
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २३ माचच, २०१६ / चैत्र ३, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १०१ 
------------------------------------- 

  
ससांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील जांगलामधनू  
जािाऱ्या रस्त्याांच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(१) *  ३९७८९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससींदेवाही (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील िींगला मधून िाणाऱ्या रस्तयाींच्या 
दरुुस्तीकरीता काययकारी असियींता, सा.बा., चींद्रपूर याींनी अधीक्षक असियींता, 
सा.बा., चींद्रपूर याींच्यामार्य त ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी उपसींचालक 
(बर्र), ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्प, चींद्रपूर याींच्याकड ेअींदािपत्रकासह प्रस्ताव 
पाठववला असता, सदर प्रस्तावास अींततम मींिूरी समळण्याकरीता वन वविाग, 
मींत्रालय, मुींबई याींच्याकड ेददनाींक २७ िानेवारी, २०१६ रोिी पाठववलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देवनू तनधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबतचे तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी, ददनाींक १२ िानेवारी, २०१६ रोिी मा.वने 
मींत्री व सचचव, वने वविाग याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास शासनाने प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे काय, 
(४) असल्यास, या रस्तयाींच्या दरुुस्तीकरीता तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाकड े िाणाऱ्या एकूण ११ पोहच 
रस्तयाींपैकी महसूल व वन वविाग, शासन तनणयय क्रमाींक:- डब्ल्यूएलपी-
०२.१६/प्र.क्र.३६/र्-१, ददनाींक ०२.०२.२०१६ अन्वये उपरोक्त ११ पोहच रस्तयाींपकैी 
२ रस्तयाींच्या दरूुस्तीकरीता रु. ४४७.०० लक्ष तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. उवयररत ९ पोहच रस्तयाींच्या दरूुस्तीचा समावेश सावयितनक बाींधकाम 
वविागाच्या सन २०१६-१७ च्या अर्यसींकल्पात करण्याबाबत ववनींती करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाटेपूिाच नदी (जज.अिोला) प्रिल्पािरील वितरि  
व्यिस्था पनु:स्थावपत िरण्याच्या िामाबाबत 

  

(२) *  ४६९५७   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पिूच) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) का्ेपूणाय नदी (जि.अकोला) प्रकल्पावरील महाराषर िलक्षेत्र सुधार 
प्रकल्पाअींतगयत सहकारी पाणी वापर सींस्रे्चे काययक्षते्रात ववतरण व्यवस्र्ा 
पुन:स्र्ावपत करण्याच्या कामासाठी, ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी ३८७.५० 
लक्ष तनधी मींिूर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींिूर केलेल्या तनधीचे सन २०१४-२०१५ मध्ये वा्प 
करण्यात आले नाही तसेच प्रतयक्षात आिपयतं ववतरण करण्यात आले नाही, 
तनधी अिावी कीं त्रा्दाराच्या कामाच्या देयकाचे िुगतान न झाल्याने कीं त्रा्दाराींनी 
कामे बींद केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींिूर तनधी प्रतयक्षात ववतरीत करण्याचे शासनाने काय तनयोिन 
केले आहे, 
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(४) असल्यास, या प्रकल्पाची कामे सुरु होण्यासाठी तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) महाराषर िलक्षते्र सुधार प्रकल्पाची मुदत दद. २८.०३.२०१४ रोिी 
सींपलेली आहे.  तयानींतर र्कीत असलेली देयके अदा करण्यासाठी सक्षम स्तरावर 
मान्यता घेऊन देयके अदा करावयाची काययवाही करण्याचे तनयोिन आहे. 
(५) मान्यतेनींतर काययवाही करण्यात येईल. 

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

रत्नाधगरी-िोल्हापूर मागाचिरील मौजे घाटीिळे (जज.रत्नाधगरी)  
येथील रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

  

