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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०७ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १६, 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 - १३१ 
------------------------------- 

  
रायगि जजल््यािील बाळगांगा ससांचन प्रिल्पाच्या तनविदा प्रकियेपासून  

ठेिेदाराांची बबले मांजूर िरण्यादरम्यान झालेली अतनयसमििा 

(१) *  २८८३१   अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.सुतनल राऊि (वििोळी), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमि), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव), श्री.रुपेश म् हात्रे 
(सभिांिी पूिव), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण पा्बींधारे महामींडळाींतगगत येणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील बाळगींगा ससींचन 
प्रकल्हपाच्या घो्ाळ्यातील कीं त्रा्दार एफ.ए.कन््रक्शन या कीं पनीला रु.२५ को्ी वा 
त् यापेषा ा िकधक ंकीं मतीची कामे समळयायासा स सींशया्पद ददलेल्हया 'ि' वगग दिागची 
न्ती हेतूपुर्सर गहाळ करयायात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, बनाव् कागदपत्रे व चुकीच्या पध्दतीने सदर कीं पनीस 'ि' वगग बहाल 
करयायात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) िसल्हयास, या प्रकरणासह ९२.६३ को्ी रुपयाींच्या घो्ाळ्यात तत्कालीन 
कायगकारी िसियींता तसेच िन्य ंकती व कोणकोणत्या व्यक्ती दोषी आहेत. 
(४) िसल्हयास, सदर दोषीींवर काय कारवाई करयायात आली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  हे खरे नाही.  
(२)  हे खरे नाही. 
(३) पोलीस िकधषा क, लाचलुचपत प्रततबींधक वविाग,  ाणे याींना बाळगींगा 
प्रकल्हपाच्या तनवीदा प्रक्रीयेपासुन  ेकेदाराींची बबले मींिुर करयायादरम्यान झालेल्हया 
ितनयसमततमेध्ये खालील व्यक्ती दोषी आढळल्हया आहेत. 
     (१) कगरीष गोपाळराव बाबर, तत्कालीन कायगकारी सींचालक, कोकण पा्बींधारे 
वविाग, ाणे (सेवातनवतृ्त) 
     (२) बाळासाहेब िाऊसाहेब पाटील, तत्कालीन मुख्य िसियींता, कोकण प्रदेश 
मुींबई (सेवातनवतृ्त) 
     (३) रामचींद्र दगडु सशींदे, तत्कालीन िकधषा क िसियींता,  ाणे पा्बींधारे मींडळ, 
 ाणे. 
     (४) आनींदा पाींडुरींग काळुखे, तत्कालीन कायगकारी िसियींता, रायगड पा्बींधारे 
वविाग-१, कोलाड, जि.रायगड (सेवातनवतृ्त) 
     (५) रािेश चींद्रकाींत रर े, तत्कालीन उप िसियींता, पा्बींधारे वविाग, 
माणगाींव,जि.रायगड 
     (६) वविय रघुनाथ कास्, तत्कालीन शाखा िसियींता, पा्बींधारे वविाग, 
माणगाींव, जि.रायगड. 
     (७) फतहे मोहमींद िब्दलु्हला खत्री,  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार. 
     (८) तनसार फतहे मोहमींद खत्री,  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार 
     (९) श्रीमती िैतुन फतहे मोहमींद खत्री  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार 
     (१०) िबीद फतहे मोहमींद खत्री,  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार 
     (११) िाहीद फतहे मोहमींद खत्री,  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार  
(४) वरील दोषी व्यक्तीींववरुध्द पोलीस तनरीषा क, ॲन््ी करप्शन ब्युरो, ाणे याींनी 
ददनाींक २५.८.२०१५ रोिी कोपरी पोलीस  ायायात ( ाणे शहर पोलीस आयुक्तालय) 
गुन्हा नोंद क्र.१२३/२०१५, िारतीय दींड ववधान सींदहता कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२० (ब), १०९ सह लाचलुचपत प्रततबींधक कायदा सन १९८८ च ेकलम १३ (१) (सी) 
(डी) सह १३ (२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करयायात आला आहे. 
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     (१) सदर गुन्हयातील आरोपी क्र.५ रािेश चींद्रकाींत रर े, तत्कालीन उप 
िसियींता, पा्बींधारे वविाग, माणगाींव जिल्हहा-रायगड याींना दद.२५.८.२०१५ रोिी 
२३:२५ वािता ि्क करयायात येऊन त्याींची ददनाींक ३.९.२०१५ पावेतो पोलीस क््डी 
ररमाींड मींिूर होती. 
    (२) सदर गुन्हयातील आरोपी क्र.८ तनसार फतेह मोहमींद खत्री,  ेकेदार कीं पनीचे 
िागीदार याींना दद.२५.८.२०१५ रोिी २३:२० वािता ि्क करयायात येऊन त्याींची 
ददनाींक १.९.२०१५ पावेतो पोलीस क््डी ररमाींड मींिूर होती. 
    (३) सदर गुन्हयातील आरोपी क्र.६ वविय रघुनाथ कास्, तत्कालीन शाखा 
िसियींता, पा्बींधारे वविाग, माणगाींव, जि.रायगड, आरोपी क्र.१० िबीद फतेह 
मोहमींद खत्री,  ेकेदार कीं पनीच ेिागीदार, आरोपी क्र.११ िादहद फतहे मोहमींद खत्री, 
 ेकेदार कीं पनीच े िागीदार याींना दद.३.९.२०१५ रोिी १५:०५ वािता ि्क करयायात 
येऊन आरोपी क्र.६ याींची ददनाींक ९.९.२०१५ पावेतो पोलीस क््डी ररमाींड मींिूर व 
आरोपी क्र.१० व ११ याींची ददनाींक ८.९.२०१५ पावेतो पोलीस क््डी ररमाींड मींिूर 
होती. 
   वर नमूद ि्क करयायात आलेले सवग आरोपी सद्या न्यायालयीन को डीत िसून 
सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात वाटप करण्यात आलेल्या मायक्रोन्युट्रीएन्ट व राजगिरा धचक्िीचा  
पुरिठा िरणाऱ्या ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबि 

(२) *  २९६३९   अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला व बालकल्हयाण वविागामाफग त राज्यात ववशेषत: िहमदनगर, िळगाव, 
िमरावती आणण नींदरुबार या चार जिल्ह्याींच्या आददवासी वविागातील शाळाींमध्ये 
ववतरीत केलेली कचक्की खायायालायक नव्हती िशी कबुली राज्य शासनाने मुींबई उच्च 
न्यायालयाकड ेददली िसल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सदर तनषकृष् कचक्कीचा पुरव ा करणाऱ्या  ेकेदारावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(३) िद्याप कारवाई केली नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यात वा्प करयायात आलेल्हया मायक्रोन्युरीएन्् कचक्की व रािकगरा 
कचक्की बाबत िहमदनगर, िळगाव, िमरावती आणण नींदरुबार या चार जिल्ह्यात 
प्राप्त तक्रारीनुसार सींबींकधत उप मुख्य कायगकारी िकधकारी याींचकेडून चौकशी िहवाल 
मागववणे, सींबींकधत सीं्थेला कारणे दाखवा नो्ीस देणे, वेळोवेळी तक्रार प्राप्त  
कचक्की नमुने घेऊन शासकीय प्रयोगशाळा, NABL  मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा 
याींचकेड े तपासणीसा स पा ववणे व सींबींकधत तपासणी िहवाल प्राप्त करणे इत्यादी 
बाबतची कायगवाही वेळोवेळी करयायात आलेली आहे. 
     िहमदनगर जिल्ह्यातील प्रकल्हप कायागलयातून F.D.A. ने रािकगरा कचक्कीचे 
नमुने घेवून  राज्य प्रयोगशाळा पुणे याींचकेड ेतपासणीसा स पा ववले होत.े त्याींचकेडून 
कचक्की खायायास योग्य नसल्हयाचा िहवाल प्राप्त झाला होता. त्यानुषींगाने सींबींकधत 
पुरव ाधारक सीं्थेस कारणे दाखवा नो्ीस बिावयायात आली होती. सदर सीं्थेने 
F.D.A. कड े रेफरल लॅब माफग त पुन्हा नमुने तपासणीसा स िपील केले होत.े 
सीं्थेच्या िपील ििागनुसार F.D.A. ने रािकगरा कचक्कीचे नमुने गाजियाबाद येथे 
तपासणीसा स पा ववयायात आले होत.े त्याचा िहवाल प्राप्त झाला िसून सदर 
िहवालानुसार तीन नमुन्यापैकी दोन नमूने िन्न सुरषा ा मानके (पॅकेजिींग व 
लेबसलींग) तनयमन-२०११ च ेउल्हलघींन झाल्हयामुळे समथ्थाछाप (Misbranded) घोवषत 
केले आहे व एक नमूना प्रमाणणत घोवषत केला आहे. तसेच दद.१०/७/२०१५ च्या 
पत्रान्वये आयुक्त एकाजत्मक बाल ववकास सेवा येािना, नवी मुींबई याींनी रािकगरा 
कचक्कीचा यापुढील पुरव ा आिपासून तात्काळ थाींबववयायात यावा, िसे पुरव दार 
सीं्थेस कळवून तशा सूचना उपमुख्य कायगकारी िकधकारी (बा.क.)/बाल ववकास 
प्रकल्हप िकधकारी (नागरी) याींना ददलेल्हया आहेत. 

 
----------------- 
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परभणी येथे िकृ्षरोप खरेदीसाठी ग्रामपांचायिीांििून  

घेिलेल्या तनधीचा गैरिापर िेल्याबाबि 

(३) *  ३४३३९   िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाकडून नवीन वषृा ारोपण करयायासा स ग्रामपींचायतकडून तरेाव्या ववत्त 
आयोगाच्या तनधीपैकी ५० ्क्के वषृा रोप खरेदीसा स ग्ववकास िकधकारी व जिल्हहा 
पररषदेच े उपमुख्य कायगकारी िकधकारी (पींचायत) याींनी ग्रामसेवकाींमाफग त दमदा्ी 
करून परिणी तालुक्यात ७८ ग्रामपींचायतीकडून १८ लाख  ४९ हिार ८२० रुपयाींचे 
ववववध बँकेच ेधनादेश घेतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परिणी तालुक्यातील ७८ ग्रामपींचायतीकडून घेतलेली रक्कम वषृा ाची 
रोपे उपलब्ध नसलेल्हया दोन नसगरीना ददल्हयाचा धक्कादायक प्रकार तनदशगनास आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही करयायात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) ग्रामपींचायतीींनी शतको्ी वषृा  लागवडी करणेकररता 
लोकसींख्येएवढे वषृा  लागवडीचे उदिष् पूणग करयायासा स परिणी तालुक्यात एकूण ७८ 
ग्रामपींचायतीींनी वषृा रोप खरेदीसा स रु.१८,४९,८२०/- इतक्या रक्कमेच ेधनादेश ददलेले 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र्तुत प्रकरणामध्ये मुख्य कायगकारी िकधकारी, जिल्हहा पररषद याींच्या 
आदेशानुसार सींयुजक्तक चौकशी ससमती नेमली िसून या प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. 

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

 जजल्हा तनयोजन ससमिी सोलापूर अांिगवि सौरददिे खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 
  

(४) *  २८९३१   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  जिल्हहा तनयोिन ससमती सोलापूर िींतगगत सौरददव ेखरेदीसा स तनधी मींिूर केला 
िसतानाही ंकत्येक ग्रामपींचायतीींना सौरददवे समळाले नसल्हयाच ेतनदशगनास आले आहे, 
तसेच काही ग्रामपींचायतीींना समळालेले सौरददवे तनकृष् दिागच ेिसल्हयाचहेी तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाला िसल्हयाच े तनदशगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करून सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) नाही, तथावप सन २०१५-१६ या वषागत जिल्हहा तनयोिन 
ससमती सोलापूर याींच्याकडून रु. ५०.०० लाख तनधी मींिूर करयायात आला आहे 
डायरेक्टर िनरल, ऑफ सप्लाईि ॲन्ड डड्पोिल्हस, िारत सरकार, नवी ददल्हली, 
याींचकेडील दर पत्रकानुसार खरेदीची कायगवाही सुरु आहे, िद्याप पुरव ा आदेश 
ददलेला नाही, त्यामुळे सौर पथ ददवे समळाले नसल्हयाच ेव तनकृष् दिागच ेआहे िसे 
म्हणणे खरे नाही, 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िन विभाग माध्यमािुन दक्षक्षण उमरेि (जज.नागपूर) िनपररक्षेत्राि मौजा चानोडा येथे 

लागिि िरण्याि आलेल्या रोपिनाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(५) *  ३२२९७   िॉ.अतनल बोंि े (मोशी), िॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्िर) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वन वविाग माध्यमातुन दक्षषा ण उमरेड (जि.नागपूर) वनपररषा ेत्रातील मौजा 
चानोडा येथे लागवड करयायात आलेल्हया रोपवनात मो ा गैरव्यवहार झाल्हयाची तक्रार 
वन कामगार सींघ्नेने मुख्य वन सींरषा क याींचकेडे ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या तक्रारीनुसार दक्षषा ण उमरेड वनपररषा ते्रातील चानोडा येथे १७२ 
हेक््र षा ेत्रात करयायात आलेल्हया रोपवनाच्या कामात ्थातनक मजूराींऐविी बाहेरील 
राज्यातुन मजूर आणुन त्याना कमी दराने मजूरी देवून मो ा गैरव्यवहार करयायात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याप्रकरणी काय कारवाई करयायात आली आहे, 
(४) िद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय 
(२) दक्षषा ण उमरेड वन पररषा ेत्रातील चानोडा येथे १७२ हे.  षा ेत्रात करयायात आलेल्हया 
रोपवनाच्या कामात ्थातनक मिूराींची सींख्या कमी िसल्हयाने व  काम पूणग होणे 
गरिेच े िसल्हयाने बाहेरील मिूराींकडूनही कामे करून घेयायात आली. कामावर 
िसलेल्हया मिूराींना मींिूर रोिींदारी दरापेषा ा कमी दराने मिूरी िदा केल्हयाचे 
तनदशगनास आले आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी वविागीय वन िकधकारी (दषा ता) याींच्या िध्यषा तखेाली 
चौकशी ससमती नेमून प्रकरणाची सखोल चौकशी करयायात आली. चौकशी ससमतीच्या 
िहवालाच्या आधारे सकृतदशगनी िबाबदार िसलेल्हया ८ िकधकारी/कमगचारी 
याींच्याववरुध्द सश्तिींगाची कारवाई करयायाच े ववचाराधीन आहे. सद्यज्थतीत ४ 
िकधकारी/कमगचारी याींना तनलींबबत करयायात आले आहे. 

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

पांिप्रधान ग्रामसिि योजनेच्या धिीिर राज्याि  
मुख्यमांत्री ग्रामसिि योजना राबविण्याबाबि 

(६) *  २८३४८   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.मधुिरराि चव्हाण (िुळजापूर), 
श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािूर ग्रामीण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांिूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश 
लाि (िजवि), श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण 
पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.असमि झनि 
(ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.हनुमांि िोळस 
(माळसशरस), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू 
(अचलपूर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या धतीवर राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना 
राबववयायाचा तनणगय माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये राज्य शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या योिनेमध्ये पदहल्हया ्प्प्यात ंकती ंकलोमी्र लाींबीच्या र्त्याींची 
कामे करयायात येणार आहेत, व कोणकोणत्या जिल्ह्यात ही योिना राबववयायात 
येणार आहे, 
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(३) िसल्हयास, या कामासा स ंकती खचग येणार िसून योिनेच ेकाम केव्हापयतं पूणग 
करयायात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) या योिनेंतगगत नवीन िोडणी ७३० ंक.मी. व र्ता दिोन्नतीसा स 
३०,००० ंक.मी. लाींबीवर काम करयायात येणार आहे. नवीन िोडणी िींतगगत दरवषी 
१४६ ंक.मी.तर दिोन्नती िींतगगत पदहल्हया ्प्प्यात २००० ंकलोमी्र लाींबीवर काम 
करयायाच े तनयोिन आहे. पुढील ४ वषागत उवगररत लाींबीवर ्प्प्या्प्यात काम 
करयायात येईल. ही योिना िन्य कोणत्याही योिनेमध्ये समावेश नसलेल्हया 
र्त्याींच्या बाबतीत राज्यातील सवग जिल्हहयातील ग्रामीण िागात  राबववयायात येणार 
आहे. यासा स साधारणत: रुपये ३२१६ को्ी इतका तनधी दरवषी आवश्यक आहे. ही 
योिना कायागन्वीत करयायासा स जिल्हहा ्तरावर पालक़मींत्री याींच्या िध्यषा तखेाली 
ससमती ्थापन करयायाची कायगवाही सुरु आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार पद तनसमगतीची 
व इतर कायगवाही सुरु आहे. सदर कायगवाही पूणग होताच योिनेची प्रत्यषा  
िींमलबिावणी करयायाच ेप्र्ताववत आहे.    

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

जालना जजल् ्याि िोल्हापूरी बांधाऱ्यािर बसविण्याि आलेले  
लोखांिी दरिाजे चोरीस गेल्याबाबि 

  

(७) *  ३३५८०   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्ह ्यात कोल्हहापूरी बींधाऱ्यावर बसववयायात आलेले सुमारे दोन को्ी 
रुपये ंकीं मतीची तीन हिार लोखींडी दरवािे बेपत्ता िसल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याप्रकरणी ्थातनक पोसलस ्थानकात गुन्हा दाखल करयायात आला 
आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याप्रकरणी आतापयतं ंकती िणाींवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) िद्याप कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
    िालना लघुससींचन (िलसींधारण) वविागामाफग त पूणग करयायात आलेल्हया एकूण 
८७ कोल्हहापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्यापैकी ३९ कोल्हहापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याींना एकूण 
१४८१ दरवािे उपलब्ध नसल्हयाच ेप्राथसमक पहाणीत तनदशगनास आलेले आहे. िालना 
लघु पा्बींधारे (जिल्हहा पररषद) वविागामाफग त पूणग करयायात आलेल्हया १८९ कोल्हहापूरी 
पध्दतीच्या बींधाऱ्यापैकी १२८ बींधाऱ्याींच े३६१७ लोखींडी दरवािे उपलब्ध नाहीत. 
     लघुससींचन (िलसींधारण) व जिल्हहा पररषद पा ी्ंबधारे वविाग िालनाच ेएकूण 
५०९८ दरवािे उपलब्ध नाहीत. 
(२) एकूण उपलब्ध नसलेल्हया ५०९८ दरवाज्यापैकी २२५ दरवािे चोरीस गेल्हयाबाबत 
्थातनक पोसलस ््ेशनमध्ये गुन्हा दाखल करयायात आला आहे.  १७ कोल्हहापूरी 
बींधाऱ्याींच े ७१८ दरवािे गहाळ झालेबाबत पोसलस ््ेशनमध्ये तक्रार नोंदववयायात 
आली आहे.  गुन्हा िद्याप दाखल नाही. एकूण ४११ दरवािे ददनाींक १७ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोिीच्या पुरात वाहून गेलेले आहेत.  उवगररत उपलब्ध नसलेल्हया ३७४४ 
दरवाज्याींचा शोध घेयायासा स वविागीय कायागलयीन ्तरावर प्रयत्न सुरु िसुन िींतीम 
तनषकषाग नींतर गुन्हे नोंदववयायाची कायगवाही सींबींकधत वविागामाफग त करयायात येणार 
आहे. 
(३) चोरी गेलेल्हया दरवाज्याबाबत सींबींधीत पेासलस ््ेशनकडून कायगवाही सुरु आहे. 
गहाळ व वाहून गेलेल्हया दरवाज्याबाबत शोध व चौकशी प्रंक्रया सींबींकधत 
वविागामाफग त चालू आहे. 
(४) कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 

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

राज्यािील २९ लाख अपांग व्यक्िीांिि ेअपांगत्िाच ेप्रमाणपत्र नसल्याबाबि 
  

(८) *  २९६५९   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव), 
श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पूिव), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे २९ लाख िपींग व्यक्ती िसून त्याींच्याकड ेिपींगत्वाच ेप्रमाणपत्र 
नसल्हयाने त्याींना ववववध शासकीय योिनाींचा लाि समळत नसल्हयाच े ददनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सावगितनक आरोग्य वविागाने सदरहू बाब लषा ात घेवून आगामी दोन 
वषागत १० लाख िपींगाना िपींगत्वाच ेप्रमाणपत्र देयायाची योिना हाती घेतली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या िपींगत्वामध्ये कोणकोणत्या आिाराींचा समावेश करयायात येणार 
आहे, 
(४) िसल्हयास, सदर योिनेची सुरुवात शासनाने केली आहे काय, नसल्हयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) नाही, िशा आशयाची तक्रार िथवा तनवेदन ददनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास प्राप्त झालेले नाही. राज्यात ददनाींक 
३.१२.२०१२ पासून सींगणकीय प्रमाणपत्र देयायास सुरुवात केली िसून आतापयतं 
३,१०,०३० व्यक्तीींनी िपींगत्व प्रमाणपत्रासा स नोंदणी केली िसून त्यापैकी २,३०,०३० 
व्यक्तीींना िपींगत्व प्रमाणपत्र ववतरीत करयायात आले आहे. 
     िुन्या प्रमाणपत्राींची वैधता सींपेपयंत नवीन सींगणकीय प्रमाणपत्र घेयायाची 
आवश्यकता नाही. तथावप वैधता सींपल्हयानींतर नूतनीकरण करताींना सींगणकीय 
प्रामणपत्र देयायात येत.े 
(२) राज्यात सद्यज्थतीत ४३ रुग्णालयाींमधून सींगणकीय िपींगत्वाच े प्रमाणापत्र 
देयायात येत िसून प्रत्येक जिल्ह्यात आणखी १ त े२ रुग्णालयाींमध्ये सदर सुववधा 
उपलब्ध करुन देयायाची बाब ववचाराधीन आहे. 
(३) यामध्ये शाररररक ववकलाींगता, श्रवणदोष, मानससक आिार, मतीमींद व िींधत्व 
या प्रकारच्या िपींगत्वाींचा समोवश आहे. 
(४) नाही, याबाबतचा प्र्ताव सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य वविागास सादर 
करयायात आला आहे. त्या वविागाने मींिुरी ददल्हयानींतर कायागजन्वत होईल. 

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

राजीि गाांधी जीिनदायी योनजेिांगवि कििनी वििारग्रस्ि रुग्णाांसाठी िरण्याि 
येणाऱ्या िायलेससस या उपचाराचा समािेश िरण्याबाबि 

(९) *  ३२१३४   श्री.सुतनल सशांदे (िरळी), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) रािीव गाींधी िीवनदायी योनिेतींगगत ंकडनी ववकारग्र्त रुग्णाींसा स करयायात 
येणाऱ्या डायलेससस या उपचाराचा समावेश करयायाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, १० हिार रुपये तनवतृ्ती वेतन घेणाऱ्या ज्येष  नागरीक तसेच सामान्य 
नागरीकास मदहना २० हिार रुपये डायलेससस उपचारासा स िरणे आकथगकदृष्या 
त्याच्या आवाक्याबाहेर िसल्हयाने त्याींना ददलासा देयायासा स डायलेसससचा सदरहू 
योिनेत समावेश करयायाच्या दृष्ीने िद्याप शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(३) िसल्हयास, सदरहू योिनेत डायलेसससचा समावेश करयायाकरीता ंकती कालावधी 
िपेक्षषा त आहे, 
(४) नसल्हयास, उक्त प्रकरणी होत िसलेल्हया ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) डायलेससस ही उपचार पध्दती रािीव गाींधी िीवनदायी 
आरोग्य योिनेच्या ९७१ उपचार पध्दतीत िींतिूगत िसुन आतापयतं १७४२२ रुग्णाींनी 
डायलेससस वरील उपचार घेतले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बोरी-सलगरा (िा.जज.लािूर) येथे दोन ससमेंट बांधाऱ्याांना  
गळिी लागून बांधारा िाहून गेल्याबाबि 

(१०) *  २९६४५   श्री.असमि विलासराि देशमुख (लािूर शहर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरी-सलगरा (ता.जि.लातूर) येथे िलससींचन वविागाकडून सन २०१५ मध्ये २० 
लाख रुपये खचुगन दोन ससमें् बींधारे बाींधयायात आले, उक्त बींधाऱयाांना गळती 
लागल्हयाच े वतृ्त प्रससध्द होताच त्याची डागडुिीही करयायात आली, परींतु तद्नींतर 
झालेल्ह या पावसात हा बींधारा वाहून गेल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई 
करयायात आली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. हे खरे नाही. 
     तथावप, ्प्पा-३ कायगक्रमाींतगगत बोरी सलगरा ता.लातूर येथील दोन ससमें् 
नाला बाींध पैकी ससमें् नाला बाींध क्रमाींक २ च्या बािूच्या तीराचा िू्तर हा मऊ 
मातीचा िसल्याने दद.२३.९.२०१५ रोिी पायायाचा तनसगग िा्तीचा झाल्हयाने ससमें् 
बींधाऱ्याींच्या बाहेरील सदर िू्तर सस्खलनासह (Out Flanking) वाहून गेलेला होता. 
(२) व (३) होय. 
     उप वविागीय िकधकारी, लातूर व कायगकारी िसियींता, लातूर, पा्बींधारे वविाग 
क्रमाींक २ लातूर याींची ससमती नेमून तपासणी करयायात आली आहे. 
     या तपासणीत ससमें् नाला बींध क्रमाींक २ च्या बािूच्या तीराचा िू्तर हा 
नैसकगिेकररत्या मऊ मातीचा िसल्हयाने व दद.२३.९.२०१५ रोिी या िागात िततवषृ्ी 
झाल्हयाने पायायाच्या तनसगागमुळे बाींधाच्या बाहेररल बािूने करयायात आलेले िरावकाम 
िसलेला मऊ िू्तर सस्खलनासह (Out Flanking) वाहून गेला िसल्हयाचा तनषकषग 
काढयायात आलेला आहे. 
     वाहून गेलेला िराव हा माती कामाचा िाग कीं त्रा्दाराकडून ्वखचागने पूवगवत 
करुन घेयायात आलेला िसून ससमें् बींधारा आिसमतीस सुज्थतीत िसून 
सींकल्हपनानुसार पाणीसा ा करयायास सषा म आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जलसांपदा विभागाि िापरल्या जाणाऱ्या गाड्याांच्या   
पेरोल-डिझलेमध्ये होि असलेला गैरव्यिहार 

(११) *  ३२०६६   श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांि), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलसींपदा व पा्बींधारे वविागाच्या वाहनाींवर िसणारे चालक, त्यामध्ये िरयायात 
येणारे डडझले व पेरोल कीं त्रा्ावर घेयायात आलेल्हया गाड्या याचा तपशील तातडीने 
सादर करयायाच ेआदेश माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान मा. मींत्री महोदय 
याींनी देऊनही सहा मदहने होऊन गेल्हयानींतर मादहती न समळाल्हयाने मा. मींत्री 
महोदयाींनी सवग िकधकाऱ्याींना पुन:श्च मादहती सादर करयायाच े आदेश ददनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ददल्हयाची बाब तनदशगनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्हयास, मींत्री महोदयाींनी वारींवार साींगूनही िकधकारी मादहती देत नसल्हयाच े
तनदशगनास  येऊनही सींबींधीत िकधकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करयायात 
आली वा येत आहे,  
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(३) सदर मादहती सादर करयायाच ेआदेश कोणत्या िकधकाऱ्याींना यापूवी ंकती वेळा 
ददले होत ेव त्याींनी मादहती सादर करयायास झालेल्हया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे, ददनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी याांबत्रकी 
वविागाकडील वाहानाबाबतची आढावा बै क मा. मींत्री (िलसींपदा) याींचे 
िध्यषा तखेाली आयोजित केली होती, बै कीच ेइततवतृ्तानुसार िनुपालन िहवाल मे 
व िून २०१५ तध्ये सादर करयायात आला होता, यानींतर ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी मा. मींत्री (िलसींपदा) याींचकेडून िकधक तपशील मागववयायात आला, 
(२) सींबींकधत िकधषा क िसियींता याींनी बै की दरम्यान िपूणग मादहती सादर केल्हयाने 
तसेच मादहती देयायास ववलींब केल्हयाने त्याींना मुख्य िसियींता (याींबत्रकी) याींच ेददनाींक 
३१ माचग, २०१५ च्या गोपनीय पत्रान्वये समि देयायात आली आहे, 
(३) शासन पत्र ददनाींक १० माचग, २०१५ िन्वये बै कीच्या इततवतृ्ताचा िनुपालन 
िहवाल मागववयायात आला होता, त्याबाबतची मादहती मुख्य िसियींता (याीं)  नासशक 
याींनी त्याींच्या ददनाींक १९ माचग, २०१५ व ददनाींक १० माचग, २०१५ च्या पत्रान्वये 
मादहती शासनास सादर केली आहे, 
तसेच शासन पत्र ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ िन्वये मागववयायात आलेली िकधकची 
मादहती मुख्य िसियींता (याीं) नासशक याींच्या ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केली आहे, परींतु सदर मादहतीमध्ये आवश्यक बाबीींचा 
उहापोह होणेच्या दृष्ीने शा.पत्र ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१५ िन्वये मादहती पुन्हा 
मागववयायात आली आहे, सदर मादहती िद्याप िप्राप्त आहे. 

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

  
बबबटयाांच ेमानिी िस्त्याांिर होणारे हल्ले तनयांत्रीि िरण्यासाठी तनफाि िालुक्यािील 

िीन विभागाि विभागलेले िनक्षेत्र एिाच विभागािि ेिगव िरणेबाबि 
  

(१२) *  २८५०६   श्री.अतनल िदम (तनफाि) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तनफाड तालुक्यातील (जि.नासशक) बबब्याींचा मानवी व्त्याींवर होणा-या 
हल्हल्हयात लाषा णीक वाढ होऊन िनुक्रमे ददनाींक ९ व ११ ऑग््, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास दोन बालकाींचा मतृ्यु झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, हल्हले तनयींत्रित करयायासा स तनफाड तालुक् यातील तीन वविागात 
वविागलेले वनषा ेत्र वन्यिीव वविागाकड े वगग करयायाबाबतच े तनवेदन ्थातनक 
लोकप्रतततनधीनी ददनाींक २५ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.वने मींत्री याींना 
ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबत कोणती कायगवाही करयायात आली वा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नासशक जिल्ह्यातील तनफाड तालुक्यातील मौि े
चापडगाींव येथे ददनाींक ०८.०८.२०१५ रोिी कु. ववकी शाींताराम वप े वय वषग १० या 
मुलाचा व मौिे सशींगवे येथे ददनाींक ११.०८.२०१५ रोिी कु. ददपाली बाळकृषण को े 
वय वषग ६  या मुलीचा बबब्याच्या हल्हल्हयात मतृ्यू झाला आहे. 
(२) बबब्याचा बींदोब्त करयायासा स तनफाड येथे ्वतींत्र वनपररषा ेत्र कायाालय करावे 
िशा आशयाच ेतनवेदन ्थातनकाींनी ददनाींक ०१.०९.२०१५ रोिी मा. मींत्री (वने) याींना 
ददले आहे. 
(३) तनफाड तालुक्याच ेिल्हप वनषा ेत्र पहाता तनफाड येथे ्वतींत्र कायागलय सुरु करणे 
योग्य होणार नाही तथावप तनफाड तालुक्याच ेसींपूणग षा ेत्र एकाच वन वविागाकड ेवगग 
करयायाबाबत ववचाराधीन आहे. 

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

पुणे येथे िरण्याि आलेल् या शासिीय सिेक्षणाि सुमारे ९२ हजार घराांमध् ये 
िैयजक्िि स् िच् छिागहृ व ६९ झोपडपट्टयाांमध्ये शौचालये नसल् याबाबि 

  

(१३) *  ३६८१७   श्रीमिी मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे करयायात आलेल्ह या शासकीय सविेषा णात सुमारे ९२ हिार घराींमध् ये 
वैयजक्तक ् वच् छतागहृ नसल्ह याची बाब समोर आली आहे तर िद्यापही शहरातील 
६९ झोपडप्याींमध् ये २२० द काणी नागरीक उघड्यावरच शौचास िात िसून 
धनकवाडी षा ेबत्रय कायागलयाच् या षा ेत्रात ही सींख् या सवागकधक िसल्ह याच ेमाहे ऑग् ् , 
२०१५ च्या दरम् यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्ह यास, येथे वैयजक्तक स्वच्छता गहृ उिारया याबाबत, नागरीकाींना सूचना 
देया याबरोबरच येथील झोपडप्याींमध् ये शौचालये उिारया याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करया यात येत आहे, 
(३) िदयाप, कायगवाही केली नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) शहराींमधील ज्या कु्ुींबाकड े शौचालयाींची सुववधा उपलब्ध नसल्हयाने उघडयावर 
शौचास िात आहेत. िशा कु्ुींबाींना वैयक्तीक िथवा सामुदायीक शौचालयाींची सुववधा 
्वच्छ महाराषर िसियाींनातगगत उपलब्ध करुन देयायात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरखेि (जज.यििमाळ) िनपररक्षेत्राांिगवि िृष्ट्णापूर िनििुवळािील  
वपरांजी बीटमध्ये झालेली सागिान िकृ्षाांची िोि 

(१४) *  ३०३३४   श्री.अमर िाळे (आिी), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुरुपससांग नाईि (निापूर), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) वनपररषा ेत्राींतगगत कृषणापूर वनवतुगळातील वपरींिी 
बी्मध्ये सुमारे २० लाखाींच्या सागवानाची तोड झाली िसून ही वषृा तोड वनिकधकारी 
व त्कराींच्या सींगनमताने झाली िसल्हयाच े ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरेआहे काय, 

(२) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी ५०० पेषा ा िकधक पररपक् व झाडाींची तोड करयायात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी सींगनमत करणाऱ्या वन अकधकारी व कमगचारी 
याींचवेर शासनाने काय कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) िद्याप कोणतीच कारवाई करयायात आली नसल्हयास त्याची सवगसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) यवतमाळ जिल्हहयातील पुसद वनवविागात येणाऱ्या 
उमरखेड पररषा ेत्रातींगगत वपरींिी तनयतषा ेत्राची माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तपासणी केली 
िसता एकूण २७५ सागवान थू्, नुकसानी रु.३,६८,७१९/- आढळून आले आहे. 
याप्रकरणी वन िकधकारी व कमगचारी याींनी सींगनमत केल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. 
(२) २७५ झाडाींची तोड केल्हयाचे आढळून आले आहे. 
(३) चौकशी करयायात आली आहे. 
(४) व (५) चौकशीमध्ये सदरची वषृा तोड ्थातनक व्यक्तीींनी केले िसल्हयाच ेतनषपन्न 
झाले आहे.  
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     सदर प्रकरणी एकूण ११ आरोपीींना ि्क करयायात आली. त्याींच्याववरुध् द 
न्यायालयात प्रकरण दाखल करयायाची कायगवाही सुरु आहे. याप्रकरणी रु.३,४३,९०८/- 
ंकीं मतीच ेसागवान लाकूड िप्त करयायात आले आहे. तसेच घराला लागून िसलेल्हया 
मालाची नुकसान िरपाई ्वरुपात रु.१२,७८७/- इतके आरोपीींकडून वसूल करयायात 
आले आहेत.  
     वनसींरषा णाच्या कामात तनषकाळिीपणा व दलुगषा  केल्हयाबिल सींबींकधत वनरषा क, 
वपरींिी, षा ेत्र सहायक कृषणापूर वतुगळ व वनपररषा ेत्र िकधकारी (प्रा.), उमरखेड याींना 
तनलींबीत करयायात आले आहे. 

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

महाि िालुक्यािील (जज.रायगि) खिी गािाांमधील एिाजत्मि  
पाणलोटच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१५) *  ३१०९९   श्री.अिधूि िटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक्यातील (जि.रायगड) खडी गावाींमध्ये एकाजत्मक पाणलो्च्या 
कामामध्ये मो या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला िसल्हयाने सदर कायगक्रम बींद करयायात 
यावा या मागणीसा स गावकऱ्याींनी ग्रामपींचायतीसमोर ददनाींक २५ ऑग््, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास आमरण उपोषण सुरु केले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, त्यात काय आढळून आले आहे व याप्रकरणी सींबींकधताींववरुध्द काय 
कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(४) िद्याप चौकशी वा कारवाई केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) हे िींशत: खरे आहे. सदरच ेउपोषण ग्रामपींचायती समोर 
नसुन तहससल कायागलय महाड याींच ेसमोर करयायात आले आहे. 
(२), (३) व (४) तक्रारदार याींच्या ददनाींक २०.८.२०१५ चा तक्रार ििागतील मुद्याींच्या 
िनुषींगाने सवव्तर चौकशी करयायाच्या सूचना आयुक्त (कृषी) याींना देयायात आल्हया 
आहेत. 

----------------- 
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साांगली जजल््यामध्ये जजल्हा पररषद आरोग्य विभागामाफव ि  
केलेल्या वपण्याच्या पाण्याच्या सिेक्षणाबाबत 

  

(१६) *  ३५९३७   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह्यामध्ये जिल्हहा पररषद आरोग्य  वविागामाफग त माहे िुलै, २०१५ 
मध्ये केलेल्हया वपयायाच्या पायायाच्या सविेषा णात ७७ गावातील १७७ द काणच े पाणी 
नमुने दषुित आढळल्हयाने लोकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न गींिीर  झाला आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) व (३) होय, चौकशीत माहे िुलै २०१५ मध्ये 
एकूण १८०६ पाणी नमुन्याची िैववक तपासणी जिल्हहा आरोग्य प्रयोगशाळा व 
उपवविागीय प्रयोगशाळेकड े केली िसता, ७७ गावातील ११७ द काणच े पाणी नमुने 
दवुषत आढळून आले िसे ऑग्् २०१५ मध्ये प्राप्त झालेल्हया तपासणी 
िहवालावरून ददसून आले. याबाबत योग्य त्या उपाययोिना जिल्हहा प्रशासना कडून 
करयायात आल्हया आहेत. 

