्मशानभूमीसाठी 
शेड बाींिरे् 

२६. इींहदरानगर मींडळ येथे महहलाींसाठी ्ॉयले् 
ब्लॉक बाींिरे् 

२७. इींहदरानगर मींडळ येथे महहलाींसाठी ्ॉयले् 
ब्लॉक बाींिरे्  

२८. प्लॉ् नीं. ४४, मशवाजीनगर गोवींडी येथे 
्ॉयले् ब्लॉक    

२९. मुजस्लम स्मशानभूमी गोवींडी येथे पाण्याची 
लाईन ्ाकरे् 



60 

३०. प्लॉ् नीं. ३४, रोड नीं. १२, गोवींडी येथे 
महहलाींसाठी ्ॉयले् ब्लॉक बाींिरे्    

 

३१. प्लॉ् नीं. ३४, रोड नीं.१२, गोवींडी येथे 
्ॉयले् ब्लॉक बाींिरे्    

 

----------------- 
तलासरी तालुक्यात (जज.पालघर) इांहदरा आिास योजनेंतगचत राबविण्यात 

 आलेल्या घरिुल योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(५९) *  १५८२१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तलासरी तालुक्यात (जज.पालघर) इींहदरा आवास योजनेंतगणत राबववण्यात 
आलेल्या घरकुल योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलासरी तालुक्यातील आमगाव/अच्छाड गु्रप ग्रामपींचायतीत सन 
२०११-१२ मध्ये १८६ लाभार्थयानंा शासनाच्या ननर्णयानुसार मींजूर करण्यात 
आलेल्या घरकुलाींची कामे माचण, २०१२ आिी पूर्ण करण्याचे बींिन असतानाही 
चार वषे उल्ूनही अपूर्ण जस्थतीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने लाभार्थयाणना घरकुले उपलब्ि करुन 
देण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
     तथावप, तलासरी तालुक्यातील आमगाव/अच्छाड गु्रप ग्रामपींचायतीत सन 
२०११-१२ मध्ये घरकुले मींजरू झालेली नसून सन २०१२-१३ मध्ये १८६ घरकुले 
मींजूर झालेली आहेत. इींहदरा आवास योजनेच्या मागणदशणक सूचनानुसार घरकुलाींचे 
बाींिकाम पहहला हप्ता मींजरू झाल्यापासून २ वषाणच्या कालाविीत पूर्ण कररे् 
आवश्यक आहे. त्यामुळे सन २०१२-१३ मध्ये मींजूरी हदलेल्या घरकुलाींचे बाींिकाम 
माहे माचण, २०१४ पयतं पूर्ण होरे् अपेक्षक्षत आहे. लाभार्थयानंीच घरकुलाचे 
बाींिकाम उमशरा सुरु केल्याने १२ घरकुले अपूर्ाणवस्थेत आहे. 
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(३) होय. 
(४) सदर १८६ घरकुलाींपकैी १७४ घरकुले पूर्ण आहेत. अपूर्ण १२ घरकुलाचे 
बाींिकाम उमशरा सुरु केल्याने बाींिकाम अपूर्ाणवस्थेत आहे. सदरच्या १२ 
लाभार्थयानंा माचण, २०१६ पवूी घरकुले पूर्ण करण्यासाठी प्रवतृ्त करण्यात येत 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोठारी (ता.बल्लारपूर, जज.चांद्रपूर) गािातील फुले-आांबेडिर  
साांस्िृनति भिनाची दरूिस्था दरू िरण्याबाबत 

(६०) *  १५६९८   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोठारी (ता. बल्लारपूर जज.चींद्रपूर) गावामध्ये ८ लाख रुपये खचण करुन 
बाींिलेले फुले-आींबेडकर साींस्कृनतक भवनाची स्थाननक ग्रामपींचायतीच्या दलुणक्षामुळे 
दरुवस्था झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सममती याींचे माफण त चौकशी करण्यात आली 
असून ग्रामपींचायतीने साींस्कृत ज क भवनाचे दरुुस्तीचे कामा करीता रु. २५,०००/- 
चे अींदाजपत्रक सामान्य फीं डातनू तयार करुन साींस्कृत ज क भवनाची डागडुजी, 
दारे, णखडक्या वा रींगरींगो्ी इत्यादी कामे करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. 
सदर कामावर रु. २५,०००/- खचण झालेला आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

----------------- 
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मी.गोळेगाि (प.ि.) (ता.लोहा, जज.नाांदेड) येथे सामाजजि िनीिरि िामाच्या 
हजेरीपत्रिािर बालिे ि अपांगाांची नािे असल्याबाबत 

(६१) *  १५०६९   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.गोळेगाव (प.क.) (ता.लोहा, जज.नाींदेड) येथे सामाजजक वनीकरर् 
ववभागाकडून करण्यात येर्ाऱया कामाच् या हजेरीपत्रकावर लहान बालके व अपींग 
व्यजक्तींची बोगस नावे असल्याचे व लागवड अधिकाऱ याने दोन लहान बालकाींची 
नावे हजेरीपत्रकावर घातल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ ि अिोला जजल्हयात जलमशिार योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(६२) *  १४८२२   श्री.माणििराि ठािरे :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यात माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
जलयकु्त मशवार योजनेत गैरव्यवहार झाला या तक्रारीची चौकशी करण्याच्या 
सूचना डी.पी.डी.सी. (जजल्हा ननयोजन सममती) च्या बठैकीमध्ये करण्यात आल्या, 
हे खरे आहे काय, 
(२) शासनाने शतेकऱ याींसाठी करोडो रुपये खचण करून जलयुक्त मशवार अमभयान 
कोरडवाहू योजना सुरु केली असून यवतमाळ जजल्हयात व पातूर (जज.अकोला) 
तालुक्यात कृवष ववभागाच्यावतीने सुरु करण्यात आलेल्या कामात गैरव्यवहार 
झाला असून या सवण कामाींची चौकशी करण्याबाबत पींचायत सममतीच्या मामसक 
सभेत ठराव करण्यात आला असल् याचे हदनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जलयकु्त मशवार योजनेतील ज्या कामात गैरप्रकार झाला असेल याबाबत 
लेखी माहहती दयावी जेरे्करुन सदर कामाींची स्वतींत्र पथकाकडून चौकशी करता 
येईल अशा सूचना जजल्हा ननयोजन सममतीच्या अध्यक्षाींनी जजल्हा वावषणक सभेत 
हदल्या आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     पातूर (जज.अकोला) तालुक्यात हदनाींक ७/९/२०१५ रोजी पींचायत सममती 
पातूर येधथल सभेत तालुका कृषी अधिकारी, पातूर हे सभेस गैरहजर राहत असून 
सभागहृात माहहती सादर करत नाहीत असा आक्षेप नोंदववण्यात आला असून 
ठराव क्र.३ नसुार अध्यक्ष तथा सभापती पींचायत सममती पातूर याींनी त्याींचे 
समक्ष कामाची चौकशी कररे्बाबत ठराव घेतला आहे. यवतमाळ जजल्ह्यात अशा 
प्रकारचा ठराव घेण्यात आलेला नाही. 
(३) नाही. 
     जजल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अकोला याींनी तालुका कृषी अधिकारी 
याींना शासनामाफण त राबववण्यात येर्ाऱया ववववि योजनाींची माहहती पींचायत 
सममती सदस्याींना लेखी स्वरुपात पुरववण्यात यावी तसेच यापढेु सभेस हजर 
राहून योजनाींची माहहती दयावी व भववषयात अशा प्रकारची तक्रार उद्धवर्ार नाही 
याची दक्षता घ्यावी असे कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बोलीपांचतन (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) येथील प्राथममि आरोग्य  
िें द्राला ग्रामीि रुग्िालयाचा दजाच देिेबाबत 

(६३) *  १४९१८   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोलीपींचतन (ता.श्रीविणन, जज.रायगड) येथे रायगड जजल्हा पररषदेचे प्राथममक 
आरोग्य कें द्र गेल्या ५० वषांपासून कायणरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढती लोकसींख्या, पररसरात वाढलेल्या पयण् काींची सींख्या व हदघी 
पो ण्चा ववस्तार याचा ववचार करता येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राला ग्रामीर् 
रुग्र्ालयाचा दजाण देण्याची मागर्ी ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. बोलीपींचतन (ता.श्रीविणन, जज.रायगड) येथे 
प्राथममक आरोग्य कें द्र सन १९८९ पासून कायणरत आहे. 
(२) बोलीपींचतन येथील ग्रामस्थाींनी प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या जागी ग्रामीर् 
रुग्र्ालय सुरु करण्याबाबत मागर्ी तत्कालीन मा.मींत्री, जलसींपदा तथा 
पालकमींत्री याींना केलेली होती. तत्कालीन मा.मींत्री, जलसींपदा तथा पालकमींत्री, 
रायगड याींनी बोलीपींचतन येथील ग्रामस्थाींच्या ववनींतीच्या अनुषींगाने त्याींचे 
ननवेदनावर योग्य ती कायणवाही करण्याचे ननदेश हदले होते. 
(३) सन २००१ च्या लोकसींख्या व इतर भौगोमलक ननकषाींवर आिारीत आरोग्य 
सींस्था स्थापनेच्या बहृत आराखड्यास हदनाींक १७.१.२०१३ व हदनाींक ९.६.२०१४ 
च्या शासन ननर्णयान्वये मींजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बोलीपींचतन येथील 
प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या शे्रर्ीविणनाचा समावेश नाही. बहृत आराखडा 
मींजूरीनींतर आरोग्य सींस्था स्थापनेसाठी/शे्रर्ीविणनासाठी लोकप्रनतननिीींकडून 
शासनास प्राप्त झालेल्या मागण्याींच्या सींदभाणतील िोरर्ात्मक ननर्णय अदयाप 
घेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