(३) *  ४८३४२   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाचगरी-कोल्हापूर मागायवरील मेिे घा्ीवळे (जि.रतनाचगरी) येर्ील 
रस्तयाची दरुवस्र्ा झाल्याने वाहन चालकाींसह ववदयार्ी व ग्रामस्र्ाींची गैरसोय 
होत असल्याचे, मेिे घा्ीवळे यवुा मींडळ, मुींबई याींच्यावतीने जिल््याचे 
मा.पालकमींत्री याींच्याकड ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनवेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन वर्ायपासून जिल्हा पररर्द बाींधकाम वविाग, रतनाचगरी 
याींच्याकड े रस्ता दरुूस्त करण्याबाबत मागणी करुनही कोणतीच काययवाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्ता दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) तनवेदन प्राप्त आहे.   
(२) ते (४) सींपूणय राज्यामध्ये जिल्हा पररर्दाींच्या अखतयाररतील ग्रामीण मागय व 
इतर जिल्हा मागय रस्तयाींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून सदर 
रस्तयाींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड ेउपलब्ध असलेल्या तनधीचे वा्प  रस्तयाींच्या 
लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते. तयानुसार  रतनाचगरी जिल्हा पररर्दे अींतगयत 
ग्रामीण मागय व इतर जिल्हा मागय रस्तयाींची एकूण लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. इतकी 
आहे. रस्ते व पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या काययक्रमा अींतगयत सन २०१२-१३, 
२०१३-१४ व २०१४-१५ या आचर्यक वर्ायसाठी रतनाचगरी जिल्हा पररर्देस एकूण 
रु.३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या ववतत आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३, २०१३-१४ व 
२०१४-१५ मध्ये एकूण रु.७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी काययक्रमासाठी रतनाचगरी  
जिल्हा पररर्देला रु.१७००.६३ लक्ष असा एकूण रु.६१९८.०३ लक्ष इतका तनधी  
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.  
     सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार प्रश्नाचधन रस्ता करींिारी 
मुसलमानवाडी ते घा्ीवळी कदमवाडी रस्ता र्ाट्यासह ग्रामीण मागय क्र. ३२ 
दिायचा आहे. सदर रस्तयाची प्रतयक्षात लाींबी ७/२०० कक.मी असून सींपूणय लाींबी 
डाींबरी पषृठिागाची आहे.    
     उपरोक्त रस्तयाींवर एस.्ी.वाहतकु सुरु असून सदर रस्तयाच्या खराब 
लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम अर्यसींकल्पात/ रस्ते ववशेर् दरुुस्ती काययक्रमातनू 
उपलब्ध तनधी व तनकर्ाच्या अचधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा 
पररर्देचे तनयोिन आहे. 

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

सोनापूर (ता.जज.सातारा) या गािास लघुपाटबांधारे (स्थाननि स्तर)  
तलाि होण्याच्या मागिीबाबत 

  

(४) *  ४७६०९   श्री.शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनापूर (ता.जि.सातारा) या गावास लघपुा्बींधारे (स्र्ातनक स्तर) तलाव 
होण्याची मागणी मा.िलसींधारण मींत्री याींचेकड े कराड, (जि.सातारा) येर्ील 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) लघ ु पा्बींधारे तलाव सोनापूर ता.जि.सातारा या योिनेचे सवेक्षण पूणय 
करण्यात येवनू रु. ६८२.८१ लक्ष ककीं मतीचे अींदािपत्रक तयार करण्यात आले 
असून, लवकरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेतील रस्त्याांच्या िामाांबाबत 
  

(५) *  ४१८६२   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री. किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८३४८ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या धतीवर राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना 
राबववण्याचा तनणयय माहे ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या योिनेमध्ये पदहल्या ्प्प्यात ककती ककलोमी्र लाींबीच्या 
रस्तयाींची कामे करण्यात येणार असून या कामासाठी ककती खचय येणार आहे, 
(३) तसेच राज् यातील ग्रामीण िागात दळणवळणाच् या सुववधा उपलब् ध करुन 
देण् यासाठी लवकरात लवकर तनणयय घेऊन त याची अींमलबिावणी करण् यासींदिायत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतींगयत सन २०१५-१६ साठी २००० कक.मी. 
रस्तयाींची कामे करण्यात येणार असून या कामासाठी अींदािे ४५ लक्ष प्रतत 
कक.मी. याप्रमाणे रूपये ९००.०० को्ी खचय येणार आहे. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये तनवड केलेल्या रस्तयाच्या कामाींना शासनाची प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढािा जजल् हयातील जलयकु् त सशिार योजनेची  
िाम ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(६) *  ४७७५९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा) : सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाच् या िलयुक् त सशवार या योिनेंतगयत बलुढाणा जिल् हयात सन  
२०१५-१६ मध् ये मोठया प्रमाणावर कामे प्रस् ताववत करण् याींत आलेली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त यापकैी केवळ ३० ्क् के कामेच पूणय झाली असल् याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर योिनेसाठी तनधी उपलब् ध नसल् यामुळे ही कामे प्रलींतबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या जिल्हयातील िलयुक्त सशवार योिनेंतगयत करण्यात येत 
असलेली कामे पूणय करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    िळगाव जिल्हयात िलयुक्त सशवार असियानाींतगयत रू.५५.६९ को्ी तनधी 
सशल्लक आहे. 



