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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण ३०, 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 - ५४ 
------------------------------------- 

  
मौजे तनिी (िा.पाटण, जज.सािारा) येथील िन्यप्राणयाांििून  
शेििऱयाांच्या पाळीि प्राणयाांचे ि वपिाांचे झालेले निुसान 

(१) *  ३६८५०   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मौजे ननवी (ता.पा्ण, जज.सातारा) येथील मालकी हक्काच्या जममनीमध्ये 
वन्यप्राणी रान्ी गऊ रेड,े रान डुकरे, भेकरे, रान गाय याींच्याकडून पाळीव 
प्राणयाींचे तसेच खरीप व रब्बी हींगामातील पपकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान केले 
जात असून, या नकुसानीचे तात्काळ पींचनामे करुन नकुसानग्रसताींना तातडीने 
ज्यादाची भरपाई देणयाबाबत शेतकऱयाींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या नुकसानीचे पींचनामे सथाननक वन पवभागामार्फ त 
करणयात आले असून नकुसान भरपाई ममळणयाकररता सादर करावयाच्या 
कागदपत्ाींचा खचफ हा नकुसान भरपाई ममळणार या रकमेपेक्षा जासत असल्याने, 
भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करुन नकुसान भरपाई ममळणयासाठी नुकसानग्रसत 
शेतकऱयाींनी मा.मुख्यमींत्ी याींच्याकड े ददनाींक २ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
नुकसान भरपाई देणयाबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय. हे खरे आहे, अशा आशयाचे ननवेदन 
मा. मुख्यमींत्ी हयाींना देणयात आले होते. 
     वन्यप्राणयाींकडून झालेल्या पीक नुकसानीपो्ी द्यावयाच्या आर्थफक 
सहाय्यात शासन ननणफय दद. ९ जुलै, २०१५ अन्वये दपु्ीने वाढ करणयात आली 
आहे. 
(३) ननवी गावामध्ये वन्यप्राणयाींच्या हल्ल्यातील पशुधन जखमी/हानी तसेच पीक 
नुकसानीच्या अनषुींगाने प्रचमलत शासन ननणफयान्वये नकुसान भरपाई सींबींर्धत 
नुकसानग्रसतास अदा करणयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िें द्र शासनाच्या तनधी अभािी राज्यािील ससांचन प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(२) *  २८६८०   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (सशिी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी भागासाठी वरदान ठरणारे गोसीखदुफ व कृषणा-कोयनासह 
राज्यातील सुमारे साडसेोळाशे को्ीचे २१ महत्त्वपूणफ मसींचन प्रकल्प कें द्र 
शासनाने ननधी देणयाचे मान्य करुनही न ददल्यामुळे प्रलींबबत असल्याची बाब 
माहे जनू, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर २१ प्रकल्पाींची नावे व दठकाणे काय आहेत त्यासाठी ककती 
ननधीची आवश्यकता आहे व त्यासाठी कें द्र शासनाकड ेकेव्हा प्रसताव पाठपवणयात 
आला आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाींना ननधी ममळणयासाठी शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) सन २०१४-१५ मध्ये एआयबीपी कायफक्रमाींतगफत १८ 
प्रकल्पाींचे सलगता प्रसताव व ३ प्रकल्पाींचा नव्याने समावेश करणयासाठीचे असे 
एकुण २१ प्रकल्पाींचे रु.१६५६ को्ी कें दद्रय सहाय्याचे प्रसताव कें द्र शासनास सादर 
करणयात आले होते.  सन २०१४-१५ मध्ये त्यापैकी ६ प्रकल्पाींना रु.९.५० को्ी व 
सन २०१३-१४ च्या सलगता प्रसतावाच्या अनषुींगाने अरूणा  प्रकल्पास रु.२२.५० 
को्ी असे एकूण रु.३२.०० को्ीचे कें द्रीय अथफसहाय्य प्राप्त झाले. सन २०१५-१६ 
मध्ये सन २०१४-१५ च्या सलगता प्रसतावाींच्या अनषुींगाने ६ प्रकल्पाींना रु.६९.९६ 
कॊ्ी कें द्रीय अथफसहाय्य प्राप्त झाले.  अशा ररतीने आतापयतं कें द्र शासनाकडून 
सन २०१४-१५ मधील सलगता प्रसतावाच्या अनषुींगाने १०१.९६ को्ी कें दद्रय 
सहाय्य प्राप्त झाले आहे. 
     राज्य शासनाने एआयबीपी अींतगफत असलेल्या १८  प्रकल्पाींसाठी सन 
२०१४-१५ मध्ये राज्य शासनाचा दहससा व कें द्रीय सहाय्य धरून प्रकल्पाींना 
रु.८२६.७० को्ीचा ननधी व सन २०१५-१६ मध्ये रु.२३५ को्ीचा ननधी पवतरीत 
केला आहे. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये प्रसताव सादर करणयात आलेल्या  प्रकल्पाींची नावे, 
जजल्हा, व अपेक्षीत कें दद्रय सहाय्य इत्यादी तपमशल  खालील प्रमाणे आहे. 

                                                (रु.को्ी) 
अ.क्र. 

 
प्रकल्पाचे नाव 

 
जजल्हा 

 
मागणी करणयात 
आलेले कें द्रीय 

सहाय्य 

प्रसताव सादर केलेला 
ददनाींक 

 
१ तारळी (मोठा) सातारा ४४.११ ८ ऑगस्, २०१४ 
२ गोसीखदुफ (मोठा) भींडारा ९१२.६० १२ ऑगस्, २०१४ 
३ बेंबळा (मोठा) यवतमाळ ९०.८८ ४ सप् े्ंबर, २०१४ 
४ ननम्न वधाफ (मोठा) वधाफ ३२.६३ ४ सप् े्ंबर, २०१४ 
५ 
 

कृषणा-कोयना उमसींयो 
(मोठा) 

साींगली १०१.८९ ५ सप् े्ंबर, २०१४ 

६ धोमबलकवडी (मोठा) सातारा २५.२० ६ सप् े्ंबर, २०१४ 
७ उध्वफ पेनगींगा (मोठा) यवतमाळ ४५.७६ ६ सप् े्ंबर, २०१४ 
८ वाघूर (मोठा) जळगाींव ७०.९३ १२ सप् े्ंबर, २०१४ 
९ बावनथडी (मोठा) भींडारा ६.०० १५ सप् े्ंबर, २०१४ 
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१० नरवड े(मध्यम) मसींधदुगूफ ३.१३ २२ सप् े्ंबर, २०१४ 
११ ननम्न दधूना (मोठा) परभणी ३९.५८ २४ सप् े्ंबर, २०१४ 
१२ नतल्लारी (मोठा) मसींधदुगूफ ५.०९ १६ ऑक््ोबर, २०१४ 
१३ डोंगरगाव (मध्यम) चींद्रपूर ५.८३ १४ नोव्हेंबर, २०१४ 
१४ अजुफना (मध्यम) रत्नार्गरी ५.०० ५ डडसेंबर, २०१४ 
१५ गडनदी (मध्यम) मसींधदुगूफ १७.५० ५ डडसेंबर, २०१४ 
१६ 
 

ननम्न पाींझरा 
(मध्यम) 

धुळे ४५.०० १० डडसेंबर, २०१४ 

१७ अरुणा (मध्यम) मसींधदुगूफ १५.५८ २९ जानेवारी, २०१५ 
१८ नाींदरू मधमेश्वर-२ 

(मोठा) 
नामशक १८.७५ ९ माचफ, २०१५ 

             नवीन समापवष् प्रकल्प 
१९ े्ं भू (नवीन) (मोठा) सातारा १०१.२५ १६ सप् े्ंबर, २०१४ 
२० 
 

शेलगाींव बॅरेज 
(मध्यम) 

जळगाींव ७.०० २२ सप् े्ंबर, २०१४ 

२१ उरमोडी (मोठा) सातारा ६२.४० २३ सप् े्ंबर,२०१४ 
                  एकूण १६५६.१०  
(३) सदर प्रकल्पाींना कें द्रीय अथफ सहाय्य प्राप्त होणयासाठी प्रशासककय तसेच 
मा.मुख्यमींत्ी, जलसींपदा मींत्ी याींचे सतरावरुन पाठपुरावा करणयात आला आहे.  
राज्य शासनातरे् प्रकल्पाींना ननधी उपलब्ध करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुमसर ि मोहािी (जज.भांिारा) िालुक्याि रोजगार हमी योजनेिांगवि 
िाम िरणाऱया मजुराांची मजरुी अदा न िेल्याबाबि 

(३) *  ३९१५९   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल्हयातील तुमसर तालुक्यातील ६७६ मजुराींचे व मोहाडी 
तालुक्यातील ४०० मजुराींचे अकुशल कामाचे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण 
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रोजगार हमी योजनेतील  मजुरीची रक्कम माहे एपप्रल, २०१५ पासून देणयात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही तालुक्यातील ग्रामपींचायतीची मजुरी ममळाली नसल्याची 
तक्रार सथाननक लोकप्रनतननधीनी शासनाला माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१), (२) व (३) भींडारा जजल्हयातील तुमसर तालुक्यातील 
२१६ व मोहाडी तालुक्यातील २१७ इतक्या मजुराींची मजुरी ताींबत्क कारणाींमुळे 
थकीत होती. सदर बाब सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी त्याींच्या ददनाींक 
०९/०९/२०१५ च्या पत्ान्वये ननदशफनास आणनू ददली होती. त्या अनुषींगाने ताींबत्क 
बाबीची पूतफता करुन सींबींर्धत मजुराींची मजुरी अदा करणयात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

एटापल्ली (जज.गिधचरोली) िालुक्यािील बुगी टोला ि वपवपली बुगी येथे 
मलेररयाची लागण होऊन ४ जणाांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

(४) *  ३०२१३   श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.अस्लम शेे (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ए्ापल्ली (जज.गडर्चरोली) तालुक्यातील बुगी ्ोला येथे मलेररयाची लागण 
होऊन ४ जण दगावले असल्याचे ददनाींक २३ ऑगस्, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या तालुक्यातील कसनसूर प्राथममक आरोग्य कें द्राींतगफत येत असलेल्या 
पपपपली बुगी येथेही मलेररयाची लागण झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, मलेररयाची लागण रोखणयासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ए्ापल्ली (जज.गडर्चरोली) तालुक्यातील बुगी ्ोला येथील माहे ऑगस्, 
२०१५ मध्ये दहवतापाचे १६ रुग्ण आढळून आले असून त्यापकैी २ जणाींचा मतृ्य ू
झाला आहे. तसेच याच गावात माहे जलैु व ऑगस्, २०१५ मध्ये इतर कारणाने 
२ मतृ्यू झाले आहेत. 
(२) होय. 
     ए्ापल्ली (जज.गडर्चरोली) तालुक्यातील कसनसूर प्रा.आ. कें द्रातींगफत येत 
असलेल्या पपपपली बुगी या गावात माहे जुलै ते सप् े्ंबर, २०१५ या कालावधीत 
दहवतापाचे २४ रुग्ण आढळून आले असून मतृ्यू ननरींक आहेत. 
(३) मलेररयाची लागण रोखणयासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना केली 
वा करणयात येत आहे :- 
 आरोग्य कमफचाऱयाींमार्फ त ननयममत ताप रुग्ण सवेक्षण. 
 ननयममत सवेक्षणात ताप रुग्णाींचे घेणयात आलेल्या रक्तनमुन्याींची तपासणी 

व आढळून आलेल्या दहवताप रुग्णाींना जींतूच्या प्रकारानसुार समूळ सींपूणफ 
उपचार. 