 

ठािे जजल््याच्या वििास आराखडयास ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(६४) *  १५५५६   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) सन २०१६-१७ या आधथणक वषाणतील ठारे् जजल्हयाच्या ४४५ को्ीींच्या ववकास 
आराखड्यास मा.पालकमींत्री याींच्या उपजस्थतीत जजल्हा ननयोजन सममतीच्या 
(डीपीसी) बैठकीत मींजूरी ममळाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववकास ननिी उभारण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) सन २०१६-१७ या आधथणक वषाणसाठी शासनाने 
कळववलेल्या आधथणक मयाणदेत जजल्हा वावषणक योजना (सवणसािारर्) करीता 
रु.२६५.७४ को्ी, आहदवासी उप योजना क्षेत्र (TSP) करीता रु.९१.२३ को्ी, 
आहदवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील (OTSP) करीता रु.२५.२१ को्ी, अनुसूधचत 
जाती उपयोजना (SCP) करीता रु.६२.८७ को्ी याप्रमारे् एकूर् रु.४४५.०५ को्ी 
रक्कमेच्या आराखड्यास जजल्हा ननयोजन सममती, जज.ठारे् ने हदनाींक ७/१/२०१६ 
रोजी झालेल्या बैठकीत मींजूरी हदली आहे. 
     हदनाींक १/३/२०१६ रोजी ठारे् जजल्ह्याचा जजल्हा वावषणक योजना 
(सवणसािारर्) सन २०१६-१७ करीताचा प्रारुप आराखडा अींनतम करण्यासींदभाणत 
मा.मींत्री (ननयोजन) याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बठैक झाली असून 
सदय:जस्थतीत जजल्हा वावषणक योजना (सवणसािारर्), सन २०१६-१७ जज.ठारे् 
साठी एकूर् रुपये २६६.८७ को्ी रक्कमेचा अींनतम ननयतव्यय मींजूर करण्यात 
आला आहे. सन २०१६-१७ या आधथणक वषाणकरीता ठारे् जजल्ह्यासाठी सदर 
ननयतव्ययासह अहदवासी उप योजना क्षेत्र (TSP) करीता रु.९१.२३ को्ी, 
आहदवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील (OTSP) करीता रुपये २५.२१ को्ी, अनुसूधचत 
जाती उपयोजना (SCP) करीता रु.६२.८७ को्ी याप्रमारे् एकूा रु.४४६.१८ को्ी 
रक्कमेचा अींनतम ननयतव्यय सन २०१६-१७ च्या अथणसींकल्पीय अधिवेशनात 
वविानमींडळाच्या मींजूरीसाठी प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल्हयातील ऊसाची वपिे पाण्यािाचनू िरपनू गेल्याबाबत 

(६५) *  १५५३९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हयातील सीना-माढा उपसा मसींचन योजना, कालवा, भीमा सीना 
जोड कालवा, भीमा काठ, सीना काठ यावरील ऊस वपके पाण्यावाचनू करपनू 
गेली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊस जळून जात असल्यामुळे ऊसाचे वजन घ्ून उत्पन्नात घ् 
झाल्याने शेतकऱयाींचे आधथणक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी पाण्याचा व शतेकऱयाींचा प्रश्न सोडववण्याबाबत 
शासनाने काय कायणवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५ मिील सोलापूर जजल्यातील पजणन्यमान सरासरीच्या एकूर् 
५३% झाले आहे. तसेच उजनी जलाशयात पार्ीसाठा न झाल्याने पाण्याअभावी 
ऊस वाढीवर व उत्पादकतेवर प्रनतकूल पररर्ाम झाल्याचे हदसून आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ऊस वपक कापर्ी प्रयोग खरीप हींगाम सन २०१५-१६ मिील ननषकषाणनसुार 
सरासरी २० ्क्के उत्पादनात घ् झाली आहे. 
(३) ऑक््ोबर २०१५ अखेर पयतं उजनी िरर्ात पुरेसा पार्ीसाठा झाला 
नसल्याने मसींचनासाठी पार्ी सोडण्यात आलेले नाही. सदर बाब ही नैसधगणक 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मनमाड (जज.नामशि) येथील उपजजल्हा रुग्िालयात प्रसूतीसाठी  
आलेल्या महहलेची पशैासाठी अडिििू िेल्याबाबत 

(६६) *  १७१५१   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मनमाड (जज.नामशक) येथील उपजजल्हा रुग्र्ालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या 
गोपाळवाडी (ता.येवला) येथील एक गरीब महहलेची डॉक््राींनी पैशासाठी अडवर्कू 
केल्याची घ्ना घडली असून या डॉक््रवर कारवाई करण्याची मागर्ी आरोग्य 
सममतीचे सदस्य याींनी केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित डॉक््रवर कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
     डॉक््राींनी गरीब महहलेची पैशासाठी अडवर्कू केली नसून या कधथत 
घ्नेबाबत सींबींधित डॉक््रवर कारवाई करण्याची मागर्ी आरोग्य सममतीच्या 
सदस्याींनी केल्याचे आढळून आले नाही. परींतु या अनषुींगाने दैननक सकाळ या 
वतणमानपत्रात हदनाींक २.९.२०१५ रोजी बातमी प्रमसद्ध झाली होती. या बातमीच्या 
अनषुींगाने ननवासी वैदयकीय अधिकारी (बाह्यसींपकण ) याींनी चौकशी केली असून 
सदर चौकशीत महहलेची डॉक््राींनी पैशासाठी अडवर्कू केली नसल्याचे 
ननदशणनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यात जलयकु्त मशिार योजनेची प्रलांबबत िामे पूिच िरण्याबाबत 

(६७) *  १७३८९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यात हदनाींक १ मे, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, २०१५ पयतं 
जलयकु्त मशवार योजनेची ककती कामे हाती घेण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्ह्यातील कळींब, राळेगाव इत्यादी भागात लोकप्रनतननिीच्या 
हस्ते उदघा्न करुन कोर्तेच काम सुरु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने प्रलींबबत असलेली कामे करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) जलयुक्त मशवार अमभयाींनाींतगणत यवतमाळ जजल्ह्यात 
१ मे, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, २०१५ पयतं १०१० उपचाराची कामे करण्यात आली 
आहेत. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौजा अींतरगाव ता.राळेगाव व मौजा कळींब ता.कळींब येथील कामाींचे 
उदघा्न करण्यात आले आहे. तथावप, राळेगाव तालुक्यात कोर्तेच काम     
हद. १ मे, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, २०१५ करण्यात आलेले नाही. राळेगाव 
तालुक्यात माचण, २०१५ अखेर ४ मसमें् नाला बाींि, ४ ढाळीचे बाींि व १ नाला 
खोलीकरर् इ.कामे पूर्ण करण्यात आली असून ४९ कामाींचे पुढील कालाविीत 
ननववदा प्रक्रीया पुर्ण करण्याचे ननयोजजत आहे.  
      मौजा कळींब, ता.कळींब येथे हदनाींक १ मे, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, २०१५ 
अखेर १३ जुन्या मसमें् नाला बाींिाचे खोलीकरर् पवूण करण्यात आले असून ५४ 
कामाींचे पढुील कालाविीत ननववदा प्रकक्रया पुर्ण करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िनपालाांना िनक्षेत्रपाल म्हिनू पदोन्नती देण्याबाबत 

(६८) *  १८६२४   श्री.हररमसांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पररववक्षािीन वन पररक्षेत्र अधिकारी याींना क्षेबत्र य प्रमशक्षर् प्राप्त न 
करताच वनक्षेत्रपाल म्हर्नू हदलेल्या पदोन्नतीमुळे सदरपदाच्या पदोन्नतीस पात्र 
असलेल्या वनपालाींना या पदोन्नती पासून वींधचत राहावे लागर्ार असल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य फॉरेस्् डवे्हलपमें् कॉपोरेशन मिील 
महासींघाने मा.वने मींत्री याींना हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     वनपाल सींवगाणतनू वनक्षेत्रपाल सींवगाणतील पदोन्नतीची पदे पूर्णपरे् 
भरण्यात आलेली आहेत. 
(२)  खरे आहे. 
(३) एफ.डी.सी.एम.मलमम्ेड मिील पररववक्षािीन वनक्षेत्रपाल याींना वनक्षेत्रपाल या 
पदावर पदस्थापना अदयाप करण्यात आली नाही. तथावप, वनपाल सींवगाणतून 
वनक्षेत्रपाल सींवगाणतील पदोन्नतीची पदे पूर्णपरे् भरण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

-------------------------------- 
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राधानगरी (ता.जज.िोल्हापूर) येथील तळुशी प्रिल्पाच्या िाठािर िसलेल्या 
गािाांतील लोिाांना तराफािरुन प्रिास िरािा लागत असल्याबाबत 