7 

(४) व (५) िलयुक्त सशवार असियानाींतगयत ववववध स्त्रोताींदवारे जिल्हयास तनधी 
प्राप्त झाला आहे. सदर तनधीमधनू माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ अखेर ४९४० कामे पूणय 
करण्यात आली असून सदयजस्र्तीत ३०७ कामे प्रगतीपर्ावर आहेत. 
     सदर असियानातून मदृ सींधारणाच्या ववववध १६८५ कामाींना प्रशासककय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली असून सदरची कामे ई- तनववदा प्रकक्रयेत आहेत. 

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

राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेतील िाही रुग्िालयाांनी  
रुग्िाांिडून अनतररक्त पैसे घेतल्याबाबत 

  

(७) *  ४१५७६   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेतील काही रुग्णालयाींनी रुग्णाींकडून 
अततररक्त पैसे घेतल्याच्या घ्ना माहे डडसेंबर २०१५ च्या अखेरीस तनदशयनास 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींचे पैसे रुग्णालयाींनी तयाींना तवरीत परत करण्याबाबतच्या 
सूचना या योिनेच्या समन्वयक असलेल्या नॅशनल इन्शुरन्स कीं पनीने ददल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चेकशी केली आहे काय, तदनुसार दोर्ी 
व्यक्तीववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदय:जस्र्ती काय 
आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) योिनेंतगयत डडसेंबर, २०१५ अखेर अततररक्त पैसे घेतल्याच्या तक्रारीींच्या 
अनरु्ींगाने चेकशी करुन आतापयतं ३ अींगीकृत रुग्णालयाींचे तनलींबन करण्यात 
आले असून ३ रुग्णालयाींची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ग्रामीि रुग्िालयातील (ता.िेज) डॉक्टर ि िमचचाऱ्याांसाठी 
 ननिृष्ट्ट दजाचची ननिासस्थान बाांधल्याबाबत 

  

(८) *  ५१५०६   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केि तालुक्यातील नाींदरूघा् पररसरातील रुग्णाींच्या आरोग्याकररता गेल्या 
दोन वर्ायपूवी पाच एकर िागेमध्ये लाखो रुपये खचूयन ग्रामीण रुग्णालयाची नवी 
इमारत बाींधण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाच पररसरात रुग्णालयातील डॉक््र व कमयचाऱ्याींना दहा 
तनवासस्र्ाने औरींगाबाद येर्ील एका गुप्तेदाराने बाींधली परींत ुया तनवासस्र्ानाींचे 
काम अतयींत तनकृष् दिायचे झालेले असून, तेरे् कोणतीही सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तनवासस्र्ानाींचे रुग्णालयाला हस्ताींतरण न केल्याने डॉक््र व 
कमयचारी गावात व गावाबाहेर वास्तव्य करत असल्यामुळे रुग्णाींना सेवा देण्यास 
अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तनवासस्र्ानातील अपूणय कामे पूणय करुन डॉक््र व 
कमयचाऱ्याींना िागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी व सदर इमारतीत झालेल्या 
गैरप्रकाराींची दखल घेऊन सींबींचधताींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे. 
     सदर दहा तनवासस्र्ानाचे बाींधकाम सावयितनक बाींधकाम वविागामार्य त 
करण्यात आले असून, तयात काही त्रु् ी आढळून आल्या आहेत. इमारतीच्या 
मुख्य बाींधकामाव्यततररक्त इतर सोयी सुववधा उपलब्ध करुन घेण्याची काययवाही 
चालू आहे. तदनींतर तनवासस्र्ाने ताब्यात घेऊन तेरे् डॉक््र व कमयचारी याींना 
राहण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
     तर्ावप रुग्णसेवा वेळेवर देण्यात येत आहे.  
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     सदर इमारत बाींधकामात गैरप्रकार झाल्याचे तनदशयनास आले नाही.  
     अपुणय कामे पुणय करुन देण्याबाबत सावयितनक बाींधकाम वविागास 
कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोयना धरि प्रिल्प (ता.पाटि, जज.सातारा) येथे भूिां पाच्या 
नोंदी घेण्यासाठी अत्याधनुनि यांत्रिा िायाचन्िीत िरण्याबाबत 