 कक्कनाशक र्वारणी. 
 योग्य डासोत्पत्ती सथानात गप्पीमासे व कक्कनाशक कायफवाही. 
 ननयींत्ण कक्षाची सथापना. 
 दहवतापाच्या तात्काळ ननदानासाठी आर.डी.के. चा पुरवठा. 
 औषधी व कक्कनाशकाचा परेुशा प्रमाणात पुरवठा. 
 समसयाग्रसत गावाींचे ए.पी.आय. नसुार ए.बी.सी. गावामध्ये वगीकरण. 
 सवेक्षण व उपचारासाठी अनतररक्त मनुषयबळाचा वापर. 
 कक्कनाशक भाररत मच्छरदाणीचे वा्प. 
 लक्षणपवरदहत रुग्णाींचा शोध व त्याींना उपचार. 
 वैद्यकीय अर्धकारी याींची दहवताप उपचाराबाबत कायफशाळा. 
 गुणात्मक रक्तनमुना तपासणीसाठी प्रयोगशाळा तींत्ज्ाींचे प्रमशक्षण. 
 जनतेस दहवतापापवषयी आरोग्य मशक्षण. 
 मागफदशफनासाठी जजल्हासतरीय अर्धकाऱयाींच्या भे्ी. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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लािूर जजल्हा पररषदेने दषु्ट्िाळ तनिारणाचा आराेिा  
ियार िरुन सादर िेलेल्या प्रस्िािाबाबि 

  

(५) *  ३००२६   श्री.असमि विलासराि देशमुे (लािूर शहर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर जजल्हयातील दषुकाळ ददवसेंददवस भीषण सवरुप धारण करत 
असल्याने जजल्हा पररषदेने सप् े्ंबर ते ऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीचा दषुकाळ 
ननवारणाचा आराखडा तयार करुन राज्य शासनाकड े दषुकाळ ननवारणासाठी २७ 
को्ी रुपयाींचा प्रसताव सादर केला. परींतु राज्य शासनाकडून र्क्त ८ को्ी रुपये 
जजल्हा पररषदेला ममळाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लातूर जजल्हयातील दषुकाळ ननवारणासाठी शासनाने कोणती 
कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) नाही. 
     पाणी ी्ंचाई सन २०१४-१५ अींतगफत लातूर जजल्हयातील ग्रामीण भागातील 
पाणी ी्ंचाई ननवारणाथफ १ ऑक््ोबर, २०१४ ते ३० सप् े्ंबर, २०१५ या 
कालावधीकररता पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा ्प्प्या-्प्प्याने तयार करणयात 
आला होता. ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१४ ते ३० जनू, २०१५ या कालावधीकररता 
एकूण रुपये ३१३८.१७ लक्ष रक्कमेचा पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करणयात 
आलेला होता. तसेच जून, २०१५ अखेर अत्यल्प पजफन्मान झाल्यामुळे १ जुलै, 
२०१५ ते ३० सप् े्ंबर, २०१५ या कालावधीकररता रुपये ६९२.८१ लक्ष रकमेचा 
आकजसमक ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करणयात आला होता. 
     सदरील ी्ंचाई कृती आराखड्याची आवश्यकते प्रमाणे अींमलबजावणी  
करणयात आली आहे. उपरोक्त कालावधीत ी्ंचाई ननवाराणाथफ एकूण १४६७ 
उपाययोजना राबपवणयात आल्या असून सदर उपाययोजनाींवर रुपये १६१४.४९ लक्ष 
ननधी खचफ करणयात आला आहे. त्यापकैी शासनाकडून आतापयतं रुपये १५४०.६१ 
लक्ष ननधी प्राप्त झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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येलूर (िा.शाहुिािी, जज.िोल्हापूर) येथील  
ग्रामपांचायिीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

 

(६) *  २९०९४   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) येलूर (ता.शाहुवाडी, जज.कोल्हापूर) येथील ग्रामपींचायतीमध्ये सुमारे ३,५०,००० 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी ग्रामसेवक व सरपींच याींच्यावर कारवाई न केल्यास 
पींचायती समोर आींदोलन करणयाचा इशारा ग्रामपींचायत सदसय याींनी मुख्य 
कायफकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद, कोल्हापूर व ग् पवकास अर्धकारी, शाहुवाडी 
याींच्याकड ेमाहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने ग्रामसेवक व सरपींच याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी चौकशी करणयात आली असून, याबाबत 
ग्रामपींचायतीमधील सरपींच व ग्रामसेवक हे प्रथमदशफनी दोषी असल्याचे 
ननदशफनास आले आहे. ग्रामसेवकावर ननलींबनाची कायफवाही करणयात आली असून, 
त्याींच्यापवरुध्द पवभागीय चौकशी प्रसतापवत केली आहे. तसेच सरपींचाींपवरुध्द 
अपात्तेचा प्रसताव पवभागीय आयुक्त, पुणे याींना सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान अांिगवि येणा-या तनसगव पयवटन 
िें द्रािि ेजाणाऱया रस्त्याची दरुुस्िी िरणयाबाबि 

(७) *  ३२२७२   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान अींतगफत येणा-या ननसगफ पयफ् न कें द्राकड ेजाणारा 
रसता दरुुसत न झाल्याने मौजे मानपाडा, द्कुजीनीवाडी, कोठारी कीं पाऊीं ड व ्ा्ा 
पावर हाऊस येथील नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने त्याींनी माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रसता नादरुुसत अवसथेत असल्याने पयफ् क व ननसगफपे्रमी 
तसेच अ्यासकाींची सींख्या कमी होत असल्याने, महसूलामध्ये घ् होऊन 
शासनाचे आर्थफक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रसता दरुुसतीसाठी शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करणयात येत आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    ननसगफ पररचय कें द्र मानपाडा येथे भे् देणाऱया पयफ् क, ननसगफपे्रमी व 
अ्यासक याींच्या सींख्येत घ् झाली नसून मागील ३ वषाफच्या तुलनेने सदरच्या 
सींख्येत वाढ झाली असुन शासनाच्या महसुलात ही वाढ झालेली आहे. 
(३) सदर रसत्याींची दरुुसती माहे ऑक््ोंबर, २०१३ मध्ये ठाणे महानगरपामलकेच्या 
मार्फ त करणयात आली होती. सदरचा रसता पनु्हा दरुुसत करणयाच्या दृष्ीने 
प्रसताव  मान्यतेसाठी वन पवभागास सादर करणेबाबत आयुक्त, ठाणे 
महानगरपामलका याींना कळपवणयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धामोि (िा.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) येथील प्राथसमि आरोग्य  
िें द्रामधील ितनष्ट्ठ सहायिाििून झालेला गैरव्यिहार 

(८) *  ३४३०१   िॉ.सुजजि समणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) धामोड (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रामधील 
कननषठ सहायकाकडून झालेल्या पाच लाखाींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ददनाींक ७ 
ऑगस्, २०१५ रोजी र्ौजदारी गुन्हा दाखल करणयात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणात कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करुन शासनाने 
पुढे कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) व (२) सींबींर्धत कननषठ सहायक याींच्यावर अपहार 
प्रकरणी भा.दीं.पव.स.का. कलम ४०९, ४२० अन्वये ददनाींक ५.१२.२०१५ रोजी गुन्हा 
दाखल करणयात आलेला आहे. सींबींर्धतास ददनाींक २.९.२०१५ रोजीच्या 
आदेशान्वये ननलींबबत करणयात आले असून त्याींच्यापवरुध्द ददनाींक ३०.११.२०१५ 
अन्वये खातेननहाय चौकशी सुरु करणयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ससांधदुगुव जजल््यािील गट वििास अधधिारी याांनी बबले अदा िेल्याबाबिची  
ेोटी मादहिी देऊन लाभार्थयाांची िेलेली फसिणिू 

  

(९) *  ३५५९१   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मसींधुदगुफ जजल्हयात सावींतवाडी तालुक्यासाठी ७० हजार व देवगड 
तालुक्यासाठी ३५ हजार महाराषर ग्रामीण रोजगार योजनेतींगफत गोठयाींच्या 
बाींधकामासाठी बबले अदा केल्याबाबतची खो्ी मादहती देऊन ग्पवकास अर्धकारी 
याींनी लाभार्थयाचंी र्सवणकू केल्याची बाब जजल्हा पररषदेच्या बाींधकाम 
सममतीच्या ददनाींक २१ ऑगस्, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीत 
ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, लाभाथीना बबले न देता अदा केल्याबाबत खो्ी मादहती देणा-या 
ग्पवकास अर्धकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) ग्पवकास अर्धकारी, पींचायत सममती याींना प्राप्त 
अर्धकारानुसार मसींधुदगुफ जजल्हयात मगाींराग्रारोहयो अींतगफत गुराींच्या गोठयाींच्या 
बाींधकामासाठी माहे माचफ, २०१५ पयतं सावींतवाडी व देवगड तालुक्यातील कामाींना 
रु.७०,०२६/- व कणकवली तालुक्यातील कामाींना रु.३५,०००/- प्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देणयात आली. याबाबत ददनाींक २०/०८/२०१५ रोजी जजल्हा पररषद 
बाींधकाम सममतीच्या सेभेत चचाफ झाली. त्यावेळी साळीसते, तालुका कणकवली 
येथील रु.९३,०००/- इतके अींदाजपत्क असणारे गोठे माहे माचफ, २०१५ मध्ये पूणफ 
झाले आहेत, परींतु त्याींचे पेमें् झाले नसल्याने ते त्वरीत देवनू त्याची मादहती 
पुढील सभेत ठेवणयाच्या सूचना ग्पवकास अर्धकारी, पींचायत सममती, 
कणकवली व ग्पवकास अर्धकारी (रोहयो) जजल्हा पररषद, मसींधुदगुफ याींना 
देणयात आल्या. 
     सदर प्रकरणी बबले अदा केल्याची खो्ी मादहती देणे अथवा लाभार्थयांची 
र्सवणकू केल्याची बाब उघडकीस आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
रायगि जजल्हा पररषदेच्या सशििीथव या प्रशासिीय इमारिीच्या निूनीिरणाच्या 

िामासाठी ई-तनविदा प्रकियेचा अिलांब न िेल्याबाबि 
  

(१०) *  ३९२३६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हा पररषदेच्या मशवतीथफ या प्रशासकीय इमारतीच्या 
तळमजल्याच्या नतूनीकरणाचे ५७ लाखाच्या कामाचे ई- े्ंडररींग प्रणालीनुसार 
ननपवदा प्रकक्रया न काढताच सदर ननयमबाहय काम करणाऱया ठेकेदार व सींबर्धत 
अर्धकाऱयाींची चौकशी करणयाची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.ग्रामपवकास मींत्ी व मुख्य कायफकारी अर्धकारी, 
रायगड जजल्हा पररषद याींना ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही वषाफपवूी दरुुसती केलेल्या इमारतीच्या तळमजल्याचे काम 
मजीतील ठेकेदाराला देणयासाठी परत नव्याने काम सुरु केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त कामे करणयासाठी लागणारा ननधी व प्रत्यक्षात खचफ होणारा 
ननधी यामध्ये मोठया प्रमाणात तर्ावत असल्याचा सींशय ननमाफण झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या सींपूणफ प्रकरणाची चौकशी करून कोणती कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल्हयाि सुिन्या योजनेचा प्रसार आणण प्रचार झाला नसल्याबाबि 

  

(११) *  ३१५३५   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (सािी), 
श्री.आससफ शेे (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा) :  सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात शासनाने जाहीर केलेल्या सुकन्या योजनेचा प्रसार आणण 
प्रचार झाला नसल्याचे माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहला वा बालपवकास पवभागाच्या गलथान कारभारामुळे या 
जजल्हयातील अनेक गावाींत सुकन्या योजना यशसवीपणे राबपवणयात येत 
नसल्याने, शासनाकडून कोणती आवश्यक कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िसई िालुक्यािील राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेची ियार िरणयाि  
आलेली ओळेपत्र ेलाभार्थयाांना िाटप न िेल्याबाबि 

(१२) *  ३९२४९   श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षििीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई तालुक्यात राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेची तयार करणयात आलेली 
ओळखपत् े गोरगरीब लाभार्थयानंा वा्प न करता नवघरच्या प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातच पडून रादहली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही ओळखपत् े महा-ई सेवा कें द्रातरे् गरजूींना  वा्प होणे 
आवश्यक होते, परींतु ओळखपत् वा्पाअभावी गोरगरीब आददवासी लाभाथी 
राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेपासून वींर्चत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन, नवघरच्या प्राथममक आरोग्य कें द्रात 
मभजत पडलेल्या ओळखपत्ाींबाबत जबाबदार असणाऱया सींबींर्धताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     दद. ५.६.२०१५ पासून ओळखपत् वा्पास शासनाकडून सथर्गती देणयात 
आली आहे. 
     एकूण २,१५,०५,४८९ लाभाथी कु्ुींबीयाींपकैी १,१९,५६,४४७ ओळखपत् छापून 
वा्णयात आली, उवफररत ९५,४९,०४२ ओळखपत् सथर्गती उठवताच वा्णयात 
येतील. 
(२) हे खरे नाही. 
     ओळखपत्ाअभाची कोणालाही वदै्यकीय उपचाराचे लाभ नाकारणयात येत 
नसून लाभार्थयानंा पपवळे, केशरी, अींत्योदय व अन्नपणूाफ मशधापबत्का व र्ो्ो 
ओळखपत् इत्यादी पवदहत केलेल्या वैद्य ओळखपत्ाच्या आधारे योजनेच्या 
अींर्गकृत रुग्णालयाींत ९७१ उपचार पध्दती व १२१ पाठपुरावा सेवाींसाठी वदै्यकीय 
उपचाराींचा लाभ घेता येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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स्ििांत्र जलसांधारण आयुक्िालयाची तनसमविी िरणयाबाबि 
  

(१३) *  ३६८०८   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण 
पूिव) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पवशेषत: जालना जजल्हयात दरवषी ननमाफण होणाऱया पाणी ी्ंचाईवर 
मात करणयासाठी जलसींधारणाची कामे पवपवध पवभागामार्फ त सुरु आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ही सवफ कामे एकाच छताखाली आणनू त्याची पररणामकारक्ता 
क्षमता अर्धक वाढपवणयासाठी सवतींत् जलसींधारण आयुक्तालयाची ननममफती 
करणयाचा ननणफय शासनाने नकुताच घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणकोणते पवभाग एकत् करणयाचा ननणफय शासनाने घेतला आहे 
काय 
(४) असल्यास, त्याींची अींमलबजावणी केव्हापासून करणयात येणार आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) नाही. 
    तथापप, औरींगाबाद येथे जलसींधारण आयुक्तालयाची ननममफती करणयाबाबतची 
बाब शासनाच्या पवचाराधीन असून जलसींधारण आयुक्तालयाची ननममफती 
करणयाबाबतची कायफवाही करणयात येत आहे. 

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

अहमदनगर जजल्हा रुग्णालयािनू रुग्णाांना टॅमी फ्लू च्या  
मुदिबा्य गोळयाांचे वििरण िरणयाि आल्याबाबि 

  

(१४) *  ३३४४६   श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हा रुग्णालयातून रुग्णाींना ्ॅमी फ्लू च्या मुदतबाहय 
गोळयाींचे पवतरण करणयात आल्याची गींभीर बाब माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुदतबाहय गोळयाींचे पवतरण करुन रुग्णाींच्या जीवाशी खेळणाऱया 
रुग्णालय प्रशासनावर शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     जजल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे औषधोपचाराकरीता येणाऱया सवफ 
रुग्णाींना देणयात येणाऱया सवफ औषधी हया मुदतबाहय ददनाींकाच्या पुवी वा्प 
करणयात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल््यािील स्त्री रुग्णालय ि सामान्य रुग्णालयाि रक्िपेढीच्या  
बनािट पाित्याद्िारे रिमेचा िेलेला अपहार  

(१५) *  ३८४५६   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला जजल्हयातील सत्ी रुग्णालय व सामान्य रुग्णालयात रक्त पेढीच्या 
बनाव् पावत्याद्वारे  प्रचींड प्रमाणात रक्कमा काढणयाचा र्सवणकूीचा प्रकार 
माहे आक््ोबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशफनास आला, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकार शासकीय रुग्णालयातील कमफचाऱ याींना हाताशी धरुन 
सींगनमताने सुरु होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  या प्रकरणात ककती रकमेचा अपहार झाला आहे, 
(४) असल्यास, दोषी अर्धकाऱ याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा त्याचे 
सवरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, सकृतदशफनी अशा सवरुपाची घ्ना घडल्याचे 
ननदशफनास आले आहे. 
(२) या सींबींधी रामदास पेठ पोलीस सथानक, अकोला याींचेकड े कर्याफद दाखल 
करणयात आली असून तपासाअींती ही बाब सपष् होईल. 
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(३) प्राथममक चौकशी अहवालानुसार अींदाजे रु. ५ लक्ष रकमेचा अपहार झाल्याचा 
अींदाज आहे. 
(४) सथाननक पोलीसाींकडून तपास सुरु असून तपासाअींती ननषकषाफनसुार 
सींबींर्धताींपवरुध्द कारवाई करणयात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जलविद्यिु विभागाच्या माध्यमािून चालविल्या जाणा-या ६  
प्रिल्पाांचे िाििीने दरुुस्िी ि आधनुीिीिरण िरणयाबाबि 

  

(१६) *  ३२४५९   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जलपवद्युत पवभागाच्या माध्यमातनू चालपवल्या जाणा-या ३४ प्रकल्पाींमधनू 
२६३६ मेगावॅ्  वीजननममफती करणाऱया प्रकल्पाींपकैी येलदरी, वीर, कोयना, भा्घर, 
वैतरणा आणण राधानगरी या ४३६ मेगावॅ् च्या ६ प्रकल्पाींचे ३५ वषांचे आयुषय 
सींपले असल्याने याप्रकल्पाींची तातडीने दरुुसती व आधनुीकीकरण  करणयाचे काम 
करणे अत्यावश्यक झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ६ जलपवद्युत प्रकल्पाींचे ३५ वषाफची मुदत सींपली असल्याने 
तेथील वीजननममफती कधीही ठप्प होवू शकते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ६ जलपवद्युत प्रकल्पाींच्या दरुुसतीच्या कामाबाबत शासनाने 
ननणफय घेणयाची आवश्यकता असतानाही कोणताही ननणफय घेतला नसल्याने 
जलपवद्यतु प्रकल्पाच्या दरुुसतीसाठी व उभारणीसाठी प्रती मेगावॅ् ला ममळणारे १ 
को्ी रुपयाींच्या अनदुानापासून वींर्चत राहावे लागणार आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने मुदत सींपलेल्या सदरहू जलपवद्युत 
प्रकल्पाच्या दरुुसतीबाबत शासनाने काय कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     येलदरी (३ x ७.५ मे.व)ॅ वीर (२ x ४.५ मे.व.ॅ), कोयना धरण पायथा    
(२ x २० मे.व.ॅ), भा्घर (१ x १६ मे.व.ॅ), वतैरणा (१ x ६० मे.व.ॅ), कोयना 
सतर-३ (४ x ८० मे.व.ॅ), या ४६७.५० मे.वॅ्  क्षमतेच्या सहा जलपवद्युत प्रकल्पाींचे 
नुतनीकरण व आधनुनकीकरण करावे असे मुख्य अमभयींता (पवद्यतु), जलपवद्यतु 
प्रकल्प, मुींबई याींनी प्रसतापवत केले आहे. 
(२) जलपवद्यतु प्रकल्पाींचे सवफसाधारण आयुषयमान (Normative Life) ३५ 
वषाचें असते.सदर ३५ वषाफची मुदत सींपली की पवद्यतुगहेृ बींद पडतातच असे 
नाही. मात् सततच्या वापराने त्याींची कायफक्षमता कमी झालेली असते. 
कायफक्षमतेत झालेली घ्, नादरुुसतीची वारींवारता पवचारात घेऊन गरजेनुसार 
नुतनीकरण करणेत येते. 
(३) नाही.      
     कें द्र शासन नवीन व पुनननमाफण उजाफ मींत्ालय, नवी ददल्ली (MNRE) 
याींच्याकडून एपप्रल, १४ ते माचफ १७ या कालावधीत २५ मे. व.ॅक्षमतेपयतंच्या 
लहान जलपवद्यतु प्रकल्पाींच्या नतुनीकरण व आधुननकीकरणासाठी रुपये १ को्ी 
प्रनत मे.व.ॅ अनुदान ननजश्चत करणयात आले आहे. त्यानुसार नतूनीकरणाचे 
कामाचे कायाफरींभ आदेश ददल्यानींतर ते पुणफत्व अहवाल सादर करेपयतंच्या पवपवध 
४ ्प्प्यात हे अनदुान ममळते. गरजेनुसार नतुनीकरण व अधनुीकरणाचे काम 
हाती घेऊन सदर अनदुानाचा लाभ घेणेत येईल. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ेामगाि (जज.बुलढाणा) येथील ज्ञानगांगा प्रिल्पाची िामे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(१७) *  २९१८६   श्री.आिाश फुां ििर (ेामगाांि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जज.बलुढाणा) येथील ज्ानगींगा प्रकल्पाची कामे मागील दोन 
वषाफपासून बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाला सुधाररत प्रशासकीय मान्यता न ममळाल्यामुळे सदर 
कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु करणयासाठी सुधाररत शासकीय 
मान्यतेच्या प्रसतावाला तात्काळ मींजूरी प्रदान करणयास शासनाने कोणती 
कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  अींशत: खरे आहे, सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेअभावी 
प्रकल्पाचे काम जनू, २०१२ पासुन बींद होते. तथापप सन २०१३-१४ या आर्थफक 
वषाफत पवतरीत झालेल्या तरतदुीच्या मयाफदेत  खचफ करणयास परवानगी प्रदान 
केल्यामुळे प्रकल्पाचे काम ऑक््ोबर २०१४ पासून पुन्हा सुरू करणयात आले आहे. 
धरणाचे मातीकाम व साींडव्याचे काम अनकु्रमे ५०% व ८०% झालेले आहे. 
(२)  नाही. 
(३)  दद. २१/११/२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य ताींबत्क सल्लागार सममतीने 
रु.१५९.५५ को्ीच्या प्रथम सुधाररत मान्यता प्रसतावास सहमती ददली आहे. 
सु.प्र.मा. प्रसताव पवदभफ पा्बींधारे पवकास महामींडळाचे ननयामक मींडळाचे आगामी 
बैठकीत पवचाराथफ सादर करणयात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यािील जांगलामध् ये घिलेल्या आगीच्या घटनाांच्या अहिालाबाबि 
  

(१८) *  २९५०१   श्री.तनिेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य वनपवभागाच् या वन भूमी अहवालानुसार सन २०१४-१५ मध् ये 
राज् यातील जींगलामध् ये २ हजार २३५ आगीच् या घ्ना घडल् याचे ननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ही आग शेकोटयाींमुळे लागल् याचे ददसून येते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, शासनाने मानव ननममफत आगीच् या घ्ना रोखनू जींगलसींपत् तीचे 
होणारे नकुसान ्ाळण यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सन २०१४-१५ मध्ये आगीच्या एकूण २७२१ घ्ना 
घडल्या आहेत. 
(२) सदरहू आगीच्या शेकोटयामुळे लागल्याचे ननदशफनास आले नाही. 
(३) आगीच्या घ्ना रोखनू जींगलसींपत्तीचे होणारे नकुसान ्ाळणयासाठी 
खालीलप्रमाणे वनवणवा प्रनतबींध उपाययोजना करणयात येतात. 
     (१) वनवणवा हींगामासाठी आपत्ती व्यवसथापन आराखडा वनवतृ्त सतरावर 
तयार करणयात येत असून या आराखड्यानुसार उपलब्ध मींजूर अनदुानाचे अर्धन 
राहून दरवषी १५ रे्ब्रवुारी पूवी जाळरेषा घेणयात येतात. 
     (२) आग प्रनतबींधक पथके गदठत करणयात येऊन वनक्षेत्ास आग 
लागल्याचे ननदशफनास येताच सथाननक गावकऱयाींच्या / वनसींरक्षण सममत्याींचे 
सहाय्याने आग पवझपवणयात येते. 
     (३) आगीवर ननयींत्ण ठेवणयासाठी ११ र्ायर इींजीन व ३७८ पो्ेबल र्ायर 
ब्लोअर खरेदी करुन पुरवठा करणयात आले आहेत. 
     (४) राज्यातील नागपूर, ठाणे, धुळे, चींद्रपूर व अमरावती वनवतृ्तात 
बबनतारी सींदेश यींत्णेचे जाळे उभारणयात आले आहे. 
     (५) वनरक्षक याींना ४२११ समा फ् र्ोन पुरवठा करणयात आले आहेत. 
     (६) सवे ऑर् इींडडया याींचेद्वारे आगीच्या घ्नाींनी मादहती दररोज 
सींकेतसथळावर व वन अर्धकारी याींना SMS  द्वारे प्राप्त होत असल्याने 
तात्काळ कायफवाही करणे सोईसकर झाले आहे. 
     (७) वनकमफचारी/अर्धकाऱयाींकडून वनक्षेत्ाची ननयममत गसत करणयात येते. 
     (८) हेतपुुरससर आग लावणाऱया इसमावर भारतीय वन अर्धननयम १९२७ 
अींतगफत दींडात्मक कायफवाही करणयात येते. 
     (९) ग्रामसभा घेऊन आगीमुळे होणाऱया नुकसानाची मादहती सथाननक 
गावकऱयाींना देऊन त्याचे प्रबोधन करणयात येते. तसेच मभींतीपत्के व पत्काद्वारे 
आणण दरूदशफन/आकाशवाणी सारख्या प्रसार माध्यमाद्वारे सथाननक ग्रामसथाींमध्ये 
जागरुकता ननमाफण करणयात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जायििािीच्या िाव् या िालव् यालगिच् या दोन् ही बाजुांच् या ेोदिामािून 
समळालेल् या मुरुमाची झालेली चोरी 

  

(१९) *  ३८७००   श्री.मोहन फि (पाथरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जायकवाडीच्या डाव् या कालव् यालगतच् या १४७ कक.मी. दोन् ही बाजुींच् या 
खोदकामातून ममळालेल् या मुरुमाची चोरी प्रकरणी जायकवाडी पवभागाच् या 
अर्धका-याींना चौकशी अहवालात दोषी ठरपवण यात आले असून याप्रकरणी कारवाई 
करण यात यावी असा प्रस ताव तहमसलदार, पाथरी (जज.परभणी) याींनी 
जजल् हार्धकारी, परभणी याींचेकड े ददनाींक १ जनू, २०१५ रोजी पाठपवला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी जायकवाडी पवभागातील दोषी अर्धका-याींवर कारवाई 
करण याचे आदेश जजल् हार्धकारी, परभणी याींनी देवनूही जायकवाडीचे कायफकारी 
अमभयींता याींनी कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी कारवाई न करण याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, दोषीींना सींरक्षण देणा-या अर्धका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदरील प्रसताव उपपवभागीय अर्धकारी (महसूल), पाथरी याींनी 
जजल्हार्धकारी, परभणी याींना त्याींचे पत् दद. २७/०३/२०१५ अन्वये सादर केला 
आहे. 
(२) जजल्हार्धकारी परभणी याींनी ददलेल्या आदेशाच्या अनषुींगाने याबाबत क्षेबत्य 
कायाफलयाकडून सींबींर्धत जजल्हार्धकारी याींना ददनाींक २०/०६/२०१५ च्या पत्ान्वये 
खलुासा सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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अिोला जजल्हा पररषदेिील समाज िल्याण योजनाांिररिा िरिदू िरणयाि 
आलेल्या िोट्यिधी रुपयाांचा तनधी अेधचवि रादहल्याबाबि 

  

(२०) *  ३८७१५   श्री.हररष वपांपळे (मुति वजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हा पररषदेतील समाज कल्याण योजनाींकररता यावषी को्यावधी 
रुपयाची तरतदु करणयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये र्क्त २०% ननधी खचफ होऊन सुमारे ८०% 
ननधी अखर्चफत रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सींबींर्धत अर्धकाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     सन २०१५-१६ मध्ये समाजकल्याण योजनाींकररता एकूण रु.९३८.१५ लक्ष 
इतकी तरतदू करणयात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ मध्ये समाजकल्याण योजनाींकररता एकूण प्राप्त ननधी 
रु.३२.०६९ को्ी पकैी रु.२२.३४५ इतका खचफ करणयात आला असून उवफररत ननधी 
सन २०१५-१६ या पवत्तीय वषाफत खचफ करणयात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िामसा (िा.हदगाि, जज.नाांदेि) भागाि िोट्यिधी रुपयाांची पाणलोट  
िेत्र वििास योजनेची िामे तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

  

(२१) *  ३९३१८   श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मौजे तामसा (ता.हदगाव जज.नाींदेड) भागात को्यवधी रुपयाींची पाणलो् 
क्षेत् पवकास योजनेची कामे पूणफ झाल्याचे कृपष खात्याकडून वारींवार साींगणयात 
येत असले तरी बरीचशी कामे अधफव् रादहलेली असून ती कामे चकुीच्या व 
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गुत्तेदारी पध्दतीने करुन, सदरील कामे ननकृष् दजाफची  व जासतीची मापे घेवनू 
जासतीचे देयके सादर केल्याचा  प्रकार ननदशफनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदरील ननकृष् दजाफची कामे करणाऱया  व बनाव् 
देयके सादर करणा-याींपवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आणी िालुक्यािील िरुि (ििुा) येथील शेििऱयाांच्या शेिािनू अनधधिृिररत्या 

पाांदन रस्त्याचे ेोदिाम ि ेिीिरण िेल्याबाबि 
  

(२२) *  ३७८६७   श्री.राज ु िोिसाम (अणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी तालुक्यातील वरुड (तकुा) येथील शेतकऱयाींच्या शेतातनू 
अनर्धकृतररत्या बनाव् प्रनतज्ा लेख व सींमतीपत् दशफवनू पाींदन रसत्याचे 
खोदकाम व खडीकरण केल्याची तक्रार शेतकऱयाींनी जजल्हार्धकारी, यवतमाळ 
याींचेकड ेददनाींक २१ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास  केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाींदन रसत्याच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी 
करुन सबींर्धताींपवरुध्द कारवाई करणयाची व झालेल्या नकुसानीचा मोबदला 
देणयाची मागणी शेतकऱयाने ददलेल्या ननवेदनात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी  शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषी अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई करून  
नुकसानीचा शेतकऱयाला मोबदला ममळणयाबाबत शासनाने काय कायफवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ग् पवकास अर्धकारी, पींचायत सममती, आणी याींचे पत् क्र./पींस-
आ/मग्रारोहयो/१८१/२०१५ दद.२१/११/२०१५ अन्वये चौकशी सममती गठीत करणयात 
आली असून चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नासशि जजल्हापररषदेला वििासिामासाठी िोट्यिधीचा तनधी मांजूर िरणयाि 

येिनूही वििास िामाचे तनयोजन प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(२३) *  ३०२५७   श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.आससफ शेे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेे 
(मालाि पजश्चम) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल्हापररषदेला सन २०१५-१६ या कालावधीकररता पवकासकामासाठी 
कोटयवधीचा ननधी मींजूर करणयात येवनूही पवकास कामाचे ननयोजन अद्याप 
करणयात आले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले अहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवकास कामाचे ननयोजन तातडीने होणयाबाबत तसेच पवकास 
कामाचे ननयोजन करणयाकड े दलुफक्ष व ्ाळा्ाळा करणा-याींवर कारवाई 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा पररषद अींतगफत माहे ऑक््ोंबर व नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत 
आरोग्य, मशक्षण (प्राथममक), इमारत व दळणवळण या पवभागाींनी जजल्हा 
ननयोजन पवकास सममतीमार्फ त राबपवणयात येणाऱया योजनाींचे ननयोजन केले 
आहे. उवफररत पवभागाने माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेरपयतं पवकास कामाचे ननयोजन 
केलेल आहे. दमलत वसतीचे ननयोजन व ननयींत्ण करणयाचे अर्धकार जजल्हा 
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पररषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष याींना देणयात आलेले आहेत. सींपूणफ ननयोजन 
पवषय सममतीच्या मान्यतेने करावयाचे असल्याने प्रशासकीय कारणासतव 
सप् े्ंबर, २०१५ पयतं ननयोजन होऊ शकले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे धचांचाळी (िा मांिणगि, जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील लघु पाटबांधारे 
 विभागाने बाांधलेल्या धरणाचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि 

  

(२४) *  ३८९२०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे र्चींचाळी (ता.मींडणगड, जज.रत्नार्गरी) येथील लघु पा्बींधारे पवभागाने 
सुमारे ७ को्ी रुपये खचफ करुन बाींधलेल्या धरणाचे काम पावसाळयात करणयास 
बींदी असतानाही ठेकेदार व अर्धकाऱयाींच्या सींगनमताने अत्यींत ननकृष् दजाफचे 
झाले असून सदर धरणास मोठी गळती लागली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर काय कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     लघु पा्बींधारे योजना र्चींचाळी या योजनेचे अींदाजे ९५ % काम पूणफ झाले 
आहे. सदर धरणाचे काम पावसाळयात करणयात आलेले नाही. सन २००५ मधील 
अतीवषृ्ीनींतर धरणाच्या डाव्या पक्षमभींतीचे दगडी बाींधकाम क्षतीग्रसत झाले 
असून त्यामधून मोठया प्रमाणावर गळती होत असलेचे ननदशफनास आलेले आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाविरील माणगाांि जिळील साले गािाांिील बेरोजगार  
िरुणाांना ससरोप्लास्ट िां पनीने रोजगार न ददल्याबाबि 

 

(२५) * ३५७२१  श्री.अिधिू िटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा) : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाफवरील माणगाींव जवळील साले ग्रामपींचायतीने 
मसरोप्लास् कीं पनीला १५ एकर जागा पवना मोबदला देवनू त्या बदल्यात 
गावाींतील तरुणाींना नोकऱया व रोजगार देणयाचे मसरोप्लास् कीं पनीने मान्य केले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ३० वषाफत कीं पनीने एकाही तरुणाला नोकरी अथवा रोजगार 
उपलब्ध करुन ददलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, ग्रामपींचायतीची र्सवणकू केल्याप्रकरणी जबाबदार असणाऱया 
उक्त कीं पनीपवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
    मसरोप्लास् कीं पनीने मसकॉम कडून दद.०९/१२/१९८६ रोजी भाड े तत्वावर 
(मलजवर) जागा घेतली आहे. ग्रामपींचायतीमार्फ त सथाननक बेरोजाराींना कीं पनीमध्ये 
रोजगारासाठी प्राधान्य देणयाची मागणी आली. सदर मागणीची पतुफता कीं पनी 
व्यवसथापनाने केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     कीं पनी व्यवसथापनाने १०० ्क्के कामगार भरती ही गु्रपग्रामपींचायत साले 
मध्ये समापवष् असलेली गावे तसेच आजुबाजूच्या खेड्या पाड्यातील बेरोजगार 
व होतकरु तरुणाींना त्याींच्या योग्यतेनुसार रोजगाराची सींधी ददली आहे. 
(३) नाही. 
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     ग्रामपींचायत हदृीतील व आजबुाजुच्या खेड्या पाड्यातील गरजू व बेरोजगार 
तरुणाींना गरजेनुसार रोजगार देणयाचा कीं पनी व्यवसथापन सतत प्रयत्न करीत 
आहे. वर (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार कीं पनीने कायफवाही केली असल्यामुळे 
चौकशी करणयाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजा गोंििाघोली (जज.अमराििी) येथे जलयुक्ि सशिार योजना असभयानाांिगवि  
चार ससमेंट बांधा-याचे िाम तनिृष्ट् ट दजावचे झाल्याबाबि 

(२६) *  ३४९३४   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हयातील वागडोह ग्रामपींचायत अींतगफत मौजा गोंडवाघोली 
आददवासी भागातील गायमुखाच्या एका नाल्यावर जे.सी.्ी. महाशासनाच्या 
जलयकु्त मशवार योजनेअींतगफत  चार मसमें् बींधा-याचे काम ननकृष ् दजाफचे 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाबत सींबींर्धताींनी शासनाकड े तक्रार केली असून या 
तक्रारीमध्ये उक्त कामामध्ये रस्ोगे्प्रमाणे मसमें्, लोखींड व नदीच्या रेतीऐवजी 
नाल्याची मातीममश्रीत रेतीचा वापर करणयात आला असून बाींधकामावर योग्य 
क्युरीग करणयात आलेले नसून, हे काम गरजू व गरीब मजुराींकडून करुन 
घेणयात आले नसून, सदर बाींधकाम मध्य प्रदेशातील मजूर ठेकेदाराकडून करवनू 
घेतले याबाबत कृपष सेपवका याींना गावकऱ याींनी पवचारणा केली असता त्याींची 
ग्रामसथाना उडवाउडवीची उत्तरे ददली हे पाहता याकामाच्या दजाफ सींदभाफत व 
आलेल्या तक्रारीबाबत शासनाने कोणती आवश्यक कायफवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     तथापप, गोंडवाघोली येथील चार मसमें् नालाबाींधासींदभाफत श्री.राजीलाल 
कारले व इतर ग्रामसथाींनी तक्रार केली आहे. 
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(२) सदर तक्रारीतील मुद्याींच्या अनषुींगाने व कामाच्या दजाफबाबत चौकशी 
करणयात आली असून सदरील कामाचा दजाफ समाधानकारक असून कामे 
मागफदशफक सूचनाींनूसार करणयात आलेली आहेत असे आढळून आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबुलगा (िा.देगलूर, जज.नाांदेि) येथे एिाजत्मि पाणलोट वििास योजनेंिगवि 
उभारणयाि आलेल्या मािी बांधाऱयाच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(२७) *  ३४७०६   श्री.प्रिापराि धचेलीिर (लोहा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अींबुलगा (ता.देगलूर, जज.नाींदेड) येथे माहे जून-जुलै, २०१५ मध्ये एकाजत्मक 
पाणलो् पवकास योजनेंतगफत उभारणयात आलेल्या माती बींधाऱयाच्या कामात 
मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने त्याींची तातडीने चौकशी करावी अशी 
मागणी माहे ऑगस्, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान सामाजजक 
कायफकते याींनी उपपवभागीय कृषी अर्धकारी याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे  केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय चौकशीचे ननषकषफ काय आहेत 
व त्यानुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे 
(३) अद्यापही चौकशी केली नसल्यास होणाऱया पवलींबाची कारण काय आहेत व 
याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     श्री.श्रीननवासरेड्डी व्ही. इलतेपवार, तालुका उपाध्यक्ष, मादहती अर्धकार 
तपास सममती, रा.शहापूर, ता.देगलूर, जज.नाींदेड याींचेकडून ०७ ऑगस्, २०१५ 
रोजी तक्रार अजफ प्राप्त झाला होता. 
(२) होय. तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करणयासाठी तींत् अर्धकारी व कृपष 
अर्धकारी, उपपवभागीय कृपष अर्धकारी कायाफलय, देगलूर याींची चौकशी सममती 
ननयुक्त करणयात आली. चौकशी सममतीने तक्रारदारासोबत कामाची पहाणी केली 
असता माती बींधाऱयाचे काम योग्य व समाधानकारक झाल्याचे ददसून आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या जाचि अटीांमुळे  
िामे िरणयाि अिचणी तनमावण होि असल्याबाबि 

(२८) *  ३८७३४   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेच्या जाचक अ्ीींमुळे कामे 
करणयात अडचणी ननमाफण होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध व्हावा व मुलभूत 
सुपवधाींची पवकास कामे होणयाच्या प्रमुख उद्देशाने सुरू असलेल्या सदर योजने 
अींतगफत केलेल्या कामाींची मजुरी ममळणयासाठी कागदोपत्ी पतूफता करणे मजुराींना 
अवघड होत असल्यामुळे बहुताींशी मजूर सदरची कामे करणयास असमथफता 
दशफवत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी होणयाच्या दृष्ीने 
योजनेच्या अ्ीींमध्ये बदल वा सुधारणा करणयाचे प्रसतापवत आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याींचे सवरूप काय आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल् ्यािील सािेेिा येथील गुरुधानोरा आणण दहेगाि बांगला या 
दोन्ही गािाांचा जलयुक्ि सशिार योजनेि समािेश िरणयाबाबि 

(२९) *  ३३२२३   श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल् हयातील सावखेडा पररसरातील गुरुधानोरा आणण दहेगाव 
बींगला या दोन गावाींची जलयुक् त मशवार योजनेसाठी ननवड झाली होती मात् ही 
दोन् ही गावे े्ंभापूर मध् यम प्रकल् पाच् या पा् व पाटचा-याच् या लाभक्षेत्ात येत 
असल् याने ही ननवड रद्द करण यात आली असल् याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम् यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, येथील दषु काळी पररजसथतीचा पवचार करता या योजनेच् या काही 
अ्ी मशर्थल करुन या दोन्ही गावाींना जलयुक् त मशवार योजनेत समावेश 
करण याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायफवाही केली नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जलसींपदा पवभागाच्या शासन ननणफय मसडीए १०१५/(२६/१५) लाक्षेपव (कामे) 
दद.१२.३.२०१५ यातील नमूद तरतदूीनुसार जेथे मसींचनासाठीचा पाणी पुरवठा 
अननयममत व अपूरा आहे व ज्या दठकाणी ननससारण जममनी योग्य आहेत अशा 
दठकाणी आवश्यकतेनसूार जलसींधारणाची कामे घेणयास मान्यता देणयात आलेली 
आहे. सदर गावे सन २०१६-१७ मध्ये योजनेत अींतभुफत करणयाबाबत ननणफय 
घेणयाचे अर्धकार जजल्हासतरीय सममतीस आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुेेि (जज.नाांदेि) िालुक्यािील िृषी अधधिारी िायावलयामाफव ि एिाजत्मि 
पाणलोट वििास योजनेच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(३०) *  ३९०२५   िॉ.िुषार राठोि (मुेेि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुखेड (जज.नाींदेड) येथे सन २००९ ते २०१४ कालावधीत तालुका कृषी 
अर्धकारी कायाफलयामार्फ त कें द्र पुरसकृत एकाजत्मक पाणलो् पवकास योजनेच्या 
कामामध्ये (iwmp) अननयममतता व गैरव्यवहार होऊन शासन ननधीचा अपहार 
झाला आहे असे ननदशफनास आले आहे,  हे खरे आहे  काय, 

(२) असल्यास, एकाजत्मक पाणलो् पवकास कायफक्रम (iwmp), मग्रारोहयो, 
हरीयाली व शासनाच्या इतर जलसींधारणाींच्या व मदृसींधारणाींच्या योजना एकबत्त 
करुन एकाच कामावर पवपवध योजनेअींतगफतची कामे झाल्याचे दाखवनू शासन 
ननधीचा अपहार झाल्याचे ननदशफनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींर्धताींवर कारवाई करणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 



30 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) तपासणी केलेल्या ५ गावाींमध्ये मग्रारोहयो अींतगफत कृपष पवभागाने कामे 
केलेली नसल्याचे व एकाजत्मक पाणलो् व्यवसथापन कायफक्रमामध्ये गींभीर 
गैरव्यवहार व अपहार झाल्याचे सपष् झाले आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्राथममक चौकशी अहवाल पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचे मार्फ त 
प्राप्त  झाला आहे. सकृत दशफनी दोषी ददसून येत असलेल्या अर्धकारी/कमफचारी 
याींना ननलींबबत करुन त्याचे पवरुध्द मशसतभींगाची व र्ौजदारी कारवाई करणयाचे 
ननदेश आयकु्त (कृपष) याींना देणयात आलेले आहेत. 

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

मानोरा (जज.िासशम) िालुक्याि जलयकु्ि सशिार 
योजनेच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(३१) *  ३८२५७   श्री.असमि झनि (ररसोि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा (जज.वामशम) तालुक् यातील  यशवींतनगर, सेवादासनगर, काली, 
बोरव्हा सह ३१ गावात जलयुक्त मशवार योजनेअींतगफत कामे करणयात आली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलयुक्त मशवार योजनेअींतगफत केलेल्या कामात अननयममतता, 
गैरव्यवहार झाल्यासींदभाफत ददनाींक २० जनू, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मानोरा तालुक्यातील कामासींदभाफत चौकशी सममती 
नेमणयासींदभाफत तहमसलदार मानोरा याींच्याकड े ननवदेनाद्वारे मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाफत शासनाने काय कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) यासींदभाफत तक्रारकते प्रा.ओम बलोदे याींचेकडून कामामध्ये भ्रष्ाचार 
झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
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(३) होय. 
     तक्रार कत्याफने तशी मागणी आपल्या तक्रारीमध्ये केली आहे. 
(४) जजल्हार्धकारी वामशम याींनी प्रकल्प सींचालक, आत्मा समन्वयक जलयुक्त 
मशवार अमभयान जजल्हासतरीय गुणवत्ता पररक्षण सममती याींना सदर तक्रारी 
सींदभाफत सखोल चौकशी त्याींचे अर्धनसत प्रथकाद्वारे आदेमशत केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पोलादपूर (जज. रायगि) येथील िृषी विभागाने पाणलोट वििास 
िायविम राबिनू लाेो रुपयाांचा िेलेला अपहार 

(३२) *  ३११२१   श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील 
(असलबाग), श्री.जीिा गाविि (िळिण) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलादपूर (जज.रायगड) शहरालगत असलेल् या बबनशतेी जममनीमध्ये बनाव् 
प्रकरणे तयार करुन कृषी पवभागाने पाणलो् पवकास कायफक्रम सन २०१२-१३ 
मध्ये राबवनू लाखो रुपयाींचा अपहार केल्याचे ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोकण पवभागीय आयुक्ताींनी झालेल्या 
गैरव्यवहारासींबींधीत चौकशी करणयात यावी अशी मागणी करणयात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणलो् पवकास कायफक्रमामध्ये झालेल्या अपहाराबाबत चौकशी 
करणयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. तथापप ददनाींक ८/०९/२०१५ रोजीच्या दैननक कृपषवल या दैननक 
वतृ्तपत्ात या सींदभाफत बातमी प्रमसध्द  झालेली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रसततु प्रकरणी अनतररक्त प्रकल्प व्यवसथापक एकाजत्मक 
पाणलो् व्यवसथापन कायफक्रम, रायगड याींना सपवसतर चौकशी करणयाच्या 
सूचना दद. ४/१२/२०१५ रोजी देणयात आल्या आहेत. 

----------------- 
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पेंच व्याघ्र प्रिल्प, नागपूर िायावलयामाफव ि िाघाच्या 
सशिारीच्या नोंदविलेल्या गुन््याांबाबि 

  

(३३) *  २९१९८   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुख्य वन सींरक्षक पेंच प्रकल्प नागपूर याींच्या कायाफलयातरे् माहे जुलै २०१२ 
ते ऑक््ोबर २०१५ या कालावधीत व्याघ्र मशकार प्रकरणी ककती गुन्हे दाखल 
करणयात आले, 

(२) असल्यास, उक्त गुन्हयाींपकैी ककती गुन्हयाींबाबत कारवाई करणयात आली 
आहे, 
(३) असल्यास, या गुन्हेगाराींपवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) असल्यास, उवफररत गुन्हयाींबाबतची कायफवाही ककती कालावधीत करणयात 
येणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) मुख्य वनसींरक्षक पेंच व्याघ्र 
प्रकल्प, नागपूर याींच्या कायाफलयातरे् वाघाच्या मशकारीचा एक वनगुन्हा ददनाींक 
१६.१०.२०१३ रोजी नोंदपवला आहे. सदर वनगुन्हयाींमध्ये मा. न्यायादींडार्धकारी, 
प्रथम शे्रणी न्यायालय, उमरेड याींचेकडून प्रॉडक्शन वॉरीं् ममळवनू साींरकी उर्फ  
छो्ु बल्द गट्ट उर्फ  ग्यारीं्ी उर्फ  पारस पारधी (बहेमलया) यास उपजेल उमररया 
(मध्यप्रदेश) येथनू ददनाींक २४.१०.२०१३ ला अ्क करुन मा. न्यायालयाकडून 
ददनाींक २४.१०.२०१३ ते ददनाींक २८.१०.२०१३ वन कोठडी ममळवनू आरोपीची 
चौकशी करणयात आली. नींतर सदर आरोपीला दद. ०४.१२.२०१३ पयतं 
न्यायालयीन अमभरक्षा ममळाली होती. सदर मशकारीसींदभाफतच नागपूर वन 
पवभागाकडूनही न्यायालयात वन गुन्हा प्रकरण दाखल झाले असल्याने पवशेष वन 
अमभयोक्ता हयाींच्या सल्ल्याने उक्त प्रकरण न्यायालयीन प्रकक्रयेतनू कमी 
करणयात आले आहे. तथापप, सदर आरोपी अजनूही न्यायालयीन कोठडीत 
नागपूर मध्यवती कारागहृात बींददसत आहे. 

 
----------------- 
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िोंगरििा दहांगोली येथील िळमनुरी पांचायि ससमिी  
अांिगवि घरिुल योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

(३४) *  ३०१८७   िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी 
ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) डोंगरकडा दहींगोली येथील कळमनुरी पींचायत सममती अींतगफत घरकुल योजनेत 
मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार करणयात आल्याचे माहे ऑगस्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीवर कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजांिूर (जज. परभणी) िन विभाग िायावलयािील िमवचाऱयाांच्या  
हलगजीपणामुळे मोराचा झालेला मतृ्य ू

(३५) *  ३८३९४   श्री.विजय भाांबळे (जजांिूर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जजींतूर (जज. परभणी) वन पवभाग कायाफलयाकड े जजींतूर येथील सथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी जखमी अवसथेत सापडलेला राषरीय पक्षी मोर ददनाींक १५ 
जून, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास सुपदुफ केला होता,  हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, कायाफलयातील वररषठ अर्धकारी गैरहजर असल्याने त्या मोरावर 
वेळेवर उपचार करणयात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, राषरीय पक्षी मोर यास आपला जीव गमवावा लागला, हे खरे 
आहे काय  
(४) असल्यास,  त्यास जबाबदार असणाऱया दोषीीं पवरूध्द कोणती कारवाई केली 
वा करणयात येणार आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) श्री.आकाश राठोड व श्री.मनोज चव्हाण 
रा.मौजे आकोली, ता.जजींतूर  याींनी ददनाींक १५.०६.२०१५ रोजी आजारी अवसथेतील 
एक मोर वन पररक्षेत् कायाफलय, जजींतूर येथे आणनू ददला. वनरक्षक, जजींतूर याींनी 
पशुधन पवकास अर्धकारी (पवसतार) पींचायत सममती जजींतूर याींच्याकड ेतात्काळ 
उपचार सुरु केले. परींतु सदर मोराची प्रकृती गींभीर असल्याने मोराचा रात्ी मतृ्य ू
झाला. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना जजल्हा िृषी विभागामाफव ि महात्मा फुले जल ि भूमी 
सांधारण असभयान अांिगवि समळालेल्या िामाांच्या मांजूरीबाबि 

  

(३६) *  ३४२१८   श्री.अजुवन ेोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्हा कृषी पवभागामार्फ त महात्मा रु्ले जल व भूमी सींधारण 
अमभयान सन २०१४-१५ अींतगफत १८ कामाींना १६ लक्ष ८५ हजार ननधीला 
प्रशासकीय मींजुरी देणयात आली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जालना तालुक्यातील राममुती येथील ग् क्र. ६,७,८,९,१० या 
पाच ग्ामध्ये मातीनाला बाींधाची कामे केलेली नसल्याचे तक्रार सरपींच गणेश 
र्गराम याींनी ददली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणात तसेच कृषी पवभागामार्फ त करणयात आलेल्या इतर 
योजनाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे त्याींनी नमुद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती दोषीीं पवरुध्द  शासनाने कोणती कारवाई केली वा  
करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) जालना जजल्हयातील एकूण ५ तालुक्यातील ११ 
गावाींतील मातीनाला बाींध/मसमें् नाला बाींध तु्  रु्् दरुुसतीच्या एकूण रु.१६.८५ 
लक्ष रक्कमेच्या एकूण २० कामाींना मींजूरी ददली अााहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     सरपींच याींचे नाव श्री.कैलास र्गराम असे असून राममूती येथील र्क्त दोन 
ग् क्रमाींकामध्ये झालेल्या मातीनाला बाींधाची दरुुसतीची कामे ताींबत्क दृषटया 
योग्य झाली असून सुजसथतीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राष्ट् रीय आरोग् य योजनेिांगवि िायवरि असलेल् या 
िां त्राटी नसेसना िेिनिाढ समळण याबाबि 

  

(३७) *  ३९२१९   श्री.सुतनल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राष रीय आरोग् य योजनेतींगफत राज् यात सन २००५ पासून कायफरत असलेल् या 
हजारो कीं त्ा्ी नसेसना पूणफवेळ काम करुनही साडनेऊ हजार रुपये इतके अत् यल् प 
वेतन देण यात येत असून या कीं त्ा्ी नसेसनी वेतनवाढीच् या मागणीसाठी माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१५ च् या चौर्थ या आठवड्यात मुींबई येथे मोचाफव् दारे शासनाचे लक्ष 
वेधले होते, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदरहू कीं त्ा्ी नसेसना वेतनवाढ देण याबाबत शासनाकडून 
आजतागायत कोणती कायफवाही केली वा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) कीं त्ा्ी नसेसना ५% वापषफक मानधनवाढ दद.०७.११.२०१५ च्या पररपत्कान्वये 
मींजूर करणयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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रेििी (िा.जज.अमराििी) येथील शेििऱयाांच्या वपिाांचे  
िन्य प्राणयापासून सांरिण िरणयाबाबि 

  

(३८) *  ३८४५५   अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेवती (ता.जज.अमरावती) येथील शेतक-याींच् या पपकाींचे प्राणयापासून मोठया 
प्रमाणात नकुसान होत असल्याने सींपूणफ पपके नष् होत असल्यामुळे शेतकऱ याींवर 
उपासमारीची वेळ आली असल्याचे सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हार्धकारी 
याींना ददनाींक ९ रे्ब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याना पपकाींचे वन्य प्राणयापासून सींरक्षण ममळणेसाठी 
शासनाने कोणती तातडीची कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे तथापप, सदर ननवेदन रेवसा 
(ता.जज.अमरावती) च्या सींदभाफत आहे. 
(२) वन्य प्राणयाींपासून शेत पपकाींचे सींरक्षण ममळणयाच्या अनषुींगाने खालीलप्रमाणे 
कायफवाही केली आहे. 

 शेतपपकास धोकादायक ठरलेल्या रानडुक्कर व रोही याींचा बींदोबसत 
करणयाच्या अनषुींगाने त्याींची पारध करणयाबाबत सुधारीत मागफदशफक 
सूचना शासन सतरावर जारी करणयात आल्या आहेत, त्या अनुषींगाने 
कायफवाही करणयात येते. 

 रेवसा गावातील सरपींच व गावकऱयाींसोबत चचाफ आयोजीत करुन रोही 
व रानडुक्कर याींना पारध करणयासाठी व वन्यप्राणयाींच्याद्वारे होणाऱया 
पीक नकुसानीककररता नकुसान भरपाईच्या मागणीसाठी सींबींर्धत 
वनपररक्षेत् अर्धकारी याींच्याकड े अजफ सादर करणयाबाबत मागफदशफन 
करणयात आले. 

 रेवसा येथील शतेातील ननलगाय (रोही) व रानडुक्कर याींची पारध 
करणाऱया परवानाधारकाींना देणयासाठी अनदुान उपलब्ध करुन देणयात 
आले आहे. 
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 श्री.नारोराव रामराव वाकोड े व इतर ४ राहणार रेवसा, जज.अमरावती 
याींना त्याींचे शेतातील उपद्रवी रोही/रानडुक्कर याींना पारध करणयास 
परवानगी देणयाबाबतचे आदेश वनपररक्षेत् अर्धकारी, वडाळी याींनी 
ददनाींक २४.०२.२०१५ रोजी पाररत केलेले आहेत. 

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

  
चांद्रभागा प्रिल्पाचे दरिाजे पिूवसूचना न देिा बांद िेल्यामुळे या  
प्रिल्पाच्या बहृि लघु प्रिल्पग्रस्ि शेििऱयाांचे झालेले निुसान 

  

(३९) *  २८९१६   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रभागा प्रकल्पाचे दरवाजे कोणतीही पूवफसूचना न देता बींद केल्यामुळे 
चींद्रभागा बहृत लघु प्रकल्पग्रसत शेतकरी याींच्या शेतीचे नुकसान, पशुधन चारा 
तु् वडा, नैसर्गफक प्रकोप तसेच अर्धकाऱयाींची मनमानी यामुळे १४ गावातील 
प्रकल्पग्रसत शतेकरी आत्महत्या करणयाचा पवचार करीत असल्याबाबत सींघषफ 
सममतीने प्रशासनास ननवेदनाद्वारे ददनाींक २२ रे्ब्रवुारी, २०१५ रोजी कळपवले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास शेतकऱयाींची उपेक्षा करून त्याींना आत्महत्येला प्रवतृ्त करणाऱया 
शहानुर कालवे क्रमाींक ३ चे उपपवभागीय अर्धकारी, अचलपूर या प्रकल्प 
अर्धकाऱयाींवर शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महाजन : (१) चींद्रभागा बहृत लघु प्रकल्पाग्रसत सींघषफ सममती, 
असदपूर, जज.अमरावती याींचे प्रकल्पग्रसत शतेकऱयाींच्या समसयाींचे ननराकरण 
करणेबाबतचे ददनाींक २२/०९/२०१५ चे ननवेदन जजल्हार्धकारी, अमरावती याींना 
प्राप्त झाले आहे. 
(२) चींद्रभागा बॅरेजेचे काम जून २०१५ मध्ये पूणफ झाले आहे. या बॅरेजमध्ये मसल 
चे वर १.५ मी. पाणीसाठा दद. २२.०९.२०१५ ते दद. २४.०९.२०१५ या अल्प 
कालावधीत प्रायोर्गक तत्वावर केला होता. हा साठा नदीपात्ाचे मयाफदेत होता. 
त्यामुळे पीकाींचे नकुसान झालेले नाही. मात् वहीवा्ाचे रसते बींद होत असल्याने 
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पाणी दद. २४.०९.२०१५ रोजी सोडणयात आले. अर्धकाऱयाींवर कायफवाही करणयाचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल् ्यािील ेातिया बटाना बांधा-याचे बाांधिाम पूणव िरण याबाबि 
  

(४०) *  ३७८५५   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल् हयातील खानतया ब्ाना बींधा-याच् या कामावर रु. ५ को्ी खचफ 
करण यात आले असून मागील ५ वषाफपासून ननमाफनार्धन असलेले काम अद्यापही 
पूणफ झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू बींधा-याबाबत सुधाररत प्रशासकीय मान् यतेचा प्रस ताव 
शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू बींधा-याचे बाींधकाम पूणफ करण याच् या दृष ्ीने सुधाररत 
प्रशासकीय मान् यता व आवश् यक ननधीची तरतदु करण यात येऊन बींधाऱ याचे 
बाींधकाम पूणफ करण याबाबत कायफवाही कधीपयतं केली जाणार आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
     तथापप, सदर बींधाऱयाचे बाींधकामास सन २०१२ मध्ये सुरुवात करणयात 
आलेली असून सदर बींधाऱयावर माचफ २०१५ अखेर एकूण रु. ४४२.६३ लक्ष खचफ 
झालेला असून यामध्ये बींधाऱयाचे बॉडीवॉल, अींत्याधार, रक्षक मभींत, मागफदशफक 
मभींत, सलॅबचे तळाचे तलाींक पातळीपयतं प्रसतींभाींचे बाींधकाम, सींकल्पन र्ीस इ. 
कामे पूणफ झालेली आहेत. बींधाऱयाचे सलॅबचे बाींधकाम, मागफदशफक मभींतीचे अींशत: 
बाींधकाम, अींत्याधारचे महत्तम पातळीपयतंचे बाींधकाम, दोन्ही बाजुींचे पोच मागफ, 
इमारत, दळणवळणाचा रसता इ. कामे मशल्लक आहेत. 
(२) होय. मुख्य अमभयींता, पवदभफ सघन मसींचन पवकास कायफक्रम नागपूर याींचे 
दद. ०६/११/२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रसताव 
शासनास मान्यतेकरीता प्राप्त झालेला असून याबाबत शासन सतरावर मान्यतेची 
कायफवाही प्रगतीत आहे. 
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(३) सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतेच्या अधीन 
राहून उवफररत कामे पूणफ करणयाचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे िालसािांगी (िा.भोिरदन, जज.जालना) येथील धामणा नदीिर बाांधणयाि 

आलेल्या िोल्हापूरी बांधाऱयाि पाणी साठा होि नसल्याबाबि 

(४१) *  ३९१९३   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे वालसावींगी (ता.भोकरदन, जज.जालना)  येथील धामणा नदीवर 
बाींधणयात आलेल्या कोल्हापरूी बींधाऱयास दरवाजे नसल्यामुळे सींबींधीत कोल्हापूरी 
बींधाऱयात पाणी साठा होत नसल्याचे माहे नोव्हेंबर २०१५ च्या पदहल्या 
आठवडयात ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती 
कायफवाही करणयात आली वा करणयात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोल्हापूरी पध्द्तीच्या बींधाऱयास दरवाजे 
बसपवणयाबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१), (२), (३) व (४) होय 
     कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाच्या बाजुचे शेतकरी हे पाणी अडपवणयासाठी 
पवरोध कररत असल्याने गे् ्ाकून पाणी साठा करता आलेला नाही. 
     याबाबत उप अमभयींता, लघ ु पा्बींधारे, जजल्हा पररषद, उपपवभाग, 
भोकरदन याींचे मार्फ त सथळ पाहणी करुन सींबींर्धत शतेकऱयाींची भे् घेऊन गे् 
बसपवणयामुळे मसींचन क्षेत्ात होणाऱया वाढीबाबत त्याींना मादहती देऊन गे् 
बसपवणयासाठीचा त्याींचा पवरोध दरू केल्यानींतर ननयममतपणे गे् बसपवणयाची 
कायफवाही करणयाच्या सूचना अनतररक्त मुख्य कायफकारी अर्धकारी, जजल्हा 
पररषद, जालना याींनी ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरािील धचिलठाणा येथील २०० ेाटाांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
इमारिीसाठी शासनाने तनधी उपलब्ध िरुन न ददल्याबाबि 

  

(४२) *  २८९७२   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील र्चकलठाणा येथे शासनाने २०० खा्ाींचे जजल्हा ग्रामीण 
रुग्णालयाची इमारत बाींधणयासाठी सन २०१२ मध्ये ३८ को्ी १६ लाख रुपयाींचा 
ननधी मींजूर करून इमारत बाींधकाम पूणफ झाली पण सदर रुग्णालयात सेन्रलाईज 
ऑजक्सजन व्यवसथा आणण रुग्णाींसाठी मलफ्् यासाठी लागणाऱया ९ को्ीच्या 
ननधीची शासनाने पतूफता न केल्यामुळे सदर इमारतीत अद्याप रुग्णसेवा सुरु 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ननधी अद्याप न देणयाची कारणे काय आहेत व सदर ननधी 
ककती कालावधीत शासन उपलब्ध करून देणार आहे, 
(३) नसल्यास, ननधी उपलब्ध न करून देणयाची कारणे काय आहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
     औरींगाबाद शहरातील र्चकलठाणा येथे शासनाने २०० खा्ाींचे जजल्हा 
सामान्य रुग्णालय सथापन करणयास मींजूरी ददली आहे. त्यानूसार इमारत 
बाींधकामाला दद. १६.११.२०११ च्या शासन ननणफयानुसार रु. ३८३१.५३ लक्ष इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देणयात आली. त्यानसुार सदर इमारतीच्या 
बाींधकामास ताींबत्क मान्यता व ननपवदा प्रकक्रया पूणफ करुन प्रत्यक्ष बाींधकामास 
दद.५.०३.२०१२ रोजी सुरुवात झाली. या रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे ९५ ्क्के 
बाींधकाम पूणफ झालेले आहे. तसेच रुग्णालयाच्या इमारतीमध्ये रान्सर्ॉमफर 
बसपवणे, इमारतीच्या बाहेरील पवद्यतुीकरण इत्यादी कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
मलफ््चे काम जवळपास पणूफ झालेले असून सेन्रलाईज ऑजक्सजन मसस्ीमचे 
कामाबाबत कायफवाही सुरु आहे. 
(२) या अनुषींगाने उवफररत काम पूणफ होणयाकररता सन २०१५ च्या दहवाळी 
अर्धवेशनात रु. ४०८.२७ लक्ष इतक्या रकमेच्या पूरवणी मागणी प्रसताव सादर 
करणयात आला असून प्रसतावास मींजूरी ममळाल्यानींतर ननधी उपलब्ध करुन देणे 
शक्य होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेि मेंद ूि िोळयाांिरील  
उपचार पध्दिी अांिभुवि िरणयाबाबि 

  

(४३) *  ३९२४१   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये राजीव गाींधी जीवनदायी योजना चालू असून त्यामध्ये अनेक 
दलुफभ अशा आजाराींवर उपचार केले जात आहेत, परींत,ु मेंद ू व डोंळयाींवर 
कोणत्याही प्रकारचा उपचार केला जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शरीराचे डोळे व मेंद ू हा अनतमहत्वाचा भाग असल्यामुळे यावर 
या योजनेमार्फ त उपचार होणे अत्यावश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेचे उपचाराकररता जी तत्वे व 
ननयम केलेले आहेत त्यामध्ये मेंद ू व डोंळयाींवर कोणताही प्रकारचा उपचार 
तातडीने करणयाबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या ९७१ उपचार 
पध्दतीत मेंदवूरील ५१ व डोळयाींवरील २६ उपचार पध्दती अींतभुफत आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांजनिेल (िा.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामसधचिालय  
इमारिीच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(४४) *  २८४६०   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) रत्नार्गरी जजल्हयातील अींजनवेल (ता.गुहागर) येथील ग्रामसर्चवालय 
इमारतीच्या तळमजल्याच्या कामाची रक्कम मक्तेदारास मुल्याींकनापेक्षा जासत 
अदा करणयात आली आणण पदहल्या मजल्याचे बाींधकाम अींदाजपत्क न करताच 
बेकायदेशीरपणे करून लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे मादहतीच्या 
अर्धकारात माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कामाच्या ग्रामपींचायतीमार्फ त राबपवणयात आलेल्या ननपवदा 
प्रकक्रयेबाबत सन २००६-२००७, २००७-२००८, २००८-२००९ ते २००९-२०१० या 
वषीच्या लेखा परीक्षणामध्ये आक्षपे नोंदपवणयात आले असल्याचेही समोर आले, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड े रीतसर 
तक्रार करून गैरव्यवहाराचे परुावेदेखील सादर केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई करणयात आली 
वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     श्री.मयुरेश कचरेकर याींनी ददनाींक ६.४.२०१५ च्या मादहती अर्धकारातील 
अजाफन्वये ग्रामसर्चवालय इमारत बाींधकामासींदभाफत काही कागदपत्ाींची मागणी 
केली होती. सदरची मादहती ग्राम पवकास अर्धकारी, अींजनवेल याींनी ददनाींक 
१९.६.२०१५ रोजी एपलब्ध करुन ददली आहे. त्यानींतर श्री. कचरेकर याींनी ददनाींक 
२९.९.२०१५ च्या पत्ान्वये जजल्हा पररषद कायाफलयाकड ेतक्रार अजफ सादर केला 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सन २००६-०७ ते २००७-०८ मध्ये ग्रामसर्चवालयाबाबत आक्षपे नाही. मात्,  
२००७-०८ ते २००९-१० या वषीच्या लेखा पररक्षणात आक्षेप घेणयात आलेले 
आहेत. 
(३) होय. 
(४) व (५) ग्रामसर्चवालय इमारत बाींधकामाची ताींबत्क व आर्थफक बाबीसींदभाफतील 
तक्रारीबाबत चौकशी सुरु करणयात आली आहे. 

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

सोरणा मध्यम प्रिल्पािील (िा.मोहािी, जज.भांिारा)  
जलसाठा िाढविणयाबाबि 

(४५) *  ३९१६०   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोरणा मध्यम प्रकल्प (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) याचे मसींचन क्षेत् ९३३ हेक््र 
आहे. मसींचन योग्य क्षेत् १५५३ हे. असून प्रकल्पात सरासरी ६० % जल साठा 
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उपलब्ध असतो व दरवषी २.२०८ दलघमी कमी साठा होत असल्याने सुमारे ३०० 
हे. योग्य जमीन मसींचना पासून वींर्चत राहते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बावनथडी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा सा.क्र.१६९०० मी. वरील 
व्ही.आर.पव. जवळ पवमोचकाचे बाींधकाम केल्यास सोरणा मध्यम प्रकल्पाच्या 
पाणलो् क्षेत्ामध्ये सोडल्यास सदर प्रकल्प १०० % भरता येऊन सुमारे ३०० हे. 
क्षेत् मसींचनाखाली येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर  प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) सोरणा मध्यम प्रकल्पाची प्रकजल्पय मसींचन क्षेत् ९३३ 
हेक््र आहे. प्रकल्पाचे लागवडी योग्य क्षेत् १५५३ हेक््र आहे. प्रकल्पात मागील 
५ वषाफत सरासरी ८३ % जलसाठा उपलब्ध झाला असून मागील ५ वषाफत 
सरासरी ११६८ हेक््र क्षेत्ाला मसींचन करणयात आले आहे. 
(२) व (३) बावनथडी हा महाराषर व मध्यप्रदेश शासनाचा आींतरराषरीय प्रकल्प 
असून आींतरराज्यीय करारानुसार पाणी वा्पाचा महाराषराचा ननजश्चत दहससा 
ठरलेला आहे. बावनथडी प्रकल्पातील राज्याच्या दहससयाच्या पाणयाचे पुणफ 
ननयोजन झाले आहे. त्यामुळे बावनथडी प्रकल्पातनू प्रकल्पाचे लाभक्षेत्ा बाहेरील 
लाभक्षेत्ासाठी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हयािील ससांदेिाही िनवििास महामांिळाच्या हद्दीमध्ये  
सागिानाची अिैध ििृिोि होि असल्याबाबि 

  

(४६) *  ३८२९२   श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) चींद्रपूर जजल्हयातील मसींदेवाही वनपवकास महामींडळाच्या हद्दीमध्ये 
वनअर्धकाऱ याच्या सींगनमताने वन तसकराच्या माध्यमातनू मोठया प्रमाणात 
सागवानाची अवैध वकृ्षतोड होत असल्याची मादहती ददनाींक २५ ऑक््ोंबर २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मसींदेवाही वनपवकास महामींडळाच्या हद्दीतील कक्ष क्र १७३ मधील 
र्च्की बब्ात अवैध वकृ्षतोड करून पवक्रीला जात असलेले २० लाख रूपये 
ककमींतीचे सागवान चींद्रपूरच्या वन अर्धका-याींनी माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान अचानक धाड ्ाकून जप्त केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करणयात येत 
आहे, 
(४) असल् यास, या प्रकरणाच्या चौकशीअींती शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करणार आहे व त्याबाबतचा तपमशल काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जजल्हयातील मसींदेवाडी वन पवकास 
महामींडळाच्या हद्दीमध्ये ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी अवैध वकृ्ष तोड 
झाल्यास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे. 
(२) चींद्रपूर वन पवभागाच्या मसींदेवाही पररक्षेत्ातील वन अर्धकाऱयाींनी दद.२४ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी मसींदेवाही वन पवकास महामींडळाच्या हद्दीतील कक्ष क्र. १७३ 
मधील र्च्की बब्ात अवधैररत्या वकृ्ष तोड केलेला रु.१,८४,१३८ ककीं मतीचा माल 
जप्त केला आहे, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे. 
(४) भारतीय वन अर्धननयम, १९२७ मधील ननयम ५२ नुसार अवैध वकृ्ष तोड 
प्रकरणी र्च्की व मसींदेवाही या गावातील एकूण १० आरोपी तसेच एर्डीसीएम 
मल. चे २ वनरक्षक असे एकूण १२ आरोपी याींचेपवरुध्द गुन्हा दाखल करणयात 
आला आहे. आरोपीींना अ्क करुन न्यायालयासमोर हजर केले असता 
न्यायालयाने त्याींना जामीन मींजुर केला आहे. न्यायालयात प्रकरण दाखल 
करणयाची कायफवाही चालू आहे. 
     सागवान तसकरासोबत सींगनमत करुन कतफव्यात ननषकाळजीपणा 
केल्याबाबत एर्.डी.सी.एम.मल.चे कमफचारी आरोपी श्री.जी.यु.राठोड व श्री.जी.यु. 
ढगे, वनरक्षक, मसींदेवाही पररक्षेत् याींना सेवेतनू ननलींबीत केले असुन त्याींचेवर 
मशसतभींगाची कायफवाही करणयाचे काम चालू आहे. त्याचप्रमाणे सदर प्रकरणात 
इतर कमफचारी/अर्धकारी याींचा सहभाग आहे काय याबाबत तपास करणयात येत 
आहे. 
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     तसेच अवधै वकृ्ष तोडीतील सागी मालाची वाहतूक करणारे २ रक््र 
(रॉलीसह) जप्त करणयात येऊन सरकार जमा करणयाची कायफवाही चालू आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोरपना ि जजििी (जज.चांद्रपरू) येथे इांददरा आिास योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

(४७) *  ३७८५०   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दाररद्रय रेषेखालील अनुसुर्चत जाती, जमाती, अल्पसींख्याींक, इतर 
मागासवगीय व पवधवा मदहलाींसाठी इींददरा आवास योजना राज्यात राबपवली जात 
असून प्रजज घरकुल ६५ हजार रुपयाींपयतं ननधी ददला जातो, हे खरे आहे काय, 

(२) शासनाने इींददरा आवास योजनेंतगफत चींद्रपूर जजल्हयातील कोरपना व जजवती 
पींचायत सममतीने सन २०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ या वषाफत हजारो घरकुलाींना 
मींजूरी ददली असून अनेक गावाींतील घराींची कामे अधफव् ठेवनू पूणफ रक्कम 
उचलणयाचा गैरप्रकार केल्यामुळे शासनाच्या कोटयावधी रुपयाींच्या ननधीचा 
गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) महाराषर-तेलगींणा सीमेवरील त्या वादग्रसत १२ गावाींत तेलगींणा शासनातरे् 
मींजूर घरकूलाींना महाराषर शासनाच्या योजनेतील दाखवत कोरपना व जजवती 
पींचायत सममतीने बाींधकाम नकरताच ननधी उचल करणयात आल्याचा हा प्रकार 
असल्याचेही ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कें द्र व राज्य शासनाने इींदीरा आवास योजनेचे ननकष व धोरण ठरवून ददलेले 
असताना हे धोरण डावलून ्प्पा १ चे काम पूणफ झालेले नसतानाही ्प्पा २ चा 
ननधी उचलणयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सींपणूफ प्रकरणाची सखोल चौकशी होवून सींबींर्धत 
दोषीपवरोधात  कारवाई करणयात यावी अशी मागणी जनआींदोलन सममतीचे 
सींसथापक आबीद अली याींनी मागील १ वषाफपासून सातत्याने मा.ग्रामपवकासमींत्ी, 
मा.पालकमींत्ी, चींद्रपूर जजल्हा, सर्चव, ग्रामपवकास व जलसींधारण पवभाग, मुख्य 
कायफपालन अर्धकारी, जजल्हा पररषद, चींद्रपूर आदीींकड े लेखी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई करणयात आली वा येत आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
     सद्यजसथतीत राज्यात कें द्र , राज्य व राज्य अनतररक्त दहससा असे ममळून 
प्रनत घरकुल रु. ९५,०००/- इतके अनदुान ददले जाते. तसेच IAP ककीं वा LWE 
जजल्हे जसे चींद्रपूर, गडर्चरोली, भींडारा, गोंददया या जजल्हयातील लाभार्थयांना प्रनत 
घरकुल रु. १,००,०००/- इतके अनदुान ददले जाते. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) होय. 
     मा.ग्राम पवकास मींत्ी व मुख्य कायफकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद, चींद्रपूर 
याींना पींचायत सममती, कोरपना अींतगफत इींददरा आवास योजनेतील बाींधकाम व 
अननयममततेच्या कामाची चौकशी करणयाबाबत पत्व्यवहार प्राप्त झालेला आहे. 
(६) होय, श्री.आबीद अली, अध्यक्ष, तालुका कॉ ींगे्रस कमे्ी (आय), कोरपना याींनी 
पींचायत सममती, कोरपना अींतगफत १२ गावातील घरकुल लाभार्थयांच्या 
बाींधकामामध्ये झालेली अननयममतता व गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करणयाकररता 
दद.३०.९.२०१५ रोजी ददलेल्या ननवेदनानुसार चौकशी करणयात आली असून एकूण 
रु.५,६४,३८८/- इतके मींजूर अनदुानाच्या मयाफदेत परींतु बाींधकामाच्या ्प्प्यापवूी 
ज्यादा अनदुान ददलेले असून झालेल्या अननयममततेबाबत सींबींर्धत अर्धकारी व 
कमफचारी याींचेवर प्रशासकीय कायफवाही प्रसतापवत आहे.   

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

राज्यािील अांगणिाडयाांमध्ये स्िच्छिागहृाांचा अभाि असल्याबाबि 
  

(४८) *  २९५३५   श्री.तनिेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १ लाख ८ हजार अींगणवाड्याींपैकी ४९ हजार ४४७ अींगणवाडी 
कें द्रामध्ये सवच्छतागहेृ नसल्याची बाब माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अींगणवाडी कें द्रामध्ये सवच्छतागहृाींचे बाींधकाम करणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) अद्याप कायफवाही झाली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) एकाजत्मक बाल पवकास सेवा योजनेअींतगफत राज्यामध्ये 
एकूण ९७४७५ अींगणवाड्या कायफरत आहेत. सदर अींगणवाडी कें द्रापकैी ६८४९० 
अींगणवाडी कें द्राींना शौचालयाची सुपवधा उपलब्ध आहे. उवफरीत २८९८५ अींगणवाडी 
कें द्राींना शौचालयाची सुपवधा उपलब्ध नाही. 
(२) २८९८५ अींगणवाडी कें द्राींसाठी शासकीय जागा उपलब्ध करुन घेणयासाठी 
जजल्हा व प्रकल्प सतरावरुन पाठपुरावा करणयात येत आहे. सदर अींगणवाडी 
कें द्रासाठी जागा उपलब्ध झाल्यानींतर अींगणवाडी कें द्राच्या मींजूर आराखड्याप्रमाणे 
रु.६.०० लाख या खचफ मयाफदेत अींगणवाडी कें द्राचे बाींधकाम करणयात येते. या 
बाींधकामामध्ये अींगणवाडी कें द्रासाठी पपणयाच्या पाणयाची व शौचालयाच्या 
सुपवधेचा प्रामुख्याने समावेश करणयात आलेला आहे. सदर आराखड्याप्रमाणे  
अींगणवाडी कें द्राचे बाींधकाम पुणफ करुन घेणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लाांजा िालुक्यासह रत्नाधगरी जजल््यािील अपूणाविस्थेि  
असलेल्या धरणाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणयाबाबि 

(४९) *  ३८९२६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लाींजा (जज.रत्नार्गरी) तालुक्यातील जलसींपदा पवभागाच्या अतींगफत सुरु 
असलेल्या धरणाींच्या कामासाठीचा ननधी पवदभफ मराठवाड्याकड ेवळपवणयात आला 
असल्यामुळे लाींजा तालुक्यातील धरणाींची कामे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार लाींजा तालुक्यासह रत्नार्गरी जजल्हयातील अपूणफ 
असलेल्या धरणाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देऊन धरणाींचे काम पूणफ करणयाबाबत 
शासनाने काय कायफवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(३) सन २०१४-१५ या वषाफत रत्नार्गरी जजल्हासाठी रु. २६३४३ लक्षचा ननयतव्यय 
मींजुर झाला असुन रु.१९८०० लक्ष इतका ननधी पवतरीत  झाला आहे. तसेच सन 
२०१५-१६ या वषाफत रत्नार्गरी जजल्हासाठी  रु.१०७०१ लक्षचा ननयतव्यय मींजुर 
असुन माहे-नोव्हेंबर २०१५ अखेर ४४५७.६३ लक्षचा ननधी पवतरीत  झाला 
आहे.    
(४) राज्याची  आथोपायाची जसथती व मा. राज्यपाल महोदयाींचे ननदेश यानुसार 
ननधी उपलब्ध करून योजनेची कामे पूणफ करणयाचे ननयोजन आहे. 

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

 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य असभयाना अांिगवि किशोरियीन मुलीांचे आरोग्य 

विषयि मागवदशवि सशबबर प्रत्येि गािाि घेणयाबाबि 
  

(५०) *  ३४७०७   श्री.प्रिापराि धचेलीिर (लोहा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयाना अींतगफत ककशोरवयीन मुलीींचे आरोग्य 
पवषयक मागफदशफक मशबबर प्रत्येक गावात घेणे अत्यावश्यक आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जजल्हयासाठी वरील योजनेंतगफत  ४८ लक्ष रुपयाींचा ननधी 
उपलब्ध झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड  जजल्हयातील ग्राम मशबबरे न घेता केवळ कागदावर 
बनाव् ग्रामसथ व मशबबरे दाखवून लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार नाींदेड जजल्हा 
पररषदेच्या सींबींर्धत अर्धकाऱयाींनी केला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून  आले व त्यानुसार सींबींर्धताींपवरुध्द 
कोणती कारवाई करणयात  आली वा येत आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयान या कें द्रपुरसकृत योजनेअींतगफत 
राज्यामध्ये राषरीय ककशोर सवासर्थय कायफक्रम राबपवणयात येतो. नाींदेड 
जजल्हयामधील सन २०१४-१५ मध्ये १५३५ पकैी १०२५ गावाींमध्ये मशबबरे घेणयात 
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आली असून त्यासाठी मींजरू ३९.७० लक्ष पैकी २५.२५ लक्ष खचफ झाला. सन 
२०१५-१६ मध्ये कें द्र शासनाने प्रकल्प आराखड्यामध्ये नाींदेड जजल्हयातील १६० 
गावाींसाठी रु.३.८४ लक्ष रक्कम मींजूर केली असून सदर गावाींमध्ये मशबबरे 
आयोजजत करणयाची कायफवाही सुरु आहे. कें द्र शासनाकड े पाठपवणयात येणाऱया 
पुरवणी प्रकल्प आराखड्यात नाींदेड जजल्हयातील उवफररत गावाींचा समावेश 
करणयात आला आहे. सदर प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
मानिि (जज.परभणी) येथील शासिीय जागा ेोटे दस्िऐिज 

 ियार िरुन बळिाविणयाचा प्रयत्न िेल्याबाबि 
  

(५१) *  ३५०२०   श्री.अजुवन ेोििर (जालना) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानवत (जज.परभणी) येथील शासकीय जुन्या नागरी दवाखान्याींच्या 
इमारतीच्या पूवफ बाजचूी मोकळी जागा व त्या लगत असलेली नगरपररषदेची 
मोकळी जागा या दोन्ही शासकीय जागा ज्याींची बाजार मूल्य ककीं मत ५ को्ीची 
असून सदरील जागेचे मुींजाजी बाळाजीराव भालेपा्ील अध्यक्ष सवामी पववेकानींद 
मशक्षण प्रसारक मींडळ, पाथरी याींना सन २०१२ मध्ये र्क्त ५ लाखाींचे खरेदीखत 
करुन घेऊन ती शासकीय जागा बळकावणयाचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रार 
श्री.नींदलाल मींत्ी याींनी माहे सप् े्ंबर २०१५ च्या सुमारास सींबींर्धत अर्धकाऱयाींकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ही जागा खरेदी करताींना खो्े दसतऐवज तयार करणयात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) चौकशीनुसार सींबींर्धत दोषी व्यक्तीींवर व अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करणयात येत आहे, 
(५) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     मानवत येथील जुन्या नागरी दवाखान्याची इमारत सवामी पववेकानींद 
मशक्षण प्रसारक मींडळ पाथरी याींना जजल्हा पररषद, याींनी गैरमागाफने ददल्यानींतर 
इमारत २० वषफ वापरुन जजणफ केल्याबाबत सींसथेकडून ५१ लाख रुपये नुकसान 
भरपाई घेणयात यावी व १९९४ मध्ये भोगव्ादार म्हणनू मालमत्ता रजजस्र 
मध्ये नाव लावनू घेतल्याबाबत सींसथाचालकावर र्ौजदारी गुन्हा दाखल 
करणयासींदभाफत श्री.नींदलाल मींत्ी याींनी ददनाींक ३०.७.२०१५ रोजी तक्रार केली आहे. 
(२) नाही. 
(३) मानवत, जज.परभणी येथील जनु्या नागरी दवाखान्याची जागा सवामी 
पववेकानींद मशक्षण प्रसारक मींडळ, पाथरी च्या मानवी येथील कन्या शाळेत 
ददनाींक ४.६.१९९४ रोजी ददलेल्या जागा प्रकरणात जजल्हार्धकारी याींनी उप 
पवभागीय अर्धकारी, पाथरी याींच्यामार्फ त चौकशी केली आहे. या चौकशी 
अहवालानुसार जजल्हार्धकारी याींनी सदर सींसथेला जागेतनू ननषकासीत करणयाचे 
आदेश पारीत केले आहेत. त्या अनषुींगाने जजल्हा पररषद, परभणी याींनी सदरील 
मशक्षण सींसथेस जागा ररकामी करुन देणयाबाबत वेळोवेळी नो्ीसा बजावल्या 
आहेत त्यानुसार सींसथेने ददनाींक ३.७.२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये शाळा सथलाींतरीत 
करुन जजल्हा पररषदेची जनुी नागरी दवाखान्याची जागा ररकामी केली असून 
जागा जजल्हा पररषदेच्या ताब्यात आहे. 
(४) नगर पररषदेतील रेकॉडफमध्ये ननयमबाहय भोगव्ादार नोंद घेणयापवषयी 
कायफवाहीची बाब नगर पररषद, मानवत याींच्यासतरावर अपेक्षक्षत आहे. 
(५) सींबींर्धत नाही. 

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

मराठिािा विभागािील जलसांपदा विभागाि दरपत्रिािर  
िोटीांची सौरयांत्र बसविल् याबाबि 

  

(५२) *  २८९७५   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठवाडा पवभागातील औरींगाबाद येथे मराठवाडा पा्बींधारे 
पवभागात ई े्ंडररींगला बाजूला सारून १ को्ी रुपयाींचे दरपत्कावर सौरयींत् 
बसपवले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने काढलेल्या ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१४ च्या धोरणानुसार 
३ लाखापेक्षा जासतीच्या कामाची ननपवदा मागपवणे, या ननणफयाला डावलून हा 
ननणफय महामींडळाच्या अर्धका-याींनी घेऊन सन २०१५ मध्ये कामाला सुरुवात 
करून ठेकेदारानीच मोबदला घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील सौरयींत् बसपवणयासाठी ई े्ंडररींगद्वारे ननपवदा का 
मागपवणयात आल्या नाही त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच उक्त प्रकरणात शासनाने चौकशी केली आहे काय व  चौकशीअींती 
काय आढळून आले, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. धगरीष महाजन : (१), (२), व (३) अींशत: खरे आहे. 
    सदर प्रकरणी ई- े्ंडररींग पध्दतीचा अवलींब न करता महाराषर ऊजाफ 
प्रार्धकरण (MEDA) च्या दर करारानुसार कायाफरींभ आदेश ददले आहेत. 
    तथापप हे आदेश ददनाींक ३०.३.२०१२ चे आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सामाजजि िनीिरण विभागाांिगवि (िा.िुमसर, जज.भांिारा) िम्पा योजनेिनू 
दिुफी ििृ लागििीच्या मजरुाांच्या मजुरीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५३) *  ३९१६९   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक वनीकरण पवभाग भींडारा, तालुका तमुसर अींतगफत कम्पा योजनेतनू 
आींबागड ते बपेरा रसता दतुर्ी वकृ्ष लागवड–१३ मधील २.०० ककमी मजुराींची 
सींरक्षण कामाची मजुरी न देता दसुऱया मजुराच्या नावावर मजुरीची रक्कम घेवनू 
गैरव्यवहार केल्याचे ददनाींक २४ जनू, २०१४ रोजी ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकरणी अजफदाराने तक्रार करून दीड वषाफचा कालावधी लो्ूनही 
अजाफसींदभाफत चौकशी सुद्धा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) प्रकरणाची चौकशी केली आहे. 
(३) श्री.डी.जी. चौधरी तत्कालीन सेवाननवतृ्त लागवड अर्धकारी याींनी ६ बोगस 
मजुराींचे नावाने रु.१०२२३२/-  मजुरी पवतरीत केल्याचे प्रमाणके नामींजूर करणयात 
आली असून, सदर रक्कम शासनाच्या नतजोरीत जमा करणयाचे आदेश देणयात 
आलेले आहेत.      
     श्री.डी.जी.चौधरी व त्याींचे अर्धपत्याखालील तत्कालीन लागवड कोतवाल 
सकृतदशफनी दोषी आढळल्याने त्याींचेपवरुध्द कायफवाही प्रसतापवत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना येथील जजल्हा सामान्य रुग्णालयाि िोळे िपासणीच्या  
यांत्रसामुग्री विनािापर पिून असल्याबाबि 

  

(५४) *  ३५०२७   श्री.अजुवन ेोििर (जालना) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना येथील जजल्हा सामान्य रुग्णालयात डोळे तपासणयासाठी करोडो रुपये 
खचफ करुन डोळे तपासणीच्या उपलब्ध करुन देणयात आलेल्या यींत्सामुग्री 
पवनावापर पडून असल्याचे नुकतेच माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उपरोक्त रुग्णालयात रुग्णसेवा देत असताींना येथील वदै्यकीय 
अर्धकाऱयाींपवषयी अनेक तक्रार येत असून ओपीडीच्या वेळेत काही डॉक््र 
उपलब्ध नसल्याचेही ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील गैरकारभाराची चौकशी करणयात 
आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱया व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करणयात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     जजल्हा सामान्य रुग्णालय, जालना येथील नेत् पवभागात उपलब्ध करुन 
देणयात आलेल् या यींत्सामुग्रीद्वारे माहे ऑक््ोबर, २०१५  अखेर पढुीलप्रमाणे 
रुग्णतपासणी करणयात आली आहे. जव्हजन ड्रम-२१६९, रायलसे्-११३४, 
जसल्लॅम्प-४७८५, यागलेझर-८०, पेररमम्र-४५ तसेच येथे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
अखेर एकूण ५९३१ मोती बबींद ूशसत्कक्रया करणयात आल्या आहेत. 
(२) जजल्हा सामान्य रुग्णालयात येथे रुग्णसेवा देत असताना येथील वदै्यकीय 
अर्धकारी ओपीडीच्या वेळेत हजर नसल्याचे ननदशफनास आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
 
  
विधान भिन :   िॉ. अनांि िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
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