(६९) *  १५५०२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािानगरी (ता.जज.कोल्हापूर) येथील तुळशी प्रकल्पाच्या काठावर वसलेल्या 
मोहहतेवाडी, खामकरवाडी ग्रामस्थाींचा तराफ्यावरचा िोकादायक प्रवास अजनूही 
सुरु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारर्ास्तव या वसाहतीतील ग्रामस्थाींना रस्ता, दवाखाना, 
मशक्षर्, एस्ी सुवविा अभावी अनेक समस्याींचा सामना करावा लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच लहान मुलाींना मशक्षर्ासाठी लाकडी तराफ्यातून प्रवास करावा लागत 
असल्याने मुलाींचे जीवन िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सींबींधित ग्रामपींचायतीींना तराफ्यातनू िोकादायकररत्या वाहतकू करण्यास 
मनाई असल्याबाबत जजल्हापररषदेकडून सूचना केलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नामशि जजल््यात तटुीच्या क्षेत्रास अनतररक्त पािी उपलब्ध िरण्याबाबत 
(७०) *  १८३३५   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वतैरर्ा या दक्षक्षर्वाहहनी नदीचे ठारे् जजल्ह्यातुन समुद्राला जाऊन ममळर्ारे 
पार्ी व वपींजाळ तसेच गारगाई या उपनदयाींचे, उपखोऱयात उपलब्ि असलेले ५ 
्ी.एम.सी. पार्ी नामशक जजल्ह्याला उपलब्ि करून देरे्चे अनुषींगाने राषरीय 
जलववकास प्राधिकरर्ाच्या (एन.डब्ल्यु.डी.ए.) अधिकाऱयाींनी माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान नामशक येथे मेरी या सींस्थेस भे् देऊन पाहर्ी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे अनुषींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(३) असल्यास, नामशक जजल्ह्यात तु् ीच्या क्षेत्रास अनतररक्त पार्ी उपलब्ि 
व्हावे, या अनुषींगाने प्रस्ततु मलींक योजना व अन्य पजश्चमवाहहनी नदयाींवरील 
वळर् योजनाींबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) होय, अींशत: खरे आहे. 
     ननयोजन व जलववज्ञान, नामशक कायाणलयाकड े अधिशासी अमभयींता 
(Executive Engineer) राषरीय जलववकास प्राधिकरर्, नामशक याींनी   
वैतरर्ा-गोदावरी (मुकरे्/दारर्ा) या जोड प्रकल्पाच्या Revised Prefeasibility 
Report साठी पजणन्यमापक कें द्राच्या आिारसामग्रीची मागर्ी हदनाींक ६/१/२०१६ 
रोजी केली आहे.    
     वरील आिारसामग्रीच्या मागर्ी सींदभाणमध्ये राषरीय जलववकास प्राधिकरर्, 
नामशक येथील अधिकारी हदनाींक ७/१/२०१६ रोजी ननयोजन व जलववज्ञान 
कायाणलयामध्ये चचेसाठी उपजस्थत होते. सदर माहहती उपलब्ि करून देण्याची 
कायणवाही ननयोजन व जलववज्ञान कायाणलया अींतगणत कायणकारी अमभयींता, 
जलहवामान आिार सामग्री प्रकक्रया ववभाग नामशक याींचेमाफण त सुरु आहे. 
(३) वतैरर्ा-गोदावरी (मुकरे्/दारर्ा) या जोड प्रकल्पाच्या Revised 
Prefeasibility Report तयार करण्याबाबतची ववनींती शासनाने राषरीय जल 
ववकास अमभकरर्, नवी हदल्ली याींचेकड ेहदनाींक २० एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्वये 
केली आहे.  त्याचप्रमारे् सदरहू योजनेबाबतची शेरे पतूणता व अनतररक्त माहहती 
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राषरीय जल ववकास अमभकरर्, नवी हदल्ली याींचेकड ेहदनाींक २० ऑगस््, २०१५ 
रोजी पाठववण्यात आलेली आहे. 
     दमर्गींगा (एकदरे) ते गोदावरी खोरे या राज्याींतगणत नदी जोड प्रकलपाच्या 
व्यवहायणता अहवालानुसार गोदावरी खोऱयात वळववण्यासाठी उपलब्ि होर्ारे पार्ी 
१४३ दलघमी (५.०५ अघफु) आहे या योजनेचा व्यवहायणता अहवाल राषरीय 
जलववकास अमभकरर्ास तयार केलेला असून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
कररे्बाबतची ववनींती राज्य शासनाने हदनाींक १२/३/२०१५ रोजी राषरीय 
जलववकास अमभकरर्ास केलेली आहे. 
     तसेच पजश्चम वाहीनी नदयाींचे समुद्रात वाहून जार्ारे पार्ी गोदावरी 
खोऱयात वळववण्याच्यादृष्ीने वळर् योजनाींची कामे ववववि ्प्प्यावर 
प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रोजगार हमी योजनेतून मांजरू झालेल्या विहीरीचे िाम िरिाऱया मजुराांना  
िेिळ दोन मस्टरचे पैसे अदा िरण्यात आल्याबाबत 

(७१) *  १६५९३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्री वासुदेव नामदेव इींगळे हे अपींग असून त्याींना महात्मा गाींिी राषरीय 
ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेअींतगणत पींचायत सममती, शेगाींव माफण त ववहीर मींजूर 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हदनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी मजुराींचे जॉब काडण ग्रामसेवकाने 
तयार केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाभार्थयाणच्या ववहीरीचे एकूर् ३६ फु् खोल खोदकाम झाले असून 
त्याबाबत त्या मजूराींना केवळ दोनच मस््रचे पैसे अदा करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) होय, 
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(३) हे खरे नाही. सदर मसचींन ववहहरीसाठी एकूर् १५ मस््र काढलेले असून 
अकुशल रक्कम रुपये ८३७०६/- मजुराींना अदा करण्यात आली आहे. 
(४) ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सममती, शेगाींव याींनी चौकशी केली असता, 
कामाचे मुल्याींकनानसुार सवण रक्कम अदा केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठािे) तालुक्यातील पांतप्रधान ग्रामसडि  

योजनेची िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत 
(७२) *  १६६९४   श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जज.ठारे्) तालुक्यातील ्ाकीपठार, आप्े खरीड, कानवे ते मूगाव 
या १०.१७५ ककमीच्या अींतराला पींतप्रिान ग्रामसडक योजनेंतगणत मींजूरी देण्यात 
आली असून सदरहू एमडीआर ६३ या रस्त्याींसाठी भारत सरकारच्या ग्रामीर् 
ववकास यींत्ररे्कडून ५० को्ी २ लाख ८ हजार ७२१ रूपयाींचे अथणसहाय्य ममळाले 
असून ५ वषे दरुूस्ती देखभालीसाठी ५ को्ी ३ लाख २३ हजार १३७ रूपये इतका 
ननिी प्राप्त झाला असून हदनाींक २८ जुलै, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास सदर 
रस्त्याींचे काम सुरू झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींचे मातीकाम (३६७४६ मी) जीएसबी (५०३.१५ मी) 
खडीकरर् (गे्रड २¹४४६३१ मी) डाींबरीकरर्, कारपे्, सीलको्सह (३२२२५ मी) 
कालक्री्ीकरर् (१८५० मी) व एकूर् १५ मोठया असे कामाींचे स्वरूप असलेला हा 
रस्ता ठारे् येथील आवी कॉन्रॅक्् कीं पनीला हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदाराींच्या व अधिकाऱ याींच्या दलुणक्षपर्ामुळे पींतप्रिान ग्रामसडक 
योजनेंतगणत सुरू असलेले सदर काम प्रलींबबत असून खडी उखडून वर आल्याने 
गाडयाींना अपघात होरे् व प्रवाशाींना मर्क्याींचे त्रास सुरु झालेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामस्थाींनी गत १ वषाणपासून उप अमभयींता, पींतप्रिान ग्रामसडक 
योजना, ठारे् पररसर, कायणकारी अमभयींता, जजल्हापररषद सावणजननक बाींिकाम 
ववभाग, मा. ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनादवारे तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
    तथावप, प्रश्नाींककत कामाची ननववदा ककीं मत रु. ५ को्ी २८ हजार असून ५ 
वषाणच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी रु.५३,२३,१२७/- एवढी रक्कम मींजूर आहे. 
(२) सदर रस्त्याचे काम मे.आर.व्ही.कन्स्रक्शन कीं पनी, ठारे् याींना हदले आहे. 
(३) कें द्र शासनाकडून राज्यास मींजूर कायणक्रमाच्या प्रमार्ात अत्यल्प ननिी प्राप्त 
झाल्यामुळे योजनेतील कामाींच्या गतीवर पररर्ाम झाला आहे. 
(४) प्रश्नाींककत रस्त्याची खडी उखडल्याची तक्रार हद.२५ जानेवारी, २०१६ रोजी 
प्राप्त झाली आहे. तदनींतर सदर रस्ता दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून 
सदर कामाकरीता आदयापपयतं रु.२३३.२३ लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(५) व (६) राज्य गुर्वत्ता ननरीक्षक याींनी सदर काम समािानकारक अमभप्राय 
हदले असून पावसाळयापूवी सदर काम पूर्ण करण्याचे ननयोजजत आहे. 

----------------- 
राज्यातील बालसुधारगहृाच्या सुरक्षबेाबत 

(७३) *  १६९५४   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.शरद रिवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे :  सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववि सींघषणग्रस्त मुले व बालसुिारगहृातील बालके पळून 
जाण्याच्या घ्ना वाढत असल्याने बालसुिारगहृाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न ननमाणर् 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बालसुिारगहृाच्या सुरक्षेबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही वा 
उपाययोजना करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     महहला व बाल ववकास ववभागाींतगणत असलेल्या राज्यातील बाल सुिारगहेृ 
(ननरीक्षर्गहेृ) यातील बालके पळून जाण्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घडलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोििातील नतलारी पाटबांधारे प्रिल्पाच्या डाव्या ि उजव्या  
िालव्यातील वपचीांगची िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत 

(७४) *  १७०३३   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकर्ातील नतलारी पा्बींिारे प्रकल्पाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातील 
वपचीींगची कामे ननकृष् दजाणची झालेली आहेत त्यामुळे कालव्याला वववरे पडू 
लागल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननकृष् कामाींची चौकशी करून सींबींधित अधिकारी व ठेकेदार 
याींच्यावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) वपचीींगची कामे ननकृष् दजाणची झाल्यामुळे कालव्याला 
वववरे पडू लागली आहेत हे खरे नाही. तथावप नतलारी डावा कालवा व उजवा 
कालव्याची मातीकामे व बाींिकामे पूर्ण होऊन बराच कालाविी उल्ला आहे. 
डाव्या कालव्यावरील सा.क्र.८/८१५, ८/३५०, ७/५२० व उजवा कालावा सा.क्र. 
१७/६६० मी. येथील नमलका मोरीला पाईपच्या जॉईं्मिील गळतीमुळे पाईपीींग 
होऊन वववर सदृश खड्ड े ननमाणर् झाले होते. सदर हठकार्ी तातडीने आवश्यक 
दरुुस्ती करण्यात आली असून कालव्यातनू पार्ी प्रवाह सुरळीत करण्यात आला 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बुलढािा जजल््यातील लघु पाटबांधारे योजना ि िोल्हापूरी पध्दतीचे बांधारे 
खडिपूिाच प्रिल्पाचा भाग म्हिनू समािेश िरण्याबाबत 

(७५) *  १७२००   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बुलढार्ा जजल्ह्यातील खडकपुर्ाण प्रकल् पाचे लाभक्षेत्रातील लघु पा्बींिारे 
योजना व कोल्हापूरी पध्दतीचे बींिारे खडकपूर्ाण प्रकल्पाचा भाग म्हर्नू समावेश 
करुन घेरे्बाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान लेखी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पत्रावर ननर्णय घेऊन सदर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील लघ ू
पा्बींिारे योजना व कोल्हापूर पध्दतीचे बींिारे या प्रकल्पाचा भाग म्हर्नू 
समावेश करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.मींत्री जलसींपदा महाराषर राज्य याींनी हदनाींक ०३.०२.२०१६ रोजी मींत्रालय 
मुींबई येथे सींबींधित लोकप्रनतननिीींसोबत बठैक घेतलेली आहे. सदर बैठकीत 
लोकप्रनतननिीच्या मसींचनाच्या मागण्याचा ववचार करता, जलननयोजनाचा सुक्ष्म 
मसींचनाचा समावेश करुन फेर ननयोजन करता येईल काय याबाबत तपासण्याच्या 
सुचना मा.मींत्री (जलसींपदा) याींनी हदल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय व्याघ्र सांिधचन प्राधधिरिाच्या अहिालामुळे ताडोबा-अांधारी व्याघ्र  

प्रिल्प बांद पडण्याच्या मागाचिर असल्याबाबत 
(७६) *  १७३५२   श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनला लागून वाहर्ाऱया हुमन नदी 
(अींिारी) वर मसींदेवाही तालुक्यातील मसरकाडा गावालगत मसींचनाखाली येर्ार आहे 
तसेच पररसरातील १५ तलाव पाण्याने पूर्ण भरलेले रहार्ार असल्याने पाण्यासाठी 
वाघ जींगलाच्या बाहेर पडर्ार नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राषरीय व्याघ्र सींविणन प्राधिकरर्ाच्या अहवालामुळे हा प्रकल्प बींद 
पडण्याच्या मागाणवर असून यावर तज्ञ मींडळीची सममती गठीत करुन सकारात्मक 
मागण काढल्यास हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही, तथावप, ताडोबा-अींिारी व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या बफर झोनला लागून वाहर्ाऱया हुमन नदी (अींिारी) वर मसींदेवाही 
तालुक्यातील मसरकाडा गावालगत हुमन नदी प्रकल्प प्रस्ताववत आहे. सदर 
प्रकल्पात १९२५.५५ हेक््र वनक्षेत्र बाधित होर्ार असून सदर जममन 
वळतीकरर्ास कें द्र शासनाने हदनाींक ०३.०२.२००४ रोजीच्या पत्रान्वये तत्वत: 
मान्यता प्रदान केली आहे. 
     राज्य शासनाने हदनाींक ०५.०५.२०१० रोजी ताडोबा-अींिारी व्याघ्र 
प्रकल्पातील कोर क्षेत्राभोवतीचे क्षेत्र हे बफर झोन म्हर्नू अधिसूधचत केल्यामुळे 
हुमन नदी प्रकल्पातील बाधित १९२५.५५ हेक््र क्षेत्रापकैी ९६७.३७ हेक््र क्षेत्र हे 
बफर झोन क्षेत्रामध्ये अींतभूणत झाले आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाने हदनाींक १९.०८.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये Human River 
Irrigation Project Vis-a-Vis the identified tiger corridor linkage साठी 
सममती गठीत केली असून सदर सममतीने प्रत्यक्ष स्थळ पाहर्ी करुन त्याींचा 
अहवाल राषरीय व्याघण सींविणन प्राधिकरर्, नवी हदल्ली याींना सादर केला आहे. 
राषरीय व्याघ्र सींवध्रन प्राधिकरर्, नवी हदल्ली याींनी सदर सममतीने सूचववलेल्या 
पयाणयाींच्या अनुषींगाने आवश्यक कायणवाही करुन अहवाल सादर करण्यास हदनाींक 
०३.१२.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनास कळववले आहे. 
     सममतीने सुचववलेल्या पयाणयाींच्या अनषुींगाने प्रकल्प यींत्ररे्चे अमभप्राय प्राप्त 
करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास अपर प्रिान मुख्य वनसींरक्षक तथा 
कें द्रस्थ अधिकारी, महाराषर राज्य, नागपूर याींना शासनपत्र हदनाींक २१.०१.२०१६ 
अन्वये कळववण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
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अहमदनगर जजल््यात जलयकु्त मशिार अमभयानाांतगचत  
मदृसांधारिाच्या िामात झालेली अननयममतता 

(७७) *  १७४४३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्ह्यात जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगणत मदृसींिारर् 
उपयोजनेदवारे करावयाच्या ११४ को्ी रुपयाींच्या कामाींमध्ये अननयममतता 
झाल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्ह्यातील प्रत्येक गावात या अींतगणत देण्यात यावयाच्या 
कामात ई- े्ंडर प्रर्ाली वगळून रुपये ३ लाखाींच्या आतील अींदाजपत्रकाींच्या 
कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेत कीं पा ण्में् बींडीग, शेततळे, माती बाींिकाम इ. कामे 
बोगस व अिणव् अवस्थेत झालेली असतानाही त्याींची देयके अदा करण्यात 
आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कामाींची चौकशी करण्याचे आदेश उपजजल्हाधिकारी, रोजगार 
हमी योजना अहमदनगर याींनी हदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाने दोषीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     तथावप, कृवष ववभागाकडील कामे ही सींख्येने मोठ्या प्रमार्ावर असून ती 
लहान स्वरुपाची व कमी अींदाजपत्रकीय रकमेची असतात. त्यामुळे सदर कामाींची 
अींदाजपत्रकीय रक्कम ही रु. ३ लाख पेक्षा कमी रकमेची होती व त्यानुसारच 
प्रशासकीय मान्यता ममळालेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     कामे भौनतक व ताींबत्रकदृषट्या पूर्ण झालेनींतरच कामाची देयके अदा 
करण्यात आली आहेत. यामध्ये सींबींधित ग्रामसभेत वेळोवेळी माहहती देरे् तसेच 
G.P.S. वर कामाींची प्रगतीनुसार काम सुरु करण्यापूवी व कामे पूर्ण झाल्यावर 
फो्ो ्ाकण्याची कायणवाही केली आहे. सींबींधित गावाींच्या ग्रामसभेमिून कामाींच्या 
बाबतीत समािान व्यक्त केलेले असून सदर कामाींची यशोगाथाही तयार केलेल्या आहे. 



78 

(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) व (६) जजल्हा अधिक्षक कृवष अधिकारी अहमदनगर याींचेकडून तक्रारी सींबींिी 
चौकशीची कायणवाही सुरु आहे. 

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

पूिच विदभाचतील मालगुजारी तलाि दरुुस् त िरण्याबाबत 

(७८) *  १७७४९   श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमती शोभाताई फडििीस :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १११०९ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पूवण ववदभाणतील जलसींक् दरू करण्यासाठी नागपूर, भींडारा, गोंहदया, चींद्रपूर 
आणर् गडधचरोली जजल्ह्यातील मालगुजारी तलाव दरुुस् त करण्याबाबतचा ननर्णय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी शासनाने ककती रकमेची तरतदू केली आहे तसेच 
तलावाच्या पुनरुज्जीवनाचा आराखडा शासनाने तयार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्यास, मालगुजारी तलावाच्या पनुरुज्जीवनाचे काम ककती कालाविीत 
पूर्ण होईल, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ० ते १०० हे.मसीं. क्षमतेच्या माजी मालगुजारी तलावाींचे ववशेष 
दरुुस्तीकररता माजी मालगुजारी तलावाींच्या ववशेष दरुुस्ती सींदभाणतील मापदींड 
सुिारण्यात आले आहेत. मापदींडात बसर्ाऱया तलावाींची सींख्या व लागर्ारा ननिी 
ई.माहहती एकबत्रत करण्याची कायणवाही ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींचेकडून सुरू 
आहे. 
     सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या ३ वषाणच्या कालाविीमध्ये ववदभाणतील 
मा.मा.तलावाींची सवकंष दरुुस्ती करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दारेफळ (ता.िसमत, जज.हहांगोली) येथील स्त्री रुग्िालयात िुटूांब  
ननयोजन शस्त्रकक्रयेदरम्यान सुई पोटात राहहल्याबाबत 

(७९) *  १७८५८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   दारेफळ (ता.वसमत, जज.हहींगोली) येथील स्त्री रुग्र्ालयात साबेराबी शेख 
चाींदसाब या महहलेच्या करण्यात आलेल्या कु्ूींब ननयोजन शस्त्रकक्रयेदरम्यान ्ाके 
मारण्याची सुई पो्ात राहहल्याची घ्ना हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सुई पो्ात राहहल्याने ऑपरेशनचे ्ाके वाळत नसल्याने त्या महहलेला 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान रुग्र्ालयात दाखल करण्यात आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधित दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) साबेराबी शेख चाींदसाब या कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया करण्यासाठी हदनाींक 
२२ डडसेंबर, २०१५ रोजी स्त्री रुग्र्ालय, वसमत येथे दाखल झाल्या होत्या, 
हदनाींक २३/१२/२०१५ रोजी त्याींचेवर ्ाक्याची स्त्री नसबींदी कु्ूींब ननयोजन 
शस्त्रकक्रया करण्यात आली. 

 हदनाींक २९/१२/२०१५ रोजी त्याींचे ्ाके काढण्यात आले. ्ाके 
काढल्यानींतर जखम पूर्ण भरून न आल्यामुळे उपचार करर्ाऱया 
डॉक््राींनी पनु्हा ्ाके घातले. ७ हदवस रुग्र्ालयात उपचारासाठी दखल 
राहण्याचा सल्ला हदला. 

 हदनाींक २/१/२०१६ रोजी सदर महहलेने कौं्ूबबक अडचर्ीच्या कारर्ास्तव 
डॉक््राींच्या सल्ल्याववरुध्द रुग्र्ालयातून सु्ी घेतली. त्यानींतर त्याींनी 
सदर जखमेवर खाजगी डॉक््राींकडून उपचार करवून घेतले. 

 खाजगी डॉक््राींच्या सल्ल्यानुसार जखम मालीश करत असताींना हदनाींक 
२१/१/२०१६ रोजी त्यातनू सुई ननघाल्याचे सदर महहलेने जबाबात 
साींधगतले. तथावप, पो्ामध्ये सुई असल्याबाबत सोनोग्राफी,पो्ाचा एक्सरे 
यासारखा वदैयकीय पुरावा असल्याचे बत्रसदस्यीय चौकशी सममतीने 
केलेल्या चौकशीत आढळून आले नाही. 
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(३) होय. 
 सदर प्रकरर्ी प्राथममक चौकशी हदनाींक १/२/२०१६ रोजी वदैयकीय 

अधिक्षक स्त्री रुग्र्ालय वसमत याींनी केली आहे. 
 जजल्हा शल्य धचकीत्सक हहींगोली याींनी ननयुक्त केलेल्या बत्रसदस्यीय 

सममतीमाफण त हदनाींक १/३/२०१६ रोजी चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(४) सदरील दोन्ही चौकशी अहवालामध्ये वैदयकीय अधिकारी अथवा कमणचारी 
दोषी आढळून आल्याचे ननदशणनास आले नसल्याने, कायणवाही करण्यात आलेली नाही. 

 तथावप, भववषयात कु्ूींब ननयोजन शस्त्रकक्रयेनींतर जींतुसींसगण होर्ार नाही 
यासाठी योग्य ती दक्षता घेण्याववषयी सींस्था प्रमुख, शस्त्रकक्रया करर्ारे 
वैदयकीय अधिकारी, पररचारीका याींना जजल्हा शल्य धचककत्सक हहींगोली 
याींचेकडून सक्त सुचना देण्यात आली आहे. 

 कु्ुींब ननयोजन नकुसान भरपाई योजने अींतगणत कु्ूींब कल्यार् 
शस्त्रकक्रया सींदमभणय प्रकरर्ासाठी जजल्हास्तरीय गुर्वत्ता आश्वासन 
उपसममती माफण त खाजगी रुग्र्ालयात उपचारासाठी झालेल्या खचाणची 
प्रनतपतूी देण्याववषयी कायणवाही सुरु आहे. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

अिोला जजल् हा पररषदेमाफच त िॅन् सर, हृदयरोग ि किडनी  
रुग् िाांना आधथचि मदत देण् याबाबत 

(८०) *  १६२११   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल् हा पररषदेमाफण त कॅन् सर, हृदयरोग व ककडनी अशा दिुणर रोगाने 
वपडीत असलेल् या रुग् र्ाींना आधथणक मदत देण् यासाठी महाराष र जजल् हा पररषदा व 
पींचायत सममत् या अधिननयम १९६१ च् या कलम १०० (३) मिील तरतदुीनुसार 
योजना राबववण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २०१५-१६ कररता सदर योजनेकररता जजल् हा पररषदेने रु.एक 
को्ी ची तरतदू मींजूर करुन प्रशासककय मान् यता प्रदान केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त योजना जजल् हापररषदेचे आरोग् य ववभागामाफण त राबववण् यात 
येत असल् यामुळे या योजनेला ताींबत्रक मान् यता ममळरे्बाबतचा प्रस् ताव शासनाकड े
पाठववण् यात आला होता परींतु शासनाकडून राजीव गाींिी जीवनदायी योजनेतींगणत 
दिुणर आजारी रुग् र्ाींना रु. १.५० लक्षपयतं मदत देण् यात येत असल् यामुळे सदर 
योजनेला ताींबत्रक मान् यता देण् यात येत नसल् याचे कळववण् यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(५) तदनसुार सदर योजनेस त् वररत ताींबत्रक मान् यता प्रदान करण् याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) दिुणर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्र्ाींसाठी राजीव गाींिी जीवनदायी योजना 
कायाणजन्वत असल्याने जजल्हा पररषद योजनेस मान्यता देता येईल ककीं वा कसे, 
याबाबत सावणजननक आरोग्य ववभागाकड े ववचारववननमय करुन ननर्णय घेण्यात 
येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हापररषद आरोग्य विभागाांतगचत प्राथममि आरोग्य िें द्राांना मधुमेह ि 
मसिलसेल आजारािरील औषधसाठा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(८१) *  १५३१८   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अननल 
सोले, श्री.नागो गािार :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हा पररषद आरोग्य ववभागाींतगणत प्राथममक आरोग्य कें द्राना ६७ 
प्रकारचे औषिी पुरववण्याची जबाबदारी जजल्हा पररषदेकड े असूनही गेल्या आठ 
महहन्याींपासून मिुमेह व मसकलसेल या आजारावर औषिी साठा उपलब्ि 
नसल्याचे हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राना मिमेुह व मसकलसेल या 
आजारावरील औषिीसाठा उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) मिुमेह व मसकलसेल या आजारावरील औषिाींची 
तातडीची गरज भागववण्यासाठी जजल्हा रुग्र्ालय, उपजजल्हा रुग्र्ालये व ग्रामीर् 
रुग्र्ालये याींच्याकडील औषिसाठ्यामिनू प्राथममक आरोग्य कें द्राींना 
आवश्यकतेनसुार औषिाींचा पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच रुग्र् कल्यार् 
ननिीमिनू आवश्यकतेनुसार औषिाींची खरेदी करुन रुग्र्ाींना औषि पुरवठा 
करण्यात येत आहे. 
(२) सन २०१५-१६ या आधथणक वषाणत जजल्हा वावषणक योजने अींतगणत उपलब्ि 
ननिीमिनू औषिी साहहत्य खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाकडून हदनाींक १५.०२.२०१६ रोजी ताींबत्रक मान्यता प्रदान करण्यात 
आली असून त्यानसुार जजल्हा पररषद स्तरावरुन पुरवठा आदेश देण्याची 
कायणवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पजश्चम विदभाचतील ि अिोला जजल््यातील मसांचन प्रिल्पाांना  
सुधारीत प्रशासिीय मान्यता ममळण्याबाबत 

(८२) *  १७२३८   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम ववदभाणत मसींचनाचा २ लाख ४७ हजार हेक््रचा अनशेुष कायम 
असताना आधथणक वषण सींपत आलेले असतानाही मसींचन प्रकल्पाच्या बाींिकामाींना 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यता ममळाली नसल्याने पजश्चम ववदभाणतील मसींचन 
प्रकल्पाींची कामे रखडलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अकोला जजल्ह्यात मागील वषी ३०० को्ी रुपयाींहून अधिक ननिी 
अखधचणत राहहला होता व यावषी प्रशासकीय मान्यता न ममळाल्याने त्यात 
आर्खी भर पडर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील इतर भागातील प्रकल्पाींबाबत आढावा घेण्यात आला 
आहे, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. प्रकल्पाींना अथणसींकल्पीय तरतदुीच्या मयाणदेत 
मींजूर प्रशासकीय मान्यता/सुिारीत प्रशासकीय मान्यता पेक्षा अधिक खचण 
करण्याकरीता वेळोवेळी सक्षम स्तरावर मींजुरी देण्यात आल्यामुळे प्रकल्पाींची कामे 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यता अभावी रखडलेली नाहीत. तसेच जानेवारी, २०१५ ते 
फेब्रवुारी, २०१६ या कालाविीत पजश्चम ववदभाणतील २९ प्रकल्पाींना प्रशासकीय 
मान्यता देरे्त आली आहे. 
(२) सुिारीत प्रशासकीय मान्यते अभावी ननिी अखधचणत राहहलेला नाही. 
(३) व (४) शासनाच्या हदनाींक ८/१०/२०१५ व हदनाींक ६/११/२०१५ रोजीच्या शासन 
ननर्णयादवारे सन २०१४-२०१५ या आधथणक वषाणत अखधचणत आधथणक तरतदुीींच्या 
मयाणदेत तसेच सन २०१५-२०१६ च्या ववतररत केलेल्या अथणसींकल्पीय तरतदुीच्या 
मयाणदेत काही अ्ीींचे अिीन, मींजूर प्रशासकीय/सुिारीत प्रशासकीय मान्यता 
ककीं मतीपेक्षा वाढीव खचाणस मान्यता हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हा आरोग्य विभागातील भरती प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(८३) *  १७५४२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हा पररषदेचे मुख्य कायणकारी अधिकारी याींनी आरोग्य 
ववभागातील भरती प्रकक्रयेत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरर्ी चौकशी सुरु केली 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी तक्रार करर्ारे माजी उपाध्यक्ष श्री.राजेंद्र फाळके याींचे 
म्हर्रे् ऐकून घेऊन त्याींचेकडील उपलब्ि कागदपत्राींचे परुावे तसेच अन्य काही 
पुरावे ताब्यात घेऊन त्याचा उपयोग तपासकामी करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन दोषी व् यक्तीींववरुध्द काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  



84 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) श्री.राजेंद्र फाळके, सदस्य, जजल्हा पररषद याींनी आरोग्य ववभागाच्या 
भरतीमध्ये गैरप्रकार झाला असल्याचा प्रश्न स्थायी सममती व सवणसािारर् 
सभेच्या बैठकीमध्ये उपजस्थत केला होता. तथावप, त्याींनी कोर्ताही पुरावा सादर 
न केल्याने चौकशीची कायणवाही सुरु करण्यात आली नाही. 
(३) व (४) सदर भरती ही जजल्हाधिकारी अहमदनगर याींच्या अध्यक्षतेखाली 
झालेली असून या भरती प्रक्रीयेमध्ये कोर्ताही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही 
अथवा तशी तक्रारही प्राप्त झालेली नाही. 

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

राज्यात अियिदानािररता जनजागतृी िरण्याबाबत 

(८४) * १८४६९  श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववरार (जज.पालघर) येथील ८० सदस्य असलेल्या कु्ूींबातील सवांनी 
अवयवदान करण्याचा ननर्णय माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मसींदखेडराजा (जज.बलुढार्ा) येथील मशक्षकाच्या अवयवदानामुळे 
चौघाींना जीवनदान तर दोघीींना दृष्ी हदल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घडली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, अवयवदानाच्या सींदभाणत शासनाकडून पररर्ामकारकररत्या 
जनजागतृी न केल्यामुळे अवयवदाते पढेु येण्याचे प्रमार् अत्यल्प आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरर्ी जनजागतृी करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत ववभागीय प्रत्यारोपर् समन्वय सममतीकडील चौकशीमध्ये उपरोक्त 
बाबी खरे असल्याचे ननदशणनास आले आहे. 
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(४) व (५) राज्यामध्ये लाईव्ह अवयव प्रत्यारोपर्ापेक्षा कॅडवे्हर अवयव 
प्रत्यारोपर्ाचे प्रमार् कमी असल्याने त्यामध्ये वाढ व्हावी म्हर्नु शासनाने 
पुढीलप्रमारे् उपाययोजना केल्या आहेत. हदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१२ रोजी एकुर् 
४ (चार) शासन ननर्णय ननगणममत केले असुन त्यानसुार पढुीलप्रमारे् ननर्णय 
घेण्यात आले आहेत. 

१) मस्तीषकस्तींभ मतृ्यू घोवषत कररे् व प्रमाणर्त कररे् हे सवण नोंदर्ीकृत 
रुग्र्ालयाींना व राज्यातील इतर नॉन रान्सप्लाी्ं  ऑगणन रररायव्हल 
से्ं र रुग्र्ालयाींनाही बींिनकारक करण्यात आलेले आहे. 

२) मस्तीषकस्तींभ मतृ्य ू घोवषत करण्याबाबतची कायणपद्धती ननजश्चत 
करण्यात आली असुन त्यानुसार सवण रुग्र्ालयाींनी कायणवाही कररे् 
बींिनकारक आहे. 

३) राज्यातील शस्त्रकक्रया गहृ व अनतदक्षता ववभागाची सुवविा असलेल्या 
सवण रुग्र्ालयाींना नॉन रान्सप्लाीं् ऑगनण रररायव्हल से्ं र म्हर्नू 
नोंदर्ी कररे् आवश्यक करण्यात आले आहे. 

४) नोंदर्ीकृत प्रत्यारोपर् कें द्राकडून प्रत्यारोपर् कायणक्रमात पारदशणकता 
असरे् व त्याींचे उत्तरदानयत्व ननजश्चत करण्यात आले असून 
याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 

५) कु.जुही पवार या ववदयाथीनीस महाराषर शासनातफे अवयवदान 
जनजागतृीसाठी ब्रलड अलबेसेडर म्हर्नु घोवषत केले आहे. तसेच 
उपसींचालक आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य माहहती व मशक्षर् कायाणलय, 
पुरे् व सवण ववभागीय प्रत्यारोपर् समन्वय कें दे याींच्यामाफण त पथनाट्य, 
बॅनसण, पोस््सण, जाहहराती, द रेडडओ जजींगल्स आणर् चचाणसत्राींचे 
आयोजन करुन अवयवदानासींदभाणत समाजात जनजागतृी करण्यात 
येते. 

 (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

औरांगाबाद येथे जल आयुक्तालयाची ननममचती िरण्याबाबत 
(८५) *  १६०१४   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८५१ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे जल आयुक्तालयाची ननममणती करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठवाडयातील दषुकाळग्रस्त भागासाठी प्रस्ताववत जल 
आयुक्तालयाची सींरचना, कायण व स्वरुप कशा पध्दतीचे असर्ार आहे, 
(३) तसेच दषुकाळग्रस्त भागासाठी सक्षम जल आयुक्तालय प्रत्यक्ष केव्हा सुरु 
होर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) जलसींिारर् आयकु्तालयाची ननममणती करण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बदलापूर पूिच (जज.ठािे) येथे असलेल्या टािरीचा डोंगर ते  

चांदेरीचा किल्ला येथे िििा लागल्याबाबत 
(८६) *  १७६३३   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापूर पूवण (जज.ठारे्) येथे असलेल्या ्ावरीचा डोंगर ते चींदेरीचा ककल्ला 
येथे अज्ञान व्यक्तीींकडून सायींकाळी अथवा रात्री वर्वा लागत असल्याचे हदनाींक 
४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्व्यात झाड,े वनसींपदा, पक्षी, प्रार्ी हे जळून नष् झाले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वर्व्याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनषुींगाने शासनाने कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(४) कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(५) सींबींधित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय रुग्िालयात झालेल्या दरिाढीबाबत 

(८७) *  १६१५८   श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सवण ववशेषत: िुळे जजल्हा, उपजजल्हा रुग्र्ालयाींसह ग्रामीर् 
रुग्र्ालयाींतील जवळपास २५० प्रकारच्या रुग्र् शुल्कात वाढ केली असल्यामुळे 
गरीब रुग्र्ाींना उपचार घेरे् अवघड झाल्याचे हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शवववच्छेदनाकररता मोफत असलेले आता २५००/- रु. मोठी 
शस्त्रकक्रया ६०/- रु. वरुन ५००/- रु., सािी शस्त्रकक्रया ६०/- रु. वरुन २००/- रु., 
सोनोग्राफी ३०/- रु. वरुन १००/- रु. अशा ववववि रुग्र्सेवेत भरमसा् वाढ केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव दर आणर् खासगी रुग्र्ालयाींमिनू आकारले जार्ारे दर 
यात खपू तफावत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शुल्कवाढीमुळे अनेक गरीब रुग्र् शासकीय आरोग्य सेवेच्या 
लाभापासून वींधचत राहतील, त्यामुळे शासकीय रुग्र्ालयात रुग्र्ाना नन:शुल्कपरे् 
सेवा ममळण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(५) असल्यास, सदर दरवाढ कोर्त्या ननकषाींदवारे करण्यात आली आहे, 
(६) असल्यास, शहरी व ग्रामीर् रुग्र्ालयातील सेवा दरवाढ करताना वेगळे 
ननकष आहेत काय, 
(७) असल्यास, सवणसामान्य नागररकाींना पवूीच्या दरानुसार आरोग्य सेवा 
देण्याकररता शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(८)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) शासन ननर्णय हद. २८ डडसेंबर, २०१५ अन्वये रुग्र् 
शुल्कात काही प्रमार्ात वाढ करण्यात आली आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     गत १५ वषाणमध्ये रुग्र्शुल्कात वाढ न केल्याने तसेच वदैयकीय मशक्षर् 
ववभागाच्या अखत्यारीतील रुग्र्ालये व या ववभागाच्या अखत्यारीतील रुग्र्ालये 
यामध्ये रुग्र्शुल्कात असर्ारी तफावत दरु करण्यासाठी सुिारीत दर लागू केले 
आहेत. 
     शवववच्छेदन हे मोफतच केले जाते. तथावप एम्बाल्मीींग हे फक्त वदैयकीय 
महाववदयालयाींत न्याय वैदयक ववभागामाफण त केले जाते, त्यासाठी रु. १५००/- ते 
३५००/- इतके शुल्क शासन ननर्णयात नमुद केले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     खाजगी रुग्र्ालयात आकारल्या जार्ाऱया दरापेक्षा वाढीव दर खपू कमी 
आहेत. 
(४) दाररद्रय रेषेखालील रुग्र् व जेषठ नागरीकाींना सवण आरोग्य सुवविा मोफत 
आहेत. तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र याींना या दरवाढीतनू वगळण्यात 
आले आहे. 
(५) वैदयकीय महाववदयालय वा सावणजननक आरोग्य ववभागातील रुग्र्ालये 
याींतील दराींत समानता आर्ण्यासाठी दरवाढ करण्यात आली आहे. 
(६) नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िन विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य िनसांरक्षि  
िायाचलय नागपूरला स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 

(८८) *  १६४२९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वन ववभागाचे अप्पर प्रिान मुख्य वनसींरक्षक कायाणलय मनुषयबळासह 
नागपूरला स्थलाींतरीत करण्याचा शासनाने ननर्णय घेतल्याचे हद १ फेब्रुवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त ननर्णयाचा पुनववणचार करण्याबाबत नामशक जजल्ह्यातील 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड ेमागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननिीींच्या मागर्ीनुसार पनुववणचार करुन सदर कायाणलय 
नामशक येथेच ठेवण्यासाठी शासनामाफण त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे. 
     महसूल व वन ववभाग, शासन ननर्णय क्रमाींक:डब्ल्यूएलपी ०५.१५/प्र.क्र. 
१५०/फ-१, हदनाींक ३०.१२.२०१५ अन्वये महाराषर राज्य प्रार्ी सींग्रहालय 
प्राधिकरर्ाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर प्राधिकरर्ाचे कामकाज पार 
पाडण्यासाठी अपर प्रिान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), नामशक याींचे पदनाम 
सदस्य सधचव महाराषर राज्य प्रार्ी सींग्रहालय प्राधिकरर् असे करण्यात आले 
आहे. सदर प्राधिकरर्ाचे मुख्यालय नागपूर येथे ठेवण्यात आलेले आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्य प्रार्ी सींग्रहालय प्राधिकरर् स्थापन करण्याची आवश्यकता 
असल्याने प्राधिकरर्ाची स्थापना करण्यात आली असून सदर प्राधिकरर्ाकड े
अप्पर प्रिान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यजीव) ह्याींच्या सेवा वगण करण्याचा ननर्णय 
घेण्यात आला आहे. 

----------------- 
पातळी (ता.पेठ, जज.नामशि) येथील पाझर तलािाांचे िाम  

बांद पडल्याने शेतिऱयाांचे नुिसान झाल्याबाबत 
(८९) *  १८२३४   श्री.नागो गािार : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पातळी (ता.पेठ, जज.नामशक) येथील पाझर तलावाचे काम अचानक बींद 
पडल्याने शेतकऱयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तलावाचे काम त्वरीत करावे अशी मागर्ी पररसरातील 
शेतकऱयाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तलावाचे काम पूर्ण करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) पाझर तलावाच्या कामास वन ववभागाने हरकत 
घेतल्याने सदर काम हदनाींक १२/१२/१९८४ पासुन बींद आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) या कामास रुपये ९,१७,८३४/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदय:जस्थतीत प्रचलीत दरसूचीनुसार कामाची ककीं मत रुपये 
२,३१,१६,१६३/- एवढी असून या कामावर रु.९,३१,०००/- एवढा खचण झाला आहे. 
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सदर कामाची ककीं मत शासनाच्या प्रचलीत मापदींडात तसेच योजनेच्या लाभव्यय 
गुर्ोत्तरात बसत नाही. यास्तव कायणकारी अमभयींता, लघु मसींचन (जलसींिारर्) 
नामशक याींनी ननलेखनाचा प्रस्ताव उपजजल्हाधिकारी नामशक याींचेकड ेसादर केला 
आहे. सदर प्रस्ताव ववचारािीन आहे. 

----------------- 
िसई-विरार शहर महानगरपामलिा हद्दीतील शासिीय ि महापामलिेच्या 

रुग्िालयात अद्याित सुविधा पुरविण्याबाबत 

(९०) *  १५८२७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ह्यातील वसई-ववरार शहर महानगरपामलका हद्दीतील १४ 
शासककय रुग्र्ालये व दोन महापामलकेच्या रुग्र्ालयात अदयावत सुवविा व 
डॉक््राींचा अभाव असल्यामुळे नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने स्थाननक नागररकाींना महापामलका 
रुग्र्ालयात अदयावत सुवविा ममळण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. वसई-ववरार शहर महानगरपामलका हद्दीत 
सदय:जस्थतीत महानगर पामलकेची दोन रुग्र्ालये व एक शासकीय ग्रामीर् 
रुग्र्ालय कायाणजन्वत आहे. 
     महानगर पामलकेच्या रुग्र्ालयात ववववि ववभाग कायणरत असून वदैयकीय 
अधिकारी, स्त्रीरोगतज्ञ मभषक, बालरोगतज्ञ व इतर तज्ञ डॉक््सण वेळोवेळी 
उपलब्ि होतात. त्यामुळे नागररकाींना वेळेवर औषिोपचार ममळत आहेत. तसेच 
शासकीय रुग्र्ालयात येर्ाऱया रुग्र्ाींना योग्य औषिोपचार व आरोग्य सुवविा 
पुरववल्या जात आहेत. गुींतागुींतीच्या प्रसुती माता व इतर अत्यावस्थेतील रुग्र् 
महानगरपामलका रुग्र्ालयात सींदमभणत केले जातात. त्यामुळे नागररकाींची गैरसोय 
होते हे म्हर्रे् खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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किनिट (जज.नाांदेड) येथील महामागाचिरील अिैध िकृ्षतोडीबाबत 

(९१) *  १५०७५   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जज.नाींदेड) येथील महामागाणवर राज्य रस्ता क्र.२३० वररल सावरगाव, 
माळकोल्हारी व इस्लापूर राज्य महामागाणवरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजचूी 
बाभळीची व इतर झाड ेवन ववभागाच्या अधिका-याींच्या सींगनमताने तोडली जात 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधिताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पररसरात असलेल्या हदांडोशी ि 

येऊरच्या टेिड्या तोडण्याचे िाम स्थधगत िरण्याबाबत 

(९२) *  १६९११   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.जनाचदन चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.किरि पािसिर, श्री.शरद 
रिवपसे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोररवली (मुींबई) येथील नॅशनल पाकण च्या बफर झोनमध्ये असर्ारा २५ एकर 
हररत प््ा नष् करण्याच्या आणर् गोरेगाव येथील हदींडोशी लगतचा डोंगर 
कापण्याच्या व येऊरच्या ्ेकड्या तोडण्याच्या प्रकाराची राषरीय हररत लवादाने 
गींभीर दखल घेऊन डोंगर कापरे्, वकृ्षराजाची नष् कररे् आणर् वनजममनीचा 
वापर अन्य कामासाठी करुन देण्यास मनाई करावी अशा आदेश वन ववभागाला 
हदल्याचे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हदींडोशी व ठाण्याच्या येऊर पररसरातील ्ेकड्याींना महाववकास 
क्षेत्र जाहहर करण्यात यावे अशी येथील नागरीकाींची मागर्ी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राषरीय हररत लवादाने हदनाींक १३.०१.२०१६ रोजी 
पाररत केलेल्या आदेशात हदींडोशी सवे क्रमाींक २३९ च्याबाबत पररसरात डोंगर 
उत्खनन, वकृ्षतोड व वन जमीन वळतीकरर्ास मनाई करुन सदर क्षेत्राला 
सींरक्षर् देऊन “जैसे थे” पररजस्थती ठेवावी तसेच येऊर पररसरातील राखीव 
वनक्षेत्राचे वळतीकरर्ास मनाई करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यात मोफत असलेल्या शिविच्छेदनासाठी मूल्य आिारण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(९३) *  १५५४५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपघात, आत्महत्या व इतर अनैसधगणक मतृ्यनूींतर शवववच्छेदन 
कररे् कायदयाने बींिनकारक असून अशा अनैसधगणक मतृ्यनूींतर नातेवाईकाींना 
मतृदेह हॉजस्प्लला जाईपयतं पोलीस व को्ाणतील व्यजक्तींना पसेै दयावे 
लागतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोफत असलेल्या शवववच्छेदनासाठी आता शासन २००० रुपये 
आकारर्ार असल्याचे हदनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दाररद्रय रेषेखालील असलेल्या मतृ व्यक्तीींच्या शवववच्छेदनाबाबत 
शासनाने ककती मूल्य आकारले आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने पनुववणचार करुन वाजवी दरात 
शवववच्छेदन करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      शवववच्छेदन हे मोफतच केले जाते. तथावप एम्बाल्मीींग हे फक्त 
वैदयकीय महाववदयालयात न्याय वदैयक ववभागामाफण त केले जाते, त्यासाठी   
रु. १५००/- ते ३५००/- इतके शुल्क शासन ननर्णयात नमूद केले आहे. 
(३) दाररद्र रेषेखालील असलेल्या अथवा नसलेल् या मतृ व्यक्तीच्या 
शवववच्छेदनासाठी मूल्य आकारले जात नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नामशि जजल्हा पररषदेत ३४ बांधाऱयाांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(९४) *  १७१५७   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल्हा पररषदेत ३४ बींिाऱयाींची कामे ८ वषाणपासून प्रगतीपथावर 
असताना देयके अदा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची चौकशी करावी असे आदेश जजल्हा पररषदेचे 
अध्यक्ष याींनी लघुपा्बींिारे पजश्चम ववभागाच्या कायणकारी अमभयींत्याींना हदले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मसींचन गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर झाला आहे काय व 
त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त प्रकरर्ी दोषी आढळून येर्ाऱया सींबींधितावर शासनाने कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महागाि तालुक्यातील (जज.यितमाळ) अधरपूस प्रिल्पाची क्षमता िाढवििेबाबत 

(९५) *  १७३९६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महागाव तालुक्यातील (जज.यवतमाळ) वेर्ी अिरपसू प्रकल्पाची ९ हजार 
मसींचन क्षमता आहे परींत ु सदर प्रकल्पाकड े शासनाचे दलुणक्ष होत असल्याने 
प्रकल्पात पुच्छपयतं पार्ीसाठा होत नसल्याने मसींचन क्षमतेवर ववपररत पररर्ाम 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर प्रकल्पाची क्षमता 
वाढववरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     अिरपुस प्रकल्पाची खरीप-२५५१हे., रब्बी व दहुींगामी ५१९३ हे., उन्हाळी 
५४६ हे. व बारमाही ८२० हे. अशी एकूर् मसींचन क्षमता ९११० हे. आहे. सदर 
प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याच्या शेव्च्या भागापयतं मसींचन कायणक्रम राबववण्यात 
येत असून सन २०१२-२०१३ मध्ये या प्रकल्पावर ५५२६ हे. महत्तम मसींचन 
झालेले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सदर प्रकल्पाची ऱहास झालेली मसींचन क्षमता पनुस्थाणवपत करण्याकररता 
अिरपसु मध्यम प्रकल्प ववशेष दरुुस्ती अींतगणत अींदाजपत्रक तयार करण्याची 
कायणवाही क्षबेत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भाांडिे, राधानगरी अभयारण्य (िोल्हापूर) येथे  
भेिराची चोरटी मशिार झाल्याबाबत 

(९६) *  १५५०६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भाींडरे्, रािानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) येथे भेकराची चोर्ी मशकार 
केल्याप्रकरर्ी ९ जर्ाींना अ्क केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी अ्क करण्यात आलेल्याींवर शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) भाींडरे्, रािानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) येथे 
भेकराची चोर्ी मशकार केल्याचे आढळून आले नाही तथावप दहा लोकाींनी ववना 
परवाना बींदकू व काडतसुाींसह अभयारण्या क्षेत्रात अपप्रवेश करुन, ववस्तव ननमाणर् 
केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशणनास आले आहे. हया प्रकरर्ी १० 
जर्ाींना अ्क करण्यात आली होती. 
(२) अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींना मा. न्यायालयाने जाममनावर सोडले आहे. 
सदर आरोपीींववरुध्द वन्यजीव (सींरक्षर्) अधिननयम, १९७२ अींतगणत प्रथम वगण 
न्यायदींडाधिकारी रािानगरी याींचे न्यायालयात कफयाणद दाखल करण्याची तजवीज 
ठेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मोसम खोऱयासह-िाटिन, सटािा (ता.बागलाि, जज.नामशि) 
 भागात होिारी अिधै िकृ्षतोड 

(९७) *  १८३३६   डॉ.अपिूच हहरे :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूर्ण मोसम खोऱयासह-का्वन, स्ार्ा (ता.बागलार्, जज.नामशक) भागात 
मोठ्या प्रमार्ात अवैि वकृ्षतोड केली जात असून लाकडाची तस्करी होत 
असल्याचे हदनाींक १६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनववभागाचे या वकृ्षतोडीकड ेदलुणक्ष झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सींबींधित दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही, 
     मोसम खोऱयासह का्वन, स्ार्ा भागात कोर्त्याही प्रकारची अवैि 
वकृ्षतोड झाल्याचे ननदशणनास आलेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलडािा) येथे अनतररक्त जजल्हा पररषद 
 बाांधिाम विभाग सुरु िरण्याबाबत 

(९८) *  १६६१२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलडार्ा जजल्हा पररषद बाींिकाम ववभागाच्या ववववि योजनेचा व्याप लक्षात 
घेता खामगाव येथे अनतररक्त जजल्हा पररषद बाींिकाम ववभाग सुरु करण्यासाठी 
लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ रोजीच्या पत्रानसुार मागर्ी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुख्य कायणकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, बुलडार्ा याींचा 
याबाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र. ३१३८, हद. ७/०९/२०१४ शासनास सादर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 



97 

(३) असल्यास, सावणजननक बाींिकाम ववभागाप्रमारे् खामगाव येथे जजल्हा पररषद 
बाींिकाम ववभागाचे स्वतींत्र ववभाग खामगाव येथे सुरु करण्यात आल्यास 
घा्ाखालील ६ तालुक्यातील प्रलींबबत कामाींना वेग ममळेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वरील प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) जजल्हा पररषदाींकररता उपलब्ि ववभाग/उपववभाग, ताींबत्रक मनषुयबळ व 
कायणभार ववचारात घेऊन आवश्यक ववभाग व उपववभाग ननमाणर् करण्याच्या 
जजल्हा पररषदाींच्या प्रस्तावाींचा आढावा घेऊन सुिारीत प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याबाबत हदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी सवण जज.प.ना कळववण्यात आले 
आहे. तथावप, ३१ जजल्हा पररषदाींकडून माहहती प्राप्त झालेली आहे. उवणररत 
जजल्हा पररषदाींकडून सुिाररत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत हदनाींक २३ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोजी पनु्हा कळववण्यात आले आहे. 
     त्यानषुींगाने उवणररत जजल्हा पररषदाींकडून सुिाररत प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानींतर नवीन ववभाग/उपववभाग व आवश्यक कमणचारीवृींद ननमाणर् करण्याचा 
प्रस्ताव उच्चस्तरीय सममती समोर ठेवण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जलसांपदा विभागाच्या परिानगीने पाण्याचा िापर िरिारे िारखाने 
िरारनाम्याची िायचिाही िरत नसल्याबाबत 

(९९) *  १६९५८   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलसींपदा ववभागाच्या परवानगीने अनेक उदयोग-व्यवसाय, कीं पन्या, 
कारखाने पाण्याचा वापर करीत असताना केलेल्या करारनाम्याची कायणवाही करीत 
नाहीत व पररर्ामी शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडत असतो ही बाब 
शासनाच्या ननदशणनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधित दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     काही उदयोग व्यवसाय, कीं पन्या, कारखाने पाण्याचा वापर करीत असताना 
करारनामा करत नाहीत तसेच करारनामा केला असल्यास त्यातील तरतदुीनुसार 
कायणवाही करीत नाहीत. अशा सींस्थाींवर प्रचमलत शासन ननयमानुसार दींडात्मक 
दराची आकारर्ी करण्यात येते. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो हे खरे नाही. 
(२) व (३) करारनाम्यानुसार कायणवाही करीत नसलेल्या सींस्थाींवर दींडात्मक 
आकारर्ी करुन पार्ी वसुलीची कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नामशि जजल््यात मानि वििासासाठी प्राप्त ननधी  
जानेिारी अखेरपयांत खचच झाल्याबाबत 

(१००) *  १७२०२   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल्ह्यात मानव ववकासासाठी ७.९५ को्ी रुपयाींचा प्राप्त ननिी 
जानेवारी अखेरपयतं खचण झाल्याने उवणररत २.५ को्ीचा ननिीची प्रनतक्षा सींबींधित 
यींत्ररे्ला लागली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही, मानव ववकास कायणक्रमाींतगणत नामशक 
जजल्ह्यास फेब्रुवारी, २०१६ अखेर ववतरीत रु. ७५६.९६ लक्ष ननिीपकैी ववववि 
यींत्रर्ाींचा खचण रु. ५८२.१६ लक्ष झाला आहे. पररर्ामी उवणररत ननिीची प्रनतक्षा 
यींत्रर्ाींना लागली असल्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शहादा (जज.धुळे) तालुक्यातील तापी नदीिरील सारांगखेडा ि प्रिाशा 
 बॅरेजचे पािी गुजरात सरिार िापरत असल्याबाबत 

(१०१) *  १७३५९   श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहादा (जज.िळेु) तालुक्यातील तापी नदीवरील सारींगखेडा व प्रकाशा बॅरेजसचे 
पार्ी अडवले जाते ते पार्ी महाराषर राज्याच्या वा्याचे असून गुजरात सरकार 
वापरत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने राज्यातील शेतकऱयाींचा ववचार करुन गुजरात सरकार 
ववरोिात कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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(१०२) *  १७८७१   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या अथणव्यवस्थेबाबत शासनाने माहे डडसेंबर, २०१५ व माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये तीन हदवसीय धचींतन बैठक मुींबईत घेतली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत कोर्कोर्त्या ववषयावर चचाण झाली व कोर्कोर्ते 
ननर्णय घेण्यात आले आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवण सवण प्रककया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 
 