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

सुवप्रम िोटावच्या तनणवयानुसार स्थातनि मदहला बचिगटाांना  
आहार पुरविण्याच ेिाम देण्याबाबि 

  

(१७) *  ३२८१९   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मदहला व बालववकास प्रकल्हपािींतगगत िींगणवाड्यातील ६ मदहने त े६ 
वषागची बालके, गरोदर मदहला व ्तनदामाता याींना आहार पुरववला िातो. हा आहार 
मायक्रोन्युट्रीशियनयुक्त िसनू त्यास (्ेक होम िराशन) िसे सींबोधतात, याकरीता 
कें द्र व राज्य शासन समळून तनधी उपलब्ध करते, सदर आहार पुरववयायाकरीता 
िसलेल्हया कसम्ीच ेमा. मुख्यमींत्री हे सिासद िसून या कसम्ीची बै क ददनाींक २५ 
एवप्रल, २०१३ रोिी झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सुवप्रम को्ागच्या तनणगयानुसार ्थातनक मदहला बचतग्ाींना आहार 
पुरववयायाच ेकाम देयायाच ेििग माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये प्रकल्हपतनहाय काढले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या मदहला बचत ग्ाींना प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हहाकधकाऱ्याींकडून 
िसिव्यक्ती ्वार्य ििागत ्पष् व ंकीं मतीसह उल्हलेख िसलेल्हया सुमारे २० लाख 
ंकमतीच्या रो््र बे्ड मसशनरी लावयायाच ेआदेश ददले गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, किग उिारुन मसशनरी उ्या केलेल्हया या बचत ग्ाींना काम देयायाची 
प्रंक्रया िद्याप पुणग न झाल्हयाने त्या आकथगक सींक्ात आहेत त्याींना न्याय समळावा 
िशी मागणी मदहला बचत ग्ाींनी मा. मुख्यमींत्री याींना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ व 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) िसल्हयास सदर प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करयायात येणार 
आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) कायगवाही सुरु आहे. 

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

अिोला जजल््याि अचानि झालेल्या पािसामुळे ि िािािरण बदलामुळे दवूषि पाणी 
ि अस्िच्छिा तनमावण झाल्याने व्हायरल कफिरची साथ पसरल्याबाबि 

(१८) *  ३५१२४   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िकोला जिल्ह्यात व शहरात िचानक झालेल्हया पावसामुळे व वातावरण 
बदलामुळे दवूषत पाणी व ि्वच्छता तनमागण झाल्हयाने व्हायरल ंफवरची साथ 
पसरली िसून डायररया, मलेररया व तापाने रुग्ण बेिार होऊन या रुग्णाींच्या सींख्येत 
वाढच होत िसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) िसल्हयास, सदी, खोकला, कावीळ, डायररया सह िततसार, त्वचारोग यासारख्या 
आिारात वाढ झाली िसून आरोग्य वविागाच े याकड े दलुगषा  होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) िसल्हयास, साथीच्या तापावर व िन्य आिाराींवर तातडीने आळा घालयायाच्या 
दृष्ीने शासन काय कायगवाही व उपाययोिना करणार आहे वा करीत आहे ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     िकोला जिल्ह्यात माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये िलिन्य तसेच ंक्किन्य 
आिाराचा उदे्रक झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) साथरोग प्रततबींध व तनयींत्रणासा स िकोला जिल्ह्यात खालील उपाययोिना 
तनयसमतपणे करयायात येतात. 

 साथरोग रुग्णाींच ेतनयसमत सविेषा ण. 
 ंक्किन्य आिाराींसा स ंक्कशा्त्रीय सविेषा ण. 
 फ्लल्हयू सदृश्य रुग्णाींची तपासणी व उपचार. 
 पेयिल तसेच ्ी.सी.एल. गुणवत्ता सींतनयींत्रण 
 साथरोगासा स पुरेशा प्रमाणात औषधसा ा. 
 ंक्किन्य रोगाींसा स ंक्कनाशक फवारणी तसेच िळीनाशक औषधाींचा वापर. 
 पाणी ्त्रोताींच ेवषागतून दोन वेळा सविेषा ण. 
 साथरोग प्रततबींध व तनयींत्रणासा स ववववध माध्यमातून िनतेच ेआरोग्य सशषा ण. 

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

  
मौ. रिरिली ि ेतनगि े(िा.महाि) च्या रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

  

(१९) *  २९२८९   श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.रवरवली त े तनगडे (ता.महाड) च्या र्त्याची दरुव्था झाल्हयामुळे 
दळणवळणाची सम्या गींिीर झाली िसून सदरच्या र्त्यावर जिल्हहा पररषदेच्या 
वविागामाफग त २०९.७ लाख रुपये खचग देखिाल व दरुु्तीवर करयायात आल्हयाच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ च्या िखेरीस तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या कामात को्यवधी रुपयाचा गैरव्यवहार झाला िसून 
गैरव्यवहाराची चौकशी करयायात यावी िसे मौ.तनगड े पींचक्रोशीतील रहीवाशाींनी 
जिल्हहाकधकारी व मुख्य कायगकारी िकधकारी, जिल्हहा पररषद याींच्याकड े ददनाींक २३ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, शासनाने चौकशी केली आहे व चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) िसल्हयास, दोषीींवर कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) िसे तनवेदन या वविागास पा ववलेले आढळत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे हरीपूर पासून ि ेआमणापूर पयिं (जज.साांगली) िृष्ट्णा  
नदीपात्राि असलेल्या मगरीांचा बांदोबस्ि िरण्याबाबि 

  

(२०) *  ३५२३६   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे हरीपूर पासून त ेआमणापूर पयतं (जि. साींगली) कृषणा नदीपात्रात शेकडो 
मगरी वा्तव्य करीत िसल्हयाबाबतची मादहती माहे िलुै, २०१५ च्या सुमारास 
तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या मगरीींनी िनेक शेतकरी, शालेय ववद्याथी, मजच्छमार याींच्यावरती 
हल्हले चढवून त्याींच ेप्राण घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, शासनाने या मगरीींचा बींदोब्त करयायासा स काय उपाययोिना केल्हया 
आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ददनाींक ०९.०६.२०१५ रोिी कृषणा नदी पात्रात 
वनकमगचारी, प्राणीसमत्र व ्थातनक नागरीक याींच्या मदतीने हरीपूर त े चोपडवेाडी 
पयगत करयायात आलेल्हया सव्हिेषा णामध्ये नदीपात्रात १९ मोठ्या मगरी व ३६ वपल्हले 
िसल्हयाच ेतनदशगनास आले आहे. 
(२) सन २०१५ मध्ये आििखेर कृषणा नदीतील मगरीने हल्हला केल्हयाने २ व्यजक्तींचा 
मतृ्यू झाला िसून  ५  व्यजक्तींना िखमी केल्हयाच ेतनदशगनास आले आहे.  
(३) कृषणा नदीतील मगरीींचा बींदोब्त करयायाच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करयायात आल्हया आहेत. 

• हरीपूर त े आमणापूर ्या पट्टय्ात िसलेल्हया १० सींवदेनशील पाणवठ्यावर 
प्रत्येकी २ प्रमाणे २० वनकमगचारी याींची नेमणूक करयायात आली आहे. 

• मगरीींपासून नागरीक व िनावराींवर हल्हला होऊ नये या दृष्ीने  िनमानसात 
प्रबोधन होयायाच्या दृष्ीने खबरदारी घेयायाबाबत नदी ंकनारी मादहती दशगक फलक 
लावयायात आले आहेत. 
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• प्रबोधनात्मक घडीपबत्रका व मादहती पुज्तका वा्ून तसेच ग्रामसिा घेऊन, 
आकाशवाणीवर नागरीकाींशी थे् सींवाद साधून प्रबोधन करयायात आलेले आहे. 

• जिल्हहा आपत्ती व्यव्थापन ससमतीकडील बो् व खलाशी याींच ेमदतीने नदी 
पात्रात ग्त घालयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपरू जजल््यािील णखांिसी जलाशयाच ेपाणी रामटेि  
िालुक्यािील िोरििाहू शेिीला समळण्याबाबि 

(२१) *  ३५६६४   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह्यातील णखींडसी िलाशयाच े पाणी राम्ेक तालुक्यातील कोरडवाहू 
शेतीला समळणेबाबत ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास ्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी शासनास तनवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, त्या कोरडवाहू शेतीला पाणी न समळाल्हयामुळे यावषी सुद्धा नापीकी 
झाल्हयाने शेतकऱ्याींमध्ये िसींतोषाची िावना तनमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, यावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे. 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२)  नाही. 
     याबाबत शेतकऱ्याींकडून िथवा महसूल खात्याकडून िशाप्रकारच ेतनवेदन षा ेत्रीय 
कायागलयाकड ेप्राप्त झालेले नाही.  
(३) णखींडसी पुरक कालव्याद्वारे पेंच प्रकल्हपातील िततरीक्त पाणी णखींडसी तलावात 
सोडून िकधक पाणीसा ा तनमागण करयायाच ेतनयोिन आहे. 
     या िततरीक्त पाणीसा यापासून णखींडसी उच्च पातळी कालव्याद्वारे २४९३ हे. 
लािषा ेत्रास ससींचनाचा लाि िपेक्षषा त आहे. यात राम्ेक तालुक्यातील १२ व मोहाडी 
तालुक्यातील ५ गावाींचा समावेश आहे. सद्यज्थतीत णखींडसी पुरक कालव्याच ेकाम  
प्रगतीपथावर आहे.  
    णखींडसी तलावातून णखींडसी उच्च पातळी कालवा काढयायाच े प्र्तावीत िसून 
सदर कालव्याचा सींरेखा प्र्ताव तयार करयायाची कायगवाही षा ेत्रीय ्तरावर सुरु आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि साथीच्या रोगाांचा झालेला प्रादभुावि 
  

(२२) *  २८४३२   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), प्रा.िषाव 
गायििाि (धारािी), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), िॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (सािी), श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे. पाििी 
(अक्िलिुिा), श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांि), श्री.हनुमांि िोळस (माळसशरस), 
श्री.सांजजिरेड्िी बोदिुरिार (िणी), श्री.जयिुमार रािल (सशांदखेिा), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.अबू आजमी (मानखूदव 
सशिाजीनगर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अिधूि िटिरे (श्रीिधवन), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.िैभि वपचि 
(अिोले), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.सुतनल राऊि (वििोळी), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्रीमिी िपृ्िी सािांि 
(िाांदे्र पूिव), श्री.महेश (दादा) लाांिगे (भोसरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.योगेश 
(बापू) घोलप (देिळाली), िुमारी प्रणणिी सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.राज पुरोदहि (िुलाबा), श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि 
पूिव), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजििा), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), िॉ.समसलांद 
माने (नागपूर उत्िर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपिे 
(नागपूर पूिव), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुरेश गोरे (खेि आळांदी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशेषत: मुींबई, नवी मुींबई  ाणे, पुणे, रायगड, नासशक, सोलापूर, 
ससींधुदगुग, नागपूर, औरींगाबाद, कोल्हहापूर, िकोला, िींडारा इत्यादी द काणी माहे िुल,ै 
२०१५ त ेऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीत ्वाईन फ्लल्हयू व डेंग्यूच्या साथीचा प्रादिुागव 
होऊन शेकडो नागररकाींचा मतृ्यू झाला िसून हिारो नागररकाींना सदर साथीची लागण 
झाल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार  सदर साथीचा प्रादिुागव 
झालेल्हया रुग्णाींना तातडीने वैद्यकीय सेवा पुरववयायाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) िववषयात उक्त साथीचे रोग पसरु नयेत म्हणून शासनाने कोणती ववशेष 
उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे ? 

  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे, 
     राज्यात माहे िुलै २०१५ त ेऑक््ोबर २०१५ या कालावधीत ्वाईन फ्लल्हयूचे 
३१९७ रुग्ण आढळून आले िसून ३२४ मतृ्यू झालेले आहेत. याच कालावधीत डेंग्यूचे 
३००३ रुग्ण आढळून आले िसून १७ मतृ्यू झालेले आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदर साथीच्या प्रादिुागव झालेल्हया रुग्णाींना तातडीने वैद्यंकय सेवा 
पुरववयायाबाबत शासनाच्या सवग आरोग्य सीं्थाींमध्ये औषधोपचार व इतर िनुषींकगक 
सोयी उपलब्ध करुन ददलेल्हया आहेत. 
     सींशतयत व बाकधत ्वाईन फ्लल्हयू रुग्णाींनसा स  राज्यात पुरेशा प्रमाणात 
ज्क्रतनींग सें्सग तसेच ववलगीकरण कषा  कायगरत आहेत. 
     खािगी रुग्णालयात िीवनावश्यक प्रणालीवर उपचार घेयायाऱ्या गरीब 
सींवगागतील रुग्णाींच्या खचागची वैद्यकीय प्रततपूती करयायात येत आहे. 
      ऑसेल्ॅमीवीरचा पुरेसा सा ा उपलब्ध करुन देयायात आला िसून उपजिल्हहा 
रुग्णालयात तसेच वैद्यकीय महाववद्यालयाींच्या रुग्णालयात ववलगीकरण कषा ाची 
्थापना करयायात आली आहे. 
(४) राज्यात साथीच े रोग पसरु नये याकरीता शासनाने खालीलप्रमाणे उपयायोिना 
केल्हया आहेत. 

 फ्लल्हयूचा प्रसार रोखयायासा स लोक सहिाग ्ेसलजव्हिन, रेडडओ, वप्र ी्ं समडडया 
िशा ववववध माध्यमातून फ्लल्हयू पासून बचाव करयायासा स काय काळिी घ्यावी 
याबाबत लोकाींच ेप्रबोधन करयायात येत.े 

 फ्लल्हयू सदृश्य रुग्णाींच ेतनयसमत सविेषा ण. 
 राज्यातील ४ शासकीय प्रयोगशाळा माफग त मोफत तनदान  सुववधा. 
 तनयसमत ताप रुग्ण सविेषा ण. 
 िळीनाशकाींची फवारणी. 
 रक्तिलनमुन्याींच ेववषाणू पररषण. 
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 ंक्कशा्त्रीय सविेषा ण. 
 ंक्कनाशकाची धुरुवारणी केली िात.े 
 शालेय डेंग्यू िागतृी मदहना सािरा करयायात आल. 

     डेंग्यू आिाराच्या तनदानासा स राज्यात ३७ सेंन््ीनल सें्सग कायगरत िसून 
राज्यातील डॉक््राींच ेडेंग्यू उपचारासींदिागत प्रसशषा ण घेयायात आले आहे. 

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

राज्याि रोजगार हमी योजनाांमधील लाचखोर अधधिारी/िमवचारी  
याांच्यािर लाचलुचपि प्रतिबांध विभागाने िेलेल्या िारिाईबाबि 

  

(२३) *  २८६०६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.असमि साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सवगसामान्य िनतचे्या ववकासासा स सुरु केलेल्हया रोिगार हमी योिना 
मध्ये गेल्हया दीड वषागत लाचलुचपत प्रततबींध वविागाने सवागकधक लाचखोराना ि्क 
केली िसल्हयाच ेमाहे ऑग्् २०१५ वा त्या दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) िसल्हयास, सन २०१४ मध्ये रोिगार हमी योिना मध्ये १४ िकधकारी व 
कमगचारी याींना लाच घेताना पकडले तर यावषी ऑग्् पयतं लाच घेणा-या १३ 
िकधकारी व कमगचारी याींना ि्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, शासनाने चौकशी करून या लाचखोर िकधकारी व कमगचारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) राज्यात रोहयो िींतगगत िानेवारी, २०१४ पासून २९ 
िकधकारी/कमगचारी याींच्यावर लाचलुचपत प्रततबींध वविागाने कारवाई केली आहे. सन 
२०१४ मध्ये ५ िकधकारी/कमगचारी याींना लाच घेताना पकडयायात आले. तर यावषी 
ऑक््ोबर २०१५ िखेर २४ िकधकारी/कमगचारी याींचवेर लाचलुचपत प्रततबींध वविागाने 
कारवाई केली आहे. 
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(३) सींबींकधत िपचारीींमध्ये ११ िकधकारी ६ ्थायी कमगचारी व १२ कीं त्रा्ी कमगचारी 
आहेत. ्थायी िकधकारी/कमगचारी याींना तनलींबीत करयायात आले िसून, त्याची 
खाततेनहाय चौकशी करयायात येत आहे. कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींच्या सेवा समाप्त करयायात 
आल्हया िसून त्याींच्यावर लाचलुचपत प्रततबींध वविागामाफग त फौिदारी कारवाई 
करयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल् ्यािील पारसशिणी, रामटेि, मौदा ि इिर िालुक्यािील  
पुरूष ि स्त्री आरोग्य िमवचारी याांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 

  

(२४) *  ३४५३९   श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह ्यातील पारसशवणी, राम्ेक, मौदा व इतर तालुक्यातील पुरूष 
आरोग्य कमगचारी (एम.पी.डब्ल्हयु) व ् त्री आरोग्य कमगचारी (ए.एन.एम.) याींची ५० 
्क्के पदे ररक्त िसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्हया आ वड्यात तनदशगनास 
आले हे खरे काय, 
(२) िसल्हयास, प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या कायगषा ेत्रामध्ये लोकसींख्या िकधक प्रमाणात 
वाढलेली आहे िशा आरोग्य सीं्थामध्ये िततररक्त मनुषयबळ पुरववणेसा स शासन 
तनणगय ददनाींक १७ िानेवारी २०१३ ला मान्यता देयायात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) िसल्हयास,उक्त ररक्त पदे िरयायाबाबत शासनाने काही आकृतीबींध कायगक्रम हाती 
घेतला आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व ही पदे कधीपयतं िरयायात येणार व 
त्याच ेथोडक्यात ्वरूप काय ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) िींशत: खरे आहे. 
   पारसशवनी, राम्ेक व मौदा तालुक्यात ५० ्क्के पदे ररक्त नसून ्त्री आरोग्य 
कमगचाऱ्याींची ९२ पैकी १०, पुरुष आरोग्य कमगचारी (जिल्हहा्तर) ची ४४ पैकी ३ व 
पुरुष आरोग्य कमगचारी (राज्य्तर) ची २८ पैकी ३ िशी एकूण १६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय. 
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     सन २००१ ची लोकसींख्या, सध्याच े आरोग्य सीं्थाींमधील िींतर, िमीनीचा 
उींचसखलपणा हे तनकष ववचारात घेऊन आरोग्य सीं्था ्थापनेच्या बहृतआराखड्यास 
ददनाींक १७/१/२०१३ च्या शासन तनणगयान्वये मान्यता ददली आहे. 
(३) व (४) ररक्त पदे िरयायाची कायगवाही करयायात येत आहे. 

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

दमणगांगा वप ांजाळ प्रिल्पाांिगवि गुजराि राज्याला भूगि  
धरणाऐिजी िाग धरणािून पाणी देण्याबाबि 

(२५) *  ३०६७२   श्री.अजय चौधरी (सशििी), श्री.सुतनल सशांदे (िरळी), 
श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दमणगींगा वप ींिाळ प्रकल्हपाींतगगत िूगड धरणातील सुमारे ३.५ ्ीएमसी पाणी 
गुिरात राज्याला ददले िात ेत ेपाणी िूगड धरणाऐविी वाग धरणातून देयायात यावे 
व या प्रकल्हपातील प्र्ताववत बोगद्याींच े आरेखन २० ्ीएससी पायायाची षा मता 
ववचारात घेऊन करयायात यावे तसेच पार-तापी-नमगदा प्रकल्हपासा स सवव्तर प्रकल्हप 
िहवाल तयार करयायासा स कें द्र शासनाने राज्य शासनाला २ मदहन्याचा िवधी 
द्यावा िशा मागयाया राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड े ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास कें द्रीय  िलसींपदा मींत्रालयात आयोजित केलेल्हया सहाव्या 
नदीिोड प्रकल्हप बै कीत केल्हयानींतर सदर योिनाना मान्यताही ददली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त दोन्ही प्रकल्हपाींच ेकाम कें द्र शासनामाफग त करयायात येणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदर कामे पणूग होयायास ंकती कालावधी लागणार आहे व त्यात 
राज्य शासनाचा ंकती आकथगक सहिाग राहणार आहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     दमणगींगा-वपिाळ प्रकल्हप ७५% ववश्वासहगतलेा सींकल्हपीत करावा, त्यानुसार 
बोगदयाच ेसींकल्हपन करावे. गिुरातमधील मधुबन धरणाच्या पाणलो् षा ते्रातील िूगड 
धरणामुळे िडले िाणारे पाणी िूगड धरणा ऐविी वाघ धरणातून द्यावे, िेणेकरुन 
िूगड पाणलो् षा ते्रातून उवगररत पाणी पुविेकड ेवळवणे शक्य हाईल िसे राज्याींच ेमत 
दद. १५ सप् े्ंबर २०१५ रोिी ददल्हली येथील बै कीत राज्याच्या वतीने माींडयायात 
आले.त्यावर राषरीय िल िसिकरण (महाराषराने सुचववलेले) लहान सहान बदल 
करुन प्रकल्हप िकधक आकषगक करणेच े बाबतची तयारी कें द्र शासनामाफग त ्पष् 
करयायात आली. 



27 

(२) हे दोन् ही प्रकल्हप राषरीय प्रकल्हप म्हणून घोवषत करयायाची राज्यशासनाची मागणी 
आहे. 
(३) प्रकल्हप िहवालातील तनयोिनानुसार सदरहू प्रकल्हपास बाींधकामासा स िींदािे ७ 
वषिे इतका कालावधी लागेल. तत्पुवी ७५% पाणी वा्प , खचागची वविागणी इ. बाबत 
महाराषर आणण गुिरात मध्ये सामींि्य करार होणे आवश्यक िसल्हयाने सद्या 
प्रकल्हप पुणग होणेचा तनजश्चत कालावधी साींगता येणार नाही.तसेच राज्याचा आकथगक 
सहिागाची व्याप्तीसुध्दा िद्यापी तनजश्चत नाही. 

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

सन २००१ च्या लोिसांख्येिर आधारीि राज्याि आरोग्य  
सांस्था स्थापनेच्या बहृिआराखियाबाबि 

  

(२६) *  ३२४९९   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.जयिुमार रािल (सशांदखेिा), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पूिव), श्री.सुधािर 
िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :  सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यात सावगितनक आरोग्य वविागाने सन २००१ च्या लोकसींख्येच्या आधारावर 
आरोग्य सीं्था ्थापनेचा बहृत आराखडा माहे िानेवारी २०१३ च्या दसु-या 
आ वड्यात वा त्या सुमारास तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, हा आराखडा तयार करताना सन २०११ ची लोकसींख्या गहृीत धरली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, गाव तथेे आरोग्य कें द्र ही सींकल्हपना राबववयायाची गरि िसताींनाही 
ती राबववली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, या आराखड्यास सुधारणा करुन त्याची िींमबिावणी शासनाने केली 
वा करयायात येत आहे, 
(५) िसल्हयास, त्याच ेथोडक्यात ्वरुप काय ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय हे खरे आहे. सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधारीत 
राज्यात आरोग्य सीं्था ्थापनेच्या बहृतआराखड्यास शासन तनणगय दद. १७/०१/२०१३ 
व दद. ०९/०६/२०१४ िन्वये मान्यता देयायात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) प्रत्येक डोंगराळ ंकीं वा आदीवासी िागातील २०००० लोकसींख्येत एक आणण 
प्रत्येक बबगर आदीवासी िागातील ३०००० लोकसींख्येस एक या प्रमाणात आरोग्य 
कें द्राची ्थापन करयायात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि ग्रामवििास विभागामार्फ त “स्माटव ग्राम”  
योजना राबविण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२७) *  २८७४९   श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हनुमांि िोळस (माळसशरस), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(िुळजापूर), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािूर ग्रामीण), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांिोल), श्री.विजय भाांबळे (जजांिूर), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचणे (सशरुर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपींचायतीत सुप्रशासन आणण मुलिूत सुववधा, 
ववकास योिनाींची प्रिावी िींमलबिावणी, िपारींपाररक ऊिाग, पाणी, ्वच्छता आणण 
आरोग्य यावर िर देयायाचा तनणगय ऑग््, २०१५ च्या पदहल्ह या आ वड्यात घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, त्यासा स ग्रामववकास वविागामार्ा त “्मा ग् ग्राम” योिनेच्या आराखडा 
तयार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबतची िींमबिावणी केव्हापासून करयायात येणार आहे, 
(४) िसल्हयास, यावर ंकती खचग िपेक्षषा त आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) प्र्ताव ववचाराधीन आहे, 
(२) योिनेचा प्रारुप आराखडा तयार करयायाची कायगवाही सुरु आहे, 
(३) व (४) मींत्री मींडळापुढे प्र्ताव सादर करयायात येईल. 

----------------- 
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चांद्रपूर िािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाच्या बफरझोन क्षेत्रािील गािि-याांना रोजगार 
समळण्याच्या दृष्ट्टीने चरख्याांचे िाटप िरण्याि आल्याबाबि 

  

(२८) *  ३५०३४   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर ताडोबा-िींधारी व्याघ्र प्रकल्हपाच्या बफरझोन षा ेत्रातील गावक-याींना रोिगार 
समळयायाच्या दृष्ीने १० मदहन्यापूवी साडसेात लाखाींच े५० चरखे ववकत घेयायात आले 
यापैकी फक्त १० चरख्याींच ेवा्प करयायात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या लािाथ्यांना कु लेही प्रसशषा ण न देता चरखे ददल्हयाने त े चरखे 
बबनकामाच ेझाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उवगररत चरख्याींच ेवा्प न केल्हयाने चरख्याींची दरुव्था होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार पुढे 
कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ताडोबा -िींधारी व्याघ्र प्रकल्हपाच्या बफरझोन षा ेत्रातील 
गावक-याींना रोिगार समळयायाच्या दृष्ीने खरेदी केलेल्हया सवग ५० चरख्याींचे 
लािाथ्यांना वा्प करयायात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही,  ४५ लािाथ्यांना प्रसशषा ण देयायात आले िसून उवगरीत ५ 
लािाथ्यांना दद. १५.१२.२०१५ पासून प्रसशषा ण देयायात येणार आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उल्हासनगर येथील मध्यििी रुग्णालयािील िॉक्टराांना झालेली मारहाण 
  

(२९) *  ३२२८३   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात द कद काणी डॉक््राींना मारहाण केल्हयाच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत िसून 
उल्हहासनगर येथील मध्यवती रुग्णालयातील डॉक््राींना रुग्णाींच्या नातवेाईकाींनी लाथा 
बुक्याींनी मारहाण केल्हयाने डॉक््राींनी काम बींद आींदोलने केल्हयाच े ददनाींक २१ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सदर मारहाण करणाऱ्या िमावाींमध्ये गुींड प्रवतृ्तीच ेलोकाींनी सशरकाव 
करुन सींपूणग रुग्णालयातील रुग्णाींना वे सस धरले व त्याींची गैरसोय केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या घ्नेची शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करयायात येत आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) डॉक््राींना करयायात आलेल्हया मारहाणीबाबत सींबींकधत व्यक्तीींच्या ववरोधात 
मध्यवती पोलीस ््ेशन उल्हहासनगर-३ येथे गुन्हा दाखल करयायात आला आहे.  
गुन््यातील तीन आरोपीींना ि्क करयायात आली िसून पुढील तपास पोलीसाींमाफग त 
सुरु आहे. 

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

ठाणे जजल््यािील अांबरनाथ, िल्याण ि मुरबाि िालकु्यािील सुमारे  
९ लघुपाटबांधारे योजना तनधीअभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३०) *  ३०४७९   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजिेंद्र 
आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जिल्ह्यातील िींबरनाथ, कल्हयाण व मुरबाड तालुक्यातील सुमारे ९ 
लघुपा्बींधारे योिनाींना प्रशासकीय मींिुरी देवूनही तनधी ििावी सदर योिनाींची कामे 
प्रलींबबत िसल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याबाबत शासनाने काय चौकशी केली वा करयायात येत आहे, 
(३) िसल्हयास, चौकशीिींती सदर योिना कायागजन्वत होवून शेतक-याींना वपयायाच ेव 
ससींचनाच े पाणी उपलब्ध करुन देयायाबाबत शासनाकडून या ९ ल.पा.योिनाींना 
कधीपयंत तनधी उपलबध करुन देयायात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) िींशत: खरे आहे. 
     िींबरनाथ, कल्हयाण व मुरबाड तालुक्यातील सुमारे ८ लघु पा्बींधारे योिनाींची 
कामे वनिमीन प्र्ताव मींिुरी ििावी प्रलींबबत आहेत. 
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     िुवन लघुपा ी्ंबधारे योिना तालुका मुरबाड जिल्हहा  ाणे योिनेच्या वनिमीन 
सींपादनासा स आवश्यक तनधी ििावी या योिनेच ेकाम प्रलींबबत आहे. 
(२) शासन तनणगय क्र. मिम-२०१५/प्र.क्र.६६/ िल-३ ददनाींक ८ मे, २०१५ िन्वये 
महाराषर िलसींधारण महामींडळ, औरींगाबाद याींच े माफग त ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ 
नींतर तसेच ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ पूवी (ववदिग वगळून) प्रशासकीय मान्यता 
ददलेल्हया परींतु प्रत्यषा  षा ेबत्रय कामे सुरु झालेली नाहीत िशा सवग योिनाींची ताींबत्रक 
व्यवहायगता तपासयायासा स ३ मुख्य िसियींताींची ससमती ्थापन करयायात आलेली 
आहे. या ससमतीचा िहवाल मींडळास सादर केला आहे.  िहवालाच े तनणगयाबाबत 
महामींडळ ्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 
(३) महामींडळ ्तरावर कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गिदहांग्लज (जज.िोल्हापूर) िालुक्यािील गाििलाि िोरि ेपिल्याबाबि 
  

(३१) *  ३२५४२   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हहापूर) तालुक्यातील गावतलाव कोरड े पडल्हयाच े माहे िुल,ै 
२०१५ च्या पदहल्हया आ वड्यात तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनमाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, पाहणीच े तनषकषग काय आहेत व तद्नुसार तालुक्यातील वपयायाच्या 
पायायाचा प्रश्न सोडववणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(४) िद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     गडदहींग्लि तालुक्यामध्ये एकूण ८९ गावे आहेत. त्यापैकी ३४ गावामध्ये एकूण 
३५ गाव तलाव ि्तीत्वात आहेत. त्यापैकी माहे िुलै, २०१५ च्या मध्यास ४ 
गावतलावामध्ये ५०% पेषा ा िकधक पाणीसा ा होता, १८ गावतलावामध्ये ५०% पेषा ा 
कमी पाणी सा ा होता व १३ गावतलावामध्ये ित्यल्हप पाणी सा ा होता. 
(२) व (३) चालु वषागत पिगन्यमान सरासरी पेषा ा मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेने 
निीकच्या उन्हाळ्यात काही गावे व वाड्या व्त्यावर पायायाची ी्ंचाई िासयायाची 
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शक्यता आहे. त्या दृष्ीने तालुक्यातील सवग गावाींच े वपयायाच्या पायायाच्या ्त्रोताचे 
सविेषा ण ग्रामीण पाणीपुरव ा वविाग, जिल्हहा पररषद, कोल्हहापूर याींच ेकडून करयायात 
आले िसून सींिाव्य पाणी ी्ंचाई तनवारणाथग कृती आराखड ेतयार करयायात आलेले 
आहेत  व त्यास सषा म प्राकधकरणाची मींिूरी घेणेची कायगवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हा पररषदेमध्ये राबविण्याि येणाऱ्या रोजगार हमी योजनेि  
येणाऱ्या ििारीची प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३२) *  ३१०४६   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहमदनगर जिल्हहा पररषदेच्या ग्रामपींचायत वविागामाफग त राबववयायात येणाऱ्या 
रोिगार हमी योिनेत वषगिरात १३९ तक्रारी आल्हया आहेत, यातून ९४ तक्रारी 
तनकाली काढयायात आल्हया िसून ४५ कमगचाऱ्याींवर सश्तिींगाची कारवाई प्र्ताववत 
करयायात आली आहे त्यात सवागकधक २२ ग्रामसेवकाींचा समावेश िसल्हयाच े माहे 
ऑग््, २०१५ दरम्यान तनदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उपरोक्त उवगररत प्रकरणे तनकाली काढून शासनाने सींबींकधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) होय, िींशत: खरे आहे. िहमदनगर जिल्हहा पररषदेमध्ये 
रोिगार हमी योिनेत एकूण १३९ तक्रारी िसून त्यातून ९८ तक्रारी चौकशीिींती 
तनकाली काढयायात आल्हया आहेत. उवगररत ४१ प्रकरणी सींबींकधताींवर सश्तिींगाची 
कायगवाही चालू आहे. त्यामध्ये २० ग्रामसेवकाींववरुध् द सश्तिींगाची कारवाई प्र्ताववत 
आहे. 
(२) ४१ प्रकरणात ५१ िकधकारी/कमगचारी याींच्या ववरुध्द सश्तिींगाची कारवाई 
प्र्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील प्रत्येि जजल्हयािील एिा गािाचा स्माटव दसलि  
गाि म्हणून वििास िरण्याच्या तनणवयाबाबि 

(३३) *  २९५६६   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण पूिव), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हनुमांि िोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाचा ्मा ग् दसलत गाव म्हणून ववकास 
करयायाचा तनणगय शासनाने माहे ऑग््, २०१५ मध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या योिनेच े्वरुप काय आहे, 
(३) िसल्हयास, सदर योिना केव्हा िींमलात आणयायात येईल, 
(४) िसल्हयास, त्यानुषींगाने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करयायात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल्हयाि बालिाांच्या लसीिरणाच्या िायविमाांि  
चेंगराचेंगरी होऊन एिा बालिाचा मतृ्यु झाल्याबाबि 

(३४) *  २९५०४   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्हहयात बालकाींच्या लसीकरणाच्या कायगक्रमाींत चेंगराचेंगरी होऊन एका 
बालकाचा मतृ्यु झाला त्यावेळी सींतप्त लोकाींनी आरोग्य सेववका, आरोग्य सेवक व 
कीं त्रा्ी आरोग्य सेववका याींच्यावर खूनी हल्हला केला िसल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, ग्रामीण िागातून काम करत िसताना समािकीं ्काकडून त्याींच्यावर 
हल्हला होयायाच े मनोधैयग वाढीस लागले िसल्हयाने सदरील घ्नेचा तनषेध म्हणून 
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राज्यिरातील आरोग्य कमगचाऱ्याींमध्ये तीव्र गींिीर पडसाद उम्ले िसून याप्रकरणी 
जिल्हहा पररषद िध्यषा  याींना तनवेदनही देयायात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन गावागावातून काम 
करणाऱ्या आरोग्य कमगचारी याींचा सुरषा ेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) िदयाप कोणतीच कायगवाही करयायात आली नसल्हयास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) गोंददया जिल्ह्यात दद.०८.०७.२०१५ रोिी मौिा चींगेरा, उपकें द्र 
रिेगाींव, प्राथसमक आरोग्य कें द्र का्ी येथे लसीकरणाच्या सत्रादरम्यान चेंगरा चेंगरी 
होऊन कोणत्याही बालकाचा मतृ्यू झालेला नाही. लसीकरण सत्रात लस घेतलेल्हया 
एका बालकाचा घरी गेल्हयानींतर मतृ्यू झाला आहे. लसीकरण केलेल्हया इतर कोणत्याही 
बालकाला लसीच े दषुपररणाम झाल्हयाच े आढळून आलेले नाही. सदर लसीकरण 
सत्रादरम्यान वापरयायात आलेलया लसीींच्या नमुन्याची कें द्र शासनाच्या कें द्रीय औषधी 
प्रयोगशाळा, कसौली याींच्याकडून चाचणी करुन घेयायात आली िसून सदर लस 
प्रमाणणत गुणवत्तेची िसल्हयाचे सदर िहवालात नमुद करयायात आलेले आहे. 
     मात्र सदर बालकाचा मतृ्यू लसीकरणामुळे झाल्हयाच्या गैरसमिातून सींतत्प 
लोकाींनी आरोग्य सेववका, आरोग्य सेवक व कीं त्रा्ी आरोग्य सेववका याींच्यावर हल्हला 
केला होता. सदर मतृ बालकाच ेशवववच्छेदन करयायात आले िसून िवयव (जव्हसेरा) 
पुढील तपासणीकररता प्रयोगशाळा पा ववयायात आले आहे. सदर पररषा णाचा िहवाल 
िद्याप िप्राप्त िसून तपासणी िहवाल आल्हयानींतर मतृ्यूच ेतनजश्चत तनदान करणे 
शक्य होईल. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी जिल्हहा आरोग्य िकधकारी, सहाय्यक जिल्हहा आरोग्य िकधकारी, 
तालुका िकधकारी तसेच पोलीस िकधषा क गोंददया याींनी चौकशी केली आहे. 
     महाराषर राज्यातील वदै्यकीय सेवा तसेच सेवेंतगगत कायगरत व्यजक्तबाबत 
घडणाऱ्या दहींसक कृत्याींना प्रततबींध करयायासा स  आणण वैद्यकीय सेवा सीं्थाींच्या 
मालमत्तचेी हानी ंकीं वा नुकसान होयायास प्रततबींध करयायासा स तसेच तत्सींबींकधत व 
तद्नुषींकगक बाबीींसा स तरतूद करयायासा स महाराषर शासन रािपत्रात सन २०१० चा 
महाराषर िकधतनयम क्र.११, दद.२८ एवप्रल, २०१० सींमत करयायात आले आहे. या 
िींतगगत िपराध्यास तीन वषिे कारावास आणण पन्नास हिार रुपये दींडाची तरतूद 
करयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िजवि िालुक्यािील सालोख ग्रामपांचायि हद्दीिील नारलेिािी 
येथे रक्िचांदनाचा साठा जप्ि िरण्याि आल्याबाबि 

(३५) *  ३०३७०   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किगत तालुक्यातील सालोख ग्रामपींचायत हिीतील नारलेवाडी येथे एका 
फामगहाऊसमध्ये सुमारे ३ को्ी रुपये ंकीं मतीचा १० ्न रक्तचींदनाचा सा ा किगत 
वनवविाग व नेरळ पोलीस याींच्या सींयुक्त कारवाईमध्ये पकडयायात आला िसल्हयाचे 
माहे िुलै, २०१५ दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दसुमगळ रक्तचींदनाची त्करी 
करणा-यावर कोणती कारवाई केली आहे वा करयायात येत आहे, 
(३) िद्याप कारवाई केली नसल्हयास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी नेरळ पोलीस याींनी पो.कॉ.गुन्हा र.नीं.८९/२०१५ िा.द.वव.सीं. कलम 
३७९, ३४ व िारतीय वन िकधतनयम, १९२७ तसेच महाराषर वनतनयमावली, २०१४ 
मधील तरतुदीनुसार गुन्हा ददनाींक २५.७.२०१५ रोिी दाखल करयायात आला आहे. 
प्रकरणी एकूण ७ सींशयीत आरोपीपैकी ४ आरोपीींना पोलीसाींनी ि्क केली. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अनेि योजनाांची िपाि िरण्याि येणार असल्याबाबि 

(३६) *  ३५३१६   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) राज्यात शासनाने केलेली ्ोलमाफी, दषुकाळ, एलबी्ी आणण िीवनदायी 
योिनाींसा सच्या तरतुदीमुळे सरकारी ततिोरीला ६५०० को्ीचा िततररक्त िार येणार 
िसल्हयाने राज्यातील िनेक योिनाींची कपात करयायात येणार िसल्हयाची मादहती 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, राज् य शासनाने राज्यातील महत्वाकाींषा ी योिनाींची कपात न करता 
येणा-या काळात राज्याच े उत्पन्न वाढववयायासा स तसेच िनावश्यक खरेदी बींद 
करयायाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) राज्य शासनाने पररज्थतीनुसार वेळोवेळी 
घेतलेल्हया तनणगयाच्या िनुषींगाने तनयोजित खचागच्या बाबीच्या प्राथम्यक्रमामध्ये बदल 
होत िसतो.  िनावश्यक खचग कमी करयायाच्या दृष्ीने नवीन पद तनसमगती वर बींदी 
घालयायात आलेली आहे, उद्योगासा स वीिेवरील िनुदान कमी केले आहे व  मा. 
सवोच्च न्यायालयाच्या तनणगयाशी सुसींगत िशी कायगवाही करुन सवग व्यक्तीगत 
लािाथी योिना आधारशी िोडून लािाची रक्कम लािाथ्यांच्या बँकेतील खात्यात 
पर्पर िमा करयायाच्या सूचना देयायात आलेल्हया आहेत.    