  

(९) *  ४११९०   श्री.शांभूराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील कोयना धरण प्रकल्पात िूकीं पाच्या नोंदी 
घेण्यासाठी अतयाधतुनक यींत्रणा कायायन्वीत नसल्याने िूकीं पाची मादहती लवकर 
उपलब्ध होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोयना धऱणाच्या दरुुस्ती व सुरक्षक्षततेकरीता शासन प्रततवर्ी  
अर्यसींकल्पामध्ये कोट्यवधी रुपयाींची तरतदू करते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िूकीं पाच्या नोंदी तातडीने समिण्याकरीता अतयाधुतनक यींत्रणा 
कायायन्वीत करण्याची मागणी कोयना धरण व्यवस्र्ापनाकडून होत असताना 
यावर शासन कोणताही तनणयय घेत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींबींधी शासनाने चेकशी केली आहे काय व चेकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, चेकशीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. सन २००९ मध्ये प्रकल्पाचे कक्षतेील िूकीं प 
मापन कें द्रामध्ये आधतुनक यींत्रणा कायायजन्वत करणेत आली आहे. कोयना नगर, 
सातारा व कोल्हापूर येर्ील काययरत आधतुनक यींत्रामुळे िूकीं पाची मादहती तवरीत 
समळते. मात्र, महाबळेश्वर व रतनाचगरी येर्ील डडिी्ल सेसमॉसम्र व कोयना 
नगर येर्ील कम्यतुनकेशन मोड्युल मध्ये तबघाड झाला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) व (५) महाबळेश्वर, रतनाचगरी डडिी्ल सेसमॉसम्र मध्ये तबघाड झाला 
आहे. दरुुस्तीची काययवाही प्रगतीत आहे. 

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

रोजगार हमी योजनेंतगचत ननयुक्त िरण्यात आलेल्या 
हजेरी सहाय्यिाांना शासन सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(१०) *  ४६३८५   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रोिगार हमी योिनेअींतगयत प्रतयेक जिल्हयात तनयुक्त करण्यात 
आलेल्या हिेरी सहाय्यक याींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याची मागणी मागील 
२० वर्ायपासून सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या ततसऱ्या आठवडयात 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ३०२ हिेरी सहाय्यक याींनी शासनाकड े याबाबत 
वेळोवेळी तनवेदन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने या हिेरी सहाय्यकाींना सेवेत सामावनू 
घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) रोिगार हमी काययरत हिेरी सहाय्यक सींघ्ना, 
महाराषर याींचे  डडसेंबर, २०१४ चे तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) तनवेदनामध्ये प्रामुख्याने सुधारीत वेतनशे्रणी समळणे व शासन सेवेत 
सामावनू घेण्यात यावे अशा मागण्या होतया. 
मात्र िे हिेरी सहाय्यक ददनाींक २६.०५.१९९३ ते ३१.०५.१९९३ या कालावधीत 
रोिगार हमी योिनेच्या कामावर प्रतयक्षात काययरत होते अशा हिेरी सहाय्यकाींना 
शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. तनवेदनात उल्लेखखत हिेरी सहाय्यक  
ददनाींक २६.०५.१९९३ ते ३१.०५.१९९३ या कालावधीत रोिगार हमी योिनेच्या 
कामावर प्रतयक्षात काययरत नसल्याने, शासनाच्या प्रचसलत धोरणानुसार तयाींना 
शासन सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. याव्यततररक्त मा.सवोच्च 
न्यायालयाने मागील दाराने (Back Door)  िरती करण्यात येऊ नये या 
ददलेल्या तनणययाच्या अनरु्ींगाने  सामान्य प्रशासन वविागाच्या ददनाींक 
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१९.११.२००३ व ददनाींक २५.०८.२००५ च्या पररपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. तयाअनरु्ींगाने हिेरी सहाय्यकाींना शासन सेवेत सामावून घेता येणार 
नाही. 
     मात्र तनवेदनातील अन्य मागणीच्या अनरु्ींगाने सध्या रोिगