
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २३, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास आणण जलसांधारण, रोजगार हमी 
योजना, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 

(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८ 
------------------------------- 

  
राष्ट्रीय व्याघ्र सांिधवन मांिळाच्या अहिालाबाबि 

  
(१) *  ३६१९४   प्रा.िर्ाव गायििाि (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र आणि राज्य सरकारच्या व्याघ्र सींवर्धनाच्या अनेक योजनेनींतरही 
देशातील वाघाींचे मतृ्यू रोखण्यात समार्ानकारक यश न ममळाल्याने माहे 
जानेवारी ते जुलै २०१५ या सात महहन्याींच्या कालावर्ीत ४१ वाघाींचा मतृ्यू 
झाल्याचे राषरीय व्याघ्र सींवर्धन मींडळाकडून माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये प्रमसध्द 
केलेल्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नैसर्गधक कारिामुळे वाघाींच्या होिाऱ्या मतृ्य ू मशवाय वाढत्या 
मानव-वाघ सींघर्ाधमुळे वन ववभागाने वाघाींना गोळया घालून ठार केल्याच्या घ्ना 
घडत असताना सापळे लाविे, ववर् घालूनही वाघाींना ठार मारण्यात येत 
असल्याचेही सदर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ध काय आहेत तसेच राज्यातील वाघाींचे सींवर्धन 
व्हावे व मशकारी पासून त्याींचा बचाव करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राज्यात माहे जानेवारी, २०१५ ते जुलै, २०१५ या ७ 
महहन्याींच्या कालावर्ीत ५ वाघ नैसर्गधकररत्या व १ वाघ अपघातात असे एकूि 
६ वाघाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) वाघाींचे सींवर्धन व सींरक्षिाच्या दृष्ीने खालीलप्रमािे उपाययोजना करण्यात 
येत आहेत. 

 पेंच व ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात Special Tiger Protection Force 
(STPF) तनैात केली आहे. तसेच नवेगाींव-नागणझरा व मेळघा् व्याघ्र 
प्रकल्पात STPF तनैात करण्यासाठी शासनाने मान्यता प्रदान केलेली 
आहे. 

 वन्यप्राण्याींची होिारी अवदै्य मशकार ्ाळण्यासाठी ववशेर् अमभयाना 
अींतगधत उन् हाळी/पावसाळी सींरक्षि उपाययोजनेची अींमलबजाविी करण्यात 
आली आहे. 

 सींपुिध सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षि कुटयाींची उभारिी केली असून, या हठकािी 
२४ तास वनकमधचारी तनैात असतात. 

 जींगलात आवश्यक त्या हठकािी सींरक्षि मनोरे उभारलेले असून, 
वनकमधचारी त्या हठकािी मुक्काम करुन ननगरािी  करतात. 

 व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रिा कायाधन्न्वत आहे. 
 वाघाचे हालचालीींचा मागोवा घेण्याकरीता त्याचे जािे येण् याचे   सींभावीत 

रस्त्यावर, पािस्थळाजवळ ननयमीतपिे कॅमेरारॅप लावण्यात येतात. 
 वनक्षेत्रामध्ये पािस्थळाींची व पािस्थळाकड े येिाऱ्या वन्यप्राण्याींच्या 

पायवा्ाींची ननयमीतपिे तपासिी करण्यात येते. 
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 Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून त्याींचेव्दारे ननयमीतपिे रेल्वे स््ेशन / 
बस स््ँड / आठवडी बाजार व सींशयास्पद हठकािी वन्यप्राण्याींचे अवयवाींचा 
अवैर् व्यापार, वाहतकु याचा शोर् घेण्यात येतो. 

 प्रकल्प क्षेत्रात आवश्यक त्या हठकािी तपासिी नाके असून त्यादवारे 
वाहनाींची  नेहमीत तपासिी करण्यात येते. 

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

नागपूर येथील उमरेि िऱहाांिला अभयारण्यािील िाघाांच्या मशिारीबाबि 
  
(२) *  २९१९६   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथे व्याघ्र प्रकल्पाींतगधत उमरेड कऱ्हाींडला वन उदयानाचे माहे मे 
२०१३ मध्ये उदघा्न झाले त्या दरम्यान ३ ते ४ वाघाींच्या मशकारी झाल्या, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ध काय आहेत व तदनुसार सींबींर्र्त दोर्ी 
व्यक्तीींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) शासन ननिधय क्रमाींक डब्लल्यूएलपी-
२०१२/प्र.क्र.१८६/फ-१ हदनाींक २९.०६.२०१२ अन्वये उमरेड कऱ्हाींडला अभयारण्य 
घोवर्त करण्यात आले आहे. वाघाच्या चामड्याच्या ववक्री गुन्हा प्रकरिी 
पकडण्यात आलेल्या एका आरोपीने त्याच्या बयािात उमरेड-कऱ्हाींडला अभयारण्य 
क्षेत्रात माहे मे, २०१३ वा त्या दरम्यान एका वाघाची मशकार केल्याचे कबूल केले 
आहे. 
(२), (३) व (४) ह्या सींदभाधत चौकशी करुन १७ सींशयीत आरोपीववरुध्द 
न्यायदींडार्र्कारी, प्रथम शे्रिी न्यायालय, उमरेड याींचे न्यायालयात प्रकरि दाखल 
करण्यात आले आहे.   

----------------- 
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सोलापूर श्जल््याि आरोग् य विभागाच्याििीने "ममशन इांद्रधनुष्ट्य" अांिवगि 
लसीिरण मोदहम राबविण्याि येणार असल्याबाबि 

  
(३) *  ३३३३८   िुमारी प्रणणिी मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सोलापूर न्जल्ह्यात आरोग् य ववभागाच्यावतीने "ममशन इींद्रर्नुषय" अींतधगत 
गरोदर माता, बालकाींच्या आरोग्यासाठी लसीकरि मोहहम राबववण्यात येिार 
असल्याचे हदनाींक १  ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशधनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थलाींतर करिारे म्हिजे वी्भट्टी, बाींर्काम, ऊसतोडिी ्ोळया 
व स्थलाींतरीत वस्त्या, शहरी हद्दवाढ भागातील ० ते २ वयोग्ातील बालके 
आणि गरोदर माता लसीकरिाचा डोस घेण्यापासून वींर्चत राहिार असल्याने 
याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोितीच कायधवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारिे काय 
आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     “ममशन इींद्रर्नुषय” च्या दसुऱ्या ्प्पप्पयातील पहहल्या मोहहमेची सुरुवात 
हदनाींक ७.१०.२०१५ पासून राज्यातील सोलापूर न्जल्ह्यासह २० न्जल्ह्यातील 
ग्रामीि भागात, नगरपामलका व महानगरपामलका कायधक्षेत्रात करण्यात आली. 
(२) सोलापूर न्जल्हा ग्रामीि, नगरपामलका आणि महानगरपामलका कायधक्षेत्रातील 
जोखीमग्रस्त भाग (वी्भट्टी, बाींर्काम, ऊसतोडिी ्ोळया व स्थलाींतरीत वस्त्या) 
याींची ननन्श्चती करण्यात आली. आरोग्य सेवक/सेववकाींमाफध त त्याभागात घरोघरी 
सव्हे करुन लसीकरिाींपासून वींर्चत ० ते २ वयोग्ातील बालके व गरोदर 
माताींची यादी तयार करण्यात आली व त्याप्रमािे आरोग्य सेवा सत्र/मोबाईल 
ह्मदवारे हदनाींक ०७ ते १३ ऑक््ोंबर, २०१५ या कालावर्ीत लाभार्थयाांना 
लसीकरि करण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे मशांगिे (िा.तनफाि, श्ज.नामशि) येथे चार िर्ावच्या  
मुलीचा बबबट्याच्या हल्ल्याि झालेला मतृ्य ू

 

(४) *  ३०८२६   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.श्जिेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळिा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे श िंगवे (ता.ननफाड, न्ज.नामशक) वस्तीमर्ील चार वर्ाधच्या मुलीचा 
बबबटयाने घातलेल्या झडपेत मतृ्यू झाल्याची घ्ना हदनाींक ११ ऑगस््, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास घडली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेत मतृ झालेल्या मुलीच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोिती 
आर्थधक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौजे मशींगवे, ता. ननफाड, न्ज. नामशक येथे हदनाींक 
११.०८.२०१५ रोजी कु. हदपाली बाळकृषि कोठे वय वर्ध ६  या मुलीचा 
बबबटयाच्या हल्ल्यात मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) व (३) मतृ मुलीचे कायदेमशर वारस  श्री. बाळकुषि अननल कोठे (वडील) 
याींना आर्थधक मदत म्हिनू रु.०८.०० लक्ष हदनाींक १४.०८.२०१५ रोजी देण्यात 
आलेले आहेत. 

----------------- 
  
श्रीरामपूर (श्ज.अहमदनगर) िालुक्यािील ओझर िे नेिासेपयिं प्रिरा पात्राच्या 

लगिच्या पररसरािील पाण्याचे उद्भव िोरि ेपिल्याबाबि 
(५) *  ३५६४१   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीरामपूर (न्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील ओझर ते नेवासेपयांत प्रवरा 
पात्राच्या लगतच्या पररसराची पररन्स्थती अत्यींत गींभीर असून पाण्याचे सवध उद्भव 
कोरड े पडले असिे, पररिामी शेतातील वपके पूिधपिे जळून गेली असल्यामुळे 
जनावराींना चाराही उरलेला नसिे, शतेकऱ्याींना जगण्याचा आर्ारच नसल्याने 
प्रवरा नदीवरील सवध बींर्ारे शासनाने त्वरीत भरुन दयावेत अशी मागिी पद्मश्री 
डॉ. ववठ्ठलराव ववखे पा्ील याींनी मा.पा्बींर्ारे मींत्री याींच्याकड ेननवेदनादवारे माहे 
सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रवरा काठावरील सवध के्ीवेअर त्वरीत भरुन न हदल्यास 
कोित्याही क्षिी तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने काय कायधवाही वा उपाययोजना केली 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) असे ननवेदन प्राप्पत नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पातूर (श्ज.अिोला) िालुक्यािील घरिुल योजनेि झालेला गैरव्यिहार 
(६) *  ३६४५१   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला न्जल्ह्यातील पातूर तालुक्यात दाररद्र्य रेरे्खालील नागररकाींना 
हक्काचे घर ममळावे या हेतनेू घरकुल योजना राबववण्यात आली होती मात्र यात 
पींचायत सममती बाींर्काम अमभयींता व सर्चव याींनी लाखोंचा गैरव्यवहार केल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशधनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्र्क गुि असिाऱ्याींना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला व कमी 
गुि असिाऱ्या पात्र कु्ुींबबयाींना घरकुलापासून वींर्चत ठेवण्यात आले, तसेच 
अनेक हठकािी अनतक्रमिात घरकुल बाींर्ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी बाींर्काम अमभयींता व सर्चव याींच्यावर फौजदारी 
गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याची मागिी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींर्ीत दोर्ी अर्र्काऱ्याींवर गुन्हा दाखल करुन 
कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) होय. 
     लक्षाींक व गुिाींकानसुार लाभाथी ननवडण्यामध्ये तफावत आढळली. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) सदर प्रकरिामध्ये गैरव्यवहार न झाल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
नाही. तथावप, चौकशीनुसार प्रशासकीय कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर श्जल्हा पररर्देंिगवि सिव िालुक्याांमध्ये िायवरि विस्िार  
अधधिाऱयाांना (मशक्षण) िेिन अदा िरण्याबाबि 

 
(७) *  ३२४९०   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर न्जल्हा पररर्देंतगधत सवध तालुक्याींमध्ये कायधरत ववस्तार अर्र्काऱ्याींना 
(मशक्षि) माहे मे, २०१५ पासून वेतन देण्यात आले नसल्याबाबतचे ननवेदन 
महाराषर राज्य मशक्षि ववस्तार अर्र्कारी, सींघ्ना, न्जल्हा शाखा चींद्रपूर याींनी 
“मशक्षकहदनी” मुख्य कायधकारी अर्र्कारी, चींद्रपूर न्ज.प. याींना हदल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने कोिती कायधवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) खरे आहे. 
(२) व (३) पींचायतराज सेवाथध प्रिाली ही नववनच असल्याने त्यामध्ये काही 
ताींबत्रक अडचिी उद् ावल्यामुळे ववलींब झाला.  पींचायतराज सेवाथध प्रिालीत काही 
कमधचाऱ्याींची  माहहती समाववष् करण्याची सुववर्ा उपलब्लर् नसल्याने अशा  
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कमधचाऱ्याींची वेतन देयके हाताने (Manually) तयार करुन कोर्ागारास पारीत 
करण्यासाठी सादर करण्यात आली.  प्रिालीतील ताींबत्रक अडचिीींची व त्रु् ीींची 
पूतधता करुन सवध तालुक्याींमध्ये कायधरत ववस्तार अर्र्काऱ्याींचे (मशक्षि) माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ पयांतचे वेतन अदा झाले आहे. 

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

मसांधदुगुव श्जल्हयाि एि लाखाांहून अधधि झाि े
िोिण्याचे २५/२ चे दाखले ददल्याबाबि 

  
(८) *  ३६११०   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मसींर्दुगुध न्जल्हयातील १९२ गावात इको सेन्सी्ीव्ह झोनचा समावेश असून 
मसींर्दुगुध न्जल्हयात वॄक्षतोडीस परवानगी तसेच जममन महसूल सींहहता १९६६ 
मर्ील कलम २५ (२) नुसार देण्यात येिारे वॄक्षतोडीबाबत दाखले देण्यात येव ू
नये असे शासनाने आदेश हदलेले असतानाही मसींर्दुगुध न्जल्हयातील वन ववभाग 
व महसूल ववभागाच्या सींबींर्र्त  अर्र्काऱ्याींनी १ लाखाींहून अर्र्क झाड े
तोडण्याचे २५/२ चे पास (दाखले) हदले असल्याने या सींपूिध प्रकरिाची सखोल 
चौकशी होवनू सींबींर्र्त दोर्ीववरोर्ात कारवाइध करण्याच्या मागिीचे तक्रार वजा 
एक ननवेदन न्जल्हार्र्कारी मसींर्दुगुध, उपवन सींरक्षक याींना सामान्जक कायधकते 
श्री.जयींत बरेगार याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये हदले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याप्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोिती कारवाइध 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयापी सदरहू तक्रारीनरु्ींगाने सींबींर्र्त दोर्ीववरोर्ात कारवाइध करण्यात आली 
नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) श्री.जयींत बरेगार याींनी हद. ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
न्जल्हार्र्कारी, मसींर्दुगुध याींना ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रस्ततु प्रकरिाची चौकशी सुरु असून चौकशीअींती दोर्ी 
आढळल्यास सींबींर्ीताींववरुध्द कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
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रायगि श्जल्हयािील िदै्यकीय अधधिारी ि ित् सम पदे ररक्ि असल् याबाबि 
 

(९) *  ३६८२२   श्री.सुभार् उफव  पांडििशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेण), श्री.जीिा गाविि (िळिण) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड न्जल् ह्यातील न्जल् हा रुग् िालय, उप न्जल् हा रुग् िालय, कु्ीर 
रुग् िालय, प्राथशमक कें द्र व उपकें द्रामध् ये वैदयकीय अधिकारी व तत्सम पदे 
ररक्त असल्याने, रुग्िाींना आरोग्य सेवा देता येत नाही, त्यामुळे आर्थधकदृषटया 
दबुधल असिाऱ्या रुग्िाींना खाजगी रुग्िालयात दाखल करिे भाग पडत असून, 
त्याींना आर्थधक भूदांड सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागील ववर्ीमींडळ कामकाजामध् ये ववववर् आयुर्ाींचा वापर करुन 
वैदयकीय अर्र्कारी व तत् सम पदे भरिेबाबत मागिी करुनही अदयाप 
सावधजननक आरोग् य ववभागाने कोितीच कायधवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ररक्त पदे तातडीने भरण्याच्या दृष ्ीने शासनाने कोिती 
कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१)  अींशत: खरे आहे. 
     रायगड न्जल्हयात १ न्जल्हा रुग्िालय, ५ उपन्जल्हा रुगिालये, ८ ग्रामीि 
रुग्िालये, ५२ प्राथममक आरोग्य कें दे्र,३ प्राथममक आरोग्य पथके, ७ न्जल्हा 
पररर्द दवाखाने कायाधन्न्वत आहेत. सदर आरोग्य सींस्थामध्ये ग्-अ ते ग्-ड 
सींवगाधची एकूि १०६४ पदे मींजूर असून त्यापकैी ७३२ पदे भरलेली आहेत. 
     राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगधत आयपीएचएस योजनेखाली रायगड 
न्जल्हयात एकूि २७ अर्र्कारी व कमधचारी करार पध्दतीने कायधरत असून त्यात 
१८ ववशेर्ज्ाींचा समावेश आहे. उपलब्लर् अर्र्कारी व कमधचाऱ्यामाफध त रुग्िाींना 
रुग्िसेवा देण्यात येत असून कोिताही रुग्ि आरोग्य सेवेपासून वींर्चत राहिार 
नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     महाराषर वैदयकीय आरोग्य सेवा ग्-अ (वररषठ) सींवगाधतील ररक्त 
पदाींपकैी ३१३ पदे पदोन्नतीने आणि २६७ पदे नामननदेशनाने भरण्याची प्रक्रक्रया 
शासन स्तरावर सुरु आहे. ११ पदे भरण्याबाबत न्यायालयीन प्रकरिी प्रलींबबत 
आहे. 
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     वैदयकीय अर्र्कारी ग्-अ सींवगाधतील २३६ ववशरे्ज् व ४६६ एमबीबीएस 
अहधतार्ारकाींची ननयुक्ती नकुतीच करण्यात आली असून रायगड न्जल्हयामध्ये 
२५ वैदयकीय अर्र्काऱ्याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
     ग्-क व ग्-ड ची पदे भरण्याची कायधवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईसह ठाण्यािील िन जममनीिरील १०६६ इमारिी आणण  
४५ हजार झोपडयाांिर िारिाई िरण्याच्या आदेशाबाबि 