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील जजल्हापररषदेच्या  
रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(३७) *  ३४७८५   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जि.रत्नाकगरी) तालुक्यातील जिल्हहापररषदेचे र्त े ित्यींत खराब व 
वाहतूकीस ियोग्य झालेले िसून सदर र्त्याींच्या दरुु्तीसा स शासनाकडून गेल्हया 
तीन वषागत पूरेशा तनधीची तरतूद करयायात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, िसल्हयास चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) िसल्हयास, सदर र्त्याींसा स आवश्यक तनधी तातडीने उपलब्ध करुन देयायाबाबत 
व र्त्याींची दरुु्ती करयायाबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करयायात येत 
आहे ? 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१), (२) व (३) सींपूणग राज्यामध्ये जिल्हहा पररषदाींच्या 
िखत्याररतील ग्रामीण मागग व इतर जिल्हहा मागग र्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ 
ंक.मी. इतकी िसून सदर र्त्याींच्या दरुु्तीसा स शासनाकड े उपलब्ध िसलेल्हया 
तनधीच ेवा्प  र्त्याींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करयायात येत.े त्यानुसार  रत्नाकगरी  
जिल्हहा पररषदे िींतगगत ग्रामीण मागग व इतर जिल्हहा मागग र्त्याींची एकूण लाींबी 
८०८५.३५  ंक.मी. इतकी आहे. र्त े व पूल, दरुु्ती व परीरषा ण या कायगक्रमा 
िींतगगत  सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या आकथगक वषागसा स रत्नाकगरी 
जिल्हहा पररषदेस एकूण रु.३७३३.८२ लषा , तरेाव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१२-
२०१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये एकूण रु. ७६३.५८ लषा   तर  पूरहानी 
कायगक्रमासा स रत्नाकगरी  जिल्हहा पररषदेला रु.१७००.६३  लषा  िसा एकूण रु.६१९८.०३ 
लषा  इतका   तनधी  उपलब्ध करुन  देयायात आलेला आहे. 

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



37 

राज् यािील खासगी रुग्णालयाि सपवदांश औषधाांचा िुटििा असल्याबाबि 

(३८) *  ३३९७१   श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्रीमिी असमिा चव्हाण (भोिर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यात खासगी रुग्णालयात सपगदींश औषधाींचा तु्वडा िसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, राज्यात प्रततववष तनसमगती, सींशोधन कें द्र ्थापन करयायाची गरि 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उपरोक्त सींशोधन कें द्र ्थापन करयायाबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करयायात येत आहे, 
(४) िद्याप कायगवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) शासन तनणगय, सावगितनक आरोग्य वविाग दद. २७ ऑग््, 
२००९ िन्वये सावगितनक आरोग्य वविागाच्या िखत्यारीतील सवग आरोग्य 
सीं्थाींमधून सपगदींश व श्वानदींश या दोन्ही लसी सवग रुग्णाींना मोफत उपलब्ध करुन 
देयायाचा तनणगय घेतला आहे या दोन्ही लसीींचा पुरेसा सा ा शासकीय रुग्णालयात 
उपलब्ध आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सािोली, लाखनी ि लाखाांदरू (जज.भांिारा) िालुक्यािील 

 घरिुल िाटपाची प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 

(३९) *  ३६०९९   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (िुमसर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा जिल्ह्यात सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आकथगक वषागत साकोली, लाखनी 
व लाखाींदरू तालुक्यात ंकती लािाथ्यांना घरकुल वा्प करयायात आले, ंकती 
लािाथ्यांना घरकुल मींिूर झाले  आणण ंकती लािाथी घरकुल वा्पापासून वींकचत 
राहीले, 
(२) िसल्हयास, मींिूर झालेल्हया लािाथ्यांना ंकती कालावधीत घरकुलाचा लाि 
देयायात येणार आहे, 
(३) तसेच दाररद्र्य रेषेखाली नसलेल्हया परींतु कमी उत्पन्न िसलेल्हया लािाथ्यांना 
घरकुल वा्प करयायासींबींधी शासनाच ेतनकष काय आहेत  ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) िींडारा जिल्ह्यात सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आकथगक 
वषागत साकोली, लाखनी व लाखाींदरू तालुक्यात एकूण २८३५ घरकुल मींिूर करुन 
वा्प करयायात आले. तसेच २९६३ लािाथी घरकुलापासून वींकचत आहेत. 
(२) इींददरा आवास योिना व रमाई आवास यािनेंतगगत शासनाकडून उदिष् प्राप्त 
झाल्हयानींतरच प्राप्त उदिष् व तनधीच्या िनुषींगाने लािाथींना घरकुलाचा लाि देयायात 
येईल. 
(३) इींददरा आवास योिना ही कें द्र पुर्कृत योिना आहे. योिनेची िींमलबिावणी 
कें द्र शासनाच्या मागगदशगक सचूनानुसार करयायात येत.े  या योिनेच्या लािासा स 
लािाथी हा दाररद्र्य रेषेखाली िसणे आवश्यक आहे. तसेच लािाथ्यागकड े ्वत:ची 
िागा िसणेदेखील आवश्यक आहे.  रमाई आवास येािना ही इींददरा आवास 
योिनेच्याच धतीवर राबवली िात.े 

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

राज्याि टीबीच े१ लाख ३६ हजार रुग्ण आढळून आल्याबाबि 
 

(४०) *  ३००४१   िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रो्री क्लबने “्ीबी िगाओ” या महत्त्वाकाींषा ी मोहीमे िींतगगत ददनाींक १३ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी रो्री फाऊीं डशेनच्या षा यरोग तज्ाींच्या उपज्थतीत िरववयायात 
आलेल्हया सशबीरामध्ये राज्यात १ लाख ३६ हिार षा यरोगाच ेरुग्ण आढळून आल्हयाचे 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास चौकशीत षा यरोगाच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लागण होयायाची 
सवगसाधारण कारणे काय आहेत. सदर रोगावर तनयींत्रण समळववयायाकररता शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे ? 
 
िॉ. दीपि सािांि : (१) रो्री क्लब, मुींबई शाखेने ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
मुींबई, नवी मुींबई व  ाणे येथे षा यरोग तनदानासा स सशबीर आयोजित केले होत.े 
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     या सशबबरात आढळून आलेल्हया षा यरुग्णाींची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
ि. सशबीराची दठिाणे िपासलेले सांशतयि 

क्षयरुग्ण 
िपासणीि आढळून 
आलेले क्षयरुग्ण 

१ मुींबई १०० तनरींक 
२ नवी मुींबई १२७१ ४७ 
३  ाणे २५०४ ०७ 
          एिुण ३८७५ ५४ 

     तथावप राज्य शासनाच्या सविेषा णात िानेवारी, २०१५ त ेऑक््ोबर, २०१५ या 
कालावधीत १,१०,०७८ षा यरुग्ण आढळून आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) राज्यात दरवषी साधारणपणे १,३८,००० पयतं षा यरुग्ण आढळून येतात. तनरोगी 
व्यक्ती फुफ्लफुसाच्या षा यरुग्णाच्या सींपकागत आल्हयास त्या व्यक्तीस षा यरोग होऊ 
शकतो तसेच या रोगाचा प्रसार दवुषत हवेमाफग त होतो. या रोगावर तनयींत्रण 
करयायाकररता राज्य शासनाने खालील उपाययोिना केल्हया आहेत. 
     (१) सींशतयत षा यरुग्णाींना थुींकी नमुना तपासणीसा स राज्यात १४५२ मान्यता 
प्राप्त सूक्ष्मदशीकें दे्र ्थापन करयायात आलेली आहेत. 
     (२) तपासणीत आढळून आलेल्हया षा यरुग्णाींना प्रत्यषा  देखरेखीखाली 
औषधोपचार करयायासा स ३६६६७ डॉ् प्रोव्हायडसग उपलब्ध करयायात आलेले आहेत. 
     (३) तनयसमत औषधोपचार िे रुग्ण दाद देत नाहीत िशा सींशतयत 
एम.डी.आर./एक्स.डी.आर. षा यरुग्णाींची प्रयोगशाळा तपासणी करयायासा स राज्यात १० 
कल्हचर ॲयाड डी.एस.्ी. प्रयोगशाळा कें द्रशासनाने मींिूर केल्हया आहेत. 
     (४) षा यरोगाच ेलवकर तनदान होयायासा स राज्यात २२ द काणी CBNAAT यींत्रे 
उपलब्ध केली आहेत. 
     (५) तपासणीत आढळलेल्हया एम.डी.आर./एक्स.डी.आर. षा यरुग्णाींच्या 
प्रयोगशाळा चाचयाया करुन पुढील औषधोपचार सुरु करयायासा स डॉ्स प्लस वाडागत 
दाखल करावे लागत.े राज्यात १६ डॉ्स प्लस वाडग उपलब्ध आहेत. 
     (६) षा यरोगाच ेसतनयींत्रण करयायासा स राज्यात ३३ जिल्हहा षा यरोग कें दे्र व २३ 
शहर षा यरोग कें दे्र ्थापन करयायात आलेले आहेत. 
     (७) शासकीय िकधकारी व कमगचारी व्यततररक्त कें द्र शासनाने षा यरोगावर 
तनयींत्रण करयायासा स राज्यात करारतत्वावर एकूण २१९३ िकधकारी व कमगचारी वगग 
मींिूर केला आहे. 
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     (८) शासनाच्या तनधीव्यततररक्त षा यरोगावर तनयींत्रण आणयायासा स सुधाररत 
राषरीय षा यरोगतनयींत्रण कायगक्रमाींतगगत कें द्रशासनाने मागील वषी रुपये ४९.७६ को्ी 
तनधी उपलब्ध केलेला आहे. तसेच चालू वषी रुपये ७७.८० को्ी तनधी कें द्र शासनाने 
मींिूर केला आहे. 

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

सोलापूर जजल् हयािील उजनी धरणािील पाणी शेििऱ्याांच्या  
शेिाि दठबि ससांचनाद्िारे देण्याबाबि 

(४१) *  ३३२३२   िुमारी प्रणणिी सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह हयातील उिनी  धरणातील पाणी सिमा नदीत सोडताना पाणी 
वाहून िाऊ नये याकरीता मो े बॅरेिेस बाींधून शेतकऱ्याींच्या शेतात द बक 
ससींचनाद्वारे पाणी देयायाबाबत मागणी होत िसल्हयाच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
सुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, राज्य शासनाने दषुकाळ पररज्थतीत धरणातील पाणी वपयायासा स 
वापरयायात यावे यासा स उद्योग व  शेतीसा स पायायाची कपात करयायात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उिनी धरणातील पाणी फक्त वपयायाच्या व शेतीच्याच पायायात 
कपात करुन उद्योगाींना देयायात येणाऱ्या पायायाची कपात करयायात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, प्रश्न १ व प्रश्न ३ बाबत राज्य शासनाने चौकशी करुन मो े बॅरेिेस 
बाींधून शेतकऱ्याींना द ींबक ससींचनाद्वारे पाणी देयायासा स तसेच उद्योगाींना पायायाची 
कपात करयायाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) वपयायाच्या व उद्योगाच्या पायायात िद्याप कपात करयायात आलेली नाही. 
पायायाच्या उपलब्धतनुेसार ससींचनाच ेतनयोिन केलेले नाही. 
(४) कृषणा पाणी तीं्ा लवादाच्या तनणगयानुसार कृषणा खोऱ्यात नवीन प्रकल्हपासा स 
पायायाची उपलब्धता नाही त्यामुळे वरील मागणीचा ववचार करणे शक्य नाही. 
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     उिनी प्रकल्हपाच्या लािषा ेत्रात मींिूर वपक रचना आ माही आहे. मात्र तेथे 
बारमाही वपके घेतली िातात.  महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राकधकरणाच्या 
िानेवारी २०१५ च्या िकधसुचनेतील आदेशान्वये उिनी प्रकल्हपात िून २०१७ पासून 
बारमाही वपकाींसा स द बक प्रणाली ितनवायग करयायात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि ससांचनाच्या क्षेत्राि भरीि िाम न झाल्याबाबि 
  

(४२) *  ३६७५१   श्री.सांजजिरेड्िी बोदिुरिार (िणी), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी नदीच ेपाणी कृष णा नदीत वळवून पाया याच् या षा ेत्रात आींरप्प्रदेश शासनाने 
मो स क्राींती केली िसली तरी महाराष रात रािकारण, भ्रष ्ाचाराच े आरोप, 
वनखात् याच् या परवानग् या आदद कारणामुळे ससींचनाच् या षा ेत्रात कोणतचे िरीव काम 
झालेले नाही हे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ च् या ततस-या आ वड्यात तनदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्ह यास, पाणी िडववया याच े सारे प्रकल्ह प ंकीं वा योिना वषागनुवषिे प्रलींबबत 
रादहल्ह याच ेसमोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्ह यास, यासा स शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहेत व याबाबतची 
सद्य:ज्थती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) आींरप्प्रदेश शासनाने सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये गोदावरी व 
कृषणा नदीिोड प्रकल्हप राबववयायास सुरुवात केली. तथावप, महाराषरात ससींचन षा ेत्रात 
िरीव काम झाले नाही हे तनदशगनास आले, हे खरे नाही. 
(२) महाराषर राज्यात िून, २००२ त े िून, २०१३ या कालावधीत सुमारे १० लषा  
हेक््र िततररक्त ससींचन षा मता तनमागण झाली आहे. महाराषर राज्यात िून, २०१३ 
िखेर ३९११ राज्य्तरीय प्रकल्हपातून ४८.०३ लषा  हेक््र इतकी ससींचन षा मता 
तनमागण झाली आहे. तसेच सन २०१३-१४ या वषागत ०.६५ लषा  हेक््र व सन २०१४-
१५ या वषागत ०.४४ लषा  हेक््र इतकी ससींचन षा मता तनमागण झाली आहे. 
सद्य:ज्थतीत राज्यात ४०३ प्रकल्हप बाींधकामाधीन िसून, प्रकल्हप पूणग झाल्हयावर ३२ 
लषा  हेक््र ससींचन षा मता तनमागण होणार आहे. 
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(३) िपूणग पा्बींधारे प्रकल्हपाींच े दातयत्व मो े आहे हे प्रकल्हप पूणग करयायासा स 
शासनाने धोरण तनजश्चत केले आहे. प्रकल्हप  पुणगत्वाच्या कोणत्या ्प्प्यावर आहे, 
याचा ववचार करुन प्राधान्यक्रमानुसार आकथगक गुींतवणूक केली िाईल. ज्या 
प्रकल्हपाींपासून ३ वषागत प्रत्यषा  ससींचनाचा लाि समळू शकेल िशा प्रकल्हपाींना प्राधान्य 
देयायाच ेशासनाने  रववले आहे. िमरावती प्रदेशातील िनुशषे जिल्ह्यातील प्रकल्हपाींना 
प्रथम प्राधान्य आहे. प्रकल्हपाींना गती देयायासा स सुधाररत प्रशासकीय मान्यतचेे 
िकधकार महामींडळाींना प्रदान केले आहेत. प्रकल्हपाींसा स आवश्यक िसमनीची थे् 
खरेदी करयायास मान्यता देयायात आली आहे. 

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

िॉजन्सफिन्स पेरोसलयम इांडिया (िा.खालापूर,जज.रायगि) या िां पनीमाफव ि  
विना परिानगी िनौषधी िकृ्षाांची िोि िेल्याबाबि 

(४३) *  २९७८२   श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील 
(असलबाग), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर तालुक्यातील मािगाव ग्रामपींचायत हिीतील पौदा गावािवळील 
कॉजन््फडन्स पेरोसलयम इींडडया सल.कीं पनीच्या व्यव्थापनाने सींरषा ण सिींत बाींधून 
कोणतीही परवानगी न घेता शासकीय तनयम डावलून साग, खैरा सावर, शेम्, 
िोकर, बोर, पळस, चरेा, ंकनई िशा ३१ वेगवेगळया वनौषधी वषृा ाींची तोड माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, बेकायदेशीर वनौषधी वषृा ाींची तोड केल्हयाचे तनदशगनास आल्हयानुसार 
वन वविागाच ेिकधकारी तपासणीसा स गेला िसता त्याींना सुरषा ा रषा काींनी तपासणी 
करयायास रोखले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, ववना परवानगी वनौषधी वषृा ाींची तोड  व पयागवरणाचा समतोल 
बबघडववणाऱ्या कीं पनी ववरुध्द शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत  
आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
     खालापूर तालुक्यातील मािगाव ग्रामपींचायत हिीतील पौदा गावािवळील 
कॉजन््फडन्स पेरोसलयम इींडडया सल. कीं पनीच्या व्यव्थापनाने मालकी स.नीं.२७ 
मधील ववनापरवानगीने एकूण ३१ वषृा ाींची तोड केली िसुन यापैकी ५ वषृा  (िनुसूकचत 
वषृा ामधील साग व खैर वषृा  सींख्या-५) व २६ वषृा  आडिात (बबगर िनुसूकचत) 
आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) सदरहू कीं पनीने महाराषर वषृा तोड िकधतनयम, १९६४ चा िींग केला िसल्हयाने 
त्याींचकेडून कलम ४ नुसार प्रतत झाड रु.५००/- प्रमाणे िनुसूकचत ५ झाडाींसा स एकूण 
रु.२५००/- इतका दींड वसूल करयायात आला आहे. सदर झाडाींच्या बुींध्यावरील माल 
िप् त करुन ववक्री आगार, सािगाव येथे  ेवयायात आला आहे.  
   उवगरीत २६ बबगर िनुसूकचत झाड े तोडल्हयाबाबत महाराषर महसूल िकधतनयम, 
१९६६ आणण महाराषर िमीन महसूल झाड े िकधतनयम १९६७ प्रमाणे कायगवाही 
करयायाबाबत तहसीलदार, खालापूर याींना ददनाींक २३.११.२०१५ रोिी कळववयायात आले 
आहे. 

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

रोहा िालुक्यािील (जज.रायगि) चणेराजिळ सशिारीसाठी लािण्याि  
आलेल्या फासाि अििून एिा बबबटयाचा झालेला मतृ्यू 

  

(४४) *  ३४३०९   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोहा तालुक्यातील (जि.रायगड) चणेरा िवळ सशकारी सा स लावयायात आलेल्हया 
फासात िडकून ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी एका बबब्याचा मतृ्यू झाल्हयाची 
घ्ना तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, िींदािे ६० ंकलो विन िसलेल्हया या मतृाव्थेतील बबब्याचे 
उिव्या बािूच ेदोन्ही पायाच ेपींिे कापून नेयायात आल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या घ्नेची रोहा उपवन वविागाने गींिीर दखल घेऊन या प्रकरणी 
वन्यिीव सींरषा ण िकधतनयमाींच्या कलम १५ व १६ िन्वये गुन्हा दाखल करयायात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) रोहा तालुक्यातील (जि.रायगड) चणेरािवळ सशकारीसा स 
लावयायात आलेल्हया फासात िडकून बबब्याचा मतृ्यू झाल्हयाची घ्ना ददनाींक 
१२.१०.२०१५ रोिी तनदशगनास आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) सदर प्रकरणी वन्यिीव (सींरषा ण), िकधतनयम, १९७२ च ेकलम ९, ३९, 
४४, ४८ व ४८ ि िन्वये गुन्हा दाखल करयायात आला िसून ३ इसमास ि्क 
करयायात आली आहे. त्यापैकी श्री. हरी नागू वाडकर कोकबन, ता. रोहा याींच्याकडून 
बबब्याच्या मागील उिव्या पायाचा एक पींिा सवग नखाींसह ह्तगत करयायात 
आलेला आहे. तसेच पींिा तोडयायासा स वापरयायात आलेला ववळादेखील ह्तगत 
करयायात आला आहे.  उवगररत एक पींिा व फासकी लावणाऱ्या इसमाींबाबत तपास 
सुरु आहे. 

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

मध्य चाांदा (जज.चांद्रपूर) िनविभागाच्या धाबा िनपररक्षेत्राि ि उपक्षेत्रािील  
िेिगाि, िोंगरगाि तनयिक्षेत्रािील िामे अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 

(४५) *  ३२४७५   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मध्य चाींदा (जि.चींद्रपूर) वनवविागाच्या धाबा वनपररषा ेत्रात व उपषा ेत्रातील 
वेडगाव, डोंगरगाव तनयत षा ेत्रात िवळपास २० लाख रुपयाींची तसेच तोहोगाव 
उपषा ेत्रातील वामनपल्हली, गोंडवपींपरी उपषा ेत्रातील खराळपे  व गोंडवपींपरी तनयतषा ेत्रात 
िवळपास ३७ लाखाींची िसे एकूण ५७ लाखाींची कामे पूणग झाल्हयाच े कागदोपत्री 
दाखवून तनधीची उचल करयायात आली, परींतू ही कामे ििूनही िपूणग िव्थेत 
िसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या ततसऱ्या आ वड्यात तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने उक्त उपषा ेत्रातील 
कामे िपुणग िव्थेत िसताींना कामे पुणग केल्हयाच े दाखवून तनधीची उचल 
करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) जिल्हहा योिनेिींतगगत आददवासी उपयोिना आणण बबगर 
आददवासी उपयोिना तसेच कें द्रपुर्कृत डावी कडवी ववचारसरणी या योिनेिींतगगत 
येणारी गॅबबयन बींधारे, ससमें् बींधारे, रोपवनािोवती चनेसलींक फेजन्सींग, तपासणी 
नाका व तनवास्थान दरुु्ती इत्यादी कामे सन २०१४-१५ या आकथगक वषागत पुणग 
करावयाची होती. परींतु, प्रत्यषा ात माहे सप् े्ंबर, २०१५ िखेरपयंत ही कामे पुणग 
झालेली नसल्हयाच ेतनदशगनास आले हे खरे आहे. तथावप सद्य:ज्थतीत ही सवग कामे 
पुणग झाली आहेत. तनधीचा गैरवापर झालेला नाही िसे चौकशीत तनषपन्न झाले आहे. 
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(२), (३) व (४) सदर कामाींकरीता रु.५६.९६ लषा  िनुदान ववतरीत करयायात आलेले 
होत.े या कामाींची चौकशी करयायाकरीता सहायक वनसींरषा क (वनीकरण व वन्यिीव) 
तसेच सहायक वनसींरषा क (सींरषा ण व िततक्रमण तनमुगलन-१) याींची नेमणूक करुन 
सींयुक्त चौकशी करयायात आली होती. या चौकशीमध्ये सदर कामे ववहीत वेळेत पुणग 
न झाल्हयाच े तनदशगनास आले. त्या िनुषींगाने सींबींकधत िकधकारी / कमगचारी 
याींच्याववरुध्द सश्तिींगाची  कारवाई सुरु करयायात आली आहे. 

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

धुळे जजल्हयािील सािी िालुक्यािील जामखेिी  
धरणाच ेिाम अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 

(४६) *  २९२५७   श्री.िी.एस.अदहरे (सािी), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हहयातील साक्री तालुक्यातील िामखेडी धरणाच े२० ंक.मी लाींबीच ेकाम 
७ वषागपूवी मींिूर झाले िसून आता पयतं केवळ ३ ंक.मी. च ेकाम पूणग झाले आहे 
उवगररत १७ ंक.मी.च ेकाम िपूणग िसल्हयाच ेमाहे सप््ेबर, २०१५ दरम्यान तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, साक्री तालुक्यातील धाडणे, शेवापूर, मालापूर,काव े या गावातील शेती 
ससचींनापासून वींकचत िसल्हयाने ्थातनक शेतकऱ्याींनी या कालव्याच ेकाम लवकरात 
लवकर पूणग करयायाबाबत वारींवार शासनाकड े मागणी करुनही शासन दलुगषा  करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदरील िामखेड धरणाच े उवगररत १७ ंक.मी. कालव्याच ेकाम पूणग 
करयायासा स आवश्यक तो तनधी उपलब्ध करुन सदरील काम ंकती कालावधी पयतं 
पूणग होणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.   
     िामखेडी प्रकल्हपाींतगगत धरणाच े काम २००१ मध्ये पूणग झालेले िसून, १८ 
ंकमी लाींबीच्या डावा कालव्याच ेकाम पूणग झाले आहे. ववतरण व्यव्थेपैकी ३० ्क्के 
काम पूणग झालेली िसून, सन २००८ नींतर २९.९७ ंकमी लाींबीच्या ववतरण 
व्यव्थेच्या कामाींच्या तनववदा तनजश्चत करयायात आलेल्हया आहेत. त्यापैकी २३.९४ 
ंकमी लाींबीच ेकाम पूणग करयायात आलेले आहे. उवगरीत कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
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(२) नाही. 
(३) या प्रकल्हपास सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या आकथगक वषागसा स िनुक्रमे 
तरतूद रु. ४.१२५ व रु.१.५० को्ीची िथगसींकजल्हपय तरतूद मींिूर आहे. तनधीच्या 
उपलब्धतनुेसार ववतरण व्यव्थेची उवगरीत कामे माचग, २०१७ पयतं पूणग करयायाचे 
तनयोिन आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

किनी (िा.भोिर, जज.नाांदेि) येथील िलािािील गाळ िाढण्याबाबि 
  

(४७) *  ३४६९१   श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील िोकर तालुक्यातील सात लघु तलावाींच ेमिबुतीकरण होऊन 
कॅनॉल दरुु्ती व्हावे व साचलेला गाळ काढयायासा स कें द्रीय सहाय दरुु्ती 
नुतनीकरण व पुन्थागपना िींतगगत ३,८१,०४,०००/- रुपये इतका खचग झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, यापैकी ंकनी येथील लघु तलावाींवर ७२,४६,०००/- रुपये खचग करयायात 
आले तथावप या तलावातील गाळ काढयायात न आल्हयाने  तलावात पाणी साचले 
नसल्हयाने सदर खचग झालेला तनधी वाया गेल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ च्या शेव्च्या 
आ वडयात तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या प्रकाराची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगाने सींबकधतावर कोणती कारवाई केली आहे काय ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
     िोकर तालुक्यातील एकूण ७ प्रकल्हपावर कें द्रीय सहाय्य दरुु्ती नुतनीकरण व 
पुन्थागपना िींतगगत एकूण रु.४.१८ को्ी एवढा खचग झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     या कामावर एकूण रु. ८३.०० लषा  एवढा खचग झाला िसून, या पैकी गाळ 
काढयायाच्या कामावर याींबत्रकी सींघ्ने माफग त रु.७.७५ लषा  एवढा खचग झाला आहे. 
यातून २९१९२ घ.मी. एवढा गाळ काढयायात आला आहे. तथावप कमी पिगन्यमानामुळे 
या वषी तलावात पाणी सा ा होऊ शकला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नासशि जजल््यािील नाांदगाि ि मालेगाि (ग्रामीण) येथील अांगणिािी िें द्राांच्या 
 एिाजत्मि बाल वििास योजनेंिगवि इमारिीच्या बाांधिामाबाबि 

(४८) *  ३५४७३   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासशक जिल्ह्यातील नाींदगाव ववधानसिा मतदार सींघातील एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योिना प्रकल्हप नाींदगाव व मालेगाव (ग्रामीण) या प्रकल्हपािींतगगत 
नाींदगाव व मालेगाव तालकु्यातील िनेक िींगणवाड्या ओ्याींवर, उघड्यावर, 
झाडाखाली, िाड्याच्या खािगी घराींमध्ये िरत िसल्हयामुळे िींगणवाडी कें द्राींमध्ये 
सशकत िसलेल्हया ववद्याथ्यांना िध्ययनात तसेच पोषण आहार व  आरोग्य ववषयक 
सुववधा उपलब्ध करून देयायास िडचणी तनमागण होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास  नाींदगाव मतदार सींघातील एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना 
प्रकल्हप नाींदगाव व मालेगाव (ग्रामीण) या प्रकल्हपािींतगगत िींगणवाडी कें द्राींना ्वतींत्र 
इमारतीच्या कामाींना ववशेषबाब म्हणून मींिुरी देऊन तनधीची तरतूद करणेबाबतची 
मागणी माननीय मदहला व बाल कल्हयाण मींत्री याींच्याकडे ्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
ददनाींक २४ िुलै, २०१५ च्या लेखी पत्राद्वारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करीत आहे ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१)  हे खरे नाही. 
     मालेगाींव (ग्रामीण) प्रकल्हप व नाींदगाींव प्रकल्हपातील ्वत:ची इमारत िसलेल्हया, 
समािमींददर, प्राथसमक शाळा, ग्रामपींचायत, िाडयाची िागा, खािगी घराच्या 
ओ्यावर व प्राथसमक शाळेच्या ओ्यावर िरणाऱ्या िींगणवाडी कें द्राची ज्थती 
खालीलप्रमाणे आहे. 

ि.क्र. प्रकल्हपाचे नाींव ्वत:ची इमारत 
िसलेल्हया 
िींगणवाडी 

कें द्राींची सींख्या 

समािमींददर, प्राथसमक 
शाळा, ग्रामपींचायत, 
िाड्याची िागा, या 
द काण िरणाींऱ्या 
िींगणवाडी कें द्राींची 

सींख्या 

खािगी घराच्या 
ओ्यावर, 

मरा स शाळेच्या 
ओ्यावर 
िरणाऱ्या 
िींगणवाडी 

कें द्राींची सींख्या 

एकूण 

१ मालेगाव 
(ग्रामीण) 

२१६ १६८ ८२ ४६६ 

२ नाींदगाींव १०७ ७३ २२ २०२ 
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     तथावप िींगणवाडीतील ववद्याथी व िींगणवाडी सेववका याींना िनेक सम्याींना 
सामोरे िावे लागत आहे िशी पररज्थती नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     प्राथासमक शाळा, समािमींददर, ग्रामपींचायत, वाचनालय, खािगी िागेच्या व 
मरा स शाळेच्या ओ्यावर िरणाऱ्या िींगणवाडी कें द्राच ेबाींधकाम करयायाबाबत केलेली 
कायगवाही खालीलप्रमाणे आहे. 

प्रकल्हपाच ेनाींव वषग बाींधकामास मान्यता ददलेल्हया 
िींगणवाडी कें द्राींची सींख्या 

मालेगाींव २०१३-१४ ५६ 

२०१५-१६ २० 

एकूण ७६ 

नाींदगाींव २०१३-१४ ३३ 

२०१५-१६ ०५ 

एकूण ३८ 

     तसेच नाींदगाींव मतदार सींघातील एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना प्रकल्हप 
नाींदगाींव करीता-९ व मालेगाींव (ग्रामीण) कररता-२२ िततररक्त िींगणवाडी कें द्राींच्या 
्वतींत्र इमारतीींच्या कामाींना ववशेष बाब म्हणून सन २०१५-१६ मध्ये तनधी उपलब्ध 
करयायाबाबत जिल्हहा तनयोिन ससमती नासशक याींचकेड ेजिल्हहा पररषद, नासशक याींनी 
प्र्ताव सादर केला आहे.      

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

एिबुजी धरणाची ऊां ची िमी असल्याने िाशीम शहराला 
 आिश्यि ि मुबलि पाणीपुरिठा होि नसल्याबाबि 

(४९) *  ३६१५२   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाशीम शहराला एकबुिी धरणातून पाणी पुरव ा केला आहे तथावप एकबुिी 
धरणाची ऊीं ची कमी िसल्हयाने शहराला आवश्यक व मुबलक पाणीपुरव ा होत नाही 
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म्हणून धरणाची ऊीं ची वाढवयायासा स लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१४ 
रोिी वा त्या सुमारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, सदर मागणीनुसार शासनामाफग त धरणाची ऊीं ची वाढववयायाबाबत 
तनणगय घेयायात आला आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सकृतदशगनी वपयायाच्या पायायासा स १०० ्क्के व ससींचनासा स ७५ ्क्के सफलता 
साध्य होईल इतकी िलसींपदा प्रकल्हपा्थळी उपलब्ध नाही. प्रकल्हप्थळी ७५ ्क्के 
ववश्र्वासाहगतेने उपलब्ध िसलेल्हया ५४.१० द.ल.घ.मी. िलसींपदेच्या तुलनेत प्रकल्हपाचा 
मूळ तनयोजित पाणीवापर ८२६.१३ द.ल.घ.मी. आहे. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि ८२६ बालिे िुपोवषि  
ि दधुवर आजाराने ग्रस्ि असल्याबाबि 

  

(५०) *  ३६०४७   श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाकगरी) तालुक्यातील दापोली पालगड, वपसई, कगम्हवणे,हणें, 
आींिणें आणण केळशी िशा सहा बी् मधील १९० िींगणवाड्याींमधील १ त े ५ 
वयोग्ातील ५३९७ बालकाींचे व दािोळ आणण ओणनवसे या बी् मधील १९० 
िींगणवाड्याींच्या कायगषा ेत्रामधील १ त े५ वयोग्ातील ४४१३ बालकाींच ेमाहे ऑग््, 
२०१५ मध्ये मदहला आणण बाल कल्हयाण वविागामाफग त करयायात आलेल्हया सवगषा णात 
८२६ बालके कुपोवषत व दधुगर आिाराने ग्र्त िसल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) िसल्हयास, कुपोवषत बालकाींना व माताींना सकस आहार पुरववयायाबाबत तसेच 
दधुगर आिार ग्र्त बालकाींवर औषधोपचार करयायासा स शासनाने आतापयतं कोणती 
तनणगयात्मक कायगवाही केली आहे वा सद्य:ज्थती काय आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
    दापोली तालुक्यात दापोली व दािोळ िसे दोन प्रकल्हप िसून दापोली 
प्रकल्हपामध्ये ४३ बालके व दािोळ प्रकल्हपामध्ये ४० बालके िशी एकुण ८३ बालके 
तीव्र कमी विनाच्या शे्रणीत िसून ४ बालके दधुगर आिाराची आहेत. 
(२) सदर बालके तीव्र कमी विनाची व दधुगर िसयायाची प्रमुख कारणे िनुवींशीकता, 
िुळी बालके, दगुगमिाग, िपुऱ्या ददवसाींची बालके व िन्मत: कमी विन इत्यादी 
आहेत. 
(३) तीव्र कमी विनाची बालकाींच े शे्रणीवधगन करयायासा स िींगणवाडी सेववका व 
पयगवेक्षषा का याींच्या प्रत्यषा  गहृिे्ीद्वारे आहारसींदहतबेाबत व बालकाींच्या ्वच्छतबेाबत 
त्याींना मादहती ददली िात ेव प्राथसमक आरोग्य कें द्र/ राषरीय बाल ्वा्थ कायगक्रम 
(RBSK) याींच्यामाफग त आरोग्य तपासणी  करुन त्याींना सींदिग सेवा व औषधोपचार 
देयायात येतात. 
     तसेच दरमहा िींगणवाडीमध्ये माता बै का घेऊन माताींना आहाराच ेप्रात्यक्षषा क 
दाखवून सकस आहाराबाबत मादहती देयायात येत.े  तसेच ६ मदहने त े ३ वषिे 
वयोग्ातील बालके व तीव्र कमी विनाची बालके, गरोदर, ्तनदा माता याींना 
पुरववयायात  येणारा घरपोच आहार (THR) च्या वेगवेगळया पाककृतीच े प्रात्यक्षषा क 
दाखवून त्या पाककृती  घरी बनववयायासा स समिावून साींकगतले िात.े 
     दािोळ प्रकल्हपातील दधुगर िसणाऱ्या ४ बालकाींपैकी ३ बालके ्दय ववकाराने 
आिारी िसून त्यापैकी २ बालकाींवर खािगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत व एका 
बालकाची २D इको तपासणी केली िसून पुन्हा त्याची सहा मदहन्याने तपासणी  
करावयाची आहे.  तसेच १ बालकाला िप्माराचा आिार िसून त्याच्यावरही 
खािगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. 

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

राजूरा (जज.चांद्रपूर) येथे िलाि तनसमविी िररिा अधधग्रहण  
िेलेल्या शिेिऱ्याांच्या जसमनीला अल्प दर ददल्याबाबि 

  

(५१) *  ३६६५१   अॅि.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या लघूससींचन (िलसींधारण) वविागाींतगगत रािूरा तालुक्यातील 
(जि.चींद्रपूर) साखरवाही शेतसशवारात लघुपा्बींधारे तलावाची तनसमगती करयायासा स 
साखरवाही, बोडखा सशवारातील १८ शेतकऱ्याींच्या २९,१३४ हेक््र शेतिसमनीचे 
िकधग्रहण करयायात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सदर कामाच ेिींदािपत्रक व त्याची प्रशासकीय मान्यता त्याच प्रमाणे 
तनववदा प्रंक्रया पूणग करुन ददनाींक १२ ऑग््, २०१४ ला कामाची सुरुवात झाल्हयाच े
दशगववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदर तलाव तनसमगती कररता शेतकऱ्याींच्या िसमनीचा दर हा २.४० 
लाख प्रततहेक््र  रववयायात आलेल्हया िल्हप दरामुळे शेतकऱ्याींमध्ये िसींतोष तनमागण 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, कोरडवाहू शेतिसमनीला १० लाख तर ओलीत शेतीसा स १२ लाख 
रुपये दर समळाला तर तलावासा स शेतिसमनी शेतकरी देणार िसल्हयाच ेसमोर आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) िसल्हयास, याबाबत शासन काय उपाययोिना करणार आहे वा करीत आहे, 
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) कायागरींि आदेश देयायात आला िसून प्रत्यषा  कामास सरुुवात झालेली नाही. 
(३) व (४) नाही. 
(५) िूसींपादन िकधकाऱ्याींकडून सींयुक्त मोिणी झाली िसून िूमी िसिलेख 
कायागलयाकडून “क” प्रत प्राप्त करुन प्रचसलत िूसींपादन कायद्यानुसार तनजश्चत 
होणारा मोबदला सींबींधीत िूधारकास देयायाबाबत कायगवाही करयायात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािारा जजल््यािील िाांतिससांह नाना पाटील जजल्हा रुग्णालय ि िृष्ट्णा  
इजन्स्टटयूट ऑफ मेडििल सायन्स, िऱ्हाि येथे ििव रोग रुग्णाांसाठी 

 बा्यरुग्ण विभाग सुरु िरण्याबाबि 
  

(५२) *  ३०४९३   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्ह्यातील क्राींततससींह नाना पा्ील जिल्हहा रुग्णालय व कृषणा 
इजन््््यू् ऑफ मेडडकल सायन्स, कऱ्हाड याींच्यातफिे  येथील जिल्हहा  रुग्णालयात 
मदहन् याच्या पदहल्हया व ततसऱ् या गुरुवारी ककग रोग रुग्णाींसा स बा्यरुग्ण वविाग सुरु 
करयायात येणार िसल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, हा ककग रोग बा्यरुग्ण वविाग लवकरत लवकर सुरु करयायाबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करयायात येत आहे, 
(३) िद्याप, कोणतीच कायगवाही करयायात आली नसल्हयास, होणा-या ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सातारा जिल्ह्यातील क्राींततससह नाना पा्ील जिल्हहा रुग्णालय, सातारा येथे 
कृषणा इजन््््यू् ऑफ मेडडकल सायन्स, कराड जिल्हहा सातारा याींच े माफग त 
ककग रोग रुग्णाींसा स बा्य रुग्ण वविाग ददनाींक ०३ सप् े्ंबर, २०१५ पासून सुरु 
करयायात आलेला आहे. येथे कृषणा इजन््््यू् ऑफ मेडडकल सायन्स, कराड येथील 
तज् डॉक््राींमाफग त दर मदहन्याींच्या पदहल्हया व ततसऱ्या गुरुवारी बा्य ककग रोग 
रुग्णाींची तपासणी करयायात येत िसून ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१५ त े ददनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीत ४४ रुग्णाींची तपासणी करयायात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि राबविण्याि येि असलेल्या प्रधानमांत्री ग्रामसिि  

योजनेची ८०० िोटीांच ेदेयिे प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(५३) *  २९२६२   िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), िॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सांजय 
साििारे (भुसािळ), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.िैभि वपचि (अिोले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राबववयायात येत िसलेल्ह या प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेची ८०० को्ीींचे 
देयके प्रलींबबत िसल्हयाची धक्कादायक मादहती माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या योिनेसा स आणखी िडीच त े तीन हिार को्ीींच्या मदतीची 
गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) िसल्हयास, उपरोक्त योिनेचा तनधी कें द्र सरकारकडून समळववयायाबाबत शासनाने  
कोणता पा पुरावा केला आहे वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) कें द्र शासनाकडून ित्यल्हप तनधी प्राप्त झाल्हयामुळे 
ऑक््ोबर २०१५ िखेर राज्यात प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेतील रू.५३० को्ीची 
देयके प्रलींबबत आहेत.         
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यास आवश्यक तनधी उपलब्ध करुन देयायासा स वेळोवेळी कें द्र 
शासनास राज्यशासन ्तरावरुन पा पुरावा करयायात आलेला आहे. 
     कें द्र शासनाच्या िकधकाऱ्यासोबतच्या प्रादेसशक आढावा बै काींमध्येही राज्यास 
पुरेसा तनधी उपलब्ध करुन देयायाची मागणी करयायात आलेली आहे. राज्याची 
तनधीची मागणी माींडयायाकररता मा. मींत्री (ग्रामववकास) महोदया व मा. राज्यमींत्री 
(ग्रामववकास) याींनी ददनाींक १ िून २०१५ रोिी मा. कें द्रीय ववत्त मींत्री व कें द्रीय ग्राम 
ववकास मींत्री याींची  नवी ददल्हली येथे िे् घेतली  आहे. त्याचप्रमाणे मा.मुख्यमींत्री 
याींनी त्याींच्या दद.१.८.२०१५ च्या पत्राींन्वये मा.प्रधानमींत्री व मा.कें द्रीय ग्रामीण ववकास 
मींत्री याींना तनधी ववतरीत करणेबाबत ववनींती केली आहे. 

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

नांदरूबार जजल््यािील िापी बुराई योजनेंिगवि ठाणेपािा  
प्रिल्प नां.२ एम आय टॅि धरणाि पाणी टािण्याबाबि 

(५४) *  ३०३३८   अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जिल्ह्यातील तापी बुराई योिनेंतगगत  ाणेपाडा प्रकल्हप नीं. २ एम आय 
्ॅक धरणात पाणी ्ाकणे यासींदिागत ्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.िलसींपदा मींत्री 
व सींबकधत वविागाकड े वारींवार लेखी तनवेदने देवूनही िद्यापी याबाबत कोणतीही 
कायगवाही करयायात आली नसल्हयाने ्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक १७ 
ऑग््, २०१५ रोिी मा.िलसींपदा मींत्री याींना पुन्हा लेखी तनवेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदरहू प्रकरणी शासनाने कोणती तातडीची कायगवाही केली तसेच 
सदरहू प्रकरणी कायगवाही करयायास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबकधत दोषी िकधकाऱ्याींवर 
कारवाई करयायाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) िद्याप उपाययेािना केली नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
     ददनाींक १७ ऑग््, २०१५ च ेतनवेदन मा. मींत्री (िलसींपदा) याींच ेकायागलयात 
प्राप्त झालेले आहे, 
(२) प्रकाशा बुराई उपसा ससींचन योिनेच्या मींिूर प्रकल्हप िहवालातील िलतनयेािनात 
 ाणेपाडा २ लघु पा्बींधारे योिनेत पाणी ्ाकयायासा स िततररक्त पायायाची तरतूद 
उपलब्ध नाही. त्यामुळे तापी बुराई योिनेिींतगगत   ाणेपाडा प्रकल्हप नीं, २ एम. आय. 
्ॅकमध्ये पाणी ्ाकणेबाबतची मागणी पूणग करता येणे शक्य नाही, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

सन २०१४-१५ या आधथवि िषावि पदहल्या सहा मदहन्याि वििीिराि  
िसुलीपेक्षा िब्बल २ हजार िोटी रुपयाांची झालेली तुट 

(५५) *  ३२३४७   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अजय चौधरी (सशििी), श्री.सुतनल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय 
वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४ -१५ या आकथगक वषागत पदहल्हया सहा मदहन्यात ववक्रीकरात िपेक्षषा त 
वसुलीपेषा ा तब्बल २ हिार को्ी रुपयाींची तुट ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्हयास, ववक्रीकराच्या माध्यमातून व्यापाराींना देयायात येणारे परतावे रोखयायाचे 
आदेश शासनाने ववक्रीकर वविागास ददले, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबतची चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशीच्या िनुषींगाने वसुलीत वाढ होयायाबाबत शासन कोणती 
उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व्यापाऱ्याींना देयायात येणारे परतावे रोखयायाबाबत शासनाकडून कोणतहेी आदेश 
ददलेले नाहीत. 
(३) लागू नाही. ही बाब खरी नसल्यामुळे चौकिी करण्यात आली नाही. 
(४) िशी बाब नाही, हे खरे नाही. 
(५) लागू नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल् हाधधिारी िायावलयाने जलयुक्ि सशिाराच्या बांधाऱ्याच्या सांधचिाांना 
िायावदेश असिाना तनधीअभािी स्थधगिी ददली असल्याबाबि 

(५६) *  ३३२१३   श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह हाकधकारी कायागलयाने लघुससींचनाींतगगत येणाऱ्या िलयुक्त 
सशवाराच्या २५० बींधाऱ्याच्या सींकचकाींना कायागदेश िसताना तनधीििावी ्थकगती 
ददली िसल्हयाच ेददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, शासनाने िलयुक्त सशवार योिनेसा स ३७ को्ी १९ लाख रुपयाींचा 
तनधी मींिूर केला त्यातील २१ को्ी ९९ लाख रुपये लघुससींचन वविागाला देयायाच े
आदेश तनगगसमत केले परींतु जिल्हहा तनयोिन वविागाने हा तनधी ससमतीच्या 
तनयत्वेच्या कामासा स तनयमबा्य वापरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, १० ्क्के िलयुक्त सशवार योिनेसा स देयायाचा प्र्ताव सादर 
करयायाच े आदेश जिल्हहाकधकाऱ्याींनी तनयोिन वविागाला ददले परींतू तनयोिन 
वविागाने आिपयगत तसा प्र्ताव सादर केला नसल्हयाने कीं त्रा्दाराींची देयके व कामे 
प्रलांत्रबत िसल्हयामुळे शासनाने यावर काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) िद्याप, कोणतीच कायगवाही करयायात आली नसल्हयास त्याची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे िींशत: खरे आहे. 
    िलयुक्त सशवार िसियानाींतगगत औरींगाबाद जिल्ह्यामध्ये २८५ ससमें् नाला 
बाींधाच्या तनववदा ्वीकृत करयायात आल्हया होत्या.  उपलब्ध तनधी ववचारात घेता 
२८५ योिनाींपैकी ४३ कामाींना ्थकगती ददली िसून १४ कामे रि करयायात आली 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल्हहा वावषगक योिना सन २०१५-१६ िींतगगत औरींगाबाद जिल्ह्यासा स 
िलयुक्त सशवार िसियानाींतगगत घ्यावयाच्या कामासा सच्या ३७ को्ी १९ लषा  इतका 
तनयतव्यय आहे.  िलयुक्त सशवार िसियानाच्या जिल्हहा्तरीय ससमतीच्या बै कीत 
घेतलेल्हया तनणगयानुसार सदर तनधीच े ववतरण कृवष वविागाला रु.१४.२७ को्ी, उप 
वनसींरषा क, वन वविाग ०.३९ लषा  कायगकारी िसियींता, जिल्हहा पररषद ससींचन १.५८ 
को्ी व कायगकारी िसियींता, लघुससींचन (िलसींधारण) रु.२०.९५ को्ी तनधी उपलब्ध 
करुन देयायात आला आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
    तथावप, िलयुक्त सशवार िसियानाींतगगत कायगकारी िसियींता, लघुससींचन 
(िलसींधारण) या वविागास ववतररत केलेल्हया तनधी व्यततररक्त आवश्यक िसणाऱ्या 
तनधीसा स जिल्हहा तनयोिन ससमतीकडून तनधी उपलब्ध करुन देयायाबाबत 
जिल्हहाकधकारी याींच्या ददनाींक २९/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये जिल्हहा तनयोिन िकधकारी 
याींना कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््याि मुलीांसाठी सुरु िेलेल्या शासिीय  
योजनेचा लाभच समळाला नसल्याबाबत   

(५७) *  २९२९०   श्री.भारि भालिे (पांढरपूर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने मुलीींसा स सुरु केलेल्ह या शासकीय योिना लािाथ्यांपयगत पोहोचत 
नसल्हयाने ततला ित्यल्हप प्रततसाद समळत िसून सोलापूर जिल्ह्यात १८६ हून िकधक 
लािाथ्यांची प्रकरणे शासनाकडे पा ववयायात आली परींतु याबाबत लािाथ्यांना िद्याप 
शासकीय योिनेचा लािच समळाला नसल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच िनेकाींच्या मुलीींच्या नावाने काढलेल्हया सकुन्या योिनेच े पैसेच 
शासनाकडून ्ाकयायात आले नसल्हयाचेही आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली वा करणार आहे, 
(४) िद्याप, कोणतीच कायगवाही करयायात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 

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

 
----------------- 
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हांगामी पैसेिारी ५० पैशाांपेक्षा िमी असलेल्या गािाांमध्ये महात्मा  
गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्याबाबि 

 

(५८) *  २९२२२   श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २० ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासन तनणगयाप्रमाणे राज्यातील सन २०१५-१६ 
च्या खरीप हींगामातील वपकाींची हींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेषा ा कमी िसलेल्हया १४७०८ 
गावाींमध्ये दषुकाळसदृश्य पररज्थती िाहीर करयायात येऊन ववववध उपाययोिना 
िाहीर करयायात आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, यापैकी ंकती गावात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेिींतगगत कामे चालू आहेत, 
(३) िसल्हयास, उ्मानाबाद सारख्या दषुकाळग्र्त जिल्ह्यातील ३०% गावात देखील 
रोिगार हमी योिनेची कामे सुरु नसल्हयाची प्रमुख कारणे काय आहेत, 
(४) िसल्हयास, राज्यातील िकधक गावाींमध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार 
हमी योिना प्रिावीपणे राबववयायाच्या हेतूने शासनाने कोणती उपाययोिना  केली  
आहे वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय  आहेत ? 
  
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत ५६४८ ग्रामपींचायतीमध्ये 
काम चालू आहेत. 
(३) उ्मानाबाद जिल्ह्यात सद्य:ज्थतीत ४३% गावामध्ये कामे सुरु आहेत. 
जिल्ह्यात एकूण ६२१ ग्रामपींचायती िसून ग्रामपींचायत व यींत्रणा्तरावरुन प्रत्येक 
ग्रामपींचायत मध्ये पुरेसा सेल्हफही उपलब्ध नाही. 
(४) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना जिल्ह्यामध्ये प्रिावीपणे 
राबववयायाच े हेतूने दद. ३० एवप्रल, २०१५ व दद.१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी एक ददवस 
मिुरासोबत हा कायगक्रम पूर्ा जिल्ह्यामध्ये यश्वीपणे  राबववयायात आला. 
त्याचप्रमाणे उ्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कामावर या िसियान, सुवणग ियींती राि्व 
िसियान, बळीरािा चतेना िसियान तसेच जिल्ह्यात िलयुक्त सशवार योिनेिींतगगत  
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२१७ गावाांची तनवड झाली िसून त्या गावात िलयुक्त सशवार िसियान व मग्रारोहयो 
िनिागतृी िसियान यश्वीररत्या पार पाडयायासा स दोन तालुक्यासाठी एक रथाच े
आयोिन करुन गावोगावी प्रचार यींत्रणा राबववयायात आली. इत्यादी कायगक्रम राबवून 
िा्तीत िा्त मिुराींना कामावर येयायासा स आवाहन करयायात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील सुमारे २ लाख अांगणिाडी सेवििा, मदिनीस, समनी अांगणिािी  
सेवििाांना मागील ६ मदहन्यापासून िेिनच समळाले नसल्याबाबि 

(५९) *  २९६८४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर), श्री.िी.एस.अदहरे (सािी), श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे.सी.पाििी 
(अक्िलिुिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण पूिव), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि 
(मुांरा ा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांिूर), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्रीमिी असमिा 
चव्हाण (भोिर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दिपक चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे २ लाख िींगणवाडी सेववका, मदतनीस, समनी िींगणवाडी 
सेववकाींना मागील ६ मदहन्यापासून वेतनच समळाले नसल्हयाच े माहे ऑग््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील िींगणवाडी कमगचाऱ्याींनी त्याींच्या प्रलींबबत मागयायासा स िनेक 
जिल्हहयात माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्हया सप्ताहात मोच्यागच ेआयोिन केले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, िसल्हयास चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार िींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्या मागयाया 
पूणग करयायाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे िींशत: खरे आहे. 
     काही द काणी काही मदहन्याच ेमानधन देणे थंकत होत.े   
(२) हे खरे आहे.     
(३) व (४) िींगणवाडी कमगचाऱ्याींच्या प्रमुख मागयाया या थंकत मानधन देणे, 
वेतनशे्रणी लागू करणे, महागाई ित्ता देणे, इत्यादी ्वरुपाच्या आहेत. या 
मागयायाींबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे कायगवाही केलेली आहे. 
     (ि) राज्यातील िींगणवाडी कमगचाऱ्याींना माहे ऑक््ोंबर, २०१५ पयंत मानधन 
िदा करयायात आलेले आहे. िींगणवाडी कमगचाऱ्याींना तनयसमतपणे मानधन िदा 
करयायाबाबत शासन्तरावरुन सूचना देयायात आलेल्हया आहेत. 
     (ब) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना ही कें द्र शासनाची योिना िसून ती 
राज्य शासनामाफग त राबववयायात येत आहे. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेच्या 
मॅन्युलप्रमाणे िींगणवाडी सेववका, मदतनीस ही पदे मानधनी ्वरुपाची िसून 
त्याींच्या िींगणवाडीची कामकािाची वेळ ही फक्त चार तास आहे. त्यामुळे त्याींना 
शासकीय कमगचाऱ्याींचा दिाग देणे सींयुजक्तक होणार नाही. मा. सवोच्च न्यायालयाने 
Civil appeal Nos. ४९५३-४९५७ of १९९८ state of Karnataka Vs. Ameerabi 
& others याप्रकरणी ददनाींक ७/१२/२००६ रोिी  िींगणवाडी सेववका / मदतनीस ही 
मानधनी पदे िसून त्याींची पदे ही Civil Posts नाहीत िसा तनणगय ददलेला आहे. 
     िींगणवाडी सेववका / मदतनीस ही मानधनी पदे िसल्हयामुळे त्याींना शासकीय 
कमगचा-याींचा दिाग नाही. त्यामुळे त्याींना शासकीय कमगचा-याींप्रमाणे वेतनशे्रणी, 
महागाई ित्ता वावषगक वेतनवाढ देता येणे शक्य नाही. तथावप, िींगणवाडी सेववकेला 
५ वषग िनुिवानींतर रु.३१/- इतकी वाढ मानधनामध्ये करयायात येत.े 
     (क) िींगणवाडी सेववका, मदतनीसाींना प्रततवषी रु.१०००/- प्रमाणे िाऊबीि िे् 
देयायात येत.े तसेच सन २०१४-१५ या आकथगक वषागतील प्रलींबबत िाऊबीि िे् माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िदा करयायाबाबतचा शासन तनणगय ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी तनगगसमत करयायात आलेला आहे.  
     (ड) िींगणवाडी सेववकाींना प्रततवषी रु.१०००/- प्रमाणे पररवतगनीय तनधी (Flexi 
Fund) ववतरीत करयायात येतो. त्यामधून िींगणवाडीच े सादहत्य वाहतूकीचा खचग 
िागववयायात येतो व तसा खचग करयायाची परवानगी देयायात आलेली आहे. 

 
----------------- 
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अिोला जजल् हा पररषदेच्या सशक्षण विभागाअांिगवि  
मोठया प्रमाणाि गैरव्यिहार होि असल्याबाबि 

  

(६०) *  ३३८७०   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला जिल्ह हा पररषदेच्या सशषा ण वविागािींतगगत मो या प्रमाणात गैरव्यवहार 
होत िसल्हयाच्या िनेक तक्रारी नागररकाींनी,  ्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मागील 
२ वषागत सतत शासनाच ेग्रामववकास मींत्रालयाकड ेकेल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) उपरोक्त, जिल्हहा पररषद मध्ये कायगरत उपमुख्य कायगकारी िकधकारी 
श्री.इनामदार याींना ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी लाचलुचपत खात्याचे 
िकधकाऱ्याींनी लाच ज्वकारताना पकडले, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उक्त तक्रारी प्रकरणी वविागीय आयुक्त, िमरावती याींचमेाफग त 
चौकशी करयायात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, उक्त चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) िसल्हयास, उक्त प्रकरणी  दोषी आढळलेल्हया िकधकाऱ्याींवर काय कारवाई केली 
वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) चौकशी सुरु िसून िद्याप चौकशी पूणग झालेली नाही. चौकशी िींततम ्प्प्यात 
आहे. 
(५) चौकशी िहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर दोषी िकधकाऱ्याींवर तनयमानुसार कारवाई 
करयायात  येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापुर जजल््यािील दधुगांगा प्रिल्प अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 
  

(६१) *  २८६६९   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कोल्हहापुर जिल्ह्यातील दधुगींगा प्रकल्हपास मींिूरी समळून ५० वषिे लो्ली तरी 
िद्यापही प्रकल्हप िपूणग िसून ददवसेंददवस प्रकल्हपाच्या खचागत वाढ होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, डाव्या व उिव्या या दोन्ही कालव्याच े काम प्रत्येकी ५० ्क्केहून 
िकधक िपूणग िसून मूळचा २६.२५ को्ी रूपयाींचा प्रकल्हप खचग आता १७१२.८० को्ी 
रूपयाींवर पोहचला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, ७५ ्क्के काम पुणग िसणाऱ्या प्रकल्हपानाींच तनधी देयायाच्या 
शासनाच्या धोरणामुळे तनधी उपलब्ध होवू शकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, सदर प्रकल्हपास तनधी उपलब्ध करुन देयायाबाबत शासनाची िूसमका 
काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) दधूगींगा प्रकल्हपाच्या डाव्या व उिव्या कालव्याींच े काम (मुख्य व शाखा 
कालव्यासह) िौततकदृष्या िनुक्रमे  ६० ्क्के व ९० ्क्के पूणग आहे, प्रकल्हपास 
रु.१६.२५ को्ी रकमेस मळू प्रशासकीय मान्यता व रु.१७१२.८० को्ी रकमेस ततृीय 
सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे, 
(३) व (४) सन २०१५-२०१६ कररता  प्रकल्हपास रु. १८.०० को्ी इतकी िथगसींकल्हपीय 
तरतूद करयायाींत आलेली आहे प्रकल्हपावर आतापयगत रु. ८१९.२० को्ी खचग झाला 
िसून तो िद्यावत  मान्यता प्राप्त ंकीं मतीच्या ४७.८३ ्क्के आहे, िर्थोपायाींची 
ज्थती  व मा. राज्यपाल याींच्या तनदिेशानुसार तनधीची तरतुद करयायात येते, 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

कोप्रोली खोपटा (ता.उरण, जज.रायिड) येथील ठेकेिाराांच्या  
ननकृष्ट कामामुळे शेती नापपक होत असल्याबाबत 

(६२) *  २८७०२   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण तालुक्यात (जि.रायगड) येथील गेल्हया ंकत्येक वषागपासून दरुु्ती न 
झालेली खार बींदद्ती आणण खारिमीन वविागाच्या  ेकेदाराींच्या तनकृष् कामामुळे 
कोप्रोली खोप्ा पररसरातील लक्ष्मी खार, कचखलीखार, धसाखोशी येथील शेती नावपक 
होत िसल्हयाने या दिागहीन कामाच े मूल्हयमापन करुन िकधकाऱयाांची चौकशी 
करयायाची मागणी येथील शेतक-याींनी ददनाींक २६ ऑगस्ट, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास झालेल्हया आमसिेत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, या तनकृष् कामाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले तसेच, चौकशीनुसार सींबींकधत  ेकेदाराींवर व िकधका-याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िींशत: खरे आहे. 
     आमसिेची बै क झाली हे खरे आहे. सदर बै क ददनाींक २६ ऑग््, २०१५ 
रोिी झाली नसुन ती दद.१३.८.२०१५ रोिी झाली. सदर सिेत योिनेच्या ंकीं मत वाढी 
बाबत प्रश्न उपज्थत झाले होत.े 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
     सदर खारिूमी योिनेस शासन तनणगय ददनाींक ४.१०.२००७ िन्वये रु. ४५२.८४ 
लषा  इतक्या रकमेस प्रशासकीस मान्यता प्रदान करयायात आली होती. आता 
दरसूचीतील फरकामुळे, िादा दराच्या तनववदा ज्वकारल्हयामुळे, पररमाणातील 
बदलामुळे व वाढीव वहन िींतरामुळे योिनेच्या ंकीं मतीत वाढ झाली िसल्हयामुळे 
रु.८०१.४५ लषा  ंकीं मतीच्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेच्या िींदािपत्रकास 
दद.०४.०२.२०१५ च्या शासन तनणगयान्वये मान्यता देयायात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हापररषद मुख्य इमारि, िागलिर हाऊस, पदाधधिारी  
तनिासस्थाने, लॉन या िामाांची देखभाल दरुुस्िीच्या िामाि  

िोट्यिधी रुपयाांचा झालेला अपहार 
  

(६३) *  ३४१८४   िॉ.सुजजि समणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहापररषद मुख्य इमारत, कागलकर हाऊस, पदाकधकारी 
तनवास्थाने, लॉन या कामाींची देखिाल दरुु्ती इमारत उपवविागामाफग त करयायात 
येत िसून गेल्हया तीन वषागत या वविागाने िनेक कामे न करता कोट्यवधी रुपयाींचा 
िपहार केल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(३) चौकशीनुसार सींबींकधत दोषी िकधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दधुवर आजारग्रस्ि गोरगरीब रुग्णाांच्या उपचारासाठी आधथवि मदि 
 देण्यासाठी सुरु केलेल्या राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेबाबि 

  

(६४) *  २९६५४   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दधुगर आिारग्र्त गोरगरीब रुग्णाींच्या उपचारासा स आकथगक मदत देयायासा स 
शासनाने रािीव गाींधी िीवनदायी योिना सुरु करुन सदरहू योिना ित्यींत चाींगली 
िसली तरी या योिनेबाबतची मादहती प्रत्यषा  लािाथ्यागपयतं पोहोचलीच नसल्हयाने 
बुलढाणा जिल्ह्यात ह्रदयरोग, ककग रोग आणर् ंकडनी यासारख्या दधुगर आिाराचे 
गोरगरीब रुग्ण उपचाराच्या प्रततषा ेत िसल्हयाच े ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेचा लाि कसा समळतो, कोणती 
कागदपत्रे कु े दाखल करावी लागतात याबाबतची ्पष् मादहती सींबींकधत िकधकारी 
वा कमगचारी पुरववत नसल्हयाने गरिू लािाथी वींकचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही वा उपाययोिना केली 
आहे, 
(४) िद्याप, कोणतीच कायगवाही करयायात आली नसल्हयास त्याची कारणे काय  
आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) नाही, रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेची िादहरात 
ववववध दरूदशगन वादहन्या/रेडडयो/पो््सग/पॅम्प्ले्/वतगमानपत्रे/होडडगं्ि/बसस्र्थानकाांवर 
उद्घोषणा इ.माध्यमाद्वारे केली िात.े तसेच आरोग्य सशबबरामधून लािाथ्यांशी 
प्रत्यषा  सींवाद साधयायात येतो. 
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     योिनेंतगगत आतापयंत बुलढाणा जिल्ह्यात ३०७७ उपचार/श्त्रंक्रया करयायात 
आल्हया आहेत. 
(२) योिनेंतगगत िींगीकृत रुग्णालयाींमध्ये आरोग्य समत्राींची तनयुक्ती करयायात आली 
िसून त्याींच्यामाफग त रुग्णाींना मागगदशगन केले िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पािसाच्या अतनयसमििमेुळे जसमन आद्रिमेध्ये घट झाल्याने  
शेिवपिाांिर होि असलेला विपरीि पररणाम 

  

(६५) *  ३०७४६   श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पावसाच्या ितनयसमततमेुळे िसमन आद्रतमेध्ये घ् झाल्हयाने शेतवपकाींवर होत 
िसलेला ववपरीत पररणाम ्ाळयायासा स राज्य शासनाने िलयुक्त सशवार योिना 
ददनाींक १५ ऑग््, २०१५ पासून सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, आतापयंत ंकती जिल्ह्यात वा तालुक्यात िलयुक्त सशवार योिना 
राबववयायात आली आहे, 
(३) तसेच या योिनेवर आतापयतं शासनाने ंकती खचग केला आहे, 
(४) िसल्हयास, िलयुक्त सशवार योिनेमुळे ंकती प्रमाणात ससींचन उपलब्ध झाले 
आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) ी्ंचाईमुक्त महाराषर २०१९ िींतगगत ी्ंचाई पररज्थतीवर 
मात करयायासा स कायम्वरुपी उपाययोिना म्हणून राज्यात दद. ५ डडसेंबर, २०१४ 
च्या शासन तनणगयान्वये िलयुक्त सशवार िसियान राबववयायात येत आहे. 
(२) सदर योिना राज्यात ३४ जिल्ह्यामधील सुमारे ३०२ तालुक्याींमध्ये राबववयायात 
येत आहे. 
(३) ववववध यींत्रणा/वविाग सी.एस.आर. व लोकसहिाग यामधून सुमारे रु. १५७७.०० 
को्ी तनधीची कामे झालेली आहेत. 
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(४) िलयुक्त सशवार िसियानातून ऑक््ोबर िखेर पूणग झालेल्हया कामामधून एक 
सरींक्षषा त ससींचन ददल्हयास सुमारे ६१०८४० हेक््र सींरक्षित ससींचन षा मता तनमागण 
झालेली आहे. 

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

बीि जजल््याि ग्रामपांचायिीमध्ये िायवरि असलेल्या शेििो सांगणि  
पररचालिाांच्या मानधनाि महाऑनलाईन िां पनीने िेलेला गैरव्यिहार 

(६६) *  ३३०२३   अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये कायगरत िसलेल्हया शेकडो सींगणक 
पररचालकाींच्या मानधनात सुमारे को्यवधी रुपयाींच े महाऑनलाईन कीं पनीने 
गैरव्यवहार केल्हयाची गींिीर बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या ततसऱ्या सप्ताहात वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकशी शासनाकडून करयायात आली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले तसेच उक्त प्रकरर्ी गैरव्यवहार 
करणाऱ्या कीं पनीच्या दोषी पदाकधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई  केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) या आशयाची तक्रार ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी मुख्य 
कायगकारी िकधकारी, जिल्हहा पररषद, बीड जिल्हहा पोलीस िकधषा क, जिल्हहा  बीड 
याींचकेड ेप्राप्त झालेली आहे. 
(२) व (३) पोलीस ््ेशन सशवािीनगर, बीड याींचमेाफग त चौकशी सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्य एड्स तनयांत्रण सांस्थेला तनधी समळण्यास विलांब होि असल्याबाबि 

(६७) *  २८६४७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्य एड्स तनयींत्रण सीं्थेला दरवषी कें द्र शासनाकडून माहे मे मदहन्यात सींपूणग 
तनधी थे् सीं्थेला समळत होता, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदरचा तनधी गेल्हया वषागपासून राज्य शासनामाफग त देयायास सुरुवात 
करयायात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, त्यामुळे सीं्थेला तनधी समळयायास ववलींब होत िसून, सन २०१४-१५ 
या वषी कें द्र शासनाकडून आलेल्हया १३० को्ी तनधीमध्ये राज्य शासनाने २० ्क्के 
कपात केली िसून केवळ १०८ को्ी रुपये सीं्थेला ददले िसून, सदरचा तनधीही 
राज्य शासनाकडून दोन ्प्प्यात देयायात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, त्यामुळे सीं्थेच ेिनेक उपक्रम तनधीििावी बींद करावे लागत िसून, 
यासींदिागत दर मदहना होणाऱ्या बै कही बींद करयायात आली िसून, िपूऱ्या 
तनधीििावी सीं् थेच्या कामकािावर ववपररत पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) िसल्हयास, सन २०१५-१६ या आकथगक वषागसा स राज्य शासनाने या उपक्रमासा स 
८० ्क्के तनधीला पावसाळी िकधवेशनात मींिूरी ददलेली िसून, सदरचा तनधी 
िद्यापही सीं्थेला समळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(६) िसल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, िसल्हयास चौकशीच े
तनषकषग काय आहेत व त्यानुसार एड्स तनयींत्रण सीं्थेला तनयसमत व पुरेसा तनधी 
पुरववयायाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
     राषरीय एड्स तनयींत्रण सीं्था (नॅको, नवी ददल्हली) याींच ेकडून सन २०१३-१४ 
पयतं या सीं्थेस तनधीचा पदहला हप्ता मे-िुन मदहन्यात ववतररत केला िात होता. 
तसेच उवगररत तनधी दोन त ेतीन हप्त्याींत नॅको, नवी ददल्हली याींचकेढून ववतररत होत 
होता. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    कें द्र शासनाच ेसन २०१४-१५ मध्ये सदर सीं्थेस रु. १३०.९१ को्ी इतका वावषगक 
कृती आरखडा मींिुर केला होता. त्यापैकी कें द्र शासनाकडुन दोन हप्त्यामध्ये ववतररत 
केलेला रु.१०८.०० को्ी इतका तनधी राज्य शासनाने सीं्थेस िदा केला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
    कें द्र शासनाकडून समळणाऱ्या प्राध्यान्यक्रम  रवून योिनेची िींमलबिावणी केली 
िात आहे. सीं्थेमाफग त माससक आढावा बै का आवश्यकतनुेसार जव्हडीओ 
कॉन्फरन्सद्वारे घेतल्हया िात आहेत. 
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(५) हे खरे नाही.  
    सन २०१५-१६ च्या पावसाळी िकधवेशनामध्ये पुरवणी मागणी द्वारे मींिूर 
झालेला रु ११.९० को्ी इतका तनधी सीं्थेला उपलब्ध करुन देयायात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यािील ग्रामीण भागािील १५ हून अधधि  
प्राथसमि आरोग्य िें द्राि िॉक्टर नसल्याबाबि 

  

(६८) *  ३४४२८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कोल्हहापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण िागातील १५ हून िकधक प्राथसमक आरोग्य 
कें द्रात डॉक््र नसल्हयाच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी तनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) िसल्हयास, ्वाईन फ्लयु, डेंग्यू, ्ायफाईड यासारखे साथीींच्या आिाराींची साथ 
िसल्हयाने ग्रामीण िागातील रुग्णाींच ेहाल होत आहे, हे खरे आहे काय,   
(३) िसल्हयास, तनम्याहून िकधक आरोग्य कें दे्र डोंगराळ तालुक्यात िसल्हयाने 
राधानगरी, िुदरगड, आिरा, चींदगड, गगनबावडा आणर् शाहुवाडी येथे डॉक््राींची 
ररक्त पदे  िरणेबाबत शासनाने तनणगय घेतला आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
   कोल्हहापूर जिल्ह्यातील आरोग्य वविागाींतगगत एकुण ७३ प्राथसमक आरोग्य 
कें द्राींकरीता १४६ पदे मींिूर िसून त्यापैकी ९२ ्थायी, १२ बींधपबत्रत आणण ८ 
ि्थायी िशी एकूण ११२ पदे िरलेली आहेत.  ज्या प्राथसमक आरोग्य कें द्राींमध्ये 
दोन वैद्यकीय िकधकारी कायगरत आहेत िशा वैद्यकीय िकधकाऱ्याींना ज्या प्राथसमक 
आरोग्य कें द्रात एकही वैद्यकीय िकधकारी कायगरत नाही िशा द काणी १५-१५ 
ददवसाींच्या रो्ेशन पध्दतीने तात्पुरत े कामकाि पाहयायाच े आदेश देयायात आलेले 
आहेत व त्याींच्यामाफग त त्या-त्या िागातील रुग्णाींना रुग्णसेवा ददली आत आहे. 
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(३) आरोग्य वविागाींतगगत आरोग्य कें द्राकरीता डॉक््र उपलब्ध करुन देयायाकररता 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वैद्यकीय िकधकाऱ्याींची िरती करयायात आली िसून 
त्याींची समुपदेशनाद्वारे शाहुवाडी तालुक्यासा स २ आणण हातकणींगले, पन्हाळा, 
िुदरगड या तालुक्याींसा स प्रत्येकी १ वैद्यकीय िकधकाऱ्याची तनयुक्ती करयायात 
आली आहे. उवगररत ररक् त पदे िरयायाबाबतची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल्हा पररषदेमाफव ि िोट्यिधी रुपयाांची औषधे खरेदी िरण्याि येऊनही 
प्राथसमि आरोग्य ि उपिें द्राि औषधाांचा िुटििा असल्याबाबि 

(६९) *  ३३१००   श्री.िानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हहा पररषदेच्या आरोग्य वविागामाफग त २०१५-१६ या वषागसा स 
को्यवधी रुपयाची औषधे खरेदी करयायात येऊन सुध्दा जिल्ह्यातील २४ प्राथसमक 
आरोग्य कें द्र व १३२ प्राथसमक आरोग्य उपकें द्रात रुग्णाींना शासकीय औिध ेन देता 
औषधे उपलब्ध नसल्हयाच े साींगून बाहेरुन बािारातील औषधे खरेदी करयायास 
साींगयायात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, जिल्हहा पररषदेच्या आरोग्य वविागामाफग त मो या प्रमाणावर औषधे 
खरेदी होऊन सुध्दा प्राथसमक आरोग्य कें द्र व उपकें द्रामध्ये पुरेशी औषधे उपलब्ध न 
होयायाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) िसल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाकडून तात्काळ चौकशी करयायात येऊन सींबींकधत 
प्राथसमक आरोग् य कें द्र व उपकें द्रामध्ये पुरेसा औषधी पुरव ा करयायासींदिागत 
शासनाकडून काय कायगवाही केली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    आरोग्य कें द्र सींचालनालयामाफग त कें द्रीय पध्दतीने करयायात आलेल्हया औषध 
खरेदीमधून ददनाींक ३१ मे, २०१५ त ेददनाींक ३० ऑग््, २०१५ या कालावधीत एकूण 
६७ ित्यावश्यक औषधाींचा पुरव ा जिल्हहा आरोग्य िकधकारी, दहींगोली याींना करयायात 
आला आहे. 
     जिल्हहा आरोग्य िकधकारी, दहींगोली याींच्याकड ेिसलेला सशल्हलक औषधीसा ा व 
वेळोवेळी राज्य ्तरावरुन प्राप्त होत िसलेला औषधी सा ा यामधून दहींगोली 
जिल्ह्यातील प्राथसमक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र याींना मागणीप्रमाणे औषध पुरव ा 
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करयायात येत आहे. तसेच आवश्यकतनुेसार आर.के.एस.मधून ंकीं वा िन्य उपलब्ध 
तनधीमधून ्थातनक ्तरावर औषध खरेदी करुन रुग्णाींना वा्प करयायाबाबत सुचना 
देयायात आलेल्हया आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील लहान मुलाांच्या लसीिरणासाठी िापरण्याि येणारी 
 औषधे तनिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबि 

(७०) *  ३०६१०   श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि (िजवि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लहान मुलाींच्या लसीकरणासा स वापरयायात येणारी औषधे तनकृष् 
दिागची िसल्हयाच ेआरोग्य वविागाने केलेल्हया चौकशीमध्ये आढळून आल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या आ वड्यात वा त्यादरम्यान  तनदशगनास आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रश्न िाग (१) मधील प्रकरणी चौकशी केली आहे काय 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करयायात 
येत आहे, 
(३) उक्त प्रश्नी िद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्हयास, ववलींबाची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत तसेच सदर प्रकरणी सींबींकधत दोषीींववरुध्द कारवाई करयायासींदिागत 
आतापयंत कोणता पा पुरावा केला वा करयायात येत आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
    लसीकरण कायगक्रम िींमलबिावणीसा स आवश्यक लसी व ए.डी.ससरीींि याींचा 
पुरव ा कें द्र शासनाकडून केला िातो. राज्याला एवप्रल, २०१५ त ेऑक््ोबर, २०१५ या 
कालवधीत पुरव ा झालेल्हया सवग लसीींची गुणवत्ता चाचणी सेंरल ररसचग इ्न््ी्यु्, 
कसौली याींच्यामाफग त करयायात आली िसून त्यानुसार सवग लसी गुणवत्ता तनकष 
पुणग करत आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््यािील अति दगुवम भागािील प्राथसमि आरोग्य 
िें द्राि िॉक्टराांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 

(७१) *  ३०२२१   श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :  सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील ितत दगुगम िागातील प्राथसमक आरोग्य कें द्रात डॉक््राींची 
३९ पदे ररक्त िसल्हयामुळे सींपूणग जिल्हहािर आरोग्य सेवेचा पुरता बोिवारा उडाल्हयाच े
ववदारक वा्तव्य माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, चींद्रपूर जिल्ह्यातील प्राथसमक आरोग्य कें द्रातील डॉक््राींच ेिनुिषेामुळे 
सध्या कायगरत िसलेल्हया िकधकारी आणण कमगचाऱ्याींवर िततररक्त ताण पडत िसून 
नागररकाींना आरोग्य सेवा समळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चींद्रपूर जिल्ह्यातील ररक्त िसलेल्हया डॉक््राींची पदे िरयायाबाबत 
शासन ्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) िद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायगवाही होत नसल्हयास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) नाही. 
     ऑग््, २०१५ मध्ये चींद्रपूर जिल्ह्यातील ५८ प्राथसमक आरोग्य कें द्राकररता 
वैद्यकीय िकधकारी या सींवगागची एकूण ्१०८ पदे मींिूर िसून ८५ पदे िरलेली होती. 
िततदगुगम िागातील प्राथसमक आरोग्य कें द्राींपैकी माींडवा आणण कचींचोली ही द काणे 
वगळता इतर सवग द काणी वैद्यकीय िकधकारी कायगरत होत.े ररक्त पदाींच्या द काणी 
दसुऱ्या वैद्यकीय िकधकाऱ्याींची पयागयी व्यव्था करयायात येऊन त्या-त्या िागातील 
रुग्णाींना रुग्णसेवा देयायात आली. 
(३) दद. १८ नोव्हेंबर, २०१५ िन्वये २२ वैद्यकीय िकधकाऱ्याींनी चींद्रपूर जिल्ह्यातील 
प्राथसमक आरोग्य कें द्रामध्ये ररक्त िसलेल्हया पदाींवर तनयुक्तीच े आदेश देयायात 
आलेले आहेत. वैद्यकीय िकधकाऱ्याींची उवगररत ररक्त पदे िरयायाबाबतची कायगवाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई उमरखािीिील बाल सुधारगहृाांची अपुऱ्या सोयी  
सुविधाांमुळे झालेली दयनीय अिस्था 

  

(७२) *  ३२१९०   श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव) :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उमरखाडीतील बाल सुधारगहृाींमध्ये िपुऱ्या सोयी सुववधाींमुळे दयनीय 
िव्था  झाल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदर बालसधुारगहृाींची पररज्थती दयनीय झाल्हयाची नोंद उच्च 
न्यायालयानेही घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदर बालसुधारगहृाींची प्रशासनाने तपासणी केली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, तपासणीनुसार शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करयायात 
येणार  आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, 
     दद कचल्हरेन्स एड सोसाय्ी सींचसलत तनररषा णगहृ, उमरखाडी या ्वयींसेवी 
सीं्थेत िपु-या सोयी-सुववधा िसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये तनदशगनास आले 
आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मा.प्रधान सकचव, मदहला व बाल ववकास याींनी ्वत: सदर सीं्थेस िे् देवून 
मुख्य िकधकारी, कचल्हरेन्स एड सोसाय्ी, उप िसियींता बाींधकाम, िसियींता ववद्युत 
तसेच, जिल्हहा मदहला व बाल ववकास िकधकारी, मुींबई शहर याींना एकबत्रत 
समन्वयाने आवश्यक सुधारणेबाबत कायगवाही करयायाच्या सूचना ददलेल्हया आहेत. 
तसेच, जिल्हहा मदहला व बाल ववकास िकधकारी, मुींबई-शहर याींचमेाफग त सदर सीं्थेस 
तनयसमत िे्ी देयायाबाबतची कायगवाही करयायात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  
 ----------------- 
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पुणे जजल््यािील २०० गािाांची जलयुक्ि सशिार 
योजनेसाठी तनिि िरण्याि आल्याबाबि 

  

(७३) *  ३०२१५   श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हनुमांि िोळस (माळसशरस) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील २०० गावाींची िलयुक्त सशवार योिनेसा स तनवड करयायात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या िलयुक्त सशवार योिनेची माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयंतची 
सद्य:ज्थती काय आहे, 
(३) िसल्हयास, योिनेवर आतापयगत ंकती खचग करयायात आला आहे, 
(४) िसल्हयास, ही िलयुक्त सशवार योिना केव्हा पूणग करयायात येणार आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) पुणे जिल्ह्यातील २०० गावाींमध्ये एकूण ४४३३ कामे ववववध यींत्रणेमाफग त हाती 
घेयायात आला िसून त्यापैकी ३०१० कामे पूणग झाली िसून १४२३ कामे प्रगततपथावर 
आहेत, 
(३) ववववध शासंकय यींत्रणा/वविाग व सी.एस.आर. व लोकसहिाग मधून उपलब्ध 
झालेल्हया तनधीमधून ऑक््ोबर, २०१५ िखेर रु. ६२.२७ को्ी खचग झालेला आहे, 
(४) पुणे जिल्ह्यात सन २०१५-१६ कररता िलयुक्त सशवार योिनािींतगगत तनवडयायात 
आलेल्हया २०० गावाींमधील िलयुक्त सशवार योिनेची कामे माचग २०१६ पयगत पूणग 
करयायाच ेतनयोिन आहे. 

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

नगर जजल््यािील मुळा, भांिारदरा ि तनळिि ेया धरणामधील पाणी  
मराठिाियािील जायििािी धरणाि सोिण्याि आल्याबाबि 

  

(७४) *  ३४६८०   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपूर), श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल्ह्यातील मुळा, िींडारदरा व तनळवडे या धरणामधील पाणी 
मरा वाडयातील िायकवाडी धरणात सोडयायात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, मरा वाडा  व नगर जिल्ह्यात सींघषग सुरु झाले, हे खरे आहे काय, 
(३) त्याचबरोबर ज्या नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याींच्या िसमनी या धरणात गेल्हया, 
शेतकऱ्याींनी कोट्यवधी रुपये खचग करुन बारामाही शेती उिी केली, कारखाने  उिे 
केले त्याींना आता वपयायासा स पुरेसे पाणी समळत नाही, हा नगर जिल्ह्यातील 
शेतकऱ्याींवर िन्याय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याींना पुरेसे पाणी उपलब्ध  करुन देणेबाबत 
शासनाने काय कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राकधकरण िकधतनयम, २००५ मधील 
तरतूदीनुसार समन्यायी पध्दतीने पाणी वा्प करयायाचे घोरण राज्य शासनाने 
ज्वकारलेले आहे. दरवषी पावसाळ्यामध्ये गोदावरी खोऱ्यात उपलब्ध होणाऱ्या 
पायायाच े ससींचन व बबगर ससींचन प्रयोिनाथग समन्यायी पध्दतीने वापर व्हावा 
याकररता उध्वग िागातील धरणाींमधून तनम्न िागातील घरणाींकररता पाणी सोडयायाची 
कायगवाही करयायात येत.े िशी कायगवाही करताना नासशक व िहमदनगर जिल्ह्यातील 
वपयायाच्या पायायाच्या गरिेनुसार पाणी पुढील वषागच्या पावसाळ्यापयतं उपलब्ध 
राहील, याची दषा ता घेयायात येते, तसेच पायायाच्या उपलब्धतनुेसार शेतकऱ्याींना 
ससींचनासा स पाणी उपलब्ध करुन देयायात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि एिाजत्मि बालवििास सेिा योजनेिून पुरविण्याि येणारा 
 पोषि आहार तनिृष्ट्ट दजावचा असल्याबाबि 

  

(७५) *  २८७९६   िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्िर), श्री.अजय चौधरी 
(सशििी), श्री.सुतनल सशांदे (िरळी), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी िागातील िींगणवाडी , बालवाड्याींमधील 
ववध्याथ्यांना व ंकशोरवयीन मुली, कुपोवषत बालक, गरोदर मदहला याींना शासनाच्या 
मदहला व बाल ववकास वविागाच्या एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेतून 
पुरववयायात येणारा पोषक आहार हा तनकृष् दिागचा व िनावराींच्या खाद्यासारखा 
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पुरववला िातो िशा लेखी तक्रारी मदहला व बाल ववकास वविागाकड े आरोग्य 
सेववका, िींगणवाडी सेववका व डॉक््र याींनी माहे सप््ेबर, २०१५ व त्यापूवी िनेक 
वेळा केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या तनकृष् पोषण आहार पुरव ा करणाऱ्या िबाबदार िसलेल्हया 
कीं त्रा्दार व मदहला व बाल ववकास वविागाच े िकधकारी याींच्या ववरुद्ध आतापयंत 
चौकशी करून काय कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(३) िसल्हयास, पोषण आहार सकस पुरववयायाबाबतची सद्य:ज्थती काय आहे ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सद्य:ज्थतीत राज्यातील ५५३ प्रकल्हपाींपैकी ३१४ प्रकल्हपाींमध्ये ्थातनक 
मदहला बचत ग् / मदहला मींडळ / ग्राम समुदाय याींची जिल्हहा्तरीय आहार 
ससमतीमाफग त तनवड करुन त्याींचमेाफग त THR आहार पुरव ा सुरु आहे. उवगररत 
प्रकल्हपाींमध्ये सषा म बचत ग्ाींची जिल्हहा्तरीय आहार ससमतीमाफग त तनवड न 
झाल्हयाने व सदर प्रकल्हपामध्ये पोषण आहारात खींड पडून लािाथी पोषण 
आहारापासून वींकचत राहू नये म्हणून पूवीच्या ३ मदहला सीं्थामाफग त THR आहार 
पुरव ा सुरु आहे. 

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

जव्हार (जज.पालघर) िालुक्यामधील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  
रोजगार हमी योजनेच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(७६) *  ३६७८६   श्री.रुपेश म् हात्रे (सभिांिी पूिव) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालकु्यामध्ये सन २०१२-२०१३ ते २०१३-२०१४ या आकथगक 
वषागतील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या कामाींच्या सामाजिक 
िींकेषा ण प्रंक्रयेदरम्यान झालेल्हया िनसुनावणीमध्ये रुपये ३५,९३,९२१/- इतक्या 
रकमेच्या कामाींबाबत गैरव्यवहार झाल्हयाचा िहवाल सामाजिक िींकेषा ण पथकाने 
जिल्हहाकधकारी, पालघर याींच्याकड े माहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सदरहू गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी िकधकारी व 
कमगचाऱयाांववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय 
    िव्हार (जि.पालघर) येथे मनरेगा िींतगगत सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या 
आकथगक वषागचे  सामाजिक िींकेषा ण प्रंक्रया दरम्यान झालेल्हया दद.१५.४.२०१५ चे 
िनसुनावणीच ेवेळी रु.३५,९३,९२१/- इतक्या रकमेच्या कामाबाबत िपहार झाल्हयाचा 
िहवाल सामाजिक िींकेषा ण पथकाने सादर केला आहे. 
(२) (१) सदर प्रकरणी तीन ग्रामरोिगारसेवक प्रथमदशगनी दोषी आढळून आल्हयाने 
त्याींच्याववरुध्द फौिदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. 
    (२) साकूर गावच े पो््मन याींनी मिूराींच े पैसे िदा केले नसल्हयामुळे त्याींच े
ववरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल केला आहे. 
     (३) सा.बाीं. वविागाच ेएक शाखा िसियींता सकृतदशगनी िबाबदार िसल्हयामुळे, 
त्याींचवेवरुध्द वविागीय चौकशी आदेसशत केली िसून त्याींना तनलींबीत करयायात आले 
आहे. 
     (४) कृषी वविाग, िव्हार येथील कृषी सहायक याींचवेवरुध्द वविागीय चौकशी 
करयायाच ेआदेश वविागीय आयुक्ताींनी ददले आहेत. 
     (५) साकूर त े रामणखींड साईडपट्टी कामामध्ये िबाबदार िसलेल्हया व्यक्तीची 
मादहती ददली नसल्हयामुळे ग् ववकास िकधकारी, िव्हार याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
ददली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

श्रीगोंदा िालुक्याि िाही िाांपतयाांना शेजारच्या िनावटि, गुजराि राज्याि 
नेिून गभवसलांग तनदान ि नांिर स्त्रीभ्रुणहत्येच ेप्रिार होि असल्याबाबि 

  

(७७) *  ३४४६६   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात गिगसलींग चाचयाया व ्त्रीभ्रुणहत्या बींदी िसल्हयाने श्रीगोंदा तालुक्यातील 
काही दाींपत्याींना काही ्थातनक डॉक््र व मध्य्थाींच्या मदतीने शेिारच्या कनाग्क, 
गुिरात राज्यात नेवून गिगसलींग तनदान व नींतर ्त्रीभ्रुणहत्येच ेप्रकार होत िसल्हयाची 
बाब ददनाींक १० िुलै, २०१५ रोिी व त्यासुमारास शासनाच्या तनदशगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, गिगसलींग तनदान प्रवतृ्त करणा-या डॉक््र व मध्य्थाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली आहे, 
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(३) िसल्हयास, आतापयंत ंकती िणाींवर शासनाने कारवाई केली आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची सवगसाधारण कारणे कोणती ? 
  
िॉ. दीपि साांिि : (१) िसे तनदशगनास आले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायपूर (ता.ब्रम्हपुरी, जज.चांद्रपूर) येथील पैनगांगेच्या  
पात्राि मोराांची सरावस हत्या होि असल्याबाबि 

(७८) *  ३१९८६   िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपूर (ता.ब्रम्हपुरी, जि.चींद्रपूर) येथील पैनगींगेच्या पात्रात मोराींची सरागस हत्या 
होत िसून त्याकड ेवन वविागाच ेदलुगषा  होत िसल्हयाच े ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(३) िसल्हयास, आतापयतं ंकती िणाींना कोणत्या कलमान्वये ि्क करयायात आले 
आहे काय, 
(४) तसेच, त्याींचवेर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे म्हारळ (िा.उल्हासनगर, जज.ठाणे) या ग्रामपांचायिीमध्ये गेल्या िीन िषावपासून 
समळणाऱ्या शासनाच्या मुद्राांि शुल्ि अनुदानाि झालेला गैरव्यिहार 

(७९) *  ३०७४९   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांिी पूिव) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे म्हारळ (ता.उल्हहासनगर, जि. ाणे) या ग्रामपींचायतीमध्ये गेल्हया तीन 
वषागपासून समळणाऱ्या शासनाच्या मुद्राींक शुल्हक िनुदानात १ को्ी ७ लाख रुपयाींचा 
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घो्ाळा झाल्हयाची लेखी तक्रार समािसेवक महेश देशमुख व ग्रामपींचायत सद्य 
महेश खोत याींनी कोकण िवन, नवी मुींबई येथे केल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
िखेर ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, म्हारळच्या सरपींच व ग्रामसेवकाववरुध्द गुन्हे दाखल करुन या सवग 
प्रकरणाचा तपास तातडीने करयायात यावा िशीही मागणी करयायात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या सवग प्रकरणाचा तपास पूणग झाला आहे काय तपासाच े तनषकषग 
काय आहेत त्यामध्ये दोषी आढळलेल्हया व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करयायात  येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी उपमुख्य कायगकारी िकधकारी (पाव्व) जिल्हहा पररषद, ाणे याींची 
चौकशी िकधकारी म्हणून तनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
     सद्यज्थतीत प्राथसमक चौकशी करण्यात आलेली िसून सकृत दशगनी 
ग्रामसेवक दोषी आढळल्हयाने ग्रामसेवक श्री.एम.ए.शेख याींना तनलींबबत करयायात 
आलेले िसून सदर प्रकरणाबाबत सखोल चौकशी सुरू करयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल्हा पररषदेच्या ित्िालीन अध्यक्षाांनी  
न झालेल्या िामाांची देयिे घेिल्याबाबि 

  

(८०) *  २८९३९   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.िैभि वपचि (अिोले), 
श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हा पररिदेच्या तत्कालीन िध्यषा ानी सन २०१२ च्या माहे एवप्रल 
मदहन्यात कोल्हहापूरी बींधारे व पुलाच्या न झालेल्हया कामाच े ४ को्ी ३२ लाख ४० 
हिार ७२ रुपये बनाव् देयके घेतल्हया प्रकरणी िध्यषा , मुख्य कायगकारी िकधकारी व 
इतर सहा िकधका-याववरुद्ध माहे ऑग्् २०१५ मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल 
करयायात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, कोल्हहापूरी बींधारे व पुलाच्या न झालेल्हया कामाची बनाव् देयके 
याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) िसल्हयास, चौकशीिींती दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े:  (१)  होय. 
     प्रथम वगग  न्यायदींडाकधकारी, ९ वे  न्यायालय, औरींगाबाद याींच े कडील 
एम.ए.नीं.७७१/१५ च्या तनणगयानुसार  सस.आर.पी.सी. च े कलम १५६(३)  िन्वये 
चौकशी करयायाचे  आदेसशत केले आहे.   
(२) सदर गुन्हा हा जिल्हहा पररषद सवगसाधारण सिेने ददलेल्हया मींिुरीच्या बाबतीत 
आहे, काम न झाल्हयाबाबत तक्रार नाही, त्यामुळे  िशी चौकशी करयायात आलेली 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िले (िा.ससांदखेिा, जज.धुळे) गािाि लाांिग्याच्या  
हल्ल्याि १७ मेंढ्या ठार झाल्याची घटना 

(८१) *  ३०६४५   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (सािी), 
श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कलिे (ता.शसांदखेडा, जि.धुळे) गावात लाींडग्याच्या हल्हल्हयात १७ मेंढ्या  ार 
झाल्हया िसल्हयाची घ्ना माहे ऑग््, २०१५ मध्ये घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, वन वविागाच्या तनणगयानुसार वन् य प्रायायाींच्या हल्हल्हयामध्ये नुकसान 
झालेल्हया कु्ुींबाना िथगसहाय्य देयायात आले आहे काय, 
(३) िसल्हयास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) मौि े कलिे ता. सशींदखेडा, जि. धुळे या 
गावात ददनाींक १५.०८.२०१५ रोिी रात्रीच्या सुमारास लाींडग्याने श्री. िगवान गिमल 
सिल याींच्या १६ मेंढ्या व १ बकरी  ार केल्हया आहेत. प्रचसलत शासन तनणगयान्वये 
वन्य प्रायायाींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्हया पशुधनाच्या नुकसान िरपाईपो्ी सींबींकधत 
नुकसानग्र्तास रु. ५०,२५० िदा करयायात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ससिलसेलग्रस् ि रुग् ण विदभावि असिाांनाही मुांबईच् या िुलनेि  
सिावि िमी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याि आल्याबाबि 

  

(८२) *  ३६२२६   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१३ त े सन २०१५ दरम् यान सवागकधक ससकलसेलग्र् त रुग् ण 
ववदिागत िसताींनाही मुींबईच् या तुलनेत सवागत कमी तनधी ववतरीत करया यात 
आल्ह याबाबतची बाब माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे 
खरे आहे काय,  
(२) िसल्ह यास, मुींबई शहरातील एका ससकलसेलग्र् त रुग् णाींवर सन २०१३ त े सन 
२०१५ या वषागत १.७३ लषा  रुपयाचा तनधी ववतरीत करया यात आला तर नागपूरच्या 
वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय (मेडीकल) मध्ये सन २०१३ त े २०१५ या 
दरम्यान २२३६ रुग्ण िरती झाले िसून त्याींचा प्रततरुग्ण खचग मात्र २७९५/- रुपये 
देया यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्ह यास, राज्य शासनाकडून शहरातील रुग् णाींच् या सींख् येनुसार तनधी न देता 
शहरानुसार तनधी ववतरीत करया यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्ह यास, मुींबई शहराच् या तुलनेत नागपूरात तनधी ववतरणामध् ये झालेला 
िन् याय दरू करया याकरीता  ोस तनणगयाची िींमलबिावणी करया यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्ह यास, न करया याची कारणे काय ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
  ग्रान्् शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, मुींबई या महाववद्यालयास सन २०१३ ते 
२०१५ दरम्यान ससकलसेल आिार तनयींत्रण कायगक्रमासा स प्रत्येक वषी रु. ८.०० लषा  
िनुदान देयायात आले आहे.  ववदिागतील शा.वै.म.िकोला, श्री.व.ना.शा.वै.म., 
यवतमाळ, इीं.गाीं.शा.वै.म., नागपूर या महाववद्यालयाींस सन २०१३ त े २०१५ या 
कालावधीत प्रत्येकी प्रततवषग रु.८.०० लषा  िसे एकूण ६४ लषा  िनुदान उपलब्ध करुन 
देयायात आले आहे. सदर िनुदान उपचारासा स देयायात येत नसून तपासणी 
सुववधाींसा स देयायात येत.े या्तव ववदिागत ससकलसेल ग्रस्त रुग्णाींची सींख्या मुींबईच्या 
तुलनेत िा्त िसली तरी तपासणी सुववधाींसा स रुग्ण सींख्येच्या आधारे िनुदान देणे 
िपेक्षषा त नसल्हयाने वरील रुग्णालयाींना सम प्रमाणात िनुदान देयायात आले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
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   सन २०१३-१५ दरम्यान ससकलसेल आिार तनयींत्रण कायगक्रमाींतगगत ग्रान्् 
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, मुींबई व शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
नागपूर याींना प्रत्येकी रु. ८.०० लषा  प्रततवषग या प्रमाणे प्रत्येकी रु. १६.०० लषा  
िनुदान उपलब्ध करुन देयायात आले आहे. सदर िनुदान तपासणी सुववधाींसा स 
िसल्हयाने त्यावरील खचग प्रततरुग्ण काढणे िपेक्षषा त नाही. सदर िनुदान रुग्ण 
सींख्येवर न देता दोन्ही रुग्णालयाींना सम प्रमाणात देयायात आले आहे. 
(४) मुींबईच्या तुलनेत नागपूरला तनधी ववतरणामध्ये िन्याय झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे ि वपांपरी-धचांचिि महानिरपासलकेच्या क्षेत्राि व पुणे जजल््यामध्ये  
सहा मदहन्याांि क्षयरोगाच ेपाच हजार रुग्ण आढळल्याबाबि 

  

(८३) *  २८८६७   श्री.सभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे व वप ींपरी-कचींचवड महानगरपाशलकेच्या षा ेत्रात व पुरे् जिल्ह्यामध्ये षा यरोगाचे 
सहा मदहन्याींत पाच हिार रुग्ण आढळल्हयाच े माहे ऑग््,२०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) पुणे येथील षा यरोगाींसा स िसलेल्हया औींध उरो रुग्णालयातील रुग्णाींना इतर 
आिाराींवरील उपचारासा स जिल्हहा रुग्णालयामध्ये प्रवेश नाकारयायात येत िसल्हयाचे 
माहे, ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, यातील २२२ षा यरुग्णाींचा मतृ्यू होऊन षा यरोगाववषयी शासनाच्या 
िहवालानुसार वप ींपरी-कचींचवडमध्ये षा यरोगाच्या मतृ्युमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ 
झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, िहवालानुसार साधारणपणे नवीन षा यरुग्णाींच्या सींख्येत ५% रुग्णाींचा 
मतृ्यू होऊ शकतो, परींतु मध्यावर उपचार सोडून ददलेल्हया रुग्णाींमध्ये मतृ्यूच ेप्रमाण 
वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) िसल्हयास, याप्रकरणी शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे 
(६) नसल्हयास,  ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे, 
     पुणे म.न.पा. वप ींपरी-कचींचवड म.न.पा. व पुणे जिल्ह्यामध्ये षा यरोगाची माहे 
िानेवारी, २०१५ त ेिुलै, २०१५ िखेर ५,९८१ षा य रुग्ण आढळून आहे, 
(२) पुणे येथील षा य रोगासा स िसलेल्हया औध उरो रुग्णालयातील रुग्णाींना इतर 
आिरावरील उपचारासा स प्रवशे नाकारयायात येत नसून िानेवारी, २०१५ त े िुलै, 
२०१५ अखेर १४५ षा यरुग्णाींनासुध्दा औषधोपचार करयायात आला आहे, 
(३) पुणे म.न.पा. वप ींपरी-कचींचवड म.न.पा. व पुणे जिल्ह्यामध्ये माहे िानेवारी, २०१५ 
त ेिुल,ै २०१५ िखेर २५९ षा यरुग्णाींचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे, 
     वप ींपरी-कचींचवड महानगरपासलकेमध्ये िानेवारी, २०१४ त े िुलै, २०१४ या 
कालावधीत ७३ षा यरुग्णाींचा मतृ्यू झाला िसून चाल ू वषी याच कालावधीत ६६ 
षा यरुग्ण मतृ्यू झाले आहेत, 
    त्यानुसार षा यरुग्णाींच्या मतृ्युींची सींख्या मागील वषागच्या तुलनेत कमी झालेली 
आहे, हे खरे आहे, 
(४) नवीन षा यरुग्णाींमध्ये मतृ्यूदर ५% पयगत िसतो, हे खरे आहे, पींरतु राज्यात 
मध्यावर उपचार सोडून ददलेल्हया रुग्णाींमध्ये मतृ्यूच ेप्रमाण िानेवारी, २०१४ त ेिुलै, 
२०१४ मध्ये ५.७% होते, हेच प्रमाण चालू वषी याच कालावधीत ५.८% आहे, हे खरे 
आहे, 
(५) मध्यावर उपचार सोडून ददलेल्हया षा यरुग्णाींमध्ये मतृ्यूचे प्रमाण कमी करयायासाठी 
या रुग्णाींना प्रत्यषा  देखरेखीखाली उपचार देयायाकररता पुणे मनपा, वप ींपरी कचींचवड 
मनपा व पुणे जिल्ह्यामध्ये १,२८५ डॉ् प्रोव्हायडसग उपलब्ध केले आहेत, तसेच 
मध्यावर उपचार सोडून ददलेल्हया रुग्णाींना पा पुरावा पुणे मनपा, वप ींपरी कचींचवड 
मनपा व व पुणे जिल्ह्यात १२८५ डॉ् प्रोव्हायडसग तसेच १७ एस.्ी.एस. व ४० 
्ीबी.एच.व्ही. याींचमेाफग त केला िातो व षा यरुग्णाींना पुन्हा उपचारासा स प्रवतृ्त 
करयायात येते, 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िेळापूर (जज यििमाळ) येथील वपपांळखुटी िन उपज नाक्यािरुन िलेांगणा  
प्रदेशाि िाहिूि िरणाऱ्या सागिान मालाचा रि पििल्याबाबि 

(८४) *  ३५३३३   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केळापूर (जि यवतमाळ) येथील वपींपळखु्ी वन उपि नाक्यावरुन तलेींगणा 
प्रदेशात िात िसलेला  वाहतूक पास पाच घनमी्र िसताींना  १५ घनमी्र 
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सागवान मालाची िवैधररत्या वाहतुक करणाऱ्या  एम.एच. २९ ्ी. १४०९ क्रमाींकाचा 
रक पकडला गेल्हयाच े ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, सदर सागवान मालाची ंकमींत ५ लषा  पयतं िसल्हयाचे तनदशगनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास वाहतूक पास पाच घनमी्र िसताींना  पींधरा घनमी्र सागवान 
मालाची वाहतूक करयायात आली या मागे सींबींकधत वन वविाग िकधकाऱ्याचा  
िवैधरीत्या वाहतुक करणाऱ्या ििय िसल्हयाच े तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) िसल्हयास, दोषी िकधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करयायात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलबींनाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
       ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी पाींढरकवडा त ेआददलाबाद र्त्यावरील 
आददलाबादकड े िाणारा रक क्र.एमएच-२९ ्ी-१४०९ पकडला िसून तपासणीिींती 
५.००८ घ.मी. (साग नग ७२) मालाची वाहतुक करणेसा स परवाना देयायात आलेला 
िसताना, १५.९९८ घ.मी. (साग नग २७२) सागाची िवैध वाहतूक करणारा रक 
ताब्यात घेयायात आलेला आहे.  
(२) प्रचसलत शासकीय दरानुसार िप्त केलेल्हया सागवान मालाची ंकीं मत ३,२९,३७८/- 
आहे 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सदर प्रकरणात सखोल चौकशी करयायात येत आहे. 

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

मराठिाड्याि दषु्ट्िाळाची पररजस्थिी गांभीर असल्याबाबि  
  

(८५) *  ३३३७७   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.मधुिरराि चव्हाण (िुळजापूर), श्री.त्र्यांबिराि सभसे 
(लािूर ग्रामीण), श्री.बसिराज पाटील (औसा), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मरा वाडा सतत तीन वषिे दषुकाळाचा सामना करीत आहे यावेळीही येथील 
पररज्थती गींिीर आहे या वविागातील धरणामधील पाणीसा ा िवघा ५ त े७ ्क्के 
िसल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, येथील गींिीर दषुकाळाचा सामना करयायासा स शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
     मरा वाडा प्रदेशाींतगगत पाटबांधारे प्रकल्हपाींमध्ये ददनाींक १४ ऑग््, २०१५ रोिी 
प्रकल्हपीय पाणीसाठ्याच्या ११.३८% इतका उपयुक्त पाणीसा ा उपलब्ध होता. 
(२) महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राकधकरण िकधतनयम २००५ मधील तरतुदीनुसार 
समन्यायी पध्दतीने पाणी वा्प करयायाच ेधोरण राज्य शासनाने ज्वकारलेले आहे. 
दरवषी पावसाळ्यामध्ये गोदावरी खोऱ्यात उपलब्ध होणाऱ्या पायायाच ेससींचन व बबगर 
ससींचन प्रयोिनाथग समन्यायी पध्दतीने वापर व्हावा याकररता उध्वग िागातील 
धरणाींमधून तनम्न िागातील धरणाींकररता पाणी सोडयायाची कायगवाही 
आवश्यकतनुेसार करयायात येत.े सींबींकधत जिल्ह्याच े पालकमींत्री हे जिल्हहा पाणी 
आरषा ण ससमतीच े पदशसध्द िध्यषा  िसून सदर ससमतीमाफग त जिल्ह्यातील 
पा्बींधारे प्रकल्हपातील उपलब्ध पाणीसा याचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार 
वपयायाकररता पाणीसा ा आरक्षषा त करयायात येतो. तसेच महसूल वविागामाफग त िन्य 
िल्त्रोतातून पयागयी व्यव्थेद्वार ववदहर िकधग्रहण, ्ॅकरद्वारे पाणीपुरव ा इ. 
आवश्यकतनुेसार पाणी पुरवयायाच्या उपाययोिना करयायात येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र जलसांधारण महामांिळाच्या क्षेत्रीय िामाांच्या  
बत्रसदस्यीय ससमिीच्या अहिालाबाबि 

(८६) *  ३२४६६   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर िलसींधारण महामींडळामाफग त ददनाींक  १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच 
ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ पूवी (ववदिग वगळून) प्रशासकीय मान्यता ददलेल्हया परींतु 
प्रत्यषा ात षा ेबत्रय कामे सुरु झाली नाहीत िशा सवग योिनाींची (० त े २५० हेक््र) 
ताींबत्रक व्यवहायगता तपासयायासा स मुख्य िसियींता लघुससींचन (िलसींधारण) पुणे 
याींचसेह बत्रसद्यीय ससमती गद त करयायाबाबत शासनाने शासन तनणगय क्र. मिम-
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२०१५/प्र.क्र.६६/िल-३, ददनाींक ८ मे, २०१५ रोिी एक शासकीय तनणगय तनगगसमत केला 
िसून िसिप्राय व सशफारशीसह सदरहू ससमतीने आपला िहवाल महाराषर 
िलसींधारण मींडळास १५ ददवसात सादर करावे, िसे आदेसशत करयायात आलेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदरहू ससमतीने आपला िहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सदरहू ससमतीच्या िहवालाच ेथोडक्यात ्वरुप काय आहे, 
(४) सदरहू ससमतीने सादर केलेल्हया िहवालातील सशफारशीनुषींगाने शासनाने कोणता 
तनणगय घेतला आहे, 
(५) िद्यापी सदरहू ससमतीने आपला िहवाल शासनास सादर केला नसल्हयास 
ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) ससमतीने िहवाल महाराषर िलसींधारण महामींडळास सादर केला आहे. 
(३) िलयुक्त सशवार िसियानाींतगगत तनजश्चत केलेले तनकष, राज्यातील दषुकाळग्रस्त 
िाग, पाणी ी्ंचाई, योिनाींची त्या िागातील आवश्यकता, योिनेची सद्य:ज्थती 
इत्यादद बाबीींचा सवगकष ववचार करुन योिनेची प्राथसमकता तनजश्चत करणे. 
(४) ससमतीने सादर केलेल्हया िहवालातील सशफारशीनुषींगाने सदर िहवाल ददनाींक 
२४/०९/२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्हया सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या बै कीत तनणगया्तव 
 ेवयायात आलेला होता. महामींडळा ्तरावर पुढील उकचत तनणगय घेयायाच े तनयोिन 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील शासिीय रूग्णालयाांमधील िॉक्टराांची पदे भरण्याबाबि 

(८७) *  २८८२६   अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.असमि विलासराि देशमुख 
(लािूर शहर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पूिव), श्री.बाळासाहेब 
थोराि (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर), श्री.मोतनिा राजळे (शेिगाांि-
पाथिी)  :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील  काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय, िनुदातनत व खािगी वैद्यकीय महाववद्यालयातून 
एमबीबीएस, एमडी, एमएस होणाऱ्या डॉक््राींची सींख्या दोन हिाराच्या आसपास 
िसूनही शासकीय रुग्णाींलयाींमध्ये डॉक््राींची कमतरता िाणवत िसल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, राज्यातील प्राथसमक आरोग्य कें द्रापासून ते जिल्हहा रुग्णालयापयंत 
डॉक््राींची तसेच ववशेष तज् याींची कमतरता िासू लागल्हयाने राज्य शासनाने ददनाींक 
४ ऑग््, २०१५ रोिी शासकीय वैद्यकीय िकधकाऱ्याींच े तनवतृ्तीच ेवय ५८ त े६० 
वषिे केले तरीही राज्यात सध्या ववशेषत: वैद्यकीय िकधकारी, जिल्हहा 
शल्ह यकचंकत्सक,  िशा िींदािे ३००० िागा ररक्त िसल्हयाने राज्याच्या आरोग्यसेवेवर 
त्याचा ववपरीत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उक्त ररक्त पदे त्वरीत िरयायाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) िींशत: खरे आहे. 
     राज्यात सद्यज्थतीत महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-ि (वररष  
सींवगागची एकूण १४८९ मींिूर िसून त्यापैकी ६१८ पदे िरलेली आहेत. तर वैद्यकीय 
िकधकारी ग्-ि सींवगागची एकूण ७२०० पदे मींिूर िसून ५५७१ पदे  िरलेली 
आहेत.  त्याव्यततररक्त २९३ ि्थायी आणण ३५१ बींधपबत्रत िसे एकूण ६४४ 
वैद्यकीय िकधकारीही कायगरत आहेत. 
     यासशवाय राषरीय आरोग्य िसियान िींतगगत ६८१ ववशेषज् करारपध्दतीने 
कायगरत िसून सदर ववशेषज्ाींच्या सेवा रुग्णाींना उपलब्ध करुन देयायात येत आहेत. 
त्यामुळे आरोग्य सेवेवर ववपरीत पररणाम झाल्हयाच ेददसून आलेले नाही. 
(३) महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-ि (वररष ) सींवगागतील ररक्त पदाींपैकी ३१३ 
पदे पदोन्नतीने आणण २६७ पदे नामतनदिेशनाने िरयायाची प्रंक्रया शासन स्तरावर सुरु 
आहे.  ११ पदे िरयायाबाबत न्यायालयीन प्रकरण प्रलींबबत आहे. 
     वैद्यकीय िकधकारी ग्-ि सींवगागतील ववशेषज्ाींची २३६ पदे एमबीबीएस 
िहगताधारकाींची एकूण ४६६ ररक्त पदाींवर माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तनयुक्तीच ेआदेश 
देयायात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशेषि: मोखािा (जज.ठाणे), किनिट (जज.नाांदेि) इ. दठिाणी  
िुपोवषि ि िीव्र िुपोवषि बालिाांच ेप्रमाण िाढि असल्याबाबि 

(८८) *  २९६५६   अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बसिराज पाटील (औसा), प्रा.िषाव गायििाि 
(धारािी), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि 
(मुांरा ा िळिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.रणजजि िाांबळे (देिळी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु सत्िार 
(ससल्लोि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमिी असमिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषत: मोखाडा (जि. ाणे), ंकनव् (जि.नाींदेड) इ. द काणी कुपोवषत 
व तीव्र कुपोवषत बालकाींच े प्रमाण वाढत िसल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेच े उिीष् पूणग करयायास िनेक 
िडचणी तनमागण होऊन िींगणवाडीतून ज्या सेवा समळाल्हया पादहिेत त्या सेवा आिही 
पुरेशा प्रमाणात समळत नसल्हयाने कुपोषणाच े प्रमाण ददवसेंददवस वाढत िसल्हयाच े
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे काय, 
(३) िसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींकधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत आहे तसेच ददवसेंददवस वाढत िसलेले बालकाींच े
कुपोषण रोखयायाबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१४ व माहे सप् े्ंबर, २०१५ या माससक प्रगती िहवालानुसार 
मोखाडा (जि. ाणे) व ंकनव् (जि.नाींदेड) या प्रकल्हपातील कुपोषणाची ज्थती 
खालीलप्रमाणे आहे. 
 
 
 



87 

प्रकल्हप कालावधी एकूण विन 
घेतलेल्हया 
बालकाींची 
सींख्या 

सवगसाधारण 
बालके 

मध्यम 
कमी 

विनाची 
बालके 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 

मोखाडा सप् े्ंबर, २०१४ १०६१० ६०४२ ३८०८ ७६० (७%) 
सप् े्ंबर, २०१५ ९२५२ ५४२८ ३२८९ ५३५ (६%) 

ंकनव् सप् े्ंबर, २०१४ २२०३५ २०६२७ १२५१ २८७ (१.३०%) 
सप् े्ंबर, २०१५ २२६८३ २११७५ १२२८ २८० (१.२३%) 

     वरील तपसशलावरुन मध्यम कमी विनाच्या व तीव्र कमी विनाच्या 
बालकाींच्या सींख्येत घ् झाल्हयाच ेददसून येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) कुपोषणाला आळा घालयायाकररता राज्यात रािमाता जििाऊ कुपोषण 
समशनची ्थापना करयायात आलेली िसून याद्वारे कुपोषणाला आळा घालयायासींबींधी 
आवश्यक उपाययोिना करयायात येत आहेत. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने 
िींतगगत तनयसमत आहाराव्यततररक्त िततररक्त पौष्ीक मुल्हय िसलेले खाद्य पदाथग, 
िींडी/केळी तसेच ववववध प्रकारची आरोग्यदायी औषधे इ. चा पुरव ा िींगणवाडीतील 
लािाथीना तनधीच्या उपलब्धतनुेसार केला िातो. आददवासी षा ेत्रातील नवसींिीवन 
षा ेत्राींतगगत येणाऱ्या प्रकल्हपातील लािाथ्यांना िततररक्त पोषणमुल्हय िसणारा आहार 
पुरववयायात येतो. िींगणवाडीतील बालकाींना आरोग्य सेवा पुरववयायाकररता आरोग्य 
वविागाशी योग्य तो समन्वय साधयायात येतो. 

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

अक्िलिोट ि दक्षक्षण सोलापूर िालुक्यािील एिरुख  
उपसा ससांचन योजना प्रांलबबि असल्याबाबि 

(८९) *  २८९५८   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िक्कलको् व दक्षषा ण सोलापूर तालुक्यातील  आ माही पध्दतीने १७ हिार ३१० 
हेक््र षा ेत्र ओसलताखाली आणयायासा स १९९६ साली मींिूर झालेली एकरुख उपसा 
ससींचन योिना दोन दशकातही पूणगत्वास गेली नसल्हयाच े तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर योिना रखडल्हयामुळे ८८ को्ीींची योिना २८० को्ीपयतं गेली 
िसल्हयाचहेी तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) िसल्हयास, एकरुख उपसा ससींचन योिना पूणगत्वास नेयायासा स कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) होय.एकरुख उपसा ससींचन योिनेची मूळ प्रमा ंकीं मत रु.८७.४८ को्ी (दरसूची 
१९९५-९६) िसून, प्र्ताववत प्रथम सुप्रमा ंकीं मत रु.३५२.६४ को्ी (दरसूची २०१४-१५) 
आहे. 
(३) या योिनेस सन २०१५-१६ या आकथगक वषागत रू.११ को्ीची तरतूद 
आहे.तनधीच्या उपलब्धतेनुसार कामाींच ेतनयोिन करयायात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील जजल्हा पररषद विभागामाफव ि िोल्हापूरी बांधाऱ्याांच्या  

िेलेल्या िामाांच्या तनविदा सांधचिा गहाळ झाल्याबाबि 
  

(९०) *  ३३५९१   श्री.अजुवन खोििर (जालना), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील जिल्हहा पररषद ससींचन वविागामाफग त गेल्हया दोन वषागमध्ये 
झालेल्हया कोल्हहापूरी बींधारे, लघुपा्बींधाऱ्याींच्या कामाींमध्ये मो या प्रमाणात 
गैरव्यवहार झाल्हयाच े नुकतचे माहे सप््ेबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, जिल्हहा पररषदेने केलेल्हया तपासणीत सन २०१३-१४ मध्ये कोल्हहापूरी 
बींधाऱ्याींच्या ७७ कामाींपैकी ३९ तनववदाींच्या न्ती तर सन २०१४-१५ मध्ये ९५ पैकी 
४१ कामाींच्या न्ती  तसेच लघुपा्बींधाऱ्याींच्या २०१३-१४ मधील ११७ पैकी ३४, तर 
२०१४-१५ मध्ये २५ पैकी ९ सींकचका गायब झाल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच ससींचन वविागाने ववत्त वविागाची सहमती न घेता ७३ लाख २५ हिार 
रुपयाींची ५ कामे पर्पर केली आहेत तर उपकरामधून सन २०१३-१४ या वषागत १ 
को्ी ५० लाख ५६ हिाराींच्या ३३ कामाींमध्ये कायागरींि आदेश ववत्त वविागाची मींिूरी 
न घेता देयायात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, यासींदिागत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
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(५) तदनुसार सदर गैरव्यवहारातील दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करयायात आली 
आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) जिल्हहा पररषदेच्या सवगसाधारण सिेने ददलेल्हया तनदिेशानुसार जिल्हहा पररषदेच्या 
चौकशी ससमतीने केलेल्हया तपासणी दरम्यान, प्रश्नात नमूद िसलेल्हया एकूण १२३ 
कामाींच्या तनववदा सींकचका उपलब्ध झाल्हया नाहीत िसे चौकशी िहवालात नमूद केले 
आहे. परींतु १२३ कामाींपैकी २९ कामाींची तनववदाप्रंक्रया झाली नाही. त्यामुळे सींकचका 
तनमागण झाल्हया नाहीत. उवगररत ९४ कामापैकी ५४ कामाींच्या तनववदा सींकचका जिल्हहा 
पररषदेकड े उपलब्ध आहेत. तर ४० कामाींच्या तनववदा सींकचकाींचा शोध घेयायात येत 
िसल्हयाच ेजिल्हहा पररषदेने कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. सदरहू ५ कामाींना ववत्त वविागाची सहमती घेतल्हयाच े जिल्हहा 
पररषदेने कळववले आहे. 
(४) याबाबत जिल्हहा पररषदेने सवगसाधारण सिेतील तनणगयानुसार चौकशी ससमती 
ग सत करुन चौकशी केली आहे. त्यामध्ये उपलब्ध तरतूदीपेषा ा िा्तीच े दायीत्व 
तनमागण झाल्हयाच े ददसून आले िसले तरी उपलब्ध तनधीपेषा ा िा्त खचग झाला 
आढळला नाही िथवा गैरव्यवहार झाल्हयाच ेआढळून आले नाही. 
(५) व (६) आकथगक गैरव्यवहार झालेला नाही. तथावप, चौकशी िहवालानुसार 
तत्कालीन सींबींकधत िकधकारी/कमगचारी याींना जिल्हहा पररषदेने नो्ीस देऊन खुलासे 
मागीतलेले आहेत. खुलासे प्राप्त होताच जिल्हहा पररषदेद्वारा पुढील कायगवाही 
करयायात येत िसल्हयाच ेजिल्हहा पररषद, औरींगाबाद याींनी कळववले आहे. 

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

मौजे सािरगाि िाळेिािी (िा.पारनेर, जज.अहमदनगर) िोंगरािर २०० एिर 
 जसमनीिरील समनी लिासाप्रिरणी उद्योजिािर गुन्हा दाखल िेल्याबाबि 

  

(९१) *  २९७६४   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे  सावरगाव काळेवाडी (ता.पारनेर, जि.िहमदनगर) येथील डोंगरावर २०० 
एकर िसमनीवर समनी लवासाप्रकरणी वन वविागाने उद्योिकाींवर गुन्हा दाखल 
केल्हयाच े ददनाींक १२ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, सदरहू उद्योिकाींने डोंगरावरील मुरुम व मातीच ेउत्खन्न केल्हयाचेही 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबत शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींकधत दोषीींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  मौिे सावरगाव काळेवाडी येथे उद्योिकाने खािगी 
मालकीच्या िसमनीत िायायासा स वन वविागाच्या हददीमध्ये ०.०९ हे.आर षा ेत्रात 
िुन्या वदहवा्ीच्या र्त्याची ववनापरवाना दरुु्ती केल्हयाने वन वविागाने सदर 
उद्योिकार िारतीय  िकधतनयम, १९२७ च ेकलम २६ (१) (ड) व (ह) िन्वये ददनाींक 
३०.७.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे. 
(२), (३) व (४) महाराषर गौणखतनि उत्खनन (तनयम व ववतनयमन) (सुधारणा) 
तनयमम, २०१५ मधील िकधसूचना मधील ि.न. ३ मुख्य तनयमाींच्या तनयम ४६ 
मधील ३ (क) िनुसार ज्यावेळी िसमनीच्या एखादया िूखींडाचा ववकास करताींना 
मातीच ेउत्खनन करुन ती माती त्याच िूखींडाचा सपा्ीकरणाकररता वापरली िाईल, 
त्यावेळी िशा मातीवर ्वासमत्वधन िरले िाणार नसल्हयाच े नमूद िसल्हयाने 
सींबींकधताववरुध्द कारवाई करयायात आलेली नाही. 

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

इांडियन िँन्सर रजजस्रीने नुित्याच जाहीर िेलेल्या आिििेारीनुसार पुण्यासारख्या 
शहराांमध् ये रक्िाच्या ििव रोगाच ेप्रमाण िाढि असल्याबाि 

(९२) *  ३१०६३   श्री.असमि विलासराि देशमुख (लािूर शहर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) इींडडयन कॅन्सर रजि्रीने नुकत्याच िाहीर केलेल्हया आकडवेारीनुसार वेगाने 
ववकससत होणा-या पुयायासारख्या शहराींमध् ये रक्ताच्या ककग रोगाच े प्रमाण वाढयायाचा 
वेग िा्त िसल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, ववकससत शहराींमध्ये ककग रोगाच े प्रमाण वाढत िसून आवश्यक 
प्रमाणात ककग रोगाची रुग्णालये नाहीत तसेच या रोगासींबींधी िनमानसात िनिागतृी 
करणेही आवश्यक आहे हे लषा ात घेता शासन त्वरीत आवश्यक कायगवाही करणार वा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, या मागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही, इींडडयन कँन्सर रजि्रीने ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये रक्ताच्या ककग रोगासींबींधी मादहती िाहीर / प्रकासशत केलेली नाही. 
(२) २० जिल्हहा रुग्णालयामध्ये ्ा्ा कँन्सर रुग्णालय येथील प्रसशक्षषा त तज्ाींमाफग त 
मदहन्यापासून िथवा १५ ददवसाींतून एकादा ककग रोगासा स बा्यरुग् ण वविाग ्थापन 
करयायात आला आहे. 
     रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग् य योिनेिींतगगत राज्यामध्ये ककग रोगावर 
उपचारासा स शासकीय ७२, खािगी ३११ रुग्णालये सींलग्नीत करयायात आली आहेत. 
या योिनेंतगगत आतापयतं २२७७ रक्ताच े ककग रोग रुग्णाींवर औषधोपचार / 
श्त्रंक्रयेद्वारे उपचार करयायात आले आहेत. 
    त्याचप्रमाणे वैद्यकीय महाववद्यालये येथे सुध्दा ककग राग तनदान व उपचार 
करयायात येतात. वैद्यकीय िकधषा क, समुपदेशक मदहला आरोग्य सेववका याींच े
मदतीने ककग रोगाची प्राथसमक लषा णे आणण उपचारासा स मादहती देऊन, ववशेष 
आरोग्य सशबबरे आयोजित करुन िनिागतृी करयायात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 िोल्हापूर वििीिर विभागािील वििीिरािील अतनयसमििबेाबि 
  

(९३) *  २८४३४   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुतनल 
सशांदे (िरळी), श्री.बाबुराि पाचणे (सशरुर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), अॅि.भीमराि धोंिे 
(आष्ट्टी), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २००९ मध्ये ववक्रीकर उपायुक्त,कोल्हहापूर याींनी ववक्रीकरात ितनयसमतता 
करून काही बडया कीं पन्याींना सुमारे २०० को्ी रुपयाींच े बनाव् परतावे 
ददल्हयाप्रकरणाचा मुींबईच्या ववशेष ववक्रीकर आयुक्ताींनी  ददनाींक  १९ मे २०१४ रोिी 
ददलेला चौकशी िहवाल शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास,सदरच्या चौकशी िहवालात कोणकोणत्या सशफारशी केल्हया आहेत व 
त्याच े्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच राज्याच्या नागपूर, औरींगाबाद व नासशक वविागामध्ये बनाव् कीं पन्या 
्थापन करून त्याींच्या माध्यमातून सुमारे रुपये ४०० को्ीींची कर चोरी केल्हयाच ेमाहे 
ऑग्् २०१५ मध्ये तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) िसल्हयास, या प्रकरणाींची चौकशी करुन सींबींकधताींवर कोर्ती कारवाई करुन, 
बेकायदेशीर ववक्रीकर परतावा  व कर चोरी वसुलीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) कोल्हहापूर ववक्रीकर वविागामध्ये बोगस परतावा 
देऊन २५० को्ीच्या भ्रष्ाचाराची सखोल चौकशी होणेबाबत श्री.ि.र.शेख उफग  बाबा 
शेख, मानव िकधकारी सींघ्ना याींनी दद.२६.१२.२०१३ च्या पत्रान्वये तक्रार केली 
होती. तथावप, या प्रकरणी पारीत केलेल्हया परतावा प्रकरणाींमध्ये कोणतीही महसूल 
हानी झालेली नाही. तसेच, या प्रकरणी प्रशासकीय कायगपद्धतीतील त्रु्ी सींबींकधत 
िकधकारी सेवातनवतृ्त झाल्हयानींतर आणण घ्नेस ४ वषिे उल्ून गेल्हयावर तनदशगनास 
आल्हयामुळे महाराषर नागरी सेवा (तनवतृ्तीवेतन) तनयम १९८२ मधील तनयम 
२७(२)(ब)(दोन) नुसार या प्रकरणी आता वविागीय चौकशीची कायगवाही करता येणार 
नाही.तथावप,कोणती कायगवाही करणे शक्य आहे याबाबत ववधी व न्याय वविागाचा 
सल्हला घेयायात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील शासिीय ि तनमशासिीय रुग्णालयािील िॉक्टर ि अन्य िमवचाऱ्याांना 

स्िाईन फ्लल्यूची लागण होऊ नये यािररिा मास्िचा पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(९४) *  २८६११   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.महेश (दादा) 
लाांिगे (भोसरी), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध शासकीय व तनमशासकीय रुग्णालयातील डॉक््र, पररचाररका 
व िन्य कमगचाराींना ्वाईन फ्लल्हयूची लागण होऊ नये याकररता एन-९५ मा्कचा 
पुरव ा सवग रुग्णालयात करयायात आला आहे तरीही रुग्णाींच्या सींपकागत राहणाऱ्या 
डॉक््राना ्वाईन फ्ललुची लागण होत िसल्हयाच ेमाहे ऑग्् २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) िसल्हयास, २४ तास ्वाईन फ्ललुच्या रुग्णाींसोबत राहणाऱ्या डॉक््राींना या रोगाची 
लागण होऊ नये यासा स शासनाने ववशेष खबरदारी घेयायाबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे 
(३) िसल्हयास, कायगवाहीच े्वरूप काय आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
    राज्यात काही डॉक््र तसेच आरोग्य कमगचाऱ्याींना ्वाईन फ्लल्हयूची लागण झाली, 
हे खरे आहे. 
(२) व (३) ्वाईन फ्लल्हयू रुग्णाींवर उपचार करणाऱ्या डॉक््र आणण इतर आरोग्य 
कमगचाऱ्याींना ्वाईन फ्लल्हयूची लागण होऊ नये, याकररता खालील उपाययोिना 
करयायात येत आहेत. 

 दरवषी डॉक््र व इतर आरोग्य कमगचाऱ्याींकरीता ऐजच्छक इन्पल्हयुएझा 
लसीकरण मोफत पुरववले िात.े 

 २०१५ मध्ये डॉक््र आणण आरोग्य कमगचाऱ्याींना फ्लल्हयू ववरोधी लसीकरण 
करयायात आले आहे. 

 रुग्णालये तसेच प्रयोगशाळाींमध्ये काम करणाऱ्या डॉक््र  व इतर आरोग्य 
कमगचाऱ्याींना वैद्यकीय सींरषा ण की् (पी.पी.ई) व सजिगकल मास्क, एन ९५ 
मास्क या पुरेसा पुरव ा. 

 रुग्णालयातील िैव वैद्यकीय कचऱ्याची ववल्हहेवा् मागगदशगक सूचनाींनूसार 
करयायात येत.े 

 सींसगग प्रततबींध व तनयींत्रणासा स मागगदशगक सूचना तसेच प्रसशषा ण कायगशाळच े
आयोिन. 

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

  
नागपूर जजल् ्यािील पेंच प्रिल्प आणण तनम्न िेणा प्रिल्पािरील 

 पररक्षण ि दरुुस्िीसाठी तनधी समळण्याबाबि 

(९५) *  ३४५४७   श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्ह ्यातील पेंच प्रकल्हप आणण तनम्न वेणा प्रकल्हपाची पररषा ण व 
दरुु्ती िींतगगत तनधी समळयायाचा प्र्ताव िलसींपदा वविागाकड ेप्रलींबबत िसल्हयाचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या ततसऱ्या आ वडयात तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, पेंच प्रकल्हपाच ेसन १९७६ साली बाींधकाम पूणग झाले व तनम्न वेणा 
प्रकल्हपाच े सन १९९० साली बाींधकाम पूणग झाले, सदर दोन्ही प्रकल्हप फार िुने 
िसल्हयामुळे प्रकल्हपाच े लािषा ते्रातील कालव े ववतरण प्रणाली वव्कळीत झाल्हयामुळे 
दरवषी ससींचना कररता या कालव्यातून पाणी सोडयायाआधी मो या प्रमाणात कालवा 
दरुु्तीची कामे घ्यावी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, पेंच प्रकल्हपाला रुपये ९०४.०० लषा  व तनम्न वेणा प्रकल्हपास रुपये 
५९६.९० लषा  पुरक िनुदान लेखासशषग २७०१ मो े व मध्यम पा्बींधारे पररषा ण व 
दरुु्ती िींतगगत तनधी मींिूर करयायाचा प्र्ताव शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) िसल्हयास, तनधी समळणेबाबतचा प्र्ताव प्रलींबबत  ेवयायाची सवगसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
नागपूर जिल्हहयातील पेंच प्रकल्हप आणण तनम्न वेणाप्रकल्हपावरील पररषा ण व 
दरुू्तीसा स  तनधी मागणीचा प्र्ताव षा ेबत्रय कायागलयाकडून शासनास ऑक््ोबर 
२०१५ मध्ये प्राप्त झाला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय. 
प्रततवषी ससींचन प्रकल्हपाच्या देखिाल दरुू्तीसा स तनजश्चत केलेल्हया मापदींडानुसार 
प्रत्येक प्रकल्हपास तनधी उपलब्ध करून ददला िातो. त्यानुसार कायगवाही करयायात येत 
आहे. 

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

िजवि िालुक् यािील (जज.रायगि) टेंबरे ग्रामपांचायिीमधील जामरुां ग गािामध्ये 
जलयुक्ि सशिार अांिगवि िरण्याि आलेली िामे तनिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबि 

 (९६) *  ३०६११   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजिेंद्र 
आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूि 
िटिरे (श्रीिधवन), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किगत तालुक् यातील (जि.रायगड) े्ंबरे ग्रामपींचायतीमधील िामरुीं ग गावामध्ये 
िलयुक्त सशवार िींतगगत करयायात आलेली कामे तनकृष् दिागची झाल्हयाने मातीच्या 
बींधाऱ् याींत पावसाळ्यात पाणी सा त नसल्हयाच ेशासनाच्या तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 



95 

(२) िसल्हयास, याबाबत तथेील िामरुीं ग ग्रामपींचायतीने जिल्हहाकधकारी रायगड तसेच 
कृषी वविाग किगत याींच्याकडे ददनाींक १० ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास लेखी 
तक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशी िींती कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, यासींदिागत ्थातनक वतगमान पत्रामध्ये बातमी प्रससध्द झाली होती. 
(२) व (३) वतगमान पत्रामध्ये प्रससध्द झालेल्हया बातमीच्या िनुषींगाने उपवविागीय 
कृवष िकधकारी खोपोली याींनी पहाणी केली िसून कामे सुज्थतीत िसल्हयाच ेनमूद 
केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गिदहांग्लज, आजरा ि चांदगि (जज.िोल्हापूर) येथील जनिलेा 
 शेिीसाठी पाच टीएमसी पाणी समळण्याबाबि 

  

(९७) *  ३२५४६   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लि, आिरा व चींदगड तालुक्यातील (जि.कोल्ह हापूर) िनतलेा वपयायासा स 
तसेच शेतीसा स कृषणा पाणी वा्प लवादातील सुधाररत पाणी वा्पातील को्यातून 
घ्प्रिा खोऱ्याला आणखी पाच ्ीएमसी पाणी समळावे िशी मागणी मा.मुख्यमींत्री, 
िलसींपदा मींत्री आददकड े चींदगड येथील लोकप्रतततनधीींनी माहे िुलै, २०१५ च्या 
शेव्च्या आ वड्यात केली, आहे हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त मागणीच्या िनुषींगाने शासनाने आतापयतं कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) पदहल्हया कृषणा पाणी तीं्ा लवादाने (१९७६) ददलेल्हया तनणगयामध्ये घ्प्रिा 
खोऱ्यातील महत्तम पाणी वापरावर बींधन घातले िसून तो ७ िघफूला सससमत 
केलेला आहे. 
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     दसुऱ्या कृषणा पाणी तीं्ा लवादानेही (२०१० व २०१३) घ्प्रिा खोऱ्यातील पाणी 
वापरामध्ये काहीही बदल केलेला नाही. घ्प्रिा खोऱ्यातील पाणी वापर ७ िघफू पेषा ा 
िकधक नसावा िसे नमूद केलेले आहे. दसुऱ्या कृषणा पाणी तीं्ा लवादाचा तनणगय, 
िद्याप िकधसूकचत व्हायचा आहे. परींतु या लवादाच्या तनणगयानुसार एका उपखोऱ्यात 
पाणी वळववयायास मनाई करयायात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुिाळ (जज.ससांधुदगूव) येथील पािशी धरणाच्या िाव्या ि उजव्या िालव्याांना 
दठिदठिाणी मोठया प्रमाणात गळिी होि असल्याबाबि 

  

(९८) *  २९९२२   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) कुडाळ (जि.ससींधुदगूग) येथील पावशी धरणाच्या डाव्या व उिव्या कालव्याींना 
द कद काणी मो या प्रमार्ात गळती लागल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये 
शासनाच्या तनदशगनास आली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास,धरणाच्या बींधा-याला मो स गळती सुरू िसल्हयाने िनेक द काणी 
िमीन दलदलीची व नापीक झाली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास,याबाबत धरणाच्या पाणी सा यावर पररणाम होणार िसून आगामी 
काळात रब्बी व उन्हाळी शेतीसा स शेतक-याींना पायायाचा तु्वडा िासणार आहे,हे ही 
खरे आहे काय, 
(४)िसल्हयास,याबाबत शासनाने कोणती तातडीची उपाययोिना केली वा करयायात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
    या योिनेचा कालवा हा बींद पाईपलाईन पध्दतीचा िसून सुज्थतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     धरण सुज्थतीत आहे.  दलदल व नापीकी आढळलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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     धरणाची एकूण पाणी सा वण षा मता ३.२५६ द.ल.घ.मी. िसून ददनाींक 
२४.११.२०१५ रोिी धरणात २.९९६ द.ल.घ.मी. (९२.००%) इतका पाणीसा ा उपलब्ध 
आहे. सन २०१५-१६ च्या कोकण हींगामात शेतीसा स शेतकऱ्याींना पायायाचा तु्वडा 
िासणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चौदाव्या िें द्रीय वित्ि आयोगाच्या प्राप्ि झालेल्या तनधीबाबि 
  

(९९) *  २९५२२   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सुतनल राऊि (वििोळी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाि 
(िजवि), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चौदाव्या कें द्रीय  ववत्त आयोगाच्या सशफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्र्थाननक 
सीं्थाींना सन २०१५-१६ च्या िनरल बेससक गँ्र्च्या पदहल्हया हप्त्यापो्ी ८११ को्ी 
६६ लाख इतका राज्याला समळालेला तनधी राज्य शासनाने जिल्हहा पररषदाींना ववतरीत 
केला आहे, तथावप मागगदशगक तत्वाींििावी सदर तनधी ग्रामपींचायतीपयंत पोहचू 
शकलेला नसल्हयाची बाब ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपींचायतीसा स राज्यशासनाने चौदाव्या ववत्त 
आयोगातून २० को्ीचा तनधी पा ववली आहे परींतू शासनाकडून मागगदशगक सूचना 
समळाल्हयासशवाय हा तनधी खचग करु नये िशा ्वरुपाच ेग्रामववकास वविागाच ेतनदिेश  
िसल्हयाने ददनाींक १६ िुलै, २०१५ पासून जिल्हहा पररषदेकडे हा तनधी पडून िसल्हयाचे 
माहे ऑग््, २०१५ दरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, तनधीची रक्कम खचग करयायाबाबतची मागगदशगक तत्वे याबाबतच्या 
सवव्तर मागगदशगन सूचनाबाबतचा शासन तनणगय ददनाींक १५ िुलै, २०१५ िखेरपयंत 
न काढल्हयामुळे तनधीचा ववतरण व ववतनयोग होवू शकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) िसल्हयास, या िखकचगत तनधी वापरासा स शासनाने मागगदशगक सूचना 
करयायाबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) चौदाव्या कें दद्रय ववत्त आयोगाींतगगत ग्रामीण ्थातनक 
्वराज्य सीं्थाींकररता िनरल बेससक गँ्र्चा सन २०१५-२०१६ चा पदहला हप्ता 
रु.८११.६६ को्ी राज्यास िुलै, २०१५ मध्ये प्राप्त झाला आहे.  प्र्तुत तनधी शासन 
तनणगय क्र. चौववआ- २०१५/ प्र.क्र.६५/ ववत्त-४, दद.१६/७/२०१५ िन्वये सवग जिल्हहा 
पररषदाींकड े(ग्रामपींचायत ्तरासा स) ववतरीत करयायात आला आहे. 
(२) (३), (४) व (५) चौदाव्या कें दद्रय ववत्त आयोगाींतगगत कें दद्रय ववत्त मींत्रालयाच्या 
मागगदशगक सूचना दद.८/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाल्हया आहेत. 
     चौदाव्या कें दद्रय ववत्त आयोगाच े हे पदहलेच वषग िसून चौदाव्या ववत्त 
आयोगाींतगगत प्राप्त झालेला तनधी ग्रामपींचायत ्तरावर खचग करताना त्याचा 
ववतनयोग व तनयींत्रण िकधक प्रिावी व पररणामकारकररत्या होणे गरिेच े आहे. 
त्याकररता कें द्र शासनाच्या दद.८/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्हया सवव्तर 
मागगदशगक सूचना ववचारात घेऊन तनधीच्या ववतनयोगासींबींधी एकरूपता रहावी म्हणून 
धोरणात्मक तनणगय घेऊन सवव्तर सूचना देणे आवश्यक आहे. यािनुषींगाने 
शासनाकडून याबिल ्वतींत्रपणे तनणगय लवकरच घेयायात येत आहे. 

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

नािूिािी (िा.खेि, जज.रत्नाधगरी) मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाच्या धरणामध्ये िमी 
पावसामुळे पाणीसाठा न झाल्याने पयावयी व्यिस्था िरण्याबाबि 

(१००) *  ३४७८९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  नातूवाडी (ता.खेड, जि.रत्नाकगरी) मध्यम पा्बींधारे प्रकल्हपाच्या नातूनगर येथील 
धरणामध्ये यावषी कमी प्रमाणात पाऊस पडल्हयाने पाणीसा ा ित्यींत कमी म्हणिे 
१८.४८७ द.ल.घ.मी. इतकाच पाणीसा ा आहे हे खरे आहे काय, 

(२)  िसल्हयास उक्त धरणामध्ये पाणीसाठा कमी िसल्हयाने शेतकरी, मिूर, ग्राम्थ, 
गुरे व वन्यप्राणी इ. सा स पायायाचा प्रश्न ित्यींत गींिीर झालेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  िसल्हयास सदरहू धरणातील िल्हप पाणीसा ा ववचारात घेता सदर धरणाींवर 
िवलींबून िसणाऱ्या शेतकरी, ग्राम्थ, वन्यप्राणी याींना पायायाचा पुरव ा करयायाबाबत 
शासन ्तरावर कायग पयागयी व्यव्था करयायात आली आहे वा येत आहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही, 
     दद. २३ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी धरणामध्ये २६,१२६ द.ल.घ.मी (९६%) इतका 
उपयुक्त पाणीसा ा आहे, 
(२) नाही, धरणामध्ये पाणीसा ा पुरेसा आहे, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेि येथील बाभळी बांधाऱ्यामुळे तनमावण झालेल्या  
जलसाठ्याच ेतनयोजन िरण्याबाबि 

(१०१) *  ३३९८८   श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्रीमिी असमिा चव्हाण (भोिर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील बािळी बींधाऱ्यामुळे िलसा ा तनमागण झाला परींतु त्याचा वापर 
करयायासा स शासनाने कोणतेही तनयोिन केले नाही, त्यामुळे दरवषी तलेींगणामध्ये 
पाणी सोडून द्यावे लागत आहे िसे माहे िुलै, २०१५ दरम्यान तनदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, बािळी बींधाऱ्याच्या लािषा ेत्रात गोदावरीच्या दोन्ही बािूींवर उपसा 
ससींचन योिना कातयगजन्वत करावी िशी मागणी येथील सवगपषा ीय कृती ससमतीने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उपसा ससींचन योिना कायागजन्वत करयायाबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करयायात येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महाजन :  (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या तनणगयानुसार १ िुलै त े २८ ऑक््ोबर या 
कालावधीत बींधाऱ्याच ेदरवािे उघड े ेवणे बींधनकारक आहे. 
     तसेच बींधाऱ्याच्या बाधीत षा ेत्रातील र्त्यावरील पुलाच े व बाधीत षा ेत्रातील 
िसमनीच ेिूसींपादन करुन प्रकल्हप िून, २०१८ पयतं पूणग करयायाच ेतनयोिन आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) बािळी बींधाऱ्याच्या मूळ व्याप्तीनुसार लािाथींनी ्वखचागने पाणी उपसा करणे 
प्र्ताववत आहे. शासकीय खचागने उपसा ससींचन योिना घेणे िींतिूगत नाही. त्यामुळे 
तनवेदनात नमूद उपसा ससींचन योिना शासकीय खचागने कायागजन्वत करता येणार 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
भांिारा जजल््याि “जलयुक्ि सशिार असभयान” योजनेिील िामे प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(१०२) *  ३६१००   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (िुमसर) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) “िलयुक्त सशवार िसियान” योिनेत िींडारा जिल्ह्यातील ी्ंचाईग्र्त ८६ गावाींची 
तनवड करयायात आली िसून जिल्हहा पररषदेच्या लघु पा्बींधारे वविागािींतगगत 
िसलेल्हया ११५४ मामा तलावापैकी १२ तलावाींची दरुु्ती व गाळ काढयायाचा प्र्ताव 
सादर करयायात आला िसून त्या िनुषींगाने लघु पा्बींधारे वविागाला िलयुक्त 
सशवार योिनेतून ७.३४ को्ी रुपयाींचा तनधी मींिूर झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, तलावाींच्या पुनरुज्िीवनासा स शासनाकडून तनधी प्राप्त होऊनही 
जिल्ह्यातील फक्त सससी, करडी व साकोली या तीन तलावाींचचे पुनरुज्िीवन 
करयायात आले िसल्हयाच ेमाहे ऑग्् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, सींबींकधत दोषी िकधकाऱ्याींवर शासन चौकशी करुन कायदेशीर कायगवाही 
करणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, िलयुक्त सशवार िसियानामध्ये िींडारा जिल्ह्यातील ८६ गावाींची तनवड 
करयायात आलेली िसून िलयुक्त सशवार िसियानाच्या ववशेष तनधीमधून ससमें् 
नाला बाींध कररता रु. ७.३४ को्ी तनधी मींिूर करयायात आला आहे. तसेच जिल्हहा 
तनधीमधून सन २०१५-१६ मध्ये १० मा.मा. तलावाच ेखोलीकरणासा स रु.६५.०० लषा  
ची प्रायोकगक तत्वावर तरतूद करयायात आली होती. 
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(२) जिल्हहा तनधी मधून तनधी उपलब्ध झाल्हयानुसार व जिल्हहा पररषद सवगसाधारण 
सिेने सुचववल्हयानुसार मा.मा.तलाव सससी, करडी व साकोली तलावाच्या 
खोलीकरणाची कामे पूणग करयायात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील सिव महापासलिा क्षते्रािील एलबीटी रद्द िेल्याबाबि 
  

(१०३) *  ३३२३४   िुमारी प्रणणिी सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.बाळासाहेब 
थोराि (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील सवग महापासलका षा ेत्रातील एलबी्ी रि केल्हयामुळे तसेच गारपी , 
दषुकाळ आदद नैसकगगक आपत्ती तनवारयायासा स झालेला खचग डडझले-पेरोलच्या कमी 
झालेल्हया ंकीं मतीमुळे राज् य शासनाच्या ततिोरीत महसूलातील झालेली घ् िरुन 
काढयायासा स पेरोल आणण डडझलेवर प्रततसल्र दोन रुपये तसेच ववदेशी दारु, 
ससगारे् आणण शीतपेयाींवरील ववक्रीकरात पाच ्क्के वाढ करयायाचा तनणगय ददनाींक १ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी मींत्रीमींडळाच्या बै कीत घेयायात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, शासनाने घेतलेल्हया दरवाढ आणण करवाढीच्या तनषेधाथग मुींबईतील 
आझाद मैदानात िव्य मोचाग काढयायात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, राज्य शासनाच्या घेतलेल्हया तनणगयामुळे सवगसामान्य नागरीकाींच्या 
िीवनावश्यक व्तूची िाववाढ होत िसल्हयाने आकथगक पररज्थती िकधक िडचणीत 
येणार िसल्हयाने राज्य शासनाने इींधन दरवाढ मागे घेयायाबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक ३०.०९.२०१५ रोिी मींत्रीमींडळाच्या बै कीत, प्रश्नात दशगववलेल्हया व्तूवर 
कराच्या दरामध्ये वाढ करयायाचा तनणयग घेयायात आला. मात्र ससगारे्वरील कराच्या 
दरामध्ये दहा ्क्के करवाढ करयायाचा तनणगय घेयायात आला. तसेच सोने, दहरे व 
त्यापासूनच ेदाकगने यावर ०.२% कराचा दर वाढववयायात आला. 
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(२)  होय. 
(३) सवगसामान्य नागररकाींच्या िीवनावश्यक व्तूींना करमाफी आहे. तसेच मागील 
वषागच्या तुलनेत इींधनाचे  दर कमी झाले आहेत. 
(४)  लागू नाही. 

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

झरी जामणी िालुक्यािील (जज.यििमाळ) उप िनसांरक्षि िायावलय 
 पाांढरिििा अांिगवि िामाि िन अधधिाऱ्याांनी िेलेला गैरप्रिार 

  

(१०४) *  ३६७५४   श्री.सांजजिरेड्िी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी िामणी तालुक्यातील (जि. यवतमाळ) उप वनसींरषा क कायागलय पाींढरकवडा 
िींतगगत पा्णबोरी वन पररषा ेत्राला वषृा  लागवडीसा स यावषी लाखोचा तनधी उपलब्ध 
झाला िसून ही कामे करताना शासनाच्या तनयमाींना बािूला सारुन लाखो रुपयाचा 
गैरप्रकार वन िकधकाऱ्याींनी केल्हयाची बाब माहे ऑक््ोंबर, २०१५ च्या पदहल्हया 
आ वडयात तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीच े तनषकषग काय व त्यानुसार शासनाच्या तनधीचा िपहार 
करणाऱ्या वन िकधकाऱ्याींवर काय कारवाई करयायात आली आहे वा येत आहे, 
(४) िद्याप कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािून क्षयरोगाच ेतनमूवलन िरण्यासाठी गिधचरोली, चांद्रपूर ि भांिारा या 
जजल््यामधील जजल्हा रुग्णालयाांसाठी मांजूर झालेली अत् याधुतनि 

 यांत्रे अद्यापही प्राप्ि झाली नसल्याबाबि 

(१०५) *  ३२४७७   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातून षा यरोगाच ेतनमूगलन करयायासा स कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयाने गडकचरोली, 
चींद्रपूर व िींडारा या आददवासीबहुल जिल्ह्यामधील जिल्हहा रुग्णालयाींसा स 
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षा यरोगाची  चाचणी करणारे ित् याधुतनक यींत्रे मींिूर केले िसल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ च्या ततसऱ्या आ वड्यात आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, गडकचरोली, चींद्रपूर व िींडारा या जिल्ह्याींमधील जिल्हहा रुग्णालयाींत 
चाचणी करणारे ित्याधुतनक यींत्रे िद्यापही प्राप्त झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, षा यरोग तनमूगलनासा स ित्यींत उपयुक्त िसलेले यींत्र आददवासी बहुल 
जिल्ह्याींमधील जिल्हहा रुग्णालयाींना प्राप्त होयायास साधारणत: ंकती कालावधी 
लागणार आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, 
     कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयाने गडकचरोली, चींद्रपूर व गोंददया या आददवासीबहुल 
जिल्ह्यातील जिल्हहा रुग्णालयाींसा स षा यरोगाची चाचणी करणारे CBNAAT हे 
ित्याधुतनक यींत्र दद. ८ िुल,ै २०१५ च्या पत्रान्वये मींिूर केले आहे, 
(२) व (३) गडकचरोली, चींद्रपूर व गोंददया या जिल्ह्याींमधील जिल्हहा रुग्णालयासा स 
सदरच े यींत्र कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयाकडून माहे डडसेंबर, २०१५ िखरेपयगत प्राप्त 
होणार आहे. 

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

चांद्रपुर ि गिधचरोली जजल््यािील शेिी ससांचनाच ेपाणी 
 प्रस्िािीि प्रिल्पासाठी िळविल्याबाबि 

  

(१०६) *  ३६६६३   अॅि.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपुर जिल्ह्यातील गोंडवपपरी व गडकचरोली जिल्ह्यातील ससरोंचा तालुक्यालगत 
प्राणदहता व गोदावरी नदीच्या ततरावर तलेींगणा राज्याकडून नवा ससींचन प्रकल्हप सुरु 
करयायाच्या हालचाली वेगाने सुरु झाल्हया आहेत  यासा स तलेींगणा राज्याकडून 
महाराषरातील बाधीत गावाींची हवाई पाहणी सींबींधीत वविागाकडून करयायात आलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, चींद्रपुर व गडकचरोली जिल्ह्यातील ०६ त े ०७ तालुक्याींच े शेती 
ससींचनाच ेपाणी या प्र्तावीत प्रकल्हपासा स वळववले िाणार आहे,  हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या प्रकल्हपामुळे चींद्रपुर जिल्ह्यातील गोंडवपपरी तालुक्यामधील 
िवळपास २५ गावे  पायायाखाली येणार िसून त्याींच े पुनवगसन करावे लागणार 
िसल्हयाने सदर प्रकल्हप महाराषरातील गावाींसा स िन्यायकारक  रणार आहे , हे खरे 
आहे काय, 
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(४) िसल्हयास, यावर शासनाने कोणती उपाययोिना केली  आहे वा करयायात येते 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िकधकृतररत्या शासनास िवघत नाही. तथावप लोकमत 
वतृ्तपत्रातील ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ मधील बातमी मध्ये तलेींगणा राज्यातील 
कालेश्वर िागातील गोदावरी ततरावर को्ापल्हली महादेवपूर, कालेश्वर या िागात 
हवाई सविेषा ण तलेींगणा सरकारकडून करयायात आल्हयाच े नमूद आहे. यात 
महाराषरातील िागात हवाई सविेषा ण झाल्हयाच ेनमूद नाही. 
(२) नाही, 
     गोदावरी पाणी तीं्ा लवादाच्या िींतीम तनणगयाप्रमाणे प्राणदहता चवेेल्हला या 
प्रकल्हपासा स १६० ि.घ.फू. पाणी हे तलेींगणा (आींरप्) च्या वा्याच ेआहे. त ेकळववलीं 
िाणार आहे. 
(३) नाही. 
     प्राणदहता - चवेेल्हला प्रकलप िहवालाप्रमाणे चींद्रपूर जिल्यातील गोंडवपींपरी 
तालुक्यातील २२ व गडकचरोली जिल्ह्यातील चामोशी तालुक्यातील ८ गावाींमधील नदी 
का ची िमीन बाधीत होणार आहे. मात्र एकही गाव ाण बाधीत होणार नाही. मात्र 
एकही गाींव ाण बाधीत होणार नाही. मात्र या प्रकल्हप िहवालास महाराषराने िद्यावप 
सहमती ददलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे ि पालघर जजल््याि २७ हजार एचआयव्ही बाधीि रुग्ण आढळून आल्याबाबि 

(१०७) *  ३०३५७   अॅि.िे. पाििी (अक्िलिुिा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा 
िळिा), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण पूिव) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  ाणे व पालघर जिल्ह्यात २७ हिार एचआयव्ही बाधीत रुग्ण आढळून आल्हयाच े
आयईसीच े सहसींचालकाींनी ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी एड्स तनयींत्रण 
सोसाय्ीच्या वतीने आयोजित केलेल्हया कायगशाळेच ेउद्घा्न प्रसींगी मादहती ददली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) िसल्हयास, त्याबाबतची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) िसल्हयास, एड्स तनयींत्रणासा स शासनाने कोणकोणती उपाययोिना केली आहे व 
त्याची फलतनषपती काय आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, 
      परींतू सदर आकडवेारी ही एका वषागतील एचआयव्ही बाधीत रुग्णाची नसून, 
 ाणे जिल्ह्यात (सध्याचा  ाणे व पालघर जिल्हहा) एचआयव्ही/एड्स कायगक्रम 
राबववणे सुरु झाल्हयापासून म्हणिेच सन २००७ त ेऑग््, २०१५ या कालावधीतील 
आढळून आलेल्हया एचआयव्ही बाधीत रुग्णाींची एकबत्रत सवगसाधारण सींख्या आहे, 
(२) एचआयव्ही सींसगग होयायाच े प्रमुख ४ कारणे िसून िसुरक्षषा त लैकगक सींबींध हे 
प्रमुख कारण आहे, तसेच, नविात बालकास मातकेडून, रक्त सींक्रमण व सशरेवा्े 
नशा करणे यामुळेही एचआयव्ही सींसगग होयायाची शक्यता िसत,े 
      या व्यततररक्त  ाणे जिल्हहा हा लोकसींख्येच्या दृष्ीने महाराषरातील सवागत 
मो ा जिल्हहा िसून या जिल्ह्यातील औद्योकगकरणामुळे जिल्ह्यात ्थलाींतरीत 
कामगाराींची सींख्या देखील फार मो स आहे, त्याचबरोबर देह ववक्री करणाऱ्या ज्त्रया, 
सशरेवा्े नशा करणारे युवक, ततृीयपींथी व रकसग इत्यादी िततिोखीम ग्ातील 
व्यक्तीची सींख्या देखील िा्त आहे, त्यामुळे  ाणे जिल्ह्यातील एकुण एचआयव्ही 
सींसगग झालेल्हया व्यजक्तींची सींख्या िा्त ददसून येते, 
(३) शासन ्तरावर एचआयव्ही/एड्स कायगक्रमाींतगगत एचआयव्ही/एड्सवर तनयींत्रण 
आणयायासा स नॅकोच्या मागगदशगक सुचनाींनुसार मराएतनसींद्वारे प्रत्येक जिल्हहा 
पातळीवर जिल्हहा एड्स प्रततबींध व तनयींत्रण पथक याींच्यािींतगगत आयसी्ीसी, 
एआर्ी,एस्ीआय कें दे्र व रक्तपेढया तसेच िशासकीय सीं्था याींच्यामाफग त 
सवगसामान्य िनता, गिगवती मदहला व पौगींडाव्था िसलेल्हया तरुणाींना एचआयव् ही 
रक्तचाचणी, एआर्ी  उपचार व तनरोध पुरव ा, इ. सुववधा मोफत पुरववयायात 
येतात, 
      उक्त उपाययोिनाींमुळे  ाणे (सध्याचा  ाणे व पालघर जिल्हहा) जिल्ह्यातील 
नव्याने एचआयव्ही सींसगग होयायाच ेप्रमाण ३.७९ ्क्क्याींवरुन ०.७६ ्क्क्याींपयगत कमी 
झालेले आहे. 

 
----------------- 
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पालघर जजल््यािील जव्हार ि मोखािा िालुक्यािील 
अांगणिाड्याना अद्याप िीज जोिणी नसल्याबाबि 

(१०८) *  ३२३६४   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.पास्िल धनारे (िहाणू), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील एकाजत्मक बालववकास प्रकल्हप कायागलयाच्या िींतगगत येणारे 
िव्हार तालुक्यातील ३०५ व मोखाडा तालुक्यतील २२९ िींगणवाड्याींना िद्याप वीि 
िोडणी माहे ऑग््, २०१५ पयतं न झाल्हयाने िींधारातच िींगणवाड्याींच ेकामकाि 
चालू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, िींगणवाड्याींना सन २००८ व २००९ मध्ये िलशुध्दीकरण यींत्रे देयायात 
आली ती देखिाल ििावी नादरुु्त िसल्हयाने बालकाींना दवूषत पाणी प्यावे लागत 
िसल्हयाची बाब माहे ऑग््, २०१५ मध्ये तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) िसल्हयास, उक्त बाब िाग १ व २ नुसार चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशीच्या िनुषींगाने बाब िाग १ व २ मधील सम्या तातडीने 
सोडववयायाबाबत शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे वा केली आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
      िींगणवाडी िरयायाची वेळ सकाळी ९.०० त ेदपुारी १.३० वािेपयतं िसल्हयाने 
िींगणवाडी कामकाि िींधारात चालू िसयायाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच शासन 
तनणगय क्र.झडेपीए-२०१३/ प्र.क्र.७६/परा-१, ददनाींक २४ िानेवारी, २०१४ नुसार 
िींगणवाडयाींना वीि कनेक्शन ग्रामपींचायती माफग त पुरववयायात यावे िशी तरतूद 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २००८-०९ या कालावधीत िींगणवाडी कें द्राींना िलशुध्दीकरण यींत्र 
पुरववयायात आलेले नाहीत. िींगणवाडी कें द्राींना ग्रामपींचायत माफग त मेडडक्लोिर देयायात 
आले आहे. सदर मेडडक्लोिरचा वापर िींगणवाडीत पाणी शुध्दीकरणासा स करयायात 
येतो. त्यामुळे बालकाींना दवूषत पाणी वपयायाचा प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि असलेल्या िृष्ट्णा खोऱ्याच्या एिूण भूभागापैिी  

मराठिाड्याच्या िाटयाच ेपाणी समळण्याबाबि 
  

(१०९) *  २९२२५   श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उस्मानाबाद), अॅि.भीमराि धोंि े
(आष्ट्टी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात िसलेल्हया कृषणा खोऱ्याच्या एकूण िूिागापैकी िींदािे १०.७% िूिाग हा 
मरा वाड्यात येतो, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, सद्या कृषणा खोऱ्यात ंकती ्ी.एम.सी. पाणी िडववयायात आले आहे 
व त्यापैकी मरा वाड्यात ंकती ्ी.एम.सी. पाणी िडववयायात आलेले आहे, 
(३) िसल्हयास, मरा वाड्यात हे पाणी िडववयायाच ेप्रमाण िूिागाच्या १०.७% पेषा ा 
कमी िसल्हयास, मरा वाड्यावर झालेला िन्याय दरू करयायासा स शासनाने कोणती  
उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महाजन : (१) या प्रदेशाींतगगतच्या मरा वाडा प्रदेशातील उ्मानाबाद व 
बीड जिल्हहयातील कृषणा खोऱ्यातील िूिाग हा राज्यातील कृषणा खोऱ्याच्या ८.३९ 
्क्के इतका आहे. 
(२) िून २०१५ िखेर या महामींडळा िींतगगत   कृषणा खोऱ्यातील पूणग व 
बाींधकामाधीन प्रकल्हपात  एकुण ५४६.४९  ्ीएमसी पाणी िडववयायाींत आले आहे 
त्यापैकी मरा वाडयातील उ्मानाबाद व बीड जिल्हहयात २१६ पूणग व बाींधकामाधीन 
प्रकल्हपात २०.२७३ ्ीएमसी पाणी सा ववयायाींत आले आहे. 
(३) प्रथम कृषणा पाणी तीं्ा लवादानुसार महाराषर राज्याच्या ५९४ ि.घ.फु पाणी 
वापराच्या तनयोिनानुसार कृषणा खोऱ्यातील मरा वाडा प्रदेशातील उ्मानाबाद व बीड 
जिल्हहयाच्या २१६ प्रकल्हपाींचा पाणी वापराचा दह्सा २०.५२६ ि.घ.फु. इतका िसुन 
त्यापैकी २०.२७३ ि.घ.फु पाणी वापराची कामे पुणग झालेली आहेत.  उवगरीत कृषणा 
मरा वाडा उपसा ससींचन योिना वगळून ०.२५३ ि.घ.फु पाणी वापराची कामे सशल्हलक 
आहेत. 
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     कृषणा खो-यातील  मरा वाडा प्रदेशाची राज्यातील कृषणा खो-याच्या तुलनेत 
्क्केवारी ८.३९ िसुन महाराषराच्या एकुण कृषणा खोऱ्यातील ५९४ ि.घ.फु पाणी 
वापराच्या तुलनेत मरा वाडा प्रदेशातील कृषणा मरा वाडा उपसा ससींचन योिना 
वगळून २०.५२६ पाणी वापराची ्क्केवारी ३.४५ येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि िुष्ट्ठरोग िेगाने िाढि असून या रोगाने शरीराि  
वििृिी आलेले सिावधधि रुग्ण पुण्याि असल्याबाबि 

(११०) *  २९६९३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), 
श्री.सांजजिरेड्िी बोदिुरिार (िणी), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आसशष शेलार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात कुष रोग वेगाने वाढत िसून या रोगाने शरीरात ववकृती आलेले 
सवागकधक रुग्ण पुयायात िसल्हयाची मादहती राज्याच्या आरोग्य खात्याने ददली 
िसल्हयाच ेददनाींक २७ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) िसल्हयास, कुष रोग तनदान आणण त्याच े तनवारण करणारी यींत्रणा गेल्हया काही 
वषागपासून मोडीत तनघाली िसल्हयामुळे कुष रोगाचा धोका पुन्हा वाढत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची ररतसर चौकशी केली िसता कुष रोग तनयींत्रण 
आणयायाबाबत वा तनमुगलन करयायाबाबत शासनाने काय उपाययोिना वा कायगवाही 
केली आहे, 
(४) िद्याप कोणतीच उपाययोिना वा कायगवाही केली नसल्हयास त्याची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
     राज्यात कुष रोग वेगाने वाढत िसल्हयाची बाब खरी नाही. तथावप, सदर 
कालावधीत राज्यामध्ये माहे िुलै मध्ये एकूण नवीन शोधलेले कुष रुग्णाींमधील 
ववकृती दिाग-२ िसलेले रुग्णाींनुसार पुणे जिल्हहा राज्यात ६ व्या क्रमाींकावर होता.     
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     माहे ऑग््मध्ये एकूण नवीन शोधलेले कुष रुग्णाींमधील ववकृती दिाग-२ 
िसलेले रुग्णाींनुसार पुणे जिल्हहा राज्यात ३ ऱ्या क्रमाींकावर होता व माहे सप् े्ंबर, 
मध्ये एकूण नवीन शोधलेले कुष रुग्णाींमधील ववकृती दिाग-२ िसलेले रुग्णाींनुसार 
पुणे जिल्हहा राज्यात प्रथम क्रमाींकावर होता. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यात या कायगक्रमाच े सन २००१ मध्ये सवगसाधारण आरोग्य सेवेमध्ये 
एकबत्रकरण झाले िसून प्राथसमक आरोग्य कें द्र ्तरावर तनयसमत सविेषा ण, 
िनिागतृी व रुग्णाींवर तात्काळ उपचार करयायात येत आहे. कुष रोग तींत्रज्ामाफग त 
पडताळणी व पा पुरावा करयायात येतो. कें द्र शासनाच्या तनदिेशाप्रमाणे महाराषर 
राज्याच ेकुष रुग्ण प्रमाण दर दहा हिारी लोकसींख्येमध्ये १ पेषा ा कमी झालेले आहे. 
(३) याबाबत चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     कुष रोगाच े तनमुगलन करयायाकरीता राज्या दरवषी कें द्र शासनाच्या मागगदशगक 
सुचनाींनुसार ववशेष कुष रुग्ण शोध मोदहम राबववयायात येत.े तसेच आरोग्य सशषा ण व 
िनिागतृी कायगक्रमाींतगगत रॅली, प्रश्नमींिुषा, वैद्यकीय िकधकारी, खािगी वैद्यकीय 
व्यावसातयक याींची कायगशाळा, आरोग्य कमगचारी याींची कायगशाळा, मदहला मींडळ सिा, 
तसेच दशगतनय िागात बॅनर, पो््र, प्रदशगने, होडींग्ि, ह्तपबत्रका वा्प, 
मेगाफोनद्वारे प्रचार, शालेय आरोग्य तपासणी, वेळोवेळी सावगितनक आरोग्य सेवेतील 
िकधकारी व कमगचारी याींच े प्रसशषा ण घेऊन, आरोग्य कमगचारी व िशा वकग रमाफग त 
सविेषा णाद्वारे नवीन सींशतयत कुष रुग्ण शोधून वैद्यकीय िकधकाऱ्यामाफग त 
रोगतनदान करयायात येऊन बहुववध औषधोपचार मोफत देयायात येतो. लवकर तनदान 
व लवकर उपचार हा एकमेव प्रततबींधात्मक उपाय आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे जजल््यािील सफाळे, ददहसर िनविभागाि िन अधधिाऱ्याांच्या ि िमवचाऱ्याांच्या 

सांगनमिाने िकृ्षाांची मोठया प्रमाणाि िकृ्षिोि होि असल् याबाबि 
  

(१११) *  ३१४७१   श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सुतनल राऊि (वििोळी), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  ाणे जिल्ह्यातील सफाळे, ददहसर वनवविागात वन िकधकाऱ्याींच्या व 
कमगचाऱ्याींच्या सींगनमताने मूल्हयवान िसलेल्हया सागवान, खैर,सशसव आदद वषृा ाच्या 
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मो या प्रमाणात वषृा तोड होत िसल्ह याच े माहे ऑग््, २०१५ च्या पदहल्हया 
आ वडयात तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) िसल्हयास, या वनवविागात झाडाची मो या प्रमाणात वषृा तोड झाल्हयाने डोंगरात 
पावसामुळे िू् खलन होवून िनेक सागवान वषृा  उन्मळून पडले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) िसल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(४) िसल्हयास, चौकशीिींती दोषी िकधकारी/कमगचारी व िन्य िणाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  हे खरे नाही.  
(२) सफाळे वनषा ेत्राच्या हिीत ताींदळुवाडी घा्ात िुलै मदहन्याच्या शेव्च्या 
आ वडयात िा्त पावसामुळे िु्खलन होवून तथेे साग-१ झाड (वेढी-५० सें.मी) व 
कळम-२ झाड े(वेढी-८० सें.मी व १०० सें.मी) उन्मळुन पडली आहेत. 
(३) वनषा ेत्रपाल याींनी िागेची पहाणी करुन मालाचा पींचनामा करुन तो वन 
आगारावर  ेवयायात आलेला आहे. 
(४) सदर िु्खलन होवून झाड ेउन्मळून पडयायाची घ्ना ही नैसकगगकररत्या घडलेली 
आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी कमगचा-याींवर कारवाई करयायाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या महसूली िूटीि होणाऱ्या िाढीबाबि 
  

(११२) *  २८६४९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार 
दहल) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याने आपला सन  २०१५-२०१६ चा िथगसींकल्हप ददनाींक १८ माचग, २०१५ रोिी 
ववधानमींडळास सादर करताना रु.३७५७ को्ीची िसलेली महसूली तू् ७ हिार 
को्ीवर गेल्हयाची बाब माहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, आकथगक डोलारा साींिाळयायासा स एमएमआरडीए, म्हाडा, ससडको व 
िन्य महामींडळाकडून सुमारे ४० हिार को्ी रुपयाींच ेकिग घेयायाची बाब शासनाच्या 
ववचारधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, राज्याची महसूली तु् इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढयायाची 
सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
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(४) सदरची महसूली तू् िरुन काढयायाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोयना धरणािून िीजतनसमविी िेल्यानांिर िाया जाणारे पाणी मुांबईला पुरविण्याबाबि 
  

(११३) *  ३०६५०   श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार 
दहल), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.अजय चौधरी (सशििी), श्री.सुतनल सशांदे (िरळी), 
श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणातून वीितनसमगती केल्हयानींतर वाया िाणारे पाणी मुींबईला 
पुरववयायासा स कोयना त ेमुींबई नदीिोड प्रकल्हपास माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या 
आ वड्यात मींिूरी देयायात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, मुींबईतील पाणी ी्ंचाईवर मात  करयायासा स हा प्रकल्हप तयार 
करयायासींदिागत आतापयंत कोणता तनणगय घेतला व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली 
वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     कोयना िविलाच्या ६७.५ ्ीएमसी पाणी मुींबईला आणयायासा स राषरीय 
िलिसिकरणाने पूवग िहगता िहवाल सादर केला आहे. ददनाींक १५ सप् े्ंबर २०१५ च्या 
बै कीत राज्याच े राज्यमींत्री िलसींपदा उपज्थत होत.े योिनेचा सवव्तर प्रकल्हप 
िहवाल तयार करयायाच े काम हाती घेयायाची ववनींती राज्याच्या वतीने करयायात 
आली. 
(२) या योिनेबाबतचा ि्यास िद्यापी प्राथसमक िव्थेत आहे. राषरीय िल 
िसिकरणाने पुवग व्यवहायगता ि्यास तयार केला आहे. त्यानुसार सन २००८-०९ चे 
दरसुकचच े आधारे प्रकल्हपाची  ंकीं मत रु. २२३८.५१ को्ी इतकी आहे. लािव्यय 
गुणोत्तर १.८९ िसून आकथगक गुींतवणूकीवरील परताव्याचा दर १८.८९ आहे. सदर 
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आकडवेरुन योिना व्यवहायग ददसत िसली तरीही हे तनषकषग आत्यींत ढोबळ 
ि्यासावर आधाररत आहेत. राषरीय िल ववकास िसिकरणाच े पुवग व्यवहायगता 
िहवालावरील व्तुज्थतीदशगक राज्याच े िसिप्राय कळवून राषरीय िल ववकास 
िसिकरणास सवव्तर प्रकल्हप िहवाल तयार करयायाची ववनींती ददनाींक २६/१०/२०१५ 
च ेपत्राने केली आहे. 
(३) ही योिना राषरीय योिना म्हणून घोवषत व्हावी िसा शासनाचा प्रयत्न आहे. 
प्रकल्हप पूणगतेचा कालावधी तनजश्चत साींगता येणार नाही. 

----------------- 
  
मुांबईमध् ये रुग् णाांना उपचारािररिा उपयुक्ि रक्िािील प्लेटलेटसच्या मुळ किां मिीपेक्षा 

जादा किां मि आिारुन वििी िेली जाि असल्याबाबि 
  

(११४) *  ३२१९५   श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबईमध् ये रुग् णाींना उपचाराकररता उपयुक्त रक्तातील प्ले्ले्सच्या मुळ 
ंकीं मतीपेषा ा १० त े१५ ्क्के िादा ंकीं मत आकारुन ववक्री केली िात िसल्हयाच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, आरोग्य प्रशासनाने सदर बाबीींवर आळा घालयायासा स काय 
उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(३) तसेच सवगसामान्य नागररकाींना त े परवडणारे नसल्हयाने शासन, रुग् णाींसा स 
प्ले्ले्सची उपलब्धता करुन देणार आहे काय, 
(४) िसल्हयास, त्याबाबतची मादहती सवगसामान्य रुग्णाींपयतं पोहचववयायासा स 
शासनाने काय उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही, 
      िशा प्रकारची कोणतीही बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तनदशगनास आलेली 
नाही, 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही, 
(३) मुींबई मध्ये सरकारी, महानगरपासलकेच्या व र्् सींचासलत ४१ रक्तपेढयाींमधून 
शासनाने ववदहत केलेल्हया प्रंक्रया शुल्हकाच्या दराने प्ले्ले्स उपलब्ध करुन देयायात 
येतात, 
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(४) सवगसामान्याींना प्रंक्रया शुल्हकाबाबत मादहती उपलब्ध व्हावी याकरीता सवग 
रक्तपेढयाींना रक्त व रक्तघ्काींच्या प्रंक्रया शुल्हकाींची मादहती रक्तपेढयाींच्या दशगनी 
िागात लावयायाबाबत सूचना देयायात आल्हया आहेत, 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील विविध शासिीय रुग्णालयाि तनमावण झालेला जीिरक्षि औषधाांचा िुटििा 
  

(११५) *  ३०२३८   श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.गणपि 
गायििाि (िल्याण पूिव), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापूर), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर), श्री.सिमराव तापकीर (खडकवासला) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ववववध शासकीय रुग्णालयातील  िीवरषा क औषधाींचा काही 
ददवसापासून तु्वडा िासत िसून दहमोंफसलयाच्या रुग्णासा स िे औषध सरकारी 
रुग्णालयात समळत होते, त ेसध्या समळत नाही िसे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, दहमोंफसलया सारख्या आिारामुळे  गरीब रुग्ण हैराण झाले िसून 
त्याींना रक्त्त्राव तनयींबत्रत करयायासा स १५ हिार रुपये खचग करावे लागत आहेत 
िसेही तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, राज्यातील सवग रुग्णालयात िीवरषा क औषधे रुग्णाींना वेळेत 
समळावीत, यासा स शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     दहमोंफसलया रुग्णाींसा स आवश्यक िसणाऱ्या औषधाींची सींबींधीत रुग्णालयाींची 
मागणी लषा ात घेऊन उपलब्ध तनधीनुसार पुरव ा आदेश देयायात येतात. परींतु इतर 
राज्यातून उपचारासा स रुग्ण येत िसल्हयाने काही वेळा सदर औषधाींची कमतरता 
िासत.े िशावेळी सदर औषधे  Emergency Stock मधून आवश्यकतनुेसार रुग्णाींना 
पुरववयायात येतात. जिल्हहा रुग्णालय,  ाणे व िमरावती येथे Emergency Stock 
मध्ये दहमोंफसलयाच्या औषधाींचा साठा उपलब्ध आहे. 
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(३) राज्य ्तरावरुन सवग रुग्णालयाींना िैनेररक औषधाींचा पुरव ा करयायात येतो. 
राषरीय आरोग्य िसियान िींतगगत िनुदानातुन िीवरषा क औषधे पुरववयायात येतात. 
तसेच, आवश्यकतनुेसार सींबींधीत रुग्णालयाींच्या ज्वय प्रपींिी खात्यातून 
्थातनकररत्या औषधाींची खरेदी करयायात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाांिगवि राबविण्याि येि असलेल्या जल सशिार 
 योजनेच्या िामाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

(११६) *  २८८००   िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमि झनि 
(ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), िॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील काही िागात दषुकाळी पररज्थती तनमागण झाली िसताना गावागावात 
पाणी पोहेचववयायाच्या उिेशाने राबववयायात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या िलयुक्त 
सशवार योिनेत गैरव्यवहार होत िसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, शासनातफिे  राबववयायात आलेल्हया वरील योिनेंतगगत लाखो रुपयाींची 
कामे लातूर जिल्हहयात ई-तनववदा न काढताच करयायात येत िसून यामध्ये 
को्यवधीचा गैरव्यवहार झाला िसूनही सींबींकधत दोषी व्यक्ती ववरुध्द आवश्यक 
कारवाई करयायात येत नसल्हयाने शेतकऱ्याींच्या पाणी सम्येत वाढ होऊन शेतकरी 
आत्महत्येला प्रवतृ्त होत आहेत हे पाहता शासनाने त्वरीत कोणती कायगवाही केली वा 
करयायात येत आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, दैतनक लोकसत्ता वतगमानपत्रात लातूर जिल्ह्यामध्ये “िलसींधारणाच्या 
कामात को्यवधीींचा गैरव्यवहार” या मथळ्यात बातमी प्रकासशत झाली होती. 
(२) िलयुक्त सशवार िसियानातील कामे ववदहत प्रक्रीयेप्रमाणेच करयायात येत आहेत. 
तथावप, कृषी वविागामाफग त प्रचसलत प्रध्दतीप्रमाणे पाणलो्ाची कामे मुख्य कीं पा ग्में् 
बींडड ींग, सलग समतल चर, इ. करयायासा स मसशनच े तनववदा पध्दतीने दर,       
दद. २५.७.२०१४ च्या पररपत्रकाप्रमाणे १ वषागसा स  रववयायात आले होत.े त्यानुसार 
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कृषी  वविागामाफग त कामे चालू होती. दरम्यानच्या काळात दद. २६.११.२०१४ च्या 
सामान्य प्रशासन षवभागाच्या िासन ननर्ायाप्रमारे् रु.३.०० लाखावरील कामे,  ही  
ई-तनववदाद्वारे करयायाच े आदेसशत करयायात आले. िींततमत: दद. २५.५.२०१५ च्या 
आदेशाद्वारे रु. ३.०० लाखावरील पाणलो्ाची सवग कामे ई.तनववदा पध्दतीने करयायाचे 
आदेश ददलेले आहेत. त्या नुसारच कायगवाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे जजल््यािील पारससिच्या िोंगर पररसरािील १६ गािाांमधील िन खात्याच्या 

जसमनीिर उभारण्याि आलेली बेिायदा बाांधिामे जसमनदोस्ि िरण्याच ेआदेशाबाबि 

(११७) *  ३६७८८   श्री.रुपेश म् हात्रे (सभिांिी पूिव) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जिल्ह्यातील पारससकच्या डोंगर पररसरातील १६ गावाींमधील वन खात्याच्या 
िसमनीवर उिारयायात आलेली बेकायदा बाींधकामे िसमनदो्त करयायाच े आदेश 
जिल्हहाकधकारी याींनी ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त बेकायदा बाींधकामाच े सविेषा ण करयायाच े काम पूणग करयायात 
आले आहे काय, 
(३) िसल्हयास, या सविेषा णात ंकती बाींधकामे बेकायदा िसल्हयाने आढळून आले व 
त्यावर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) शासकीय िसमनीवरील िततक्रमणाींबाबत वविागीय 
आयुक्त, कोकण वविाग याींनी जिल्हहाकधकारी,  ाणे कायागलयात दद.१२.१०.२०१५ रोिी 
आयोजित केलेल्हया सिेमध्ये पारससक डोंगर पररसरातील मौि े कळवा, पारससक, 
मुींब्रा, कौसा, सशळ, गो ेघर, डायघर, ददहसर, वप ींपरी, िींडाली, ्े्वली, कचींचवली, 
िडीवली िुतावली, महापे, इल ाण, ददघा इत्यादी गावाींमधील िततक्रमण 
तनषकासनाच ेतनदिेश ददले आहेत. 
(२) होय. 
(३) या सविेषा णात वनषा ेत्रावर १६३७८ िततक्रमणे िसल्हयाच े ददनशगनास आले आहे. 
सदर षा ेत्रावर ददनाींक १२.१०.२०१५ नींतर  नव्याने झालेले २०१ िततक्रमणे (षा ेत्र ३७६० 
चौ.मी.) ह्ववयायात आले आहे. 