  
(१०) *  ३०६५९   श्री.श्जिेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.शमशिाांि मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.तनिेश 
राणे (िणििली), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), श्री.अश्जि पिार (बारामिी) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह ठाण्यातील वनजममनीवरील १०६६ इमारती आणि ४५ हजार 
झोपड्याींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने हदले असून या आदेशा 
ववरोर्ात रहहवाशाींनी सवोच्च न्यायालयात यार्चका केली असता सवोच्च 
न्यायालयाचे रहहवाशाींच्या बाजूने ननिधय हदला मात्र सवोच्च न्यायालयाने हदलेल्या 
ननिधयाचा लाभ फक्त १९ यार्चकाकत्याांनाच होिार असल्याचा प्रशासनाने 
ननिधय  घेतल्याने इतर हजारो रहहवाशाींवर अन्याय होत असल्याप्रकरिी 
पररसरातील लोकप्रनतननर्ी व सामान्जक सींघ्नाींनी मा.मुख्यमींत्री व मा.वनेमींत्री 
याींच्याकड े हदनाींक २२ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास, तसेच वारींवार 
मागिी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी अदयाप कोितीही कायधवाही केलेली नसल्यास, 
ववलींबाची सवधसार्ारि कारिे काय आहेत, तसेच सदर प्रकरिी हजारो 
रहहवाशाींच्या हहताचा ननिधय घेऊन त्याची लवकरात लवकर अींमलबजाविी 
करण्यासींदभाधत आतापयांत कोिता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मा.लोकप्रनतननर्ी व सामान्जक सींघ्नाींनी 
मा.मुख्यमींत्री व मा.मींत्री (वने) याींच्याकड े हदलेल्या हदनाींक २०.६.२०१४, 
१७.११.२०१४, १०.६.२०१५, ८.१०.२०१५ रोजीच्या ननवेदनाींच्या प्रती प्राप्पत झाल्या 
आहेत. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ३०.१.२०१४ रोजीच्या आदेशात नमूद १९ 
यार्चकाकत्याांच्या क्षेत्राव्यनतररक्त इतर प्रकरिात मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदेश 
लागू होईल क्रकीं वा कसे याबाबत ववर्ी व न्याय ववभाग व महार्र्वक्ता 
याींच्याकडून अमभप्राय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(३) ववलींबाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर ग्रामीण भागािील िॉक्टर उच्च मशक्षणासाठी दीघव रजेिर असल्याने 
प्राथममि आरोग्य िें द्रािील आरोग्य सेिा विस्िळीि झाल्याबाबि 

(११) *  ३१०४२   श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), िॉ.सांिोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर ग्रामीि भागात आरोग्य सेवा देिारे ११ डॉक््र उच्च मशक्षिासाठी 
दीघध रजेवर असल्याने सींबींर्र्त प्राथममक आरोग्य कें द्रातील आरोग्य सेवा 
ववस्कळीत झाली असल्याचे हदनाींक ३ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदैयकीय अर्र्कारी तातडीने 
उपलब्लर् करुन देण्याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अदयाप, कोितीच कायधवाही केली नसल्यास, त्याची सवधसार्ारि कारिे 
काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत : खरे आहे. 
     नागपूर न्जल्ह्यातील १२ प्राथममक आरोग्य कें द्रातील वदैयकीय अर्र्कारी 
पुवधपरवानगीने पदव्यतु्तर अ्यासक्रमासाठी गेले आहेत. तथावप, प्राथममक 
आरोग्य कें द्रातील रुग्िसेवा प्रभाववत झाल्याची बाब खरी नाही. 
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(२) व (३) पदव्यतु्तर अ्यासक्रमासाठी सेवाींतगधत गेलेले वैदयकीय अर्र्कारी हे 
शासन सेवेत कायधरत असल्याने त्याींचे वेतन मींजूर पदाींवर काढण्यात येते. 
त्यामुळे पदव्यतु्तर अ्यासक्रमासाठी गेलेल्या वैदयकीय अर्र्काऱ्याींच्या जागी 
अन्य अर्र्काऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात येत नाही. अशा वदैयकीय अर्र्काऱ्याींसाठी 
अर्र्सींख्य पदे ननमाधि करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्य होवू शकला नाही. ररक्त 
पदावर न्व्दतीय वदैयकीय अर्र्कारी क्रकीं वा बींर्पबत्रत वदैयकीय अर्र्कारी देण्यात 
आले आहेत व जवळच्या प्राथममक आरोग्य कें द्रातील वदैयकीय अर्र्कारी 
याींच्याकड ेकायधभार सोपववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पोर्ण आहाराचे िां त्राट मदहला बचि गटाांना ममळण्याबाबि 
  
(१२) *  २८६५१   श्री.राधािृष्ण विखे-पाटील (मशिी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ववशेर् कममशनरने हदलेल्या ननिधयानुसार 
राज्यातील सहा महहने ते तीन वरे् वयोग्ातील बालकाींना आणि स्तनदा माताींना 
पोर्ि आहार पुरववण्याचे काम महहला बचत ग्ाींना देण्याचा ननिधय दोन 
वर्ाधपूवी हदलेला असतानाही, अदयापही महहला बचत ग्ाींना याबाबतची कामे 
देण्यात येत नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशधनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्ातील अ्ी पूिध करण्यासाठी ७५ ते ८० लाख रुपयाींचे कजध 
काढून खरेदी केलेली यींत्रसामुग्री, जागेचे भाड ेभरताना मे्ाकु्ीला आलेला महहला 
बचत ग्ाींना काढलेल्या कजाधच्या व्याजासाठी आता राहती घरेही मललावात 
काढण्याची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोर्ि आहारासाठीचा ६०० को्ीचा ननर्ी हडप करण्यासाठी 
व्यींक्ेश्वरा, महालक्ष्मी आणि महाराषर महहला सींघ याींनी सींगनमताने अन्य 
कोिालाही कीं त्रा् ममळू नये म्हिनू मोचे बाींर्िी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार महहला बचत ग्ाींना 
पोर्ि आहाराचा ठेका देण्याच्या अनरु्ींगाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मा. सवोच्च न्यायालयाचा हदनाींक ०७/१०/२००४ व हदनाींक २२.४.२००९ च्या 
आदेशानुसार प्रामुख्याने अींगिवाड्याींना पुरववण्यात येिारा आहार हा 
कीं त्रा्दाराींकडून न घेता स्वयींसहाय्यता महहला बचत ग्/महहला मींडळ/ग्राम 
समुदाय इत्यादीकडून  घेिेबाबत ननदेश आहेत. 
     त्यानुसार आयकु्त, महहला व बाल ववकास, पुिे याींनी त्याींच्या हदनाींक 
२४/०५/२०१३ च्या पत्रान्वये अींगिवाडीतील ६ महहने ते ३ वरे् वयोग्ातील 
लाभाथी, गरोदर व स्तनदा माता, तीव्र कुपोवर्त मुले याींना THR पुरवविेबाबत 
न्जल्हास्तरीय आहार सममतीमाफध त स्थाननक महहला बचत ग्/महहला मींडळ/ग्राम 
समुदाय याींची ननवड प्रक्रक्रया पुिध करण्याबाबत सवध उपमुख्य कायधकारी अर्र्कारी 
(बा.क.)/ बाल ववकास प्रकल्प अर्र्कारी (नागरी), याींना आदेमशत करण्यात आले 
होते. त्यानुसार राज्यातील ५५३ प्रकल्पापकैी ३१२ प्रकल्पाींमध्ये स्थाननक महहला 
बचत ग्/महहला मींडळ ग्राम समुदाय याींची न्जल्हास्तरीय आहार सममतीमाफध त 
ननवड करुन त्याींचेमाफध त THR आहार पुरवठा सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) वरील ३१२ प्रकल्प वगळता उवधररत प्रकल्पाींमध्ये सक्षम बचत ग्ाींची 
न्जल्हास्तरीय आहार सममतीमाफध त ननवड न झाल्याने सदर प्रकल्पामध्ये पोर्ि 
आहारात खींड पडून लाभाथी पोर्ि आहारापासून वींर्चत राहू नये म्हिनू पूवीच्या 
३ महहला सींस्थामाफध त THR आहार पुरवठा सुरु आहे. 

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

शेििऱयाांना मसांचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने  
सुरु िेलेल्या जलयुक्ि मशिार योजनेबाबि 

(१३) *  ३४९००   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) शेतकऱ्याींना मसींचनाची सुववर्ा उपलब्लर् व्हावी यासाठी शासनाने जलयुक्त 
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मशवार नामक महत्वकाींक्षी योजना सुरु केली पि या योजनेला योग्यररतीने 
कायाधन्न्वत करण्याकररता कीं त्रा्दार व सींबींर्र्त अर्र्कारी आवश्यक सहकायध 
करीत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशधनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाींदरू रेल्वे (न्ज.अमरावती) तालुक्यातील जलयुक्त मशवार 
योजनेच्या माध्यमातून बाींर्ण्यात आलेला नाला खोलीकरि आणि मसमें् 
बींर्ाऱ्याचे बाींर्काम सींबींर्र्त कीं त्रा्दाराने ननकृष् दजाधचे केल्याने भववषयात याचा 
फायदा शतेकऱ्याींना होिार नाही हे लक्षात घेता शासनाने कोिती आवश्यक 
कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ता. चाींदरु रेल्वे न्ज.अमरावती येथे एकूि २९ मसमें् नाला बाींर्ाची 
कामे प्रस्तावीत असुन १५ मसमें् नाला बाींर् पूिध करण्यात आलेले आहे. उवधररत 
कामे प्रगतीपथावर असुन कामे कायाधन्वीत करताना कीं त्रा्दाराींनी व अर्र्काऱ्याींनी 
सींबींर्ीत शेतकऱ्यास ववश्वासात घेवूनच कामे केलेली आहेत. याबाबत कोित्याही 
प्रकारची तक्रार प्राप्पत झालेली नाही व कामे पूिध करण्यात येत आहेत. 

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

राज्याि स्मतृिभ्रांश (अल्झायमर) या आजाराच्या िेलेल्या सिेक्षणाबाबि 
 

(१४) *  ३३६२८   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पिूव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपरू दषिणक्षण), श्री.सांश्जिरेडिी बोदिुरिार (िणी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मसल्व्हर इननींग फाऊीं डशेन आणि अल्झायमर ॲड ररले्ेड डडसऑडधर 
सोसाय्ी ऑफ इींडडया या सींस्थेने सींयकु्तररत्या केलेल्या सवेक्षिात राज्यात 
स्मतृीभ्रींश (अल्झायमर) ३ लाख ६० हजार रुग्ि हदनाींक २१ सप्प े्ंबर, २०१५  
रोजीच्या सुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आजाराची लक्षिे काय आहेत. तसेच सवेक्षिानुसार दर ५ 
वर्ाधनी अल्झायमरग्रस्ताींची सींख्या दपु्पप् होत असल्याची र्क्कादायक माहहती 
ननदशधनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू अल्झायमरग्रस्ताींचे र्चींताजनक वाढते प्रमाि रोखण्यासाठी 
शासनातफे सींशोर्न करुन, प्रनतबींर्क उपाययोजना करण्याच्या दृष्ीने कोिती 
कायधवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) अदयाप याबाबत शासनाने कायधवाही केली नसल्यास, त्याची कारिे काय 
आहेत ? 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. तथावप अल्झायमर ॲड ररले्ेड डडसऑडधर 
सोसाय्ी ऑफ इींडडया या सींस्थेने केलेल्या अींदान्जत अनुमानानुसार सन २०१६ 
पयांत अल्झायमर (स्मतृीभ्रींश) या लक्षिाींचे ३,६०,१०० रुग्ि महाराषरात असतील 
असे सन २०१० च्या अहवालात म्ह्ले आहे. 
(२) स्मतृीभ्रींश आजाराची लक्षिे खालीलप्रमािे आहेत :- 

 नेहमीच्या कामात गोंर्ळून जािे 
 वार, तारीख ववसरिे 
 सार्ी कामे करताना काही गोष्ी ववसरिे 
 काही वस्तूींची नावे ववसरिे 
 वारींवार एकच क्रक्रया करिे 
 झोप न येिे, र्चडर्चड करिे, आक्रमक होिे 

     दर ५ वर्ाांनी अल्झायमरग्रस्ताींची सींख्या दपु्पप् होत असल्याचे ननदशधनास 
आले आहे, हे खरे नाही. 
     तथावप, अल्झायमर ॲड ररले्ेड सोसाय्ी ऑफ इींडडया या सींस्थेने 
केलेल्या अींदान्जत अनुमानानुसार दर १५ वर्ाांनी अल्झायमरग्रस्ताींची सींख्या 
दपु्पप् होत असल्याचे अहवालात हदसून येत आहे. 
(३) महाराष रात ४ प्रादेमशक मनोरुग्िालय, १२ न्जल्हा मानमसक आरोग्य कें द्र, १४ 
वैदयकीय महाववदयालय तसेच ४ महानगर पामलका रुग्िालयात अल्झायमर 
(स्मतृीभ्रींश) ग्रस्त रुग्िाींना आरोग्य सेवा हदल्या जातात. 
     प्रनतबींर्क उपाययोजनािंच्या दृष्ीने जास्तीत जास्त लोकाींना या आजाराची 
माहहती देण्याकररता व त्याींचे लवकर ननदान होण्याकरीता वेळोवेळी जनजागतृीपर 
कायधक्रमात या आजाराबद्दल माहहती हदली जाते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरािील सिवच िन टेिडया अतिक्रमणाांनी िेढल्या  
असून िनाांची सुरषिणक्षििाही धोक्याि आल्याबाबि 

  
(१५) *  ३७९८४   श्री.मभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहरातील जवळपास सवधच वन ्ेकड्या चोहोबाजूींनी अनतक्रमिाींनी 
वेढल्या असून वन ्ेकड्याींची सुरक्षक्षतताही र्ोक्यात आली असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ेकड्याींवर मदय पाटयाा, पक्षाींची मशकारही मोठ्याप्रमािात होत 
असल्याचे ही ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ेकड्याींवरील गैरप्रकाराींना व राजरोस होिाऱ्या वनाींच्या 
वकृ्षतोडीवर ननबांर् येण्याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पुिे व वपींपरी-र्चचवड महानगरपामलका हद्दीत 
वनववभागाचे ताब्लयात असलेले एकूि २२९७ हे.वनक्षते्रापैकी १९.१४ हे.आर. 
वनक्षेत्रावर प्रथमदशधनी अनतक्रमि हदसून आलेले आहे व त्याींचे ववरुध्द भारतीय 
वन अर्र्ननयम, १९२७ प्रमािे गुन्हे नोदववण्यात आले आहेत. 
(२) अशा प्रकारची घ्ना ननदशधनास आलेली नाही. 
(३) शासन ननिधयाप्रमािे वनक्षेत्र असलेले भागात नागरी सींयुक्त वन व्यवस्थापन 
सममती स्थावपत करण्याची कायधवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे पेठ (िा.िाळिा, श्ज.साांगली) येथे हरणाांची िस्िरी  
िरणारी टोळी श्जिांि हरणासह सापिल्याबाबि 

 

(१६) *  ३५४६०   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे पेठ (ता.वाळवा, न्ज.साींगली) येथे हरिाींची तस्करी करिारी ्ोळी 
न्जवींत हरिासह सापडल्याची घ्ना माहे जनू, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घडली, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, मागील काही वर्ाधपासून साींगली न्जल्ह्यामध्ये मोठया प्रमािात 
वन्य प्राण्याींची तस्करी होण्याची अनेक प्रकरिे ननदशधनास आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची  शासनाने चौकशी  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०११ ते सन २०१५ या कालावर्ीत साींगली वन 
ववभागाअींतगधत कासव व माींडूळ-साप तस्करीची ११ प्रकरिे ननदशधनास आली 
असून सदर प्रकरिे न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून वाघ व बबब् 
कातडीच्या तस्करीचे १ प्रकरि ननदशधनास आले असून सदर प्रकरिात पोमलस 
प्रशासनाकडून कायधवाही सूरु आहे. 
     हदनाींक १६.०६.२०१५ रोजी हरिाच्या तस्करी प्रकरिी ३ आरोपीववरुद्ध 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून पढुील सुनाविी हदनाींक १४.१२.२०१५ 
रोजी आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा श्जल्हयाि आरोग्य विभागाने िेलेल्या  
जलस्त्रोिाांच्या रासायतनि िपासणीबाबि 

(१७) *  २९७५६   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा न्जल्हयात आरोग्य ववभागाने केलेल्या जलस्त्रोताींच्या रासायननक 
तपासिीत २८३ स्त्रोत रेड झोनमध्ये असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी आरोग्य ववभाग आणि स्वच्छता ववभागाच्या 
माध्यमातनू सदरील रेड झोनमध्ये असलेली जलस्त्रोत ननजांतूक व स्वच्छ 
करण्याबाबत शासनाने काय कायधवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(३) अदयाप, कोितीच कायधवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवधसार्ारि 
कारिे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जानेवारी, २०१५ ते सप्प े्ंबर, २०१५ या कालावर्ीत सावधजननक आरोग्य 
प्रयोगशाळेने केलेले जलस्त्रोताींच्या रासायननक तपासिीत ४९ नमुने दवुर्त 
असल्याचे तर जीवाि ूववर्यक ११३८९ जलनमुना तपासिीत २२८५ नमुने दवुर्त 
आढळले. 
(२) राज्यातील ग्रामीि भागातील जनतेला शुध्द व सुरर क्षत वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा करण्याच्या व जलजन्य रोगाींच्या प्रादुधभावावर ननयींत्रि ठेवण्याच्या दृष्ीने 
शासनाच्या पािीपुरवठा व स्वच्छता ववभागाकडून मागधदशधक सुचना ननगधममत 
करण्यात आलेल्या आहेत. बुलढािा न्जल्ह्यातील माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मर्ील 
केलेल्या जवैवक व रासायननक तपासिीअींती काही नमुने वपण्यास अयोग्य 
आढळून आले. त्याबाबतचा अहवाल सींबींर्ीत ग्रामपींचायतीना कळववण्यात आला 
आहे. तसेच वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींच्या ननधजतंकुीकरि व पररसर स्वच्छ 
ठेवण्याबाबत वेळोवेळी ग्राम पींचायतीना न्जल्हा पररर्द स्तरावर सुचना देण्यात 
येतात. यामशवाय पािीपुरवठा व स्वच्छता ववभागाकडून बुलढािा न्जल्ह्यातील 
रासायननकदृषटया दवुर्त आढळलेल्या स्त्रोताींचे प्रत्यक्ष स्थळ भे् देवनू  
आवश्यकतेप्रमािे उपाययोजना करण्याबाबत न्जल्हा पररर्द बुलढािा याींना सुचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 
भोर (श्ज.पुणे) िालुक्यािील िाांबरे खे.बा. ि बालििी 

येथे बबबट्याने शेळयाांिर िेलेला हल्ला 
 

(१८) *  २९७४३  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली) : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) भोर (न्ज.पुिे) तालुक्यातील काींबरे खे.बा. व बालवडी येथे मनुषयवस्तीत 
येवनू रात्रीच्या अींर्ारात बबबटयाने शेळयाींवर हल्ला करुन शेळया फस्त केल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्र्त शेळी मालकाींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच वनववभागाने बबबटयाला पकडण्याकामी कोिती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोितीच कायधवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) भोर (न्ज.पुिे) तालुक्यातील काींबरे खे.बा. 
येथे  हदनाींक ११.०८.२०१५ रोजी रात्री बबबटयाने श्री. भरत सार्ू यादव याींची १ 
शेळी ठार केली आहे. प्रचमलत शासन ननिधयान्वये वन्य प्राण्याींच्या हल्यात मतृ 
झालेल्या पशुर्नाच्या नकुसान भरपाईपो्ी सींबींर्र्त नकुसानग्रस्तास रु.३,०००/- 
अदा करण्यात आलेले आहेत. 
(३) वन्यजीव (सींरक्षि) अर्र्ननयम, १९७२ च्या अनूसूची १ मध्ये बबब् या 
वन्यप्राण्याचा समावेश असून वन्यजीव (सींरक्षि) अर्र्ननयम, १९७२ च्या कलम 
११ (१) (अ) अन्वये कोिताही वन्यप्रािी मानवी जीववतास र्ोकादायक झाल्यास 
मुख्य वन्यजीव रक्षक याींच्या पूवधपरवानगीने सदर प्राण्यास पकडता येते. तथावप 
भोर येथे सन २०१५-१६ मध्ये बबबटयाच्या हल्ल्याने मानवी न्जववताची हानी 
झाल्याची एकही घ्ना ननदशधनास आली नसल्याने बबबटयाला पकडण्याची 
कायधवाही करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेि श्जल्हयाि प्राथममि आरोग्य िें द्रासाठी और्ध सादहत्य ि साधनसामुग्रीची 
खरेदी िेली नसल्यामुळे तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 

 

(१९) *  ३३९९१   श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्रीमिी अममिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड न्जल्ह्यात ग्रामीि भागासह शहरी भागातही ताप, र्चकुनगुननया, 
डेंग्यूचा प्रादभुाधव झालेला असला तरी न्जल्हापररर्देच्या आरोग्य ववभागाने गतवर्ी 
प्राथममक आरोग्य कें द्रासाठी और्र् साहहत्य व सार्नसामुग्रीची खरेदी केली 
नसल्याने १ को्ी, १८ लाख, ६१ हजार रुपयाींचा ननर्ी अखर्चधत राहहल्याचे 
नुकतेच ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सामान्य रुग्िाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानरु्ींगाने सींबींर्र्ताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत व याबाबतची सदय:न्स्थती काय   
आहे ? 

िॉ. दीपि सािांि : (१) न्जल्हा आरोग्य अर्र्कारी, नाींदेड याींच्याकड े मुबलक 
प्रमािात और्र् साठा उपलब्लर् होता तसेच राज्यस्तरावरुन मोठया प्रमािावर 
और्र् पुरवठा केल्यामुळे अर्र्कची तरतदु उपलब्लर् असली तरी अर्र्कचा और्र् 
साठा खरेदी करण्यात आला नाही. त्यामुळे न्जल्हा पररर्द, नाींदेड याींना न्जल्हा 
ननयोजन व ववकास पररर्द (डी.पी.डी.सी) अींतगधत प्राप्पत झालेला रुपये ११८.६१ 
लक्ष ननर्ी अखर्चधत राहीला हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     न्जल्हा ननयोजन व ववकास पररर्द अींतगधत सन २०१३-१४ मर्ील अखर्चधत 
अनदुान रुपये १३० लक्ष व सन २०१४-१५ मर्ील मींजुर अनदुान रुपये १६० लक्ष 
यामर्नु रुपये १७१.३९ लक्ष इतक्या रकमेची और्र् व साहहत्य सामुग्री न्जल्हा 
आरोग्य अर्र्कारी, नाींदेड याींनी सन २०१४-२०१५ मध्ये खरेदी केली आहेत. 
     तसेच राज्यस्तरावरुन और्र्ीचा पुरवठा भरपरु प्रमािात झाल्यामुळे 
सामान्य रुग्िाींची गैरसोय झाली नाही. 
(३) सन २०१४-१५ मर्ील अखर्चधत राहीलेल्या रुपये ११८.६१ लक्ष रकमेच्या 
और्र् खरेदीच्या प्रस्तावास आरोग्य सेवा सींचालनालयाकडून हदनाींक ०४.११.२०१५ 
रोजी ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार और्र् खरेदीची प्रक्रीया 
न्जल्हा आरोग्य अर्र्कारी, नाींदेड याींच्या स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घाटिोपर (मुांबई) िामराज नगर पररसरािील िोिण, िोिण िैभि चाळ  
येथील तििराांच्या झािाांची िोि िरुन अनधधिृि झोपडया बाांधल् याबाबि 

(२०) *  ३०५७३   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जिेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळिा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई घा्कोपरच्या कामराज नगर पररसरातील कोकि, कोकि वैभव चाळ 
येथे गेल्या सात ते आठ वर्ाधपासून काही भूमाक्रफयाींकडून राजरोसपिे नतवराींच्या 
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झाडाींची तोड करुन त्यानींतर त्याहठकािी रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमािात मातीचा 
भराव ्ाकून झोपड्या उभारण्यात येत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक रहहवाश्याकडून वनववभाग, न्जल्हार्र्कारी 
उपनगर, मुींबई तसेच स्थाननक पोमलसात अनेकवेळा तक्रारी करुन सुध्दा 
याहठकािी नावापुरती नो्ीस पाठवनू पढुील कोितीच कारवाई केली जात नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररसरात भूमाक्रफयाींकडून हदवस रात्र नतवराींची तोड होत 
असताना एकावरही एम.आर.्ी.पी. अींतगधत कारवाई झाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी  शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौजे घा्कोपर सवे क्र. १९४ ब मर्ील एकूि क्षेत्र 
५२.०६ हे.आर क्षेत्रापकैी ७.६८ हे.आर क्षेत्र राखीव वने म्हिनू अर्र्सूर्चत 
करण्यात आलेले आहेत. सदर क्षेत्रातील काींदळवनात ४९८२ चौ.मी. क्षेत्रावर 
अनतक्रमि करुन २५९ झोपड्या बाींर्ल्या गेल्या असल्याने हदनाींक ७.११.२०१५ 
रोजी वन गुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे. 
(२) वनगुन्ह्याची नोंद घेण्यात आलेली असून त्याबाबत चौकशी करुन अनार्र्कृत 
झोपडी र्ारकाींना नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच त्यावर सुनाविी 
घेण्यात आलेली असून सदर अनतक्रमि ननषकासन करण्याची कायधवाही अींनतम 
्प्पप्पयात आहे. 
(३), (४) व (५) एम.आर.्ी.पी. कायदयाअींतगधत कायधवाही झालेली नाही. परींत ु
वन ववभागामाफध त वनक्षेत्रात अनार्र्कृत अनतक्रमिाववरुध्द भारतीय वन 
अर्र्ननयम, १९२७ अींतगधत दोर्ीवर कायधवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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दापोली (श्ज.रत्नाधगरी) या िालुक्याचा िोंगरी  

वििास योजनेि समािेश िरण्याबाबि 
 

(२१) *  ३५१९५   श्री.सांजय िदम (दापोली) :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६९८ 
ला ददनाांि ३१ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दापोली (न्ज.रत्नार्गरी) हा तालुका व आजुबाजचूा पररसर हा पुिधत: 
डोंगराच्छाहदत असल्याने उक्त तालुक्याचा डोंगरी क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत 
तेथील जनतेने शासनाकड ेसातत्याने मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) महाराषर सुदरू सींवदेन उपयोजन कें द्र, नागपूर (एम.आर.एस.एस.सी.) याींनी 
सन २००८ मध्ये उपग्रहादवारे डोंगरी भागाींची पुनधतपासिी करुन सादर केलेल्या 
अहवालाच्या अनरु्ींगाने शासनाने डोंगरी क्षेत्रात कोिताही बदल न करता आहे 
तीच न्स्थती कायाधन्न्वत ठेवण्याचा ननिधय घेतल्यामुळेच दापोली तालुक्याचा 
डोंगरी क्षेत्रात समावेश होऊ शकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शा.नन.ननयोजन ववभाग क्र.डोववका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३,   
हदनाींक १८ जानेवारी, २०१० मर्ील ननकर्ाींची तींतोतींत पतुधता होत असल्याने 
दापोली तालुक्याचे पनुधसवेक्षि करुन उक्त तालुक्याचा डोंगरी क्षेत्रात तातडीने 
समावेश करण्याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) मींत्रीमींडळ उपसममतीच्या मशफारशीनुसार व मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेनींतर ननकर्ाींच्या आर्ारे राज्यातील डोंगरी ववभागाचे ननकर् सन १९९० 
मध्ये ननन्श्चत करण्यात आले. तदनींतर सन १९९५ मध्ये डोंगरी क्षेत्रात बदल 
करावयाचा झाल्यास महाराषर सुदरू सींवेदन उपयोजन कें द्र, नागपुर या 
यींत्रिेकडून अहवाल मागवनू त्यानुसार गावाींचा/तालुक्याींचा डोंगरी ववभाग क्षेत्रात 
समावेश करण्याचा शासनाने ननिधय घेतला. सन २००८ मध्ये महाराषर सुदरू 
सींवेदन उपयोजना कें द्र नागपूर (MRSAC) याींनी उपग्रहादवारे डोंगरी भागाची 
पुनातपासिी करुन सादर केलेल्या अहवालाींच्या अनुर्ींगाने कोिताही बदल न 
करता आहे तीच सदयन्स्थती कायाधन्न्वत ठेवण्याचा ननिधय घेण्यात आला. शासन 
ननिधय ननयोजन ववभाग क्र.डोंववका-२००९/ प्र.क्र.६/का. १४८३ हदनाींक १८.१.२०१० 
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अन्वये, डोंगरी ववभाग ववकास कायधक्रमाींबाबत ववहहत केलेल्या उपरोक्त 
मागधदशधक ननकर्ाींनुसार रत्नार्गरी न्जल्ह्यातील दापोली तालुका पात्र ठरत 
नसल्याने त्याींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. 

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

यििमाळ श्जल््याि आरोग्य िें द्राचे रखिलेले प्रिल्प पूणण िरण्याबाबि 
  
(२२) *  ३६७५९   श्री.सांश्जिरेडिी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ न्जल् ह्याची लोकसींख् या २७ लाखाींच् या वर गेली असतानाही अदयाप 
पुरेशी आरोग् य सेवा देिारी यींत्रिा न्जल् ह्यात पूिध झाली नसल् याचे माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववववर् करिाींमुळे न्जल् ह्यात ५६ आरोग् य कें द्र रखडलेली आहेत व 
त् यामुळे इतर सुरु असलेल् या प्राथममक आरोग् य कें द्र, उपकें द्रावर त् याचा भार पडत 
असल् याने आरोग् य कमधचारी त्रस् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रुग् िाींना आरोग् याच् या सोयीसाठी प्रवास खचध सहन करावा लागत 
असल् याने रखडलेले प्रकल् प तातडीने पूिध करण् याची मागिी नागरीकाींची आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ५६ आरोग् य कें द्र तातडीने सुरु करण् याबाबत शासनाने 
कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही, 
(२), (३) व (४) यवतमाळ न्जल्हयाची लोकसींख्या २७,७२,३४८ इतकी असून 
न्जल्हयात ६३ प्राथममक आरोग्य कें द्र व ४३५ उपकें द्र कायाधन्न्वत आहे.  सदर 
हठकािी उपलब्लर् असलेल्या मनुषयबळामाफध त आरोग्य सेवा हदल्या जात आहेत. 
तसेच, आपत्कालीन सेवेसाठी १०८ क्रमाींकाची रुग्िवाहहका व गरोदर माता सींदभध 
सेवेसाठी १०२ क्रमाींकाची रुग्िवाहहका यवतमाळ न्जल्हयात वदैयकीय पथकासह 
कायधरत आहेत. शासन ननिधय हद.१७.०१.२०१३ व हद.०९.०६.२०१४ नुसार 
यवतमाळ न्जल्हयात नव्याने ११ प्राथममक आरोग्य कें दे्र व ५० उपकें दे्र मींजूर 
केली आहे.  सदर प्राथममक आरोग्य कें द्रापकैी ४ प्रा.आ.कें द्राना जागा उपलब्लर् 
झाली असून ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली आहे. उवधरीत प्राथममक आरोग्य 
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कें द्राच्या हठकािी जागा उपलब्लर् करुन घेण्याबाबत  कायधवाही सुरु आहे. ५० 
उपकें द्रापकैी ७ हठकािी उपकें द्र बाींर्कामाकरीता जागा उपलब्लर् होऊन प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. ५ हठकािी राषरीय आरोग्य अमभयाींनाअतींगधत 
बाींर्कामे केली जात आहेत, १४ उपकें द्राींच्या हठकािी तालुका आरोग्य अर्र्कारी 
याींच्यामाफध त जागा प्राप्पत करुन घेण्याची कायधवाही सुरु आहे. तसेच उवधरीत २४ 
हठकािच्या जागा प्रस्तावातील त्रु् ीींची पतुधता करुन बाींर्काम ववभागास 
पाठववण्याची कायधवाही न्जल्हा आरोग्य अर्र्कारी , यवतमाळ याींच्यामाफध त 
करण्यात येत आहे. राषरीय आरोग्य अमभयानाअींतगधत कीं त्रा्ी कमधचाऱ्याींची 
ननयुक्ती केली असल्याने कायाधन्न्वत  असलेल्या प्राथममक आरोग्य कें द्र व 
उपकें द्रातील कमधचारी याींच्यावरील कामाचा ताि कमी झाला आहे. ननर्ीच्या 
उपलब्लर्तेनुसार सदर बाींर्कामे हाती घेण्यात येत असून सदरची कायधवाही 
प्राथम्याने पूिध करण्याचा प्रयत्न आहे. 

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

नागपूर िन विभागाि िनपाल आणण िनरक्षिाांच्या  
बदल्याांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

 
 

(२३) *  ३६०२८   श्री.विजय ििटे्टीिार (रम्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर वन ववभागात यावर्ी वनपाल आणि वनरक्षक याींच्या जवळपास १०० 
ते १५० च्या वर बदल्या करण्यात आल्या असून, या बदल्या करण्यासाठी 
दलालाच्या माध्यमातनू वनअर्र्का-याींनी कमीत कमी प्रत्येकी दोन ते तीन लाख 
रूपये घेवून बदल्या करण्यात आल्या असून यात करोडो रूपयाींचा गैरव्यवहार 
झाला असल्याची र्क्कादायक माहहती हदनाींक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदशधनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, नागपूर वन ववभागाचे उपवन सींरक्षक श्री.दीपक भ् याींना हदनाींक 
२८ मे २०१५ च्या सुमारास सापळा रचून १९ लाख २५ हजार रूपयाींसह 
लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभागाने अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर वन ववभागामध्ये यावर्ी १०० ते १५० वनपाल आणि 
वनरक्षक याींच्याकडून पैसे घेवून करण्यात आलेल्या बदल्याच्या यादया एसीबीच्या 
हाती लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या गींभीर प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(५)  असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
      सन २०१५ च्या बदली सत्रात नागपूर वन ववभागात वनपाल सींवगाधतील 
१७, वनरक्षक सींवगाधत २० आणि चौकीदार सींवगाधत २ अशा एकूि ९९ 
कमधचाऱ्याींच्या बदल्याींचे आदेश उपवनसींरक्षक, नागपूर याींनी ननगधममत केले 
आहेत. सदर आदेश बदली अर्र्ननयम, २००५ मर्ील तरतदूीच्या अनरु्ींगाने, 
नागरी सेवा मींडळाच्या मशफारशी ववचारात घेऊन ननगधममत करण्यात आले आहेत. 
(२) लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभाग, नागपूर याींनी श्री. हदपक भ्, तत्कालीन 
उपवनसींरक्षक, नागपूर याींना हदनाींक २९.०५.२०१५ रोजी त्याींच्याकड े बेहहशोबी 
रक्कम रुपये १९ लाख २५ हजार आढळून आल्याने त्याींना चौकशीकरीता 
तपासात घेतले. चौकशीअींती अपरार् क्रमाींक ३९९८/१५ कलम १३ (१) (ई) व 
१३(२) लाचलुचपत प्रनतबींर्क कायदा, १९८८ नुसार हदनाींक ३१.०५.२०१५ रोजी 
गुन्हा नोंदववण्यात आला असून आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. प्रकरि 
लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभाग, नागपूर याींचेकड ेतपासात आहे. 
(३) लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभाग, नागपूर याींनी मागिी केल्यानुसार,      
हदनाींक ०५.०६.२०१५ अन्वये बदली आदेशाच्या सत्य प्रती त्याींना पुरववण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रस्तुत प्रकरिी चौकशी करण्याकररता मुख्य वनसींरक्षक (प्रादेमशक),नागपूर 
याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती नेमण्यात आली होती. सदर चौकशी 
सममतीने हदनाींक २४.०६.२०१५ अन्वये हदलेल्या अहवालनुसार एकूि ९९ 
बदल्याींपकैी ४ बदल्याींमध्ये काही ननयमाींकड ेदलुधक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. 
सदर प्रकरिाची चौकशी लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभाग, नागपूर याींच्याकड े सुरु 
असल्याने सममतीने पशैाच्या देवाि-घेवाि ववर्यी कोितेही भाषय केले नाही. 
(५) श्री.हदपक भ्, तत्कालीन उपवनसींरक्षक, नागपूर याींना हदनाींक ०२.०६.२०१५ 
अन्वये ननलींबबत कण्यात आले असून त्याींच्याकडून ननगधममत केलेल्या सवध बदली 
आदेशास स्थर्गती देण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बेलोनिाखार ि मोठी जुई (िा.उरण, श्ज.रायगि) येथे सांरक्षणासाठी बाांधलेले  
बाांध फुटून समुद्राच्या खाऱया पाण्याने शेिीचे झालेले निुसान 

 

(२४) *  ३६६२४   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) उरि (न्ज.रायगड) तालुक्यातील बेलोनडाखार व मोठी जुई मर्ील शेतीच्या 
सींरक्षिासाठी बाींर्लेले बाींर् समुद्राला आलेल्या मोठया उर्ािामुळे फु्ून १५०० 
एकर जममनीत खारे पािी मशरल्याने शेतकऱ्याींच्या भात शेतीचे मोठ्याप्रमािात 
नुकसान झाल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशधनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववभागातील शतेीच्या सींरक्षिासाठी बाींर्लेल्या बाींर्ाच्या 
देखभाल दरुुस्तीची जबाबदारी खारजमीन ववभाग व मसडको प्रशासन याींच्याकड े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेत जममनीत समुद्राच्या भरतीचे पािी मशरू नये याकररता 
असलेल्या मसडको प्रशासनामाफध त उघडीना बसववण्यात आलेले दरवाजे (फ्लॅप) 
ननकामी झाल्यामुळे शेतकऱ्याींच्या भातवपकाींचे मोठ्याप्रमािात नकुसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱ्याींचे मोठ्याप्रमािात झालेल्या भात शेतीची नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली आहे व उक्त प्रकरिी दोर्ी 
असिाऱ्या अर्र्काऱ्याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) नाही. 
     तथावप, उरि तालुक्यात मोठी जुई ते बेलोनडखार यामध्ये शासकीय 
खारभूमी योजना नाही. खाजगी खारभूमी योजनाींची देखभाल दरुुस्ती सींबींर्र्त 
लाभर्ारकाींमाफध त करण्यात येते. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सािारा श्जल्हयाि ४७६६ इिक्या अांगणिाडयाांपिैी २७६७ 
इिक्या अांगणिाडयाांना इमारिीच नसल्याबाबि 

  
(२५) *  ३६८४३   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा न्जल्ह्यात राज् य शासनाच्या महहला आणि बालववकास ववभागाच्या 
वतीने ४७६६ इतक्या अींगिवाड्या सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४७६६ इतक्या अींगिवाड्याींपैकी २७६७ इतक्या अींगिवाड्याींना 
अगींिवाड्या भरववण्याकररता इमारतीच नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सातारा न्जल्ह्यातील अींगिवाड्याींना इमारती नसल्यामुळे त्या 
समाज मींदीरात क्रकीं वा भाडतेत्वावर भरववल्या जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाधत राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, सातारा न्जल्ह्यात महहला आणि बालववकास ववभागाींतगधत सुरु 
असलेल्या २७६७ इतक्या अींगिवाड्या भरववण्याकरीता इमारती देिेसींदभाधत 
शासनाने कोिता ननिधय घेतला आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) सातारा न्जल्हयात राज्य शासनाच्या महहला व बाल 
ववकास ववभागाच्या वतीने ४७९९ अींगिवाडया कायधरत आहेत.  
(२) सातारा न्जल्हयात ४७९९ अींगिवाडयाींपकैी २२१४ अींगिवाडयाींना स्वत:च्या 
स्वतींत्र इमारती उपलब्लर् आहेत. उवधररत २५८५ अींगिवाडयाींना स्वत:च्या स्वतींत्र 
इमारती नाहीत.    
(३) हे खरे आहे. 
    स्वत:च्या स्वतींत्र इमारती नसलेल्या अींगिवाडया खाली नमूद हठकािी 
भरतात. 
अ.क्र. अींगिवाडी भरण्याचे हठकाि सींख्या 
१ प्राथममक शाळा ७८१ 
२ ग्रामपींचायत २५० 
३ समाजमींहदर ३०७ 
४ भाड्याचा इमारतीत ८५५ 
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५ देऊळ २८२ 
६ 
 

अन्य हठकािी (उदा. 
ववकाससींस्था, पडवी, इत्यादी) 

११० 
 

         एकूि २५८५ 
(४) व (५) न्जल्हा वावर्धक योजनेअींतगधत न्जल्हा ननयोजन सममतीकडून दरवर्ी 
प्राप्पत होिाऱ्या ननर्ीमर्नू सन २०१४-१५ या आर्थधक वर्ाधमध्ये २७१ व        
सन २०१५-१६ या आर्थधक वर्ाधत ३०२ अींगिवाडी इमारत बाींर्कामाींना न्जल्हा 
पररर्द, सातारा याींनी प्रशासकीय मान्यता हदलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमराििी श्जल््यािील मसांचन प्रिल्पाांच्या भूसांपादनािरीिा  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 
 

(२६) *  ३६८१८   िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरावती न्जल्ह्यातील मसींचन अनुशेर् अींतरग्त २८ प्रकल्पाींतगधत ३६९ 
भुसींपादनाची कायधवाही नवीन कायदयाप्रमािे करण्यासाठी ननर्ीची उपलब्लर्ता 
करुन देण्याबाबत  न्जल्हार्र्कारी, अमरावती याींनी कायधकारी सींचालक, ववदभध 
पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींना हदनाींक २५ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननर्ी सींबींर्र्त यींत्रिेकड ेजमा करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) अमरावती न्जल्ह्यातील मसींचन प्रकल्पाींना गती प्राप्पत 
होण्याच्या दृष्ीने मागिी केलेला ननर्ी कायधकारी अमभयींतामाफध त भूसींपादन 
अर्र्काऱ्याींना सुपदूध करण्याची कायधवाही करण्याची ववनींती न्जल्हार्र्कारी, 
अमरावती याींनी कायधकारी सींचालक, ववदभध पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ याींना 
केली आहे. 
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(२) ववदभध पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ, नागपूर कडून रु. १३६.७८ को्ी एवढा 
ननर्ी क्षेत्रीय कायाधलयास ववतरीत झाला असून तयापकैी रु. १०४.७५ को्ी 
सींबींर्ीत भूसींपादन अर्र्कारी याींचेकड े वगध केलेला आहे. तसेच रु.३३३.१६ 
को्ीच्या मागिीवरील कायधवाही महामींडळात प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे पोसरे-िात्रोळी (िा.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी)  
येथील धरणाच्या दरुुस्िीबाबि 

 

(२७) *  २८३५७   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे पोसरे-कात्रोळी (ता.र्चपळूि, न्ज.रत्नार्गरी) येथील र्रि गेल्या काही 
वर्ाांपासून नादरुुस्त झाले असून त्यातनू मोठ्या प्रमािात पाण्याची गळती सुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्रिातनू होिाऱ्या गळतीमुळे र्रण्यात पािी साठा होत नाही, 
त्यामुळे सदर दोन्ही गावाींसह पररसरात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमाधि झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्रिाच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने कोिती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुळ मालघर र्रि सुन्स्थतीत असून त्यामर्नू गळती होत नाही. त्याच्या 
आर्ो बाजूस पोसरे कात्रोळो येथे उन्नैयी बींर्ारा आहे. सदर बींर्ारा पूिध सींचय 
पातळी पयांत भरलेला असताना त्यातनू सुमारे १० ते १५ मल/से इतकी गळती 
होत होती सदयन्स्थतीत बींर्ाऱ्यामिनू ४ ते ५ मल/से इतकी गळती होत आहे. 
(२) खरे नाही. 
     मुळ मालघर र्रिात सन २०१५ च्या पावसाळयात पूिध क्षमतेने म्हिजे 
१.७११ द.ल.घ.मी. इतका (१०० ्क्के) पािीसाठा झालेला आहे. हदनाींक 
२६/११/२०१५ रोजी १.६६२ द.ल.घ.मी. इतका (९७.१४ ्क्के) पािीसाठा मशल्लक 
आहे. सदर पािीसाठा पूिधपिे मसींचनासाठी आरक्षक्षत आहे. 
 



30 

(३) कात्रोळी पोसरे या उन्नयैी बींर्ाऱ्याच्या दरुुस्ती करुन अींदाजपत्रक करण्याची 
कायधवाही क्षबेत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लिासा स्माटव मसटीने पुणे शहरास पुरविण्याि येणाऱया  
पाण्यापिैी अधाव दटएमसी पाणी अिविल्याबाबि 

 

(२८) *  ३७१२८   श्रीमिी मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लवासा स्मा ध् मस्ीने  पुिे येथील नागरीकाींना पुरववण्यात येिाऱ्या 
पाण्यापकैी अर्ाध ह्एमसी पािी अडववल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोिती कायधवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     लवासा कीं वनीने जलसींपदा ववभागासमवेत केलेल्या करारनाम्यानुसार पुिे 
शहरास पुरववण्यात येिाऱ्या खडकवासाला प्रिालीतील नरसगाव र्रिाच्या 
जलाशयाींमध्ये प्रिालीतील वरसगाव र्रिाच्या जलाशयाींमध्ये बाींर्ण्यात आलेल्या 
२ बींर्ाऱ्यामध्ये एकुि ०.२८४ ह्एमसी इतका पािीसाठा ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
करण्यात आला आहे. करारनाम्यानुसार सदरचे अडववलेले पािी सोडण्याची 
कायधवाही माचध, २०१६ पासून करण्यात येिार आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जालना श्जल्हयाि मदहला बचि गटाांना देण्याि आलेल्या धनादेशाबाबि 
 

(२९) *  ३६५२२   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना न्जल्हयात महहला बचत ग्ामाफध त वा्प करिा-या बचत ग्ाींना 
देण्यात आलेले ३९ र्नादेश व्ले नाहीत यामशवाय एकाच क्रमाींकाच्या दोन 
र्नादेशाचे वा्प करण्यात आल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ च्या शवे्च्या सप्पताहात 
ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामाफध त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सदर प्रकरिी दोर्ी 
असिा-याींवर शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोितीच कायधवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     जालना न्जल्ह्यामध्ये एकान्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगधत पूरक 
पोर्ि आहाराबाबत महहला बचत ग्ाींना देण्यात आलेले र्नादेश तसेच, महहला 
आर्थधक ववकास महामींडळामाफध त महहला बचत ग्ाींना देण्यात येिाऱ्या व्याज 
सबमसडी बाबतचे र्नादेश व्ले गेले नाहीत अथवा एकाच क्रमाींकाच्या दोन 
र्नादेशाचे वा्प झालेले आहे असा कोिताही प्रकार झालेला नाही तसेच 
ऑगस््, २०१५ च्या शेव्च्या सप्पताहात अशा प्रकाराची कोितीही तक्रार 
शासनास प्राप्पत झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सामाश्जि िनीिरण विभाग, धचखली (श्ज.बुलढाणा) अांिगवि गुांजाळा, मेरा, मेरा 

खदुव रोििरील रोप लागििीच्या िामाि होि असलेला गैरव्यिहार 
 

(३०) *  ३४२७९   िॉ.शमशिाांि खेििेर (मसांदखेि राजा) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सामान्जक वनीकरि ववभाग र्चखली (न्ज.बुलढािा) अींतगधत गुींजाळा, मेरा, 
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मेरा खदुध रोडवर करण्यात येत असलेल्या रोप लागवडीच्या कामात मोठ्या 
प्रमािात गैरव्यवहार होत असून त्याची चौकशी करुन सींबींर्र्ताींवर कारवाई करावी 
अशी मागिी एका ननवेदनादवारे तहमसलदार, र्चखली याींच्याकड ेकरण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामावरील मजुराींच्या हजेरी प्ावर ननयममत स्वाक्षऱ्या 
घेण्यात येत नसून जास्तीचा पगार देतो असे साींगून मजूराींकडून पैशाची मागिी 
करण्यात येत असल्याचेही ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) तदनसुार दोर्ी व्यक्तीवर कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
नसल्यास त्याची कारिे काय आहेत ? 

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

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

लोहा (श्ज.नाांदेि) िालुक् यािील िोल्हापूरी बांधाऱयािरील  
पत्र ेि सादहत्य चोरीला गेल्याबाबि 

(३१) *  ३४५७०   श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि 
उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोहा  (न्ज.नाींदेड) तालुक् यातील येथील कोल्हापूरी बींर्ाऱ्यावरील पत्र े व 
साहहत्य चोरीला गेले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने तपास केला आहे काय व त्यात काय 
ननषपन्न झाले आहे व त्यानसुार सींबींर्र्ताींवर कोिती कायधवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अदयाप, कायधवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     लघु पा्बींर्ारे न्जल्हा पररर्द ववभाग नाींदेड, माफध त लोहा तालुक्यामध्ये ४ 
कोल्हापूरी बींर्ारे पूिध करण्यात आलेले असून अींबेसाींगवी ता. लोहा येथील 
कोल्हापूरी बींर्ाऱ्याींचे एकूि ७४ दरवाजापकैी २५ दरवाजे चोरीस गेल्याचे उप 
ववभागीय अमभयींता, उपववभाग कीं र्ार याींना हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
ननदशधनास आले आहे. 
(२) अींबेसाींगवी कोल्हापूरी बींर्ारा हा न्जल्हा पररर्द ववभागाने सींबींर्र्त 
ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत केला आहे. त्या अनुर्ींगाने उप अमभयींता याींनी 
ग्रामपींचायतीस पोलीस स््ेशन मध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या हदनाींक ०९ 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्वये सूचना हदल्या आहेत. त्यानुसार सरपींच 
आींबेसाींगवी याींनी हदनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी पोलीस स््ेशनमरे् तक्रार 
दाखल केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर श्जल्हा पररर्देमाफव ि राबविण्याि येणाऱया जनसुविधा योजनेंिगवि 
दफनभूमी वििास िामासाठी तनधी मांजूर िरण्याबाबि 

 

 

(३२) *  ३०९५६   श्री.भारि भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर न्जल्हा पररर्देमाफध त राबववण्यात येिाऱ्या जनसुववर्ा योजनेंतगधत 
न्जल्हयातील मुन्स्लम व मलींगायत समाजाच्या दफनभूमी ववकास कामासाठी रु.५ 
को्ी ननर्ी न्जल्हा ननयोजन सममतीच्या न्जल्हा वावर्धक योजनेत मींजूर करावा 
अशी मागिी येथील स्थाननक लोकप्रनतननर्ीनी मा.पालकमींत्री याींच्याकड े केली 
असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने काय कायधवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
 
 



34 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     याबाबत मा.लोकप्रनतननर्ीींनी हदनाींक २३.९.२०१५ अन्वये सादर केलेले 
ननवेदन मुख्य कायधकारी अर्र्कारी, न्जल्हा पररर्द, सोलापूर याींना         
हदनाींक ५.१०.२०१५ रोजी प्राप्पत झाले असून प्रस्ततु ननवेदनामध्ये मुन्स्लम 
समाजाच्या दफनभूमीच्या ववकासासाठी रु. ५.०० को्ी इतका ननर्ी मींजूर 
करण्याबाबत ववनींती केली आहे. 
(२) व (३) न्जल्हा ननयोजन सममतीच्या आगामी बठैकीमध्ये सदर ननवेदन 
ववचाराथध ठेवण्यात येत आहे. 

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

िेंगुले (श्ज.मसांधदुगुव) येथील रुग्णालयाला  
िॉ.िोटणीस याांचे नाि देण्याबाबि 

 

(३३) *  ३४५२६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वेंगुले (न्ज.मसींर्दुगुध)  येथे  सध्या जीिाधवस्थेत  असलेल्या कॅन्डी 
सवधसार्ारि (ग्रामीि) रुग्िालयाच्या जागी अदययावत रुग्िालय बाींर्ून त्यास 
डॉ. को्िीस याींचे नाव देण्यासींदभाधत हदनाींक ३० मे, २०१२ रोजी तत्कालीन 
उपमुख्यमींत्री याींनी शासनाच्या सींबींर्र्त वररषठ अर्र्काऱ्याींची बैठक बोलाववली 
होती, असे हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशधनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.को्िीस याींनी चीनमध्ये मानवतावादी कायध केले असून त्याींचे 
रुग्िालयात्मक स्मारक उभारण्यासाठी स्मारक सममती अनेक वरे् प्रयत्न करीत 
असल्याचेही ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डॉ.को्िीस याींचे स्मारक उभारण्याबाबत शासनाने कोिती 
भूममका घेतली अथवा घेण्यात येिार आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सावधजननक आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीतील मालमत्ता व आरोग्य 
सींस्थाींना व्यक्तीच्या स्मरिाथध नावे देण्याचे शासनाचे र्ोरि नाही. 
 

----------------- 
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िें द्र शासनाने एिाश्त्मि बाल वििास सेिा योजनेिरील  
अनदुानाि िपाि िेल्याबाबि 

 

(३४) *  ३०७०३   श्री.अजय चौधरी (मशििी), श्री.सुतनल मशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) कें द्र शासनाने कें द्र शासन पुरस्कृत एकान्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेवरील 
अनदुानात सन २०१४-२०१५ मध्ये ५४ ्क्के कपात केल्याने राज्य शासनास 
क्रकती ननर्ी प्राप्पत झाला आहे, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून ममळिाऱ्या अनदुानात कपात झाल्याने गेल्या 
सहा महहन्यापासून राज्यातील अींगिवाडी सेववका व मदतननसाींना मानर्न 
देण्यात आलेले नसल्याने त्याींनी मा.ववत्त मींत्रयाींकड े मानर्न ममळावे यासाठी 
हदनाींक १५ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मागिी ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने मा.ववत्तमींत्रयाींनी काय ननिधय 
घेतला आहे व त्यानरु्ींगाने कायधवाहीची सदय:न्स्थती काय आहे ? 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) एकान्त्मक बाल ववकास सेवा योजना ही कें द्र पुरस्कृत 
आहे. सदर योजनेमध्ये राज्याने केलेल्या खचाधची प्रनतपतुी कें द्र शासन त्याींच्या 
हहश्याच्या प्रमािामध्ये राज्य शासनास करते. सबब कें द्राने एकान्त्मक बाल 
ववकास सेवा योजनेच्या अनुदानात ५४ ्क्के कपात केली आहे असे म्हिता 
येिार नाही.  
(२) व (३) मा. ववत्त मींत्रयाींना सदर ननवेदन हदनाींक ०९ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी 
हदले आहे. सदर ननवेदनातील प्रमुख मागण्याींवर खालीलप्रमािे कायधवाही करण्यात 
आली आहे. 
     अ) सदय:न्स्थतीत राज्यातील अींगिवाडी सेववका, ममनी अींगिवाडी सेववका 
व मदतनीस याींना माहे ऑक््ोंबर, २०१५ पयांतचे मानर्न अदा करण्यात आले 
आहे.  
     ब) अींगिवाडी सेववका, ममनी अींगिवाडी सेववका, मदतनीस याींना सन 
२०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्ाधची रु.१०००/- प्रमािे भाऊबीज भे् देण्याबाबतचा 
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शासन ननिधय हदनाींक २२ सप्प े्ंबर, २०१५ अन्वये ननगधममत करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार भाऊबीज भे् अदा करण्यात आली आहे. 
     क) सन २०१४-१५ या वर्ाधतील हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ ते हदनाींक ३१ 
माचध, २०१५ पयांतचे  वाढीव मानर्न अदा करण्यासाठी पुरविी मागिी सादर 
करण्यात आली आहे. 

----------------- 
घोिबांदर (जि.ठाणे) येथील ओिळा गािािील एि हजार एिर जमीन  

खासगी व् यक् िीच् या नािािर िेल्याबाबि 
 

(३५) *  ३२३३४   श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच् च न् यायालयाने वन जममनीबाबत नोंद करण् याबाबत मागधदशधक तत् वे 
ननन्श्चत केली आहेत. राज् य शासनाच्या ववर्ी व न् याय ववभागानेही हदनाींक ६ 
जुलै रोजी आदेश काढले होते. मात्र याकड ेदलुधक्ष करुन घोडबींदर येथील ओवळा 
गावातील सव् हे क्र. २९१ जी एक हजार एकर जममन खासगी व् यक् तीच् या नावावर 
केली असल् याची बाब हदनाींक ८ ऑगस् ्, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशधनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर वन जमीन खासगी व् यक् तीच् या नाींवे करिा-या सींबींर्र्त 
अर्र्का-याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, तसेच वन 
ववभागाने सदर जममनीबाबत दाद मागीतलेली आहे काय, 
(३) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौजे ओवळा सवे क्र. २९१ क्षेत्र ९८७.०२ एकर बाबत 
महाराषर महसूल न्यायार्र्करि मुींबई याींचे न्यायालयात मूळ मालकानीं दाखल 
केलेल्या अपील क्र. फॉरेस्् ११६/बी/२००७ मध्ये हदनाींक ५/३/२०१५ रोजी ननिधय 
मूळ मालकाच्या बाजनेू हदला होता. सदर ननिधयाचे अनरु्ींगाने मूळ मालकाने 
महसूली अमभलेखात वन ही असलेली नोंद कमी करुन घेतल्याची बाब हदनाींक ८ 
ऑगस््, २०१५ रोजीच्या दरम्यान ननदशधनास आली होती, हे खरे आहे. तथावप, 
न्जल्हार्र्कारी, ठािे याींचे कायाधलयाशी सींपकध  सार्नू महसुली अमभलेखातील कमी 
केलेली वने ही नोंद पूवधवत करुन घेण्यात आली आहे. सदयन्स्थतीत मौजे 
ओवळा सवे क्र. २९१ च्या ७/१२ उताऱ्यात वने ही नोंद करिे आली आहे. 
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(२) महसूली अमभलेख्यातील वने ही नोंद कमी करिेची कायधवाही महसूल 
ववभागाकडून झाली होती. वन जममन खाजगी व्यक्तीच्या नावे झाल्याने सींबींर्र्त 
तलाठी सजा ओवळे याींना उपववभागीय अर्र्कारी, ठािे ववभाग ठाणे यािंनी 
ननलिंबीत केलेले आहे. त्याचप्रमाणे तत्कालीन उपववभागीय अधिकारी ठाणे व 
तहमसलदार ठािे याींना कारिे दाखवा नो्ीस देऊन खलुासा घेतलेला आहे. 
तत्कालीन उपववभागीय अर्र्कारी, ठािे याींचा खलुासा अमान्य करुन ववभागीय 
चौकशीचा प्रस्ताव मा.ववभागीय आयकु्त, कोकि ववभाग, कोकि भवन 
याींच्याकड े हद.२७.११.२०१५ रोजी पाठववला आहे. तसेच तहमसलदार, ठािे याींचा 
खलुासा अमान्य करुन वनजममनीींबाबतचे आदेश काटेकोरपणे पाहून 
तदनींतरच तालुका हुकुम पारीत करण्याबाबत ताकीद हदली आहे. तथावप, 
महाराषर महसूल न्यायार्र्करि, मुींबई याींनी मौजे ओवळा सवे क्र. २९१ चे क्षेत्र 
वन नसल्याबाबत हद.५/३/२०१५ रोजी पाररत केलेल्या आदेशाववरुध्द मा.उच्च 
न्यायालयात अपील दाखल करिेसाठी शासनाने मान्यता हदली असून त्या 
अनरु्ींगाने सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, रर् शाखा मुींबई याींना सदर अपील 
दाखल करिेबाबत कायधवाही चालू आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
बीि श्जल््याि मनरेगाअांिगवि विविध िामाांमध्ये  

बनािट मजूर दाखिनू िेलेला गैरव्यिहार 
  
(३६) *  ३३०२५   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड न्जल्ह्यात मनरेगाअींतगधत ववववर् कामाींमध्ये बनाव् मजूर दाखवनू 
करोडो रुपयाींचा अपहार करण्यात आल्याची गींभीर बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
च्या नतसऱ्या सप्पताहात वा त्या सुमारास ननदशधनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे आणि सदर प्रकरिातील 
दोर्ीींवर शासनाकडून आजतागायत कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) बीड न्जल्ह्यामध्ये महात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीि 
रोजगार हमी योजनेअींतगधत ववववर् कामाींमध्ये बनाव् मजूर दाखवून करोडो 
रुपयाींचा अपहार केला असल्याचा बातम्या स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाल्या 
आहेत. तसेच या बाबत तक्रारी प्राप्पत झाल्या आहेत. 
(२) सदर प्रकरिी न्जल्हार्र्कारी, कायाधलय बीड याींच्या हदनाींक २७.१०.२०१५ च्या 
आदेशान्वये बीड न्जल्ह्यातील सन २०१५-१६ या वर्ाधत ५० लक्ष क्रकीं वा त्यापेक्षा 
अर्र्क रकमेची कामे झालेल्या १६ ग्रामपींचायतीची तपासिी चौकशी करण्यासाठी 
६४ अर्र्कारी/ कमधचारी याींचे पथक स्थापन करण् यात आले आहे. 
     तसेच बीड न्जल्ह्यातील मग्रारोहयोच्या सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये 
झालेल्या कामाींची चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या हदनाींक ८.१०.२०१५ च्या 
पत्रान्वये उपआयकु्त, रोहयो याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(३) सदर चौकशी पथक व चौकशी सममतीचा अहवाल अप्राप्पत आहे. अहवाल 
प्राप्पत झाल्यावर ननयमानुसार कायधवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गांगापूर धरणािरील बांद उपसा जलमसांचन योजनाांचा पाण्याचा  
िोटा िाव्या िालव्यािर िगव िरण्याबाबि 

 

(३७) *  २८५०९   श्री.अतनल िदम (तनफाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गींगापूर र्रिावरील र्चतळेश्वर उपसा जलमसींचन योजना, मामलेश्वर उपसा 
जलमसींचन योजना व गुरूदत्त उपसा जलमसींचन योजना ह्या योजनाींचा 
र्रिाींवरील पािी को्ा गींगापूर डाव्या कालव्यावर वगध करण्याबाबत मा. 
जलसींपदा मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी  बैठक 
घेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींद उपसा जलमसींचन योजनाींचा को्ा नदीवरून कालव्यावर कर्ी 
पयांत वगध करण्याचा शासनाचा ववचार आहे, 
(३) असल्यास, सदर बठैकीत हदनाींक २० सप्प े्ंबर २०१५  रोजीपयांत प्रस्ताव 
सादर करण्याचे आदेश मा. मींत्री महोदय याींनी देऊनही नामशक पा्बींर्ारे ववभाग, 
नामशक याींनी वेळेत प्रस्ताव पाठववलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास,मा.मींत्री महोदयाींनी हदलेल्या आदेशाचे उल्लींघन करिा-या 
अर्र्काऱ याींवर कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) याबाबत हद.२०-३-२०१५ रोजी बठैक झालेली आहे. 
(२) व (३) याबाबत प्रस्ताव अदयाप शासनास प्राप्पत झालेला नाही. 
(४) सींबींर्र्त अर्र्काऱ्याींकडून खलुासा मागववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सािोली (श्ज.भांिारा) िालुक्यािील तनम्रचुलबांद प्रिल्पािरीिा 
 तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 

(३८) *  २९५३८   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी 
ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  साकोली (न्ज.भींडारा) तालुक्यातील ननम्रचुलबींद प्रकल्प ननर्ी अभावी अपूिध 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकल्प २० वरे् झाली तरी प्रकल्प पूिध झाला नाही तसेच 
मसींचनासाठी व वपण्यासाठी पाण्याची सोय झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार ननम्रचुलबींद प्रकल्पाला 
ननर्ी उपलब्लर् करुन पूिध करण्यासाठी शासनाने कोिती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१)  ननर्ी अभावी प्रकल्पाचे काम अपूिध आहे हे खरे 
नाही. 
     बॅरेजचे काम पुिध झाले आहे. पींपगहृ व कालव्याची कामे सुरु आहेत. या 
प्रकल्पाकरीता कामाच्या आवश्यकतेप्रमािे ननर्ी उपलब्लर् होत आहे.         
सन २०१५-१६ करीता रु.२.०० को्ी तरतूद शासनाकडून उपलब्लर् करुन देण्यात 
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आली असून मागील मशल्लक रु.१३.८६ को्ी सह सन २०१५-१६ करीता एकूि 
रु.१५.८६ को्ी ननर्ी उपलब्लर् आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     बॅरेजचे काम पुिध होऊन अींशत: पािीसाठा झाला आहे. ३२ गावाींची 
महाराषर न्जवन प्रार्र्करिाची पािीपुरवठा योजना कायाधन्वयीत झाली आहे. 
मौजे वडद गावाचे भू-सींपादन झाले नींतर बॅरेजमध्ये पुिध क्षमतेने पािीसाठा 
होईल. तसेच पींपगहृाचे व कालव्याची कामे झाल्यानींतर मसींचन सुववर्ा ननमाधि 
होईल. 
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धुळे िालुक्याि नगाांि येथे अांगणिािीि पोर्ण आहाराि 
 कििलेले धान्य आणण झुरळ आढळल्याबाबि 

 

(३९) *  ३०८९९   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.उदेमसांग पाििी (शहादा) :   सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ुळे तालुक्यात नगाींव येथे एकात्मीक बालववकास प्रकल्प क्रमाींक ३ मर्ील 
अींगिवाडीत पोर्ि आहारात क्रकडलेले र्ान्य आणि झुरळ आढळल्याचे माहे 
सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाने यासींदभाधत कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अदयाप कायधवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर अींगिवाडी कें द्राला आहार पुरवठा करिाऱ्या रमाई महहला बचत 
ग्ाने तयार मशजववलेला आहार अींगिवाडीत आिला तेव्हा तो मुलाींना वा्प 
करण्याआर्ीच आहार तपासताींना ही बाब लक्षात आली. त्यामुळे आहाराचे मुलाना 
वा्प करण्यात आले नाही. बाल ववकास प्रकल्प अर्र्कारी, र्ुळे-३ व पयधवेक्षक्षका 
बी्-१ नगाींव अींगिवाडी कें द्र क्र. ३ वर पोहोचले व सदर प्रकरिी पींचनामा करुन 
आहार जममनीत खड्डा परुुन आहाराची ववल् हेवा् लावण्यात आली. तसेच 
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सींबींर्र्त बचत ग्ाकडुन तत्काळ काम काढुन घेण्यात आले आणि पयाधयी 
व्यवस्था म्हिनू अींगिवाडी सेववका आहार पुरवठा करीत आहे व नवीन बचत 
ग्ाकडून प्रस्ताव मागववण्यात आले आहे. 

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

िणििली (जि.स िंधदुरु्ण) िालुक् यािील उपश्जल्हा रुग्णालयाि  
िापसरी साथीचे रुग्ण आढळून आल्याबाबि 

(४०) *  ३४७८०   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िर्ाव गायििाि (धारािी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) किकवली (न्ज.मसींर्दुगुध) तालुक्यात उपन्जल्हा रुग्िालय येथे यावर्ी तापसरी 
साथ पसरली असून येथे दरवर्ी २५० ते ३०० रुग्ि तपासिीसाठी येत आहेत 
त्यापकैी १०० ते १५० रुग्ि तापसरी आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग् िालयात अत्यावश्यक असिारे वैदयकीय अर्र्का-याींच्या 
जागा ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तापसरीची साथ ननयींत्रिात आिण्याबाबत व वदैयकीय अर्र्का-
याींच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, होिाऱ् या ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     किकवली तालुक्यासह मसींर्दुगुध न्जल्ह्यात दरवर्ी पावसाळयात सुरुवातीला 
तापसरीचे रुग्ि अर्र्क प्रमािात आढळून येतात. उप न्जल्हा रुग्िालय 
किकवली येथे दररोज बाह्यरुग्ि ववभागात २५० ते ३०० रुग्ि उपचारासाठी 
येतात. त्यापैकी सरासरी २५ ते ३० ताप रुग्ि असतात. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     उप न्जल्हा रुग्िालय किकवली येथे वैदयकीय अर्र्काऱ्याींच्या मींजूर १२ 
पदाींपकैी ७ वदैयकीय अर्र्कारी कायधरत आहेत. या मध्ये प्रत्येकी एक स्त्री रोग 
तज्, बालरोगतज्, भूल तज् आणि अन्स्थरोग तज् आणि तीन एम.बी.बी.एस. 
वैदयकीय अर्र्काऱ्याींचा समावेश आहे. या मशवाय राषरीय आरोग्य 
अमभयाींनातगधत प्रत्येकी एक क्रफन्जमशयन, सजधन, भूलतज् तसेच रेडडओलॉन्जस्् 
असे चार ववशरे्ज् कीं त्रा्ी स्वरुपात कायधरत आहेत. 
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(३) तपासरी ननयींत्रिासाठी मसींर्ुदगूध न्जल्ह्यात खालील उपाय योजना करण्यात 
येत आहेत. 
 आरोग्य कमधचाऱ्याींच्या दैनींहदन घरभे्ी दवारे ताप रुग्िाींचे ननयममत सवेक्षि 
 लेप्प्ोस्पायरोमसस अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना डॉक्सीसायन्क्लन गोळयाींचे 

वा्प 
 डेंग्यू हहवताप प्रनतबींर्ासाठी डास प्रनतबींर्क उपाययोजना. 
 जलजन्य आजार प्रनतबींर्ासाठी पाण्याचे ननयममत शुध्दीकरि आणि 

गुिवत्ता ननयींत्रि 
 मलेररया, लेप्प्ो, डेंग्यू इत्यादी आजाराच्या मोफत ननदानाची व्यवस्था 
 तापसरी प्रनतबींर् आणि ननयींत्रिसाठी ववववर् माध्यमातनू जनतेचे आरोग्य 

मशक्षि 
     मसींर्दुगूध न्जल्ह्यातील वैदयकीय अर्र्काऱ्याींची पदे भरण्याकररता दर 
महहन्याींच्या दसुऱ्या आणि चौर्थया गुरुवारी इच्छुक उमेदवाराींच्या थे् मुलाखती 
घेण्यात येतात. या मोहहमेतनू नुकतेच एक भुल तज् व वैदयकीय अर्र्कारी 
याींची ननयुक्ती किकवली येथे करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जालना ि अांबि या सांयुक्ि पाणीपुरिठयासाठी १० िर्ावपिूी बाांधण्याि 
 आलेल्या शहागि बांधाऱयाची झालेली दयनीय श्स्थिी 

(४१) *  ३३६०९   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना व अींबड या सींयुक्त पािीपुरवठयासाठी १० वर्ाधपवूी बाींर्ण्यात 
आलेल्या शहागड बींर्ाऱ्याची न्स्थती अत्यींत दयनीय झाली असून नऊ क्रमाींकाचे 
दरवाजा तु् ल्याने दीड हजार क्युसेक पािी वाहून गेल्याचेही नकुतेच माहे 
सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर बींर्ाऱ्याचे ५७ दरवाजे खराब झाले असून दरुुस्तीसाठी आठ लाख 
रुपयाींच्या ननर्ीची मागिी माजलगाव प्रकल्प ववभागाने जलसींपदा ववभागाकडे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींर्ाऱ्याींच्या सींपूिध दरुुस्तीकरीता शासनाने ननर्ीची तरतूद 
केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, क्रकती, तसेच सदर बींर्ाऱ्याींच्या दरुुस्तीच्या कामास केव्हापयांत 
सुरुवात होिे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीर् महाजन : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     शहागड बींर्ा-याला पािी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाने प्रशासकीय मान्यता 
हदली असून जलसींपदा ववभागाने ठेव तत्वावर बींर्ारा बाींर्ला आहे. हदनाींक 
२४.०९.२०१५ रोजी बींर्ा-याच्या एकुि ५३ गाळयापैकी ९ क्रमाींकाच्या गाळयामर्ील 
तळापासून आठपकैी पहहले ननडल ननखळून गेल्याने उपलब्लर् साठवि क्षमतेच्या 
३.३६२ दलघमी पकैी ०.०४३ दलघमी (१.२८%) इतक्या पाण्याची गळती झाली. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परभणी श्जल््याि जलयुक्ि मशिार अमभयानाांिगवि झालेल्या  
िीपीिीसी एिाश्त्मि पाणलोट वििास ि आरआयिीएफ  

िायवक्रमाांिगवि झालेला गैरव्यिहार 
 

(४२) *  ३४६९३   श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभिी न्जल्ह्यात हदनाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ३० जून, २०१५ या 
कालावर्ीत जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगधत झालेल्या डीपीडीसी एकान्त्मक 
पािलो् ववकास व आरआयडीएफ कायधक्रमाींतगधत न्जल्हा कृवर् कायाधलयातनू 
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याने त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागिी 
सामान्जक कायधकते श्री.बाळासाहेब भालेराव याींनी न्जल्हा अर्र्क्षक, कृवर् 
अर्र्कारी याींच्याकड े माहे, सप्प े्ंबर, २०१५ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा 
त्यासुमारास एका ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनात कोिकोित्या बाबतीत गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले 
आहे व या प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ध काय आहेत व 
त्यानरु्ींगाने पढेु कोिती कारवाई केली आहे, 
(३) या प्रकरिी अदयापही चौकशी केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत 
व याबाबतची सदय:न्स्थती काय आहे ? 



44 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ढाळीच्या बाींर्ाची कामे जेसीबी मशीन ऐवजी रॅक््रदवारे करिे, 
सींस्करि न करता व काही शेतात काम न करता ननर्ी उचलिे इ. बाबत 
गैरव्यवहार झाल्याचे ननवेदनात नमूद केले आहे. या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने 
उपववभागीय कृवर् अर्र्कारी याींच्या माफध त चौकशी करण्यात येत आहे. 

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

ई-िॉमसव िां पन्या परिानगी नसिानाही बबझनेस टू िस्टमर  
या प्रिाराि व्यिसाय िरि असल्याबाबि 

(४३) *  ३६७१०   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) न्फ्लपका ध्, ॲमेझॉन आणि स्नॅपडील या आघाडीच्या ई-कॉमसध कीं पन्या 
परवानगी नसतानाही बबझनेस ्ू कस््मर या प्रकारात व्यवसाय करत असल्याची 
बाब माहे, नोंव्हेंबर २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकावयाच्या स््ॉकवर मालकी हक्क नसल्याने सेल क्रकीं वा मोठया 
सवलत योजना जाहीर करण्याचा अर्र्कार ई-कॉमसध कीं पन्याींना नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी आढळिाऱ्या व्यक्तीींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) ई-कॉमसध कीं पन्याींनी 
महाराषरात वस्तूची खरेदी वा ववक्री केल्यास मूल्यवर्र्धत कर कायदयाींतगधत 
कीं पनीस नोंदिी दाखला प्राप्पत करिे अननवायध आहे. तसेच मूल्यवर्र्धत कर 
कायदा व कें हद्रय ववक्रीकर कायदयाींतगधत असलेल्या प्राववर्ानानुसार ई-कॉमसध 
कीं पन्याींनी केलेल्या वस्तूच्या ववक्रीवर जर  कर देयता येत असेल तर त्याप्रमािे 
कर भरिा करिे आवश्यक आहे. ई-कॉमसध कीं पनीच्या ववक्रीकर देयते सींदभाधत 
प्रचमलत कायदा व पद्धतीनुसार कायधवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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दौंि (श्ज.पुणे) ग्रामीण रुग्णालयािील रुग्णाांना  
उपचार ममळण्यास होणाऱया गैरसोईबाबि 

(४४) *  २८३७३   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दौंड (न्ज.पुिे) ग्रामीि रुग्िालयातील रुग्िाींना उपचार ममळण्यास होिाऱ्या 
गैरसोईमुळे खाजगी रुग्िालयात जावे लागत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्िालयाची क्षमता वाढविे तसेच दौंड ग्रामीि रुग्िालय इमारत 
ववस्तार करिेबाबत ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननर्ीनी मा. आरोग्य मींत्रयाींना माहे 
ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने दौंड ग्रामीि रुग्िालयाची क्षमता 
वाढविे तसेच दौंड ग्रामीि रुग्िालय इमारत ववस्तार करिेबाबत काय कायधवाही 
केली वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी हद.०७.०९.२०१५ व हद.१५.०९.२०१५ रोजी 
ननवेदन हदले आहे. सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने आरोग्य सेवा सींचालनालयाकडून 
प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यावर योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई, ठाण्यासह राज्याच्या ग्रामीण भागािील रुग्णालयाि तनिि िरण्याि 
आलेल्या िॉक्टराांना तनयुक्िीपत्र न ददल्याबाबि 

 

(४५) *  ३६२०९   श्री.सुतनल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डॉक््राींच्या आवडीनुसार ननयकु्ती या आरोग्य ववभागाने राबववलेल्या 
कायधक्रमात पहहल्या ्प्पप्पयात मुींबई, ठाण्यासह राज्याच्या ग्रामीि भागातील 
रुग्िालयाींत २८७ डॉक््राींची ननवड करण्यात आली असूनही अदयापपयांत त्याींना 
ननयुक्तीपत्र हदले नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या चौर्थया सप्पताहात वा 
त्या सुमारास ननदशधनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू डॉक््राींना ननयुक्तीपत्र ेदेण्यास होत असलेल्या हदरींगाईची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले आहे आणि सदर प्रकरिी हदरींगाई 
करिाऱ्या सींबींर्र्ताींवर शासनाकडून आजतागायत कोिती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर डॉक््राींना क्रकती कालावर्ीत ननयकु्तीपत्र े ममळिे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवधसार्ारि कारिे काय आहेत ? 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     सावधजननक आरोग्य ववभागाींतगधत आरोग्य सिंसथािंमध्ये वदैयकीय अर्र्कारी 
ग्-अ सींवगाधतील ररक्त पदे नामननदेशनाने भरण्याकररता माहे सप्प े्ंबर, २०१५ 
मध्ये पात्र उमेदवाराींचे समुपदेशन घेऊन ररक्त असलेल्या पदाींवर त्याींच्या 
पसींतीनुसार ननयुक्तीकररता सींपत्ती घेण्यात आली होती. त्यानुसार हदनाींक 
०१.१०.२०१५ च्या शासन ननिधयान्वये २३६ ववशरे्ज् प्राप्पत उमेदवाराींना आणि 
हदनाींक १८.११.२०१५ च्या शासन ननिधयानवये ४६६ एम.बी.बी.एस. अहधतार्ारक 
उमेदवाराींना वदैयकीय अर्र्कारी पदाींवर ननयुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धुळे, नांदरुबार ि जळगाांि श्जल््याांमध्ये पांिप्रधान  
ग्रामसिि योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

 

(४६) *  ३१०६६   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ुळे, नींदरूबार व जळगाींव न्जल्ह्याींमध्ये पींतप्रर्ान ग्रामसडक योजनेत 
झालेली कामे ननकृष् दजाधची असून, ठेकेदाराींनी ननकर् आणि मानके डावलून 
कामे केली असताींनाही त्याींची देयके काढण्यात आल्यामुळे शासनाची सुमारे ५० 
को्ी रुपयाींची फसविकू झाल्याची घ्ना हदनाींक ४ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदशधनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींतप्रर्ान ग्रामसडक योजनेत केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरिी 
नींदरूबार येथील कायधकारी अमभयींता, एस.एस. साींगळे याींना ननलींबबत केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार ठेकेदार आणि सवधसींबींर्र्ताींववरुध्द शासनाने कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) व (२) प्रर्ानमींत्री ग्रामसडक योजनेच्या र्ळेु 
न्जल्ह्यातील कामाींववर्यी तक्रारी प्राप्पत झाल्या होत्या. सदर प्राप्पत तक्रारीींच्या 
अनरु्ींगाने श्री.एस.एस.साींगळे, तत्कालीन कायधकारी अमभयींता याींना सावधजननक 
बाींर्काम ववभागाच्या हदनाींक २.९.२०१५ च्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आले 
आहे. 
(३) व (४) ववभागीय चौकशी सींदभाधतील कायधवाही सावधजननक बाींर्काम 
ववभागामाफध त करण्यात येते. 

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

राज्यािील उद्योगाांनी दर िीन मदहन्याांनी पाणी दवुर्ि नसल्याचा प्रदरु्ण 
तनयांत्रण मांिळाचा अहिाल मसांचन विभागास सादर िरण्याबाबि 

 

(४७) *  ३२४९५   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उदयोगाींनी दर तीन महहन्याींनी पािी दवुर्त नसल्याचा प्रदरु्ि 
ननयींत्रि मींडळाचा अहवाल सादर करिे मसींचन ववभागाने बींर्नकारक केले 
असताींना चींद्रपूर न्जल्ह्यातील उदयोगाींनी अदयापही मसींचन ववभाग चींद्रपूर ला 
अहवाल सादर केला नसल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने प्रदरु्ि ननयींत्रि 
मींडळाचा अहवाल मसींचन ववभागाकड े सादर न करिाऱ्या उदयोगाींवर कोिती 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) चींद्रपूर न्जल्ह्यात जलसींपदा ववभागाकडील नोंदिीकृत २८ औदयोर्गक बबगर 
मसींचन पािी वापर ग्राहक आहेत. त्या पकैी ५ उदयोगाींनी प्रदरु्ि ननयींत्रि 
मींडळाचे प्रमािपत्र सादर कलेले आहे. उवधररत उदयोगाींकडून सदर प्रमािपत्र 
अप्राप्पत असून सींबींर्ीत उदयोगाींना सदर प्रमािपत्र सादर करण्याबाबत,      
क्षबेत्रय स्तरावर वारींवार पत्रव्यवहार केला आहे व नो्ीसा बजावण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच सदर सींस्थाींववरुध्द शासन ननिधय १२/११/२०१३ नुसार कायधवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 
ठाणे येथील मसव्हील हॉस्पीटल मध्ये निीन  

एमआरआय सेंटर उभारण्याबाबि 
  

(४८) *  ३०६६७   श्री.श्जिेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.शमशिाांि मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि 
(िजवि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठािे येथील मसव्हील हॉस्पी्लमध्ये नवीन एमआरआय से्ं र उभारण्याचा 
ननिधय घेऊन अडीच वरे् झाली तरी अदयापही सदरचे से्ं र सुरु करण्यात आलेले 
नसल्याने गररब रुग्िाींना प्रचींड आर्थधक अडचिीींना समोरे जावे लागत असल्याची 
गींभीर माहहती माहे सप्प े्ंबर, २०१५ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशधनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार गरीब रुग्िाींना अत्यल्प दरात तपासण्या करुन 
ममळाव्यात यासाठी पढेु कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोितीही कायधवाही केलेली नसल्यास ववलींबाची सवधसार्ारि कारिे 
काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
  ठािे येथील मसव्हील हॉस्पी्लमध्ये पन्ब्ललक प्रायव्हे् पा ध्नरमशप (पीपीपी) 
तत्वावर रेडडओलॉजी इमेन्जींग डायग्नोन्स््क से्ं र स्थापन करण्याबाबत ननिधय 
झाला होता.  त्यामध्ये सी.्ी.स्कॅन मशीन, एमआरआय, एक्स रे, सोनोग्राफी 
इत्यादी सेवा देण्याचे प्रस्ताववत होते.  तथावप, मे. ववप्रो जी.ई. हेल्थकेअर प्रा.मल. 
या कीं पनीकडून प्रकल्प ववहहत मुदतीत पूिध न झाल्यामुळे सदर कीं पनीबरोबर 
करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात आलेला आहे.  तथावप, रुग्िाींची गैरसोय 
होऊ नये यासाठी एक्स-रे व सोनोग्राफीची सुववर्ा उपलब्लर् करुन देण्यात आलेली 
आहे. 
    सन २०१५-१६ या आर्थधक वर्ाधमध्ये न्जल्हा ननयोजन सममतीमाफध त प्राप्पत 
होिाऱ्या ननर्ीमर्नू न्जल्हा रुग्िालय ठािे येथे सी.्ी. स्कॅन मशीन खरेदी 
करण्याबाबतची ननववदा प्रक्रक्रया सींचालनालय स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जलसांधारणाची २५ टक्क्यापयिं पूणव झालेली २३०० 
िामे रद्द िरण्याि आल्याबाबि 

 

(४९) *  २८६७७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे. ी. 
पाििी (अक्िलिुिा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात जलसींर्ारिाची मोठया प्रमािात सुरु असलेली कामे, काही हठकािी 
२५ ्क्के पयांत पूिध झाली असता माहे सप्प े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सुरु 
असलेली २३०० कामे शासनाने बींद करण्याचा ननिधय घेतला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाचे कायाधदेश रद्द करतानाच झालेली कामेही बींद करण्यात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्याच, त्याबाबतची सवधसार्ारि कारिे काय आहेत. 
(४) दषुकाळावर मात करण्यासाठी वरदान ठरिारी जलसींर्ारिाची कामे तातडीने 
सुरु करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत   
आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     महाराषर जलसींर्ारि महामींडळामाफध त हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ पूवी (ववदभध वगळून) प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या परींत ु
प्रत्यक्षात क्षबेत्रय कामे सुरु झाले नाहीत अशा सवध योजनाींना (० ते २५० हेक््र) 
महामींडळाकडून स्थर्गती देण्यात आलेली असून ताींबत्रक व्यवहायधता 
तपासण्यासाठी मुख्य अमभयींता, लघु मसींचन (जलसींर्ारि) पुिे याींच्यासह 
बत्रसदस्यीय सममती गठीत करण्याबाबत शासन ननिधय क्र.मजम-२०१५, 
प्र.क्र.६६/जल-३, हदनाींक ८ मे, २०१५ रोजी शासन ननिधय ननगधममत केला आहे. 
सदर शासन ननिधयाच्या अनुर्ींगाने सममतीने एकूि २३३० योजनाींचा तपासिी 
अहवाल महामींडळास प्राप्पत झाला असून सममतीने सादर केलेल्या  अहवालातील 
मशफारशीनुर्ींगाने सदर अहवाल सींचालक मींडळाच्या बैठकीत ननिधयास्तव 
ठेवण्यात आलेला असून सींचालक मींडळाच्या ननिधयानुसार पढुील कायधवाही 
करण्यात येिार आहे. 
(४) सदयन्स्थतीत प्रगतीपथावर असलेली कामे पूिध करण्याच्या दृष्ीने ननयोजन 
करण्यात येत आहे. 

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

मोशी (िा.श्ज.अमराििी) येथे िनविभागाच्या अखत्यारीि असलेल्या  
क्षेत्रािून  रेिीचे उत्खनन ि िाहिूि होि असल्याबाबि 

  

(५०) *  ३४९०५   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोशी (ता.न्ज.अमरावती) येथील कोपरा, तरोडा, र्ानोरा आणि सावरखेडा या 
क्षेत्रातून नळा नदी वाहत असून हे क्षेत्र वनववभागात येत आहे परींतू या क्षेत्राचा 
मललाव महसूल ववभागातफे केला जात नाही या गोष्ीचा फायदा घेत तस्करी 
करिारे या वनववभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या क्षते्रातनू मोठ्या प्रमािात 
रेतीचे उत्खनन करुन महसूल क्षेत्रातनू वाहतकू करीत असल्याने शेतकऱ्याींचे 
पािींद रस्ते खराब झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नळा नदीपात्रात रेतीचे उत्खनन करुन हदवसा चाळिीदवारे रेती 
छाननु ठेवनू रात्री रॅक््रदवारे वाहतकू केली जाते, नदी पात्राचे काठसुध्दा खोदले 
जात असून सींबींर्र्त ववभागाला ज्ात असूनही या बाबीकड े दलुधक्ष केले जात 
असल्याने शासन त्वरीत याबाबत आवश्यक कारवाई करिार वा करीत आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) उच्च पररसरात वनक्षेत्रातील शतेीचे उत्खनन क्रकीं वा वाहतूक होिे तसेच नदी 
पात्राचे काठ खाींदण्याची बाब ननदशधनास आली नाही. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

मौजे धामणी (िा.ममरज, श्ज.साांगली) येथील शासिीय तनधीिनु बाांधण्याि 
आलेल्या अांगणिािीची इमारि जेसीबी ममशनने जसिनदोस्ि िेल्याबाबि 

  
(५१) *  ३५४६१   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे र्ामिी (ता.ममरज, न्ज.साींगली) येथील शासकीय ननर्ीतनु  
बाींर्ण्यात आलेल्या अींगिवाडीची इमारत जेसीबी ममशनने जशमनदोस्त केल्याची 
घ्ना माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या जागेवरती बहुउद्दशेीय हॉल व व्यापारी सींकुल उभा 
करण्यासाठी काही गावकऱ्याींनी हे कृत्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, दोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     साींगली न्जल्ह्यातील मौजे इनाम र्ामिी येथील न्ज.प.मराठी मुलाींच्या 
शाळेतील एक खोली हद.३१/५/२०१५ रोजी जे.सी.बी.ने. जमीनदोस्त केल्याचे त्याींचे 
ननदशधनास आले आहे. सदरची खोली अल्पबचत शाळा खोली असून, त्यामध्ये 
अींगिवाडी भरत होती. सदर हठकािी खासदार ननर्ीतनू बहुउद्दमेशय हॉल व 
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व्यापारी सींकुल हे काम मींजरू झाले आहे. सदरचे कामास जागा मोकळी करुन 
देिेसाठी सींबींर्र्त ठेकेदाराने कोिाचीही परवानगी न घेता खोली पाडलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरिाबाबत ग् ववकास अर्र्कारी ममरज याींनी सववस्तर 
चौकशी करुन सींबींर्र्त ठेकेदार श्री. सींजय खराड ेयाींचेवर हदनाींक ५/६/२०१५ रोजी 
फौजदारी गुन्हा साींगली ग्रामीि पोमलस स््ेशन येथे दाखल केला आहे.तसेच सदर 
प्रकरिी यापूवी हद. २४/२/२०१५ व हद. ३/६/२०१५ रोजी पोमलस स््ेशनला तक्रारी 
नोंद केल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धचखली ि बुलढाणा (श्ज.बुलढाणा) िालुक्याि रात्रीच्यािेळी िन्यप्राणी  
शेिािील वपिाांचे नुिसान िरीि असल्याबाबि 

 

(५२) *  २९८३९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा न्जल्हयातील र्चखली व बुलडािा तालुक्यात रात्रीच्यावेळी हरीि, 
ननलगाय, रानडुकरे व इतर वन्यप्रािी शेतातील वपकाींचे मोठया प्रमािावर 
नुकसान करीत असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन वन्यप्राण्यामुळे बार्ीत 
शेतकऱ्याींना आथीक मदत देण्याबाबत कोिती कायधवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) अदयापयांत कोितीच कायधवाही केली नसल्यास ववलींबाची सवधसार्ारि कारिे 
काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) माहे ऑगस्् ते ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये र्चखली व बुलढािा 
तालुक्यात वन्यप्रािाींनी शेतवपकाींचे नकुसान केल्याची ८६ प्रकरिे ननदशधनास 
आली आहेत.  प्रचमलत शासन ननिधयानुसार   सींबींर्र्त नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास 
नुकसान भरपाई रक्कम रु.१,८०,२७५/- चे देण्याचे आदेश पाररत करण्यात आले 
आहेत. 

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



53 

पुणे श्जल््याि खिििासला धरण साखळीि उपलब्ध  
अ लेल्या पाणीसाठ्याचे तनयोजन िरण्याबाबि 

(५३) *  २९७५५   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पश्श्चम), श्री.राहूल कुल (दौंड) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे न्जल्ह्यात अत्यल्प पावसामुळे खडकवासला र्रि साखळीत पाण्याची 
वेगाने घ् होवून या र्रि साखळीत १४.६० ्ी.एम.सी. म्हिजे अवघे ५०.०८ 
्क्के इतकाच पािीसाठी मशल्लक असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील उपलब्लर् पािी साठ्याचे ननयोजन करण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     हदनाींक ३०.०९.२०१५ रोजी खडकवासला प्रिालीमध्ये १५.७८ ्ी.एम.सी. 
म्हिजे ५४.४४ ्क्के पािीसाठा होता. 
(२) अत्यल्प पजधन्यमानाचा अींदाज घेऊन याबाबत खबरदारीची उपाययोजना 
करण्यासाठी मा. पालकमींत्री पुिे न्जल्हा याींचे अध्यक्षतेखाली हदनाींक २२/०८/२०१५ 
रोजी सींपन्न झालेल्या न्जल्हा पािी आरक्षि सममतीच्या बैठकीमध्ये 
खडकवासाला प्रिालीतील उपलब्लर् पािीसाठ्याचे हदनाींक १५ जुलै, २०१६ 
अखेरपयांतचे ननयोजन कलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रम्हपुरी, मसांदेिाही ि सािली (श्ज.चांद्रपूर) या िालुक्यािील  
शासिीय रुग्णालयािील ररक्ि जागा भरण्याबाबि 

(५४) *  ३६०३२   श्री.विजय ििटे्टीिार (रम्हपूरी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर न्जल्हयातील ब्रम्हपूरी, मसींदेवाही, सावली या तालुक् यामध्ये १०० 
खा्ाींचे उपन्जल्हा रूग्िालय, ग्रामीि रूग्िालय, प्राथममक आरोग्य कें द्र, उप 
आरोग्य कें द्रामध्ये अर्र्क्षक, वैदयकीय अर्र्कारी, और्र् ननमाधते, एक्सरे तींत्रज्, 
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पररचारीका यासह अनेक पदे ररक्त असल्यामुळे और्र्ोपचाराअभावी ग्रामीि 
भागातील अनेक रूग्िाींचा मतृ्य ू होत असल्याची माहहती हदनाींक ३० ऑक््ोंबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत लोकप्रनतननर्ीींनी, मा. आरोग्य मींत्री 
आणि सींचालक आरोग्य ववभाग याींची प्रत्यक्ष भे् घेवून ववनींती केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायधवाही/उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोितीच कायधवाही/उपाययोजना करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची 
कारिे काय आहेत ? 

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
     चींद्रपूर न्जल्ह्यातील ब्रम्हपूरी, मसींदेवाही, सावली या ३ तालुक्याींमर्ील 
ग्रामीि रुग्िालये व प्राथममक आरोग्य कें द्राींमर्ील ग् अ ते ड सींवगाांमध्ये 
एकूि ३०५ पदे मींजूर असून २४८ पदे भरलेली व ५७ पदे ररक्त आहेत. याप्रमािे 
पदे ररक्त असली तरी, भरलेली पदे आणि राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगधत 
आयपीएचएस अींतगधत पुरववण्यात आलेल्या तज् सेवा यासह उपलब्लर् सवध 
सुववर्ाींसह रुग्िाींवर आवश्यक ते उपचार करण्यात येतात. और्र्ोपचाराअभावी 
अनेक रुग्िाींचा मतृ्यू होत असल्याची बाब वस्तनु्स्थतीस र्रुन नाही. 
(२)  होय, मा. लोकप्रनतननर्ीींनी ननवेदनादवारे ररक्त पदे भरण्याबाबत ववनींती 
केली आहे. 
(३) महाराषर वदैयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ मर्ील वैदयकीय अर्र्काऱ्याींची 
१० पदे या ३ तालुक्याींतील आरोग्य कें द्राींमध्ये हद.१/१०/२०१५ व हद.१८/११/२०१५ 
च्या आदेशाींन्वये भरण्यात आली आहेत. तर वैदयकीय अर्ीक्षक पदाींवरील 
अर्र्कारी भरण्याची कायधवाही शासन स्तरावर आणि ग् क व ग्-ड ची 
ररक्तपदे भरण्याची कायधवाही ववभागीय स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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टािळी िलान लघु पाटबांधारे (िा.भाििुली, श्ज.अमराििी)  
प्रिल्पाच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत 

 

(५५) *  ३६८२१   िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ्ाकळी कलान लघ ुपा्बींर्ारे (ता.भातकुली, न्ज.अमरावती) या प्रकल्पाच्या 
सुर्ाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव हदनाींक १६ मे, २०१५ रोजी प्रर्ान सर्चव 
(जसप्र व वव) याींचेकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मसींचनाच्या क्षेत्रात महत्तम अनुशरे् असलेल्या न्जल्ह्यातील या प्रकल्पाच्या 
सुर्ारीत प्रशासकीय मान्यताला तातडीने मान्यता प्रदान करावी या आशयाचे एक 
पत्र ववर्ानसभा सदस्य, अमरावती याींनी हदनाींक १ जनू, २०१५ रोजी 
मा.पा्बींर्ारे मींत्री याींना हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पास सुर्ारीत प्रशासकीय  मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुर्ींगाने काय कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) शासन ननिधय हद. ९.९.२०१५ अन्वये ववदभाधतील मसींचन प्रकल्पाींना 
सुप्रमा देण्याचे अर्र्कार महामींडळास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
प्रकल्पास सुप्रमा प्रदान करण्याची कायधवाही महामींडळ स्तरावरुन करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी श्जल््यािील चार पाटबांधारे धरण प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

(५६) *  २८३६५   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नार्गरी न्जल्ह्यात सन २००१ नींतर मींजूर झालेल्या पा्बींर्ारे र्रि 
प्रकल्पाींपकैी मुचकुीं दी (ता.लाींजा), र्चींचवाडी (ता.राजापूर), यलोंदवाडी (ता.र्चपळूि) 
आणि नतड े(ता.मींडिगड) येथील प्रकल्प प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प प्रलींबबत असल्यामुळे प्रकल्पाींच्या पररसरातील 
गावाींमध्ये तीव्र पािी ी्ंचाईची समस्या ननमाधि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाींची प्रलींबबत कामे सुरु करून तातडीने प्रकल्प पूिध 
करण्याबाबत शासनाकडून कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
 मुचकुीं दी व र्चींचवाडी र्रिाचे काम पूिध झाले असून र्रिात अनकु्रमे २०१४ व 
२०१३ पासून पािी साठा होत आहे. येलोंदवाडी व नतड े र्रिाींचे काम 
प्रगतीपथावर आहेत. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) शासनाच्या आथोपाय न्स्थतीनसुार व मा. राज्यपाल याींचे ननदेशानुसार 
उपलब्लर् ननर्ीनुसार प्रकल्पाची कामे पूिध करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मांगळिेढा (श्ज.सोलापूर) िालुक्यािील म्हैसाळ पाणीपुरिठा  
योजना अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 

(५७) *  ३२८७७   श्री.भारि भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (न्ज.सोलापूर) तालुक्यातील १५ वर्ाधपवूी शासनाने कृषिा खोरे 
ववकास महामींडळ स्थापन करुन सुरु केलेली म्हैसाळ पािीपुरवठा योजना 
आजपावेतो पूिध झाली नसल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जत (न्ज.साींगली) व मींगळवेढा (न्ज.सोलापूर) या दोन्हीच्या 
मध्यावर ४ ओढ्यावर सेतचूी कामे अर्धव् असून काींहीची डडझाईन नसिे, 
त्यामुळे मींगळवेढ्याच्या १७ गावाींनी मतदानावर बहहषकार ्ाकला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत मिील कामाला गती देण्याबाबत 
अदयापपयांत कोितीही कायधवाही शासनाने केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त कामाला गती देण्याबाबत शासनाने कोिती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. जत मुख्य कालव्यावरील अपूिध असलेल्या ४ जलसेतू पकैी 
३ जलसेतूचे सवधसार्ारि आराखड ेमींजूर असून सववस्तर सींकल्पाचे काम प्रगतीत 
आहे. व एका जलसेतूचे सववस्तर सींकल्पन मींजूर असून त्याचे काम हाती 
घेण्याबाबत कायधवाही चालू आहे. 
     सोलापूर न्जल्ह्यातील मींगळवेढा तालुक्यातील माहे जानेवारी, २०१५ पासून 
आजतागायत एकूि २३ ग्रामपींचायतीच्या ननवडिकूा झालेल्या आहेत. सदर 
ननवडिकू कायधक्रमादरम्यान कोित्याही ग्रामपींचायतीच्या मतदानावर गावकऱ्याींनी 
अथवा कोित्याही सींघ्नानी बहहषकार ्ाकलेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०१५-१६ साठी प्रकल्पास रु. ८० को्ी अथधसींकल्पीय तरतदू आहे. 
ननर्ीच्या उपलब्लर्तेनुसार प्रकल्पाची उवधररत कामे करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईसह राज्याि िेंग्युच्या रुग्णासाठी प्लेटलेटची किां मि  
िाढिनू त्याची विक्री िेली जाि असल्याबाबि 

 

(५८) *  ३५९७९   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात डेंग्युचे प्रमाि वाढल्याने रुग्िासाठी लागिा-या प्पले्ले्ची 
क्रकीं मत खाजगी रुग् िालये आणि रक् तपेढ्यामध् ये बाराशे ते पींर्राशे रुपयाींच् या 
प्प ले्ले्ची ची क्रकीं मत ८ ते १० हजारापयांत वाढवनू त् याची ववक्री केली जात 
असल्याचे हदनाींक २१ सप्प ्ेंबर, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आरोग् य ववभागातील अर्र्कारी हे मान् य करीत असून रुग् ि तक्रार 
करण् यासाठी पढेु येत नसल् याने कारवाई करता येत नसल् याचेही त् याींनी साींर्गतले 
असे ही ननदशधनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरिी शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण् यात 
येत आहे ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) अशा प्रकारची कोितीही तक्रार माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये 
प्राप्पत झालेली नाही. 
     राषरीय रक्त सींक्रमि पररर्देच्या मागधदशधक सुचनानुसार राज्य शासनाने 
रक्त पेढयाींमाफध त पुरववण्यात येिाऱ्या प्पले्लेटस प्रक्रीया शुल्क अशासकीय रक्त 
पेढयाींमध्ये रु. ४००/- प्रनत यनुन् तसेच ॲफेरेमसस (Apheresis) पध्दतीने 
प्पले्ले् सींकलीत करुन आवश्यक त्या सवध चाचण्या पुिध करुन त्याचे 
आकारण्यात येिारे प्रक्रक्रया शुल्क जास्तीत जास्त रु.११०००/- पयांत ननन्श्चत 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 
मुांबई,  पुणे  ि  ठाणे या दठिाणची िाहििुीची अिचण लक्षाि घेिून 
रुग् णिादहिेसाठी स्वतिंत्र (ग्रीन िॅरीिोर) माधगविा ियार िरण् याबाबि 

 

(५९) *  ३२३४४   श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, पुिे व ठािे या हठकािची वाहतुकीची अडचि लक्षात घेवनू 
रुग् िवाहहकेसाठी स् वतींत्र (ग्रीन कॅरीडोर) मार्गधका तयार करण् यात येिार असल् याचे 
मा.आरोग् य मींत्री याींनी जाहीर केल्याची बाब माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशधनास आली आहे, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने काही ठोस पाऊले उचललेली आहेत काय, 
तसेच स् वतींत्र (ग्रीन कॅरीडोर) मार्गधका तयार होण् यास काही कालावर्ी ननन्श् चत 
केला आहे काय, असल् यास, त् याचा तपमशल काय, 
(३) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) वाहतुकीची अडचि लक्षात घेता, ग्रीन कॅरीडोर ही एक 
काळाची गरज आहे असे स्पष् करण्यात आले आहे. 
(२) या प्रस्तावाशी ननगडीत वेगवेगळया ववभागाींशी चचाध करुन समन्वयी भुममका 
सावधजननक आरोग्य ववभाग ननमावत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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बीि श्जल््यािील सुमारे ३५ हजाराांहून अधधि विद्यार्थयानंा शासनाने  