----------------- 
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ससांदखेिराजा (जज.बुलढाणा) स्थातनि सुिणव जयांिी ग्राम स्ियांरोजगार  
योजनेंिगवि मदहला बचि गट प्रदशवनी ि वििी िें द्राच्या  

इमारिीांच्या बाांधिामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(११८) *  ३१९९३   िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), िॉ.शसशिाांि खेिेिर (ससांदखेि 
राजा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींदखेडरािा (जि.बुलढाणा) ्थातनक सुवणग ियींती ग्राम ्वयींरोिगार 
योिनेंतगगत कायम्वरुपी मदहला बचत ग् प्रदशगनी  व ववक्री कें द्राच्या इमारतीींच्या 
बाींधकामामध्ये प्रत्यषा ात कामे न करता िींदािे ४ लषा  रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्हयाचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले, तसेच चौकशीनुसार सींबींकधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

म्हैसमाळ (जज.औरांगाबाद) येथील सामाजजि िन पररक्षेत्र िायावलयाांिगवि  
िन विभागाने बनािट मजूर दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

(११९) *  २८९५४   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडिी व धामणगाव (ता.खुलताबाद जि.औरींगाबाद) येथील महाराषर ग्रामीण 
रोिगार हमी योिनेतील कामात झालेल्हया गैरव्यवहाराच े प्रकरण गाित िसतानाच 
म्हैसमाळ येथील सामाजिक वन पररषा ेत्र कायागलयाींतगगत वन वविागाने िींतगगत 
बनाव् मिूर दाखवून मिूराींची रक्कम पर्पर हडप केल्हयाची तक्रार सामजिक 
कायगकत्यागने मा.िथग व वन मींत्री याींचकेड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये लेखी तक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, तक्रारीच्या िनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीतील तनषकषानुसार गैरव्यवहारास िबाबदार िसणाऱ् याींववरुध्द 
आतापयंत  कोणती कारवाई  केली  वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िशा प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही. सामाजिक वनीकरण 
वविागाच्या िकधन्त लागवड िकधकारी, सामाजिक वनीकरण पररषा ेत्र, खुलताबाद 
याींनी मौिे िडिी, धामणगाींव व  म्हैसमाळ येथे महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिने िींतगगत सन २०१४-१५, २०१५-१६ या वषीय ग् लागवड ंकीं वा र्ता दतुगफा व 
इतर कोणतेही कामे केलेली नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुधाररि पूररेषा तनजश्चि िरण्याच्या तनणवयाबाबि 
  

(१२०) *  २८९७४   श्री.सभमराि िापिीर (खिििासला), श्रीमिी मेधा िुलिणी 
(िोथरुि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्बींधारे वविागाने सन १९८९ साली पूररेषा सींबींकधत पररपत्रक काढून आखणी 
करयायाचा तनणगय घेतला होता या िनुषींगाने पुररेषेची प्रततबींकधत षा ेत्र, पुररेषा 
तनयींबत्रत कषा  या ववषयी कायगवाही सुचना ददल्हया होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, मुळा व मु ा नदीच्या सींदिागत पूररेषा तनजश्चत करयायासींदिागत सन 
१९८९ सालच्या पररपत्रकानुसार काय तनकष लावले होत,े 
(३) िसल्हयास, मु ा नदीच ेपात्र व खडकवासला धरण षा ेत्र िततक्रमणाच्या ववळख्यात 
सापडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, याबाबत शासनाने ्थातनक मनपा प्रशासनाला कायगवाहीच े कोणते 
आदेश ददले आहेत, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
      पूराचा सींिाव्य धोका ्ाळयायासा स पूररेषेच्या आत कोणतेही बाींधकाम न 
होयायाच्या दृष्ीने पूररेषेची आखणी करयायाबाबत शासनाने ददनाींक २१.०९.१९८९ रोिी 
पररपत्रक काढलेले आहे. सदर पररपत्रकानुसार सींबींकधत जिल्हहाकधकाऱ्याकडून पा्बींधारे 
वविागाकड े सींबींकधत शहरात/ गावात पूररेषा आखणी करयायाची मागणी आल्हयास 
सींबींकधत शहरात/गावात पूररेषा आखून देयायाबाबत पा्बींधारे वविागाच्या िकधकाऱ्याींनी 
कशाप्रकारे कायगवाही करावी याबाबतच्या सुचना ददलेल्हया आहेत. 
(२) मुळा व मु ा नदीच्या सींदिागत पूररेषा तनजश्चत करयायासींदिागत सन १९८९ मधील 
पररपत्रकानुसार पुढीलप्रमाणे तनकष लावयायात आले- 
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    (१) तनषेधक पूररेषा (Blue Line)-तनवषध्द षा ेत्राची हि  रववयायाकररता 
सरासरीने २५ वषांतून एकदा या वारींवाररतनेे येणारा पूर ववसगग ंकीं वा प्र्थावपत नदी 
पात्राच्या ववसगगषा मतचे्या दीडप् ववसगग यातील िा्तीचा ववसगग धरयायात यावा. 
    (२) तनयींत्रक पूररेषा (Red Line)- तनयींबत्रत षा ेत्राची हि  रववयायाकररता 
धरणाच्या सींकल्हपनातील साींडव्यावरुन वाहणारा सींकजल्हपत महत्तम पूर ववसगग व 
धरणाखालील ्वतींत्र पाणलो् षा ेत्रातून येणारा पूर ववसगग याींचमेुळे येणारा एकबत्रत 
पूर ववसगग धरयायात यावा. ज्या िागात धरण नसेल, त्या िागात १०० वषागतून एकदा 
या वारींवाररतचेा पूर ववसगग धरयायात यावा. 
(३) हे िींशत: खरे आहे. 
(४) िततक्रमणे न होऊ देयायाची वा काढयायाची कायगवाही महसूल वविाग व सींबींकधत 
्थातनक ्वराज्य सीं्था  याींच े माफग त करयायात येत.े षा ेबत्रय िकधकाऱ्याींच्या 
तनदशगनास आलेली िततक्रमणे काढयायाबाबत पुणे व वपींपरी कचींचवड 
महानगरपासलकाींना  वेळोवेळी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीि जजल््यािील गेिराई िालुक्याि िििगाि पाझर िलािासाठी सांपाददि  
िेलेल्या जसमनीचा शेििऱ्याांना मोबदला समळण्याबाबि 

  

(१२१) *  ३३३८२   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात कवडगाव पाझर तलाव क्र. ६ यासा स 
सींपादीत िसमनीचा वाढीव मोबदला न्यायालयाच्या आदेशानींतरही िुसींपादन वविागाने 
१५ वषागनींतरही शेतकऱ्याींनी ददला नसल्हयाने शेतकऱ्याींनी सामूदहक आत्महत्येचा इशारा 
ददला िसल्हयाच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, सदर शेतकऱ्याींना सींपाददत िसमनीचा मोबदला देयायाबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहत ? 
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श्रीमती पांकजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    उप वविागीय िकधकारी, बीड या कायागलयाकड ेकवडगाव पाझर तलाव क्र. ६ 
बाबत कोणतीही िुसींपादन प्र्ताव आढळून येत नाही. तसेच कवडगाव येथील 
शेतकऱ्याींनी वाढीव मोबदला ददला नसल्हयाने सामुदहक आत्महत्येचा इशारा 
ददल्हयाबाबतचा कोणताही ििग वा तनवेदन िसिलेखावर ददसून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि मािा ि बालमतृ्यूांच्या िाढत्या समस्येबाबि 
  

(१२२) *  २८८४७   अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांिोल), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांजजिरेड्िी बोदिुरिार (िणी), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), श्री.गणपि गायििाि 
(िल्याण पूिव), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.विजय औटी 
(पारनेर), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशिी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.जजिेंद्र आव् हाि 
(मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सुरेश लाि (िजवि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपिे 
(नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.जििीश मुळीक (वडिाव शेरी), श्रीमती माधुरी समसाळ 
(पवफती), श्री.पवजय काळे (सशवाजीनिर), श्री.राजु तोडसाम (आणी), श्री.राहूल कुल 
(िौंड) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषत: गडकचरोली, मेळघा्, मुींबई इत्यादी द काणी गेल्हया ८ वषागत 
रक्त्त्राव, रक्तषा य, रक्तदाब या कारणामुळे सुमारे ९३५५ माताींचा मतृ्यू झाल्हयाचे 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच गडकचरोली जिल्हहयात ६५६ मेळघा्ात ४०० हून िा्त मुींबईमध्ये १६ 
बालकाींचा उपचाराििावी मतृ्यू झाला िसल्हयाच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, कें द्रीय आरोग्य सविेषा णाप्रमाणे राज्यातील मेळघा्, गडकचरोली, 
नींदरूबार, धुळे आणण धारणी येथील ० त े५ वषागतील ४८ ्क्के बालके कुपोवषत तर 
सहा ्क्के बालके िततकुपोवषत िसल्हयाच े िहवालात नमूद केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) िसल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) िसल्हयास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार मातामतृ्यु व बालमतृ्यु 
रोखयायाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१)  हे खरे आहे. 
       राज्यात १ एवप्रल, २००८ त े ३० सप् े्ंबर, २०१५ िखेर एकूण ९९०५ 
मातामतृ्यू झालेले आहेत. त्यापैकी गडकचरोलीमध्ये ७५, िमरावती  जिल्ह्यातील  
मेळघा् िागात ४२ व मुींबई मध्ये ४४० इतके मातामतृ्यू  हे रक्त्त्राव, रक्तषा य  व 
रक्तदाब या कारणाींमुळे  झालेले आहेत.  
(२)  १ एवप्रल त े ३१ िुल,ै २०१५ िखेर गडकचरोली जिल्ह्यात ४९, िमरावती 
जिल्ह्यातील मेळघा्  िागात ७२ व मुींबईमध्ये १६७७ बालकाींच े मतृ्यू हे उपचारा 
ििावी झाल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. हे मतृ्यू ववववध  आिाराींनी झालेले आहेत.  
(३) व (४) कें द्रीय आरोग्य सविेषा णाचा िहवाल  आयुक्त एकाजत्मक बाल ववकास 
सेवा योिना कायागलयास िद्याप प्राप्त झालेला नाही. तथावप एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योिनेंतगगत िसलेल्हया िुलै २०१५ चा माससक प्रगती िहवालावरून 
कुपोषणाबाबतची शे्रणीतनहाय मादहती खालीलप्रमाणे आहे.  
ि.क्र. जिल्हहा/प्रकल्हपाच ेनाव एकुण 

विन 
घेतलेली 
बालके 

सवगसाधारण 
बालके 

मध्यम 
कमी 

विनाची 
बालके 
(मॅम) 

(्क्केवारी) 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 
(सॅम) 

(्क्केवारी) 

१ कचखलदरा, 
जि.िमरावती 

१०६८५ ६३९८ ३३६७ 
(३१.५१) 

९२० 
(८.६१) 

२ धारणी, जि.िमरावती १७०३८ १०३०४ ५२६४ 
(३०.९०) 

१४७० 
(८.६३) 
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३ धुळे जिल्हहा १६९६०६ १५०००२ १५६११ 
(९.२०) 

३९९३ 
(२.३५) 

४ गडकचरोली जिल्हहा ८२६०९ ६६१०५ १३४३४ 
(१६.२६) 

३०७० 
(३.७२) 

५ नींदरुबार जिल्हहा १३५५३४ ९३४५१ ३३५४१ 
(२४.७५) 

८५४२ 
(६.३०) 

(५) मातामतृ्यू  कमी करयायासा स शासनामाफग त पुढील उपाय योिना करयायात 
येतात. 
• गरोदर माताींची १२ आ वडयाींच्या आत नोंदणी केली िात.े नोंदणीनींतर  मोफ़त 
सींदिग सेवा, मोफ़त प्रयोगशाळा तपासयाया व औषधोपचार, प्रसुती व ससझरेीयन 
श्त्रंक्रया  सेवा, मोफ़त आहार, िोखमीच्या िव्थेबाबत तपासणी व समुपदेशन 
तज्ाींकडून तपासणी तीव्र रक्त षा यासा स सशरेतून इींिेक्शन आयनग सुकरोि  इत्यादी  
सेवा पुरववल्हया िातात. 
• िननी सुरषा ा योिनेंतगगत दाररद्रय रेषेखाली िनुसूकचत िाती व िनुसूकचत 
िमातीतील सवग गिगवती माताींना  शासकीय िथवा शासन मानाींंकत सीं्थेत प्रसूती 
झाल्हयास आकथगक लाि ददला िातो. 
• गरोदर मातसे गरोदरपणाच्या कालावधीत नोंदणीसह  ंकीं मान ५ वेळा तपासणीसह  
धनुवागत लसीकरण, रक्तषा यासा स लोहयुक्त गोळया, िींतनाशक गोळया ददल्हया 
िातात. 
• माततृ्व िनुदान योिनेंतगगत १६ आददवासी जिल्ह्याींमध्ये माताींची तनयसमत 
आरोग्य तपासणी व्हावी व त्याींना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा याकररता 
गरोदरपणामध्ये रु. ४०० रोखीने व ४०० रुपयाींची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लािाथीला 
एकूण ८०० रुपयाींचा लाि देयायात येतो.  
• मानव ववकास कायगक्रमाींतगगत तज् डॉक््राींकडून गिगवती मदहलाींची आरोग्य 
तपासणी, ० त े ६ मदहने बालक िसलेल्हया ्तनदामाता तसेच २ वषग वयाच्या 
बालकाींची तपासणी करणे, औषधोपचार करणे इ. उपाययोिना करयायात येतात. 
तसेच िनुसूकचत िाती/िमाती व दाररद्रय रेषेखालील गरोदर मदहलेला बुडीत 
मिुरीपो्ी रु. ४,००० इतकी रक्कम ७ त े९ व्या मदहन्यात देयायात येत.े  
• जिल्हहा्तर जिल्हहा शल्हय कचंकत्सक व महानगरपासलका ्तरावर वैद्यंकय 
िकधकारी (मनपा)  याींच्या  माफ़ग त माता मतृ्यूच ेिन्वेषण  केले िात.े 
   तसेच बालमतृ्यू कमी करयायासा स पुढील उपाय योिना करयायात येतात. 
• आिारी व नविात बालकाींच्या उपचारासा स ववशेष कषा  
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• राज्यातील १६ आददवासी जिल्ह्याींमध्ये ग्राम बाल ववकास कें द्र, बाल ववकास कें द्र 
येथे कुपोवषत बालकास सींदसिगत करुन पोषक आहार पुरववयायात येतो.  
• िननी सशशु सुरषा ा कायगक्रमाींतगगत  गरोदर व प्रसुत माताींना घरापासून त ेआरोग्य 
सीं्थेपयगत ये िा करयायाकरीता मोफत वाहतुक सेवा उपलब्ध करुन ददली िात.े 
• तनयसमत लसीकरण.  
• पोषण पुनगवसन कें द्रामध्ये आिारी बालकाींवर औषधोपचार करुन पोषण आहार 
ददला िातो.  
• नविात बालकाींसा स ज्थर कषा  
• राषरीय बाल ्वा्थ कायगक्रमाींतगगत ० त े६ वयोग्ातील िींगणवाडी बालकाींची व 
६ त े१८ शालेय ववद्याथ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी   
• ०-६ वषग वयोग्ातील बालकासा स िींतनाशक व िीवनसत्व ि मोदहम राबववली 
िात.े  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजल्हा पररषद सोलापूरच्या मालिीच्या मालमत्िचे्या 
 दठिाणी झालेल्या अतििमणाबाबि 

  

(१२३) *  ३४७४०   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हहा पररषदेच्या मालकीच्या ४५६६ मालमत्तापैकी २००९ मालमत्ताींचे 
सात बारा उतारे जिल्हहा पररषदेकड े नसल्हयाच े तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्हयास सदर प्रकरणी ११८ मालमत्तचे्या द काणी झालेले िततक्रमण 
ह्ववयायातही िपयश आले िसल्हयाच ेतनदशगनास आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, जिल्हहा पररषदेच्या मालकीच्या मालमत्ताींच े सात बारा उतारे 
समळवयायासा स कोणती उपाययोिना  करयायात येत आहे, 
(४) तसेच िततक्रमण ह्वयायासा स शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करयायात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) िींशत: खरे आहे. 
     सोलापूर जिल्हहा पररषदेच्या मालकीच्या ४५६६ मालमत्ताींपैकी २५६३ मालमत्ताींचे 
सात बारा उतारे उपलब्ध आहेत. 
(२) िींशत: खरे आहे. 
    ११६ मालमत्तेच्या द काणी िततक्रमणे झालेली आहेत. 
(३) जिल्हहा पररषदेच्या मालकीच्या सवग मालमत्ताींच ेसात बारा उतारे समळवयायासा स 
सवग खातपे्रमख याींना वारींवार लेखी व तोंडीसूचना देयायात आलेल्हया आहेत. 
(४) जिल्हहा पररषद/पींचायत ससमतीच्या व ग्राम पींचायतीच्या ताब्यातील खुल्हया 
िागा/इमारती याींच े िततक्रमणापासून रषा ण करणेबाबत ग्राम ववकास वविागाकडून 
शासन पररपत्रक दद.२५/१/१९९०, दद.१७/६/१९९३ व दद.४/१२/२०१० िन्वये राज्यातील 
सवग जिल्हहा पररषदाींना कळववयायात आले आहे व त्यानुसार आतापयंत जिल्हहा पररषदे 
माफग त एकूण २२ मालमत्ताींवरील िततक्रमे ह्ववली िसून उवगररत सवग िततक्रमण 
ह्ववयायासा स सवग ग् ववकास िकधकारी याींना व पोलीस िकधषा क (ग्रामीण) याींना 
सूचना देयायात आलेल्हया आहेत. तसेच िततक्रमणे ह्ववयायासा स तालुका्तरावर 
नोडल ऑंफसरची नेमणूक करयायात आलेल िसून सवग िततक्रमणे ह्ववणेबाबत 
कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना येथील एिाजत्मि पाणलोट िायविमाांिगवि पाणलोट ससमिी अध्यक्ष ि 
सधचिाांनी बँि खात्यािून परस्पर रक्िम िाढल्याबाबि 

(१२४) *  ३३५९६   श्री.अजुवन खोििर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना येथील एकाजत्मक पाणलो् कायगक्रमाींतगगत मदृ व िलसींधारणाची कामे 
करयायासा स पाणलो् ससमतीला ददलेल्हया रक्कमेपैकी पाणलो् ससमती िध्यषा  व 
सकचवाींनी बँक खात्यातून पैसे काढयायाचा कु लाही िकधकार नसताना तब्बल १६ 
लाख रुपयाींची रक्कम पर्पर काढल्हयाचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) िसल्हयास, चौकशीनुसार िध्यषा  व सकचवाींवर कोणती कायदेशीर कारवाई केली 
वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
     चौकशीत वडगाव (पत्राताींडा) ता.िालना या गावाच्या पाणलो् ससमतीच्या 
सकचव आणण िध्यषा ाींनी रु.१६.०० लषा  इतकी रक्कम पाणलो् ससमतीच्या कॅनरा 
बँक, शाखा िालना येथील प्रकल्हप तनधी खात्यातुन िानेवारी २०१४ त ेमाचग २०१४ या 
कालावधीत काढली. हे बँक खात ेत्रीसद्यीय आहे. त्यात पाणलो् ससमती सकचव, 
िध्यषा  या दोघाींव्यततरीक्त पाणलो् सहसकचव तथा कृवष पयगवेषा क याींचा समावेश 
आहे.  सहसकचवाींच्या ्वाषा रीववना सदर रक्कम पाणलो्  ससमती सकचव आणण 
िध्यषा ाींकडून काढयायात आली. तद्नींतर सींबींधीताींनी सदर रक्कम त्याच बँक खात्यात 
एवप्रल २०१४ आणण डडसेंबर २०१४ मध्ये िरली आहे. 
(३) सींबींकधत पाणलो् ससमती िध्यषा  आणण सकचवाींच े िकधकार गो वयायात आले 
आहेत.  सकचव, पाणलो् ससमती वडगाव (पत्राताींडा) ता.िालना प्रकल्हप क्र. १०/२०१०-
११ याींना ददनाींक २१/११/२०१५ च्या आदेशान्वये बडतफग  करयायात आले.  पाणलो् 
ससमती िध्यषा ाींची तनयुक्ती ग्रामसिेने केल्हयाने त्याींच्या तनषकासनावर तनणगय 
घेणेसा स ग्रामसिा बोलववयायाबाबत ग्रामसेवकास पत्र देयायात आले आहे. तसेच या 
प्रकरणी सवग सींबींधीताींवर प्रशासकीय कारवाई करयायाच्या सूचना देयायात आल्हया 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परराज्यािील लॉटरी िां पन्याांनी शासनाचा ९५० िोटीचा महसूल थिविल्याबाबि 
  

(१२५) *  ३१०५१   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), 
श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमि), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.सुतनल 
राऊि (वििोळी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.रुपेश म् हात्रे (सभिांिी पूिव)  :   
सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्यात लॉ्री चालववणाऱ्या एकूण ६ कीं पन्यानी सन २००७ त े२००९ 
या कालावधीत समळून रु.९३३.१४ को्ी एवढ्या मोठ्या रकमेचा शासनाकड े िमा 
होणारा लॉ्री कर बुडववला आहे हे चौकशीत ससध्द झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त काळात ्थातनक जिल्हहाकधकारी कायागलयात मींत्रालयातील 
सींबींकधत िकधकारीवगग दलाल तसेच लॉ्री सींचालनायातील वररष  िकधकारी याींचे 
सींगनमतामुळे सदर कर वसुलीसा स कोणतहेी प्रयत्न केले गेले नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) िसल्हयास, ज्या कीं पन्याींकडून शासनाचा को्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडववला 
गेला त्याच कीं पन्याींनी सींबींकधत िकधकारी व दलालाींच्या सींगनमताने पुन्हा नव्या 
नावाने नोंदणी करुन पुन्हा शासनाची फसवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय व या प्रकरणी 
शासनाचा महसूल बुडयायास एकूण ंकती व कोणत ेिकधकारी िबाबदार आहेत, 
(५) िसल्हयास, मागील काही मदहन्याींमध्ये ववनापरवाना लॉ्ऱ्याींवर होणाऱ्या कारवाया 
थींडावल्हयामुळे सींबींकधत िकधकारी व दलाल याचा फायदा घेत िसल्हयाच े तनदशगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) िसल्हयास, सींबींकधत दोषीींववरुध्द व करबुडव्या कीं पन्याींववरुध्द थकीत वसूलीसा स 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सन २००७ त े२००९ या कालावधीतील पुढील कीं पन्याकडे 
रु. ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री कराची रक्कम थकीत आहे. 
     १) मे.्वागत एिन्सी रु. ७६.२२५ को्ी, 
     २) मे.समपगण रेडड ींग प्रा.सल. रु. १३४.४३ को्ी, 
     ३) मे.केनलॉ् गेसमींग सॉल्हयुशन प्रा.सल. रु.९.६८ को्ी व रु. २८.३० को्ी, 
     ४) मे.ज्युवप्प गेसमींग प्रा.सल. रु. ३२३.०५५ को्ी, 
     ५) मे.एस.एल. माकिे द्ींग रु. १३३.१४५ को्ी, 
     ६) मे.श्वेता एीं्र-प्रायझसे रु. २२८.३०५ को्ी 
(२), (३), (४) , (५), (६) व (७)  िशी बाब नाही. 
     महाराषर राज्यात लॉ्री ततकी् ववक्री करयायात येणाऱ्या सवग लॉ्री सोडतीवर 
आगाऊ लॉ्री कर िरणे महाराषर लॉ्रऱ्याींवरील कर िकधतनयम, २००६ िनुसार 
लॉ्री प्रवतगकाींना (प्रथम ववके्रत्यास) बींधनकारक करयायात आलेले आहे. तथावप, इतर 
राज्याींच्या लॉ्री प्रवतगकाींनी महाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर िकधतनयम, २००६ ववरोधात 
उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याकचका दाखल केल्हया होत्या. उच्च न्यायालयाने क ोर 
कारवाई न करयायाबाबत िींतररम आदेश ददले. सदर िींतररम आदेशाचा फायदा घेऊन 
परराज्याच्या लॉ्री प्रवतगकाींनी लॉ्री कर िरणा केला नाही. उच्च न्यायालयाने 
दाखल याकचकाींवर सन २००९ मध्ये िींततम तनणगय ददला. त्यात राज्य शासन लॉ्री 
कर लावयायास व वसूल करयायात सषा म िसल्हयाचा तनणगय ददला. उच्च न्यायालच्या 
दद.१४/८/२००९ च्या िींततम तनणगयानींतर सवग प्रवतगक दद. २६/१०/२००९ पासून 
तनयसमतपणे आगाऊ लॉ्री कर िरणा करीत आहेत. त्यामुळे सन २००९ नींतर 
लॉ्री कराची थकबाकी नाही. 
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     सन २००७ त े२००९ या कालावधीतील रु. ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री कराची 
थकबाकी वसूली करीता सींबींधीत राज्याींकडून चालववयायात आलेल्हया लॉ्री योिनाींची 
मादहती पत्रव्यवहार करुन घेयायात आली. सींबींकधत राज्याींकडून प्राप्त झालेल्हया 
मादहतीच्या आधारे कर आकारणी आदेश व कर मागणी आदेश तनगगसमत करयायात 
आले. तथावप, सींबींकधत थकबाकीदार कीं पन्याींनी लॉ्री कर िरणा केला नाही म्हणून 
महाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर िकधतनयम, २००६ मधील कलम १८ नुसार िमीन 
महसूलाच्या वसूली प्रमाणे थकीत लॉ्री कर वसूली करयायाकररता सींबींकधत 
जिल्हहाकधकाऱ्याींना कळववयायात आले होत.े 
     तथावप, थकबाकीदार प्रवतगक कीं पन्या त्याींनी ददलेल्हया पत्त्यावर आढळून येत 
नाही. िसे जिल्हहाकधकारी याींनी कळववले आहे. आता पुढील कायदेशीर कायगवाही 
करयायात येत आहे. 
     राज्यात ततकी् ववक्री करयायात येणाऱ्या िकधकृत लॉ्री योिनाींची मादहती दर 
आ वड्यास पररपत्रकाद्वारे महाराषर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सींकेत्थळावर प्रससध्द केली िात.े त्या व्यततररक्त िन्य लॉ्री योिना राज्यात 
चालववयायात येत िसल्हयाच ेआढळल्हयास त्याींचवेर कायदेशीर कारवाई करयायासींदिागत 
गहृ वविाग व पोलीसाींना कळववयायात येत.े 

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

गिधचरोली जजल््यािील िोरची िालुक्याि जलयुक्ि सशिार  
असभयान िायविमाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(१२६) *  २८४३८   श्री.छगन भुजबळ (येिला), िॉ.देिराि होळी (गिधचरोली) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडकचरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात िलयुक्त सशवारच्या कामाींसा स 
शेतकऱ्याींवर ५५,८८१ रुपयाींचे किग दाखवणे तसेच मतृ शेतकऱ्याींशी करार करुन 
गैरव्यवहार झाल्हयाच ेमाहे िुलै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) िसल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनामाफग त चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(३) िसल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सींबींकधताींवर कोणती 
कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) िद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) िींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक १० िुलै, २०१० रोिी दैतनक लोकसत्तामध्ये यासींदिागत बातमी प्रससध्द 
झाली होती, 
(२) होय, बातमीच्या िनुषींगाने उपवविागीय िकधकारी, कुरखेडा याींच्या 
िध्यषा तखेाली ससमती ग सत करुन चौकशी करयायात आली आहे, 
(३) चौकशी िहवालानुसार मातीनालाबाींध ग् क्र. १/०५ पररसशष् १ मधील िनुसुची 
नुसार कृषी सहाय्यक श्री. बी.पी. माींदाळे याींनी िदयावत महसुली िसिलेखाशी  
ताळमेळ न घेता मयत खातदेार याींच्या नावाने करारानामा तयार केल्हयाच ेव त्यावर 
खातदेाराच्या मुलाची ्वाषा री घेतल्हयाच ेआढळून आले, 
      श्री. बी.पी. माींदाळे, कृषी सहाय्यक याींनी महसूली कागदपत्रे व वविागाच्या 
मागगदशगक सूचना न पाहता करारनामा केल्हयाने त्याींचवेर महाराषर नागरी सेवा 
(सश्त व िवपल) १९७९ नुसार पुढे देय होणारी वेतनवाढ एक वषागसा स तात्पुरत्या 
्वरुपात पुढील पढुील वेतनवाढीवर पररणाम न होता रोखयायात आलेली आहे, 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल्हयािील रामटेि गि मांदीर पररसरािील दिुानाि,  
स्िच्छिा गहृाि विषारी सपावचे प्रमाण िाढल्याबाबि 

  

(१२७) *  ३४५५२   श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्हहयातील राम्ेक गड मींदीर पररसर आणण पररसरातील दकुानात, 
्वच्छता गहृात ववषारी सपागच े प्रमाण वाढल्हयाने माहे िून, िुलै २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्हया सपगदींशामुळे दोघाींचा मतृ्यू झाला,  हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, ्थातनक खासगी हॉ्पी्लमध्ये िँ्ी्नेक व्हेनम नसल्हयाने सपगदींश 
झालेल्हया पेशीं्ला उपजिल्हहा रूग्णालयात िरती करावे लागते, हे ही खरे काय, 
(३) िसल्हयास,राम्ेक मींददर पररसरातील रूग्णालयात सपगदींशावरील सवग औषधे व 
लस उपलब्ध करून देयायाबाबत शासनाने काही उपाययोिना केल्हया वा करयायात येत 
आहेत काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे आहे. 
    िुन व िुलै, २०१५ मध्ये सपगदींश झालेले िनुक्रमे ७ व १३ रुग्ण उपजिल्हहा 
रुग्णालय, राम्ेक येथे दाखल झाले होत.े सदर सवग रुग्णाींना ॲ्ी्नेक व्हेनम 
देयायात आले होत.े तथावप त्यापैकी २ रुग्णाींचा मतृ्यू झाला. 
(३) राम्ेक मींदीर त ेउपजिल्हहा रुग्णालय, राम्ेक हे िींतर २.५ ंक.मी. इतके आहे. 
उपजिल्हहा रुग्णालय, राम्ेक येथे ॲ्ी्नेक व्हेनमचा पुरेसा सा ा उपलब्ध आहे. 
तसेच नागपूर जिल्ह्यातील उपजिल्हहा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये याींना जिल्हहा 
औषध िाींडारा मधून मागणीनुसार िँ्ी्नेक व् हेनमचा पुरव ा करयायात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पूिव विदभाविील गोसीखुदव प्रमाणेच पजश्चम विदभाविील सिावि मोठा  
ि महत्िािाांक्षी बेंबळा प्रिल्प अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 

  

(१२८) *  २९५३१   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूवग ववदिागतील गोसीखुदग प्रमाणेच पजश्चम ववदिागतील सवागत मो ा व 
महत्वाकाींषा ी बेंबळा प्रकल्हप सन १९८३ पासून आिपयतं पूणग होऊ शकला नसल्हयाच े
ददनाींक २३ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, ५३.९६८ हेक््र ससींचन षा मता िसलेल्हया या प्रकल्हपाची मूळ ंकीं मत 
५०.७६ हेक््रवरुन आि ३२०० को्ीवर पोहोचली िसल्हयाचे  तनदशगनास येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, िवळपास ८० ्क्के िथागत १८७६ को्ी रुपये खचग होऊनही हा 
प्रकल्हप ४५ ्क्केच पूणग होऊ शकला िसून िनेक द काणी सदरील काम तनकृष् 
दिागच ेझाले िसल्हयाने शेतकऱ्याींच्या शेतात पाणी िाऊ लागले िसल्हयाच ेआढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, सदरील प्रकल्हप तातडीने पूणग करयायाबाबत तसेच येथील शेतकऱ्याींना 
ससींचन सोयीसुववधा उपलब्ध होयायाबाबत शासनाने कोणती  कायगवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) िींशत: खरे आहे. 
    बेंबळा प्रकल्हपाच ेप्रत्यषा  कामास िानेवारी-१९९३ मध्ये सुरुवात करयायात येऊन 
धरणाच े साींडव्यासह बाींधकाम िून-२००७ मध्ये पूणग झालेले आहे. सद्य:ज्थतीत 
मुख्य कालवा, ववतरण प्रणाली डहेणी उपसा ससींचन योिनेची कामे िींदािे ७५% पूणग 
झालेली आहेत. 
(२) िींशत: खरे आहे. 
    बेंबळा प्रकल्हपास दद.२०.०१.१९८३ रोिी रु.५०.७६ को्ीस प्रशासकीय मान्यता 
ददली होती. तथावप प्रकल्हप िथगसींकजल्हपत न झाल्हयाने प्र.मा.व्यपगत झाली. यानींतर 
नव्याने ददनाींक १६.१०.९२ रोिी रु.१९०.६२ को्ीस प्र.मा.देऊन प्रकल्हप कामास १९९३ 
मध्ये सुरुवात करयायात आली. ददनाींक १४.८.२००९ रोिी ददलेल्हया िद्यावत सु.प्र.मा. 
नुसार प्रकल्हपाची ंकमींत रु.२१७६ .२८ को्ी िसून प्र्ताववत  चतुथग सु.प्र.मा.नुसार 
प्रकल्हपाची ंकमींत रु.३६३५ को्ी इतकी आहे. 
(३) नाही. या प्रकल्हपावर िून-२०१५ िखेर रु.१९०१.९१ को्ी खचग झालेला आहे व 
प्रकल्हपाच े प्रत्यषा  काम ८५ ्क्के पुणग झालेले आहे. प्रकल्हपाच े लाि षा ेत्रात 
कालव्याद्वारे प्रत्यषा  ससींचनास सन २०१०-११ पासून सुरुवात झालेली आहे. 
     बेंबळा मुख्य कालवा सा.क्र.३८५८० वरुन तनघणा-या आष्ा ववतरीकेच्या 
ंक.मी.१ त े३ मधील िरावातुन पाणी पाझरुन 
     शेतीच े नुकसान होत िसल्हयाच ेआढळून आले . उपरोक्त काम प्रगतीपथावर 
िसल्हयाने सींबींकधत कीं त्रा्दारामाफग त आवश्यक दरुु्ती करुन घेयायात येत आहे. 
(४) हा प्रकल्हप तातडीने पूणग करयाया्तव कें द्र शासनाच ेिे.आय.बी.पी. कायगक्रमामध्ये 
सन २००७-०८ मध्ये समाववष् करयायात आलेला आहे. प्रकल्हप िून, २०१८ पयतं पूणग 
करयायाच े तनयोिन करयायात आले आहे. प्रकल्हपाच े काम ववदहत कालावधीत पूणग 
होयायाच्या दृष्ीने मा.मुख्यमींत्री याींच े वाररुम  मधून प्रकल्हपाच ेसींतनयींत्रण करयायात 
येत.े सन २०१५-१६ मध्ये प्रकल्हपास रु.१७० को्ी इतका तनधी उपलब्ध करुन ददला 
आहे. 
(५) या प्रकल्हपास प्रामुख्याने सुरुवातीच े काळात िूसींपादन ववषयक िडचणी, 
शेतकऱ्याींचा ववरोध व िपुरा तनधी यामुळे ववलींब झालेला आहे. तथापी वर नमूद 
केल्हयानुसार िडचणीींवर मात करुन िून, २०१८ पयंत प्रकल्हप पूणग करयायाच ेतनयोिन 
आहे. 

 
---------------- 
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िें द्र, राज्य ि ग्रामपांचायिीच्या स्ितनधीिून ग्रामपांचायािीच्या रस्त्यािर  
सौरपथददप बसविण्याची योजना राबविण्याबाबि 

  

(१२९) *  ३४७९५   श्री.सांजय िदम (दापोली) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र, राज्य व ग्रामपींचायतीच्या ्वतनधीतून ग्रामपींचायातीच्या र्त्यावर 
सौरपथददप बसववणे ही योिना राबववयायाच ेशासनाने तनजश्चत केले िसून रत्नाकगरी 
जिल्ह्यातील पात्र िसलेल्हया १७७ ग्रामपींचायतीमध्ये ५३१ सौरपथददप बसववयायात 
येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  िसल्हयास, प्रत्येक ग्रामपींचायतीने आपल्हया दहश्यापो्ी रु.३४,५००/- िशी एकूण 
रु.६१ लाख ६५ हिार आणण शासनाने रु.४७ लाख ७९ हिार िसे एकूण रु.१ को्ी ८ 
लाख ८५ हिार सींबींकधत वविागाकड े िडीच वषागपूवी िमा करुनही िद्याप 
सौरपथददप बसववयायात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, तनधी िमा करुनही सौरपथददप न बसववयायाची कारणे काय आहेत, 
या सींपूणग प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार 
पुढे काय कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) िसल्हयास, रत्नाकगरी जिल्ह्यातील पात्र ग्रामपींचायतीमध्ये सौरपथददप तातडीने 
बसववयायाबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करयायात येत आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) िींशत: खर आहे. तथावप १७७ ग्रामपींचायती पैकी कृषी सोलर एिन्सी, पुणे याींनी 
५१ ग्रामपींचायती मध्ये १५३ सौरपथददप बसववलेले आहेत. 
(३) व (४) १७७ ग्रामपींचायती पैकी कृषी सोलर एिन्सी, पुणे याींनी ५१ ग्रामपींचायती 
मध्ये १५३ सौरपथददप बसववलेले आहेत.  उवगररत १२६ ग्रामपींचायतीमध्ये सौरपथ 
ददवे बसववयायासा स  वारींवार पत्रव्यवहार करुन सदर सीं्थेने कोणताही प्रततसाद 
ददलेला नाही. 
     सौरपथददप बसववयायाचे काम पूणग न केल्हयामुळे कृषी सोलर एिन्सी, पुणे 
याींचवेर दींडात्मक कायगवाही करयायात येत आहे. 

 
----------------- 
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राज्यािील बालगहृाांच्या समस्या सोिविण्याबाबि 
  

(१३०) *  ३२३६९   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला व बालववकास वविागाच्या तनयींत्रणाखाली राज्यात िींदािे हिारावर 
बालगहेृ शासनाच्या मान्यतेने िकधतनयमाच्या चौक्ीत चालववली िातात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्हयास, बालगहृाींच े३ वषागपासून १५६ को्ीच ेिोिन िनुदान प्रलींबबत िसून 
सेवकाींना पगारही देयायात न आल्हयाची बाब माहे ऑग्् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास  आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्हयास, १३ िुलै २०१५ च्या शासन तनणगयानुसार उक्त बालगहृाींची तपासणी 
करयायाचा तनणगय शासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) िसल्हयास, उक्त बाब १, २ व ३ नूसार चौकशी करयायात आली आहे काय, 
(५) िसल्हयास, चौकशीच्या िनुषींगाने बालगहृाींच्या सम्या सोडववयायाबाबत शासन 
कोणती उपाययोिना करणार आहे वा करयायात येत आहे, 
(६) िद्यापी, कायगवाही केली नसल्हयास होत िसलेल्हया ववलींबाची सवगसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) प्रलींबबत व चालू सन २०१५-१६ या िकथगक वषागसा स िोिन िनुदान प्रलींबबत 
आहे. 
    मात्र, बालगहृातील सेवकाींना शासनामाफग त पगार देणे बाबतची कोणतीही तरतूद 
नाही.  
(३) होय, 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) वविागाने रू.१५६.४५ को्ीची पुरवणी मागणी सादर केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल््यािील प्रादेसशि मनोरुग्णालयामध्ये  

सुपर स्पेशासलटी रुग्णालय उभारण्याबाबि 
  

(१३१) *  ३०६५४   श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि (िजवि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जिल्ह्यातील प्रादेसशक मनोरुग्णालयामध्ये सुपर ्पेशसल्ी रुग्णालय 
उिारयायासींदिागत मा.पालकमींत्री,  ाणे जिल्हहा व सवग सींबींकधताींसमवेत ददनाींक २४ 
ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मनोरुग्णालयाींच्या पररसराची पाहणी केलेली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्हयास, उक्त प्रश्न िाग (१) मधील प्रकरणी कोणता तनणगय घेतला व 
त्यानुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) उक्त प्रश्नी िद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्हयास, ववलींबाची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत तसेच सदर प्रकरणी लवकरात लवकर तनणगय घेऊन त्याची 
िींमलबिावणी करयायासींदिागत आतापयतं कोणता पा पुरावा केला वा करयायात येत 
आहे ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२)  ाणे मनोरुग्ण पररसरात सुपर ्पेशासल्ी रुग्णालय उिारयायाची बाब शासनाच े
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

 
विधान भिन :   िॉ. अनांि िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रंकया महाराषर ववधानमींडळ सकचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