जाहीर िेलेल्या शुल्िमाफीची रक्िम ममळण्याबाबि 
 

(६०) *  ३३०२८   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड न्जल्ह्यातील सुमारे ३५ हजाराींहून अर्र्क ववदयार्थयाांना शासनाने गतवर्ी 
जाहीर केलेल्या शुल्कमाफीची रक्कम प्राप्पत झाली नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ च्या नतसऱ्या सप्पताहात वा त्या सुमारास ननदशधनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणि सदर शुल्कमाफीची 
रक्कम लाभार्थयाांना अदा करण्यात हदरींगाई करिाऱ्या न्जल्हा पररर्द, बीड मर्ील 
सींबींर्र्त अर्र्काऱ्याींवर शासनाकडून आजतागायत कोिती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू शुल्कमाफीच्या रक्कमेचे वा्प लाभाथी ववदयार्थयाांना क्रकती 
कालावर्ीत होिे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवधसार्ारि कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मशक्षि सींचालक, औरींगाबाद याचेकडून इ.१० वी १२ वी च्या 
ववदयार्थयाांना परीक्षा फी परत देण्यासाठी रु.१,११,६४,१००/- (एक को्ी अकरा 
लाख चौसष् हजार एकशे) एवढी रक्कम बीड न्जल्ह्याला प्राप्पत झाली. त्यामर्ील 
रु.१,११,६२,३००/- (एक को्ी अकरा लाख बासष् हजार तीनशे) एवढ्या रकमेचे 
वा्प पात्र ववदयार्थयाांच्या खात्यावर वगध करण्यात आले आहे. प्रस्ततु योजनेची 
जबाबदारी असलेले मशक्षिार्र्कारी (माध्यममक) बीड या कायाधलयातील तत्कामलन 
कननषठ मलवपक श्री.सारुक व आता कायधरत कननषठ मलवपक श्री.सोनवळकर 
याींचेवर ववलींबाची जबाबदारी ननन्श्चत करण्यात आली असून या दोघाींववरुध्द 
ववभागीय चौकशी सुरु करिेबाबतची कायधवाही सुरु आहे. 
(४) पात्र ववदयार्थयाांच्या खात्यावर फी अनदुान वगध करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील बांद झालेल्या प्रिल्पािंना सुधाररि  
प्रशासिीय मान्यिा ममळण्याबाबि 

 

(६१) *  ३१०३३   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोि), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांिोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाि पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर 
(तििसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील अनेक प्रकल्पाींच्या क्रकीं मती वाढल्या पि सुर्ाररत प्रशासकीय 
मान्यता ममळत नसल्याने कामे बींद झाली असल्याने सुर्ाररत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अर्र्कार ववदभध आणि गोदावरी मसींचन महामींडळाींना        
मा.जलसींपदा मींत्री याींनी हदले असल्याचे हदनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुर्ाररत प्रशासकीय मान्यतेचे ननकर् काय आहेत, 
(३) असल्यास, बींद असलेले प्रकल्प पूिधत्वास नेण्याबाबत शासनाने काय 
कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ववदभध व मराठवड्यातील मसींचन प्रकल्पाींना सुर्ाररत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अर्र्कार सींबींर्र्त पा्बींर्ारे ववकास महामींडळाींना हद. ९ सप्प े्ंबर, २०१५ 
रोजीच्या शासन ननिधयान्वये प्रदान करण्यात आले आहेत. 
(२) १. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाींसाठी लाभव्यय गुिोत्तर १.५ पेक्षा जास्त 
असिे गरजेचे आहे. तथावप, अवर्धिप्रवि क्षेत्रासाठी हा ननकर् १ पेक्षा जास्त 
असा आहे. 
     २. लघ ुप्रकल्पासाठी खालील मापदींड आहेत. 
     अ) लाभव्यय गुिोत्तर १ पेक्षा जास्त मात्र हा ननकर् अवर्धिप्रवि क्षेत्रात 
लागू नाही. 
     ब) सवधसार्ारि क्षेत्रासाठी आर्थधक परतावा १२ ्क्के पेक्षा जास्त व 
अवर्धिप्रवि क्षेत्रासाठी १० ्क्के पेक्षा जास्त असावा. 
     क) प्रनत स.घ.मी. खचध ववहहत मापदींडाच्या मयाधदेत ही मयाधदा ववववर् 
क्षेत्रासाठी व साठवि क्षमतेच्या वगधवारीनुसार मभन्न आहेत. 
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(३) राज्यातील प्रकल्पाींवर सन २०१४-१५ व सन २०१५-२०१६ या वर्ाधतील 
उपलब्लर् तरतदूीच्या मयाधदेत सुर्ाररत प्रशासकीय मानय्ता क्रकीं मतीपेक्षा जास्त 
खचध करण्यास शासनाने हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ व ६ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजीच्या शासन ननिधयानुसार मान्यता हदली आहे. राज्यातील बाींर्कामार्ीन ४०३ 
प्रकल्पाींना अथोपायाची न्स्थती व मा.राज्यपालाींच्या ननदेशानुसार ननर्ी उपलब्लर् 
करुन पूिध करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुसळी (िा.बदनापूर, श्ज जालना) येथील िीन बांधाऱयाि पाणी न साचिा  
िाहून गेले िर बाांधण्याि आलेले अनेि बांधारे फुटल्याबाबि 

 

(६२) *  ३३५९४   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने दषुकाळी पररन्स्थती लक्षात घेऊन राषरीय कृर्ी ववकास योजनेतींगधत 
मोठया प्रमािात मसमें् नाला बींर्ारे, तसेच नाला सरळीकरिाची कामे करुन 
को्यवर्ी रुपये खचध करण्यात आले असतानाही सुरुवातीच्या पावसात बदनापूर 
तालुक्यातील कुसळी (न्ज.जालना) येथील ३ बींर्ाऱ्यात पािी न साचता वाहून गेले 
तर कृर्ी ववभागाच्यावतीने बाींर्ण्यात आलेले अनेक बींर्ारे फु्ल्याचे नुकतेच माहे 
सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकृष् झालेल्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) तदनुसार यास जबाबदार असिाऱ्या व्यक्तीवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
तथावप, हदनाींक १८ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी सींबींर्ीत गाव ते तालुक्यात अनतवषृ्ी 
झालेली होती. 
(२) हदनाींक १८ सप्प्ेबर, २०१५ रोजी सींबींर्ीत गाव व तालुक्यात अनतवषृ्ी 
झाल्यानींतर हदनाींक २० ते २१ सप्प े्ंबर, २०१५ रेाजी सींबींर्र्त कृवर् सहायक/कृवर् 
पयधवेक्षक मींडळ कृवर् अर्र्कारी व तालुका कृवर् अर्र्कारी याींनी तसेच    
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हदनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी उपववभागीय कृवर् अर्र्कारी जालना याींनी 
पहिी केली असून बींर्ारे सुन्स्थतीत असल्याचे नमूद केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मानि वििास िायवक्रमाांिगवि नाांदेि श्जल्हयाि आरोग्य  
िँम्प न घेिा अनदुानाच्या रि्िमेचा केलेला अपहार 

 

(६३) *  ३४६९४   श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मानव ववकास कायधक्रमाींतगधत गरोदर माता व बालक याींच्या आरोग्य 
तपासिीसाठी महहन्यातनू दोन कॅम्प घेिे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड न्जल्ह्यात अशा प्रकारे आरोग्य कँम्प न घेता अनुदानाच्या 
रकमेचा अपहार केल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे सींबींर्र्ताववरुध्द 
कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साांगली, सािारा आणण िोल्हापूर श्जल्हयािून नरक्या ि पाली  
सारख्या और्धी िनस्पिीांची िस्िरी होि असल्याबाबि 

(६४) *  ३५४६२   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगली, सातारा आणि कोल्हापूर न्जल्हयातून मोठया प्रमािात नरक्या व 
पाली सारख्या वनस्पतीींची तस्करी होत असल्याच्या घ्ना घडल्याचे माहे 
ऑगस्् २०१५ च्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरिामध्ये या तीनही न्जल्हयातील काही राजकीय नेते 
देखील सामील असल्याचे ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास, यासींदभाधत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरिामध्ये दोर्ीींवरती काय कारवाई करण्यात आली वा 
येिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारिे आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नरक्या वनस्पतीची तस्करी झालेली नाही परींतु 
कोल्हापूर येथील जनुा राजवाडा पोलीसाींनी हदनाींक २८ जुलै, २०१५ रोजी कोल्हापूर 
रार्ानगरी रोडवर स्कोडा फॅबबया गाडी क्र. एम.एच.०९-बी.एम.-६२७७ ही गाडी 
पकडून वाहतकू केले जािारे पाली आसन (बीजा साल Pterocarpus 
marsupium) लाकडाचे अींदाजे १० क्रकलोग्राम वजनाचे तकुड े वाहनासह जप्पत 
केले. तसेच काींडगाव, ता.करवीर येथे लपवनू ठेवलेला पाली आसन (बीजा साल 
Pterocarpus marsupium) जातीच्या लाकडाचा अींदाजे ३.५ ्न वजनाचा साठा 
जप्पत करुन हा गुन्हा पोलीसाींनी वन ववभागाकड ेवगध केला. 
(२) सदर प्रकरिातील एका आरोपीच्या बाबतीत हे खरे असल्याचे ननदशधनास 
येत  आहे. 
(३) व (४) प्रकरिी वन ववभागाने गुन्हयाचा तपास करुन १ ट्र्क एमएच -०९ ए- 
९६०३ हा देखील जप्पत केला असून एकूि १० आरोपीींववरुध्द न्यायदींडार्र्कारी 
प्रथमवगध, रार्ानगरी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर श्जल्हयािील जलयकु् ि मशिार अमभयान िसेच िसुांधरा पाणलोट 
िामाांमध्ये पयविेक्षि, िां त्राटदार ि अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

 

(६५) *  २९८५०   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर न्जल्हयातील जलयकु् त मशवार अमभयान तसेच वसुींर्रा पािलो् 
कामाींमध्ये पयधवेक्षक, कीं त्रा्दार व अर्र्काऱ्याींनी ३० को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार 
केल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोर्ी आढळून येिाऱ्या सींबींर्र्तावर शासनाने काय 
कारवाई केली आहे वा करिार आहे, 
(४) अदयाप, कोितीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास होिाऱ्या ववलींबाची 
कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) हदनाींक २५ मे, २०१५ रोजी न्जल्हा अर्र्क्षक कृवर् 
अर्र्कारी, कोल्हापूर याींच्याकड ेअशा ववर्याची तक्रार प्राप्पत झाली आहे. तसेच 
स्थाननक वतृ्तपत्रात अशा बातम्या मे, २०१५ मध्ये प्रमसध्द झाल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) चौकशी अहवालाप्रमािे आढळून आलेल्या प्रशासकीय त्रु् ी, लेखा 
ववर्यक आक्षेप व ताींबत्रक त्रु् ीबाबत चौकशी केलेल्या पािलो् सममत्याींच्या 
सींबींर्ीत सवध अर्र्कारी/कमधचारी स्वयींसेवी सींस्था (NGO) याींना कारिे दाखवा 
नो्ीसा हदनाींक ५/११/२०१५ रोजी बजावनू पींर्रा हदवसात खलुासा सादर 
करण्याबाबत न्जल्हा अर्र्क्षक कृवर् अर्र्कारी याींनी सूचना हदलेल्या आहेत. 

 

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

पुणे श्जल्हा पररर्देच्या मदहला ि बालिल्याण विभागाने खरेदी  
िेलेल्या वपठधगरणीांमुळे झालेल्या नुिसानीबाबि 

 

(६६) *  ३१०७६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय ििटे्टीिार (रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस 
ििगेाि), श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे न्जल्हा पररर्देच्या महहला व बालकल्याि ववभागाने बाजारात एका 
वपठर्गरिीची क्रकीं मत तेरा हजाराच्या जवळपास असताना न्जल्हा पररर्देने मात्र 
तीच र्गरिी १८ हजाराला एक याप्रमािे गेल्या तीन वर्ाधपासून हजारो र्गरिीची 
खरेदी केली असल्याचे माहे जुलै, २०१५ दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या खरेदी प्रकरिामुळे न्जल्हा पररर्देला जवळपास साडचेार 
को्ीचे नकुसान झाले आहे हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या र्गरिी खरेदीची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात 
काय ननषपन्न झाले आहे, 
(४) अदयाप कायधवाही केली नसल्यास होिाऱ्या ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) हे खरे नाही 
पुिे न्जल्हा पररर्देच्या महहला व बालकल्याि ववभागामाफध त वपठाच्या र्गरिीची 
खरेदी ही ई ननववदादवारे करण्यात आली आहे. ई-ननववदादवारे करण्यात आलेली 
खरेदी ही लघतु्तम दरास मींजूरी देते. सदर वपठाच्या र्गरिीींची खरेदी ही त्या त्या 
वर्ाधत लघतु्तम दरानुसार केलेली आहे. सदर क्रकीं मत ही बाजारभावाशी पडताळिी 
करुन करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे न्जल्हा पररर्देचे कोितेही नकुसान झालेले 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िामशम येथील श्जल्हा सामान्य रूग्णालयामध्ये नागररिाांिर 
सदोर् नेत्रशस्त्रकक्रया झाल्याबाबि 

 

(६७) *  ३६४७०   श्री.विजय ििटे्टीिार (रम्हपूरी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वामशम येथील न्जल्हा सामान्य रूग्िालयामध्ये माहे सप्प े्ंबर २०१५ ते 
ऑक््ोंबर २०१५ पयांत १७१ रूग्िाींची मोतीबबींदचूी शस्त्रक्रक्रया करण्यात आल्यानींतर 
दसु-या हदवशी सवाांना सु्ी देण्यात आल्यावर काहीींच् या डोळयात जळजळ व 
दृष्ी र्ूसर होवू लागल्यामूळे त्याींनी सामान्य रूग्िालयात र्ाव घेतली असता 
अनेक रूग्िाींची मोतीबबींद ूशस्त्रक्रक्रया वदैयकीय अर्र्काीं-याच्या ननषकाळजीपिामुळे 
अयशस्वी झाल्याची र्क्कादायक माहहती माहे २० ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील मोतीबबींदचूी शस्त्रक्रक्रया अयशस्वी झालेल्या २३ रूग्िाींना 
पुढील उपचारासाठी जे.जे. हॉस्पी्ल, मुींबई येथे तातडीने नेण्यात आले होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय वा 
करण्यात येिार आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने कोिती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोितीच कायधवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) होय. 
(३) प्राथममक चौकशी झालेली आहे.ताबत्रक बाबीींची चौकशी सुरु आहे. 
(४)  १) शस्त्रक्रक्रयागहृ तातडीने बींद केले. 
     २) रुग्िाींवर तातडीने तज्ाींमाफध त और्र्ोपचार करण्यासाठी जे.जे.रुग्िालय, 
मुींबई येथे पाठववण्यात आले. 
     ३) न्जल्हा शल्य र्चक्रकत्सक, न्जल्हा रुग्िालय, वामशम, नेत्रशल्य 
र्चक्रकत्सक, २ नेत्रर्चक्रकत्सा अर्र्कारी, वगध-३ व वगध-१ अर्र्पररचाररका याींना 
ननलींबबत करण्यात आले. एक अर्र्पररचाररका (कीं त्रा्ी) याींची सेवा समाप्पत 
करण्यात आली आहे. 
     ४) यामशवाय ३ नेत्रशल्य र्चक्रकत्सा अर्र्कारी व ३ अर्र्पररचाररका याींना 
कारिे दाखवा नो्ीस देण्यात आली. 
     ५) सहसींचालक (अींननका) आरोग्य सेवा, सींचालनालय, मुींबई व उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा, अकोला मींडळ, अकोला या पयधवेक्षकीय अर्र्काऱ्याींना कारिे 
दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
     ६) राज्यातल्या नेत्रशल्य र्चक्रकत्सकाींची कायधशाळा घेण्यात आली. 
     ७) राज्य स्तरावरुन न्व्हडीओ कॉन्फरींसदवारे सवध नेत्रशल्य र्चक्रकत्सकाींना 
याबाबत असे प्रकार पुन्हा घडू नये अशा सूचना देण्यात आल्या. 
     ८) राज्यस्तरावरुन मोतीबबींद ुशस्त्रक्रक्रया करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत 
मागधदशधक सूचना तयार करुन ननगधममत करण्यात आल्या. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांबि (श्ज.जालना) िालुक्यािील िाघलखेिा येथील 
 बांधाऱयाच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(६८) *  ३३६१०   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अींबड (न्ज.जालना) तालुक्यातील वाघलखेडा येथील बींर्ाऱ्याच्या कामात 
तब्लबल ११ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे नकुतेच माहे ऑगस््-सप्प े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामात ननकृष् साहहत्याचा वापर तसेच कोितेही ताींबत्रक 
ननकर् पाळण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घो्ाळयाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तदनुसार यातील दोर्ी व्यक्तीींवर शासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, प्रस्ततू बींर्ाऱ्याच्या कामाबाबत अनतररक्त  मुख्य 
कायधकारी अर्र्कारी न्जल्हा पररर्द जालना व कायधकारी अमभयींता न्जल्हा पररर्द 
जालना याींनी हद. ०४/०७/२०१५ रोजी केलेल्या प्राथममक तपासिी अींती केलेल्या 
कामाचे मोजमाप व मोजमाप पनु्स्तकेमध्ये नोंदवलेले मोजमाप यामध्ये तफावत 
हदसून आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) या कामाच्या सखोल चौकशीसाठी व सींयकु्त मोजिी 
करण्याकरीता लघु मसींचन (जलसींर्ारि), मींडळ, औरींगाबाद कायाधलयाने       
हद.२६.११.१५ रोजी आदेश ननगधममत केलेल असून सींयुक्त मोजिी अहवाल प्राप्पत 
झाल्यानींतर सींबींर्ीताववरुध्द ननयमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 
(५) कायधवाही प्रगतीपथावर आहे. 

 
 
 
 

----------------- 
  
 
 
विधान भिन :   िॉ. अनांि िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 
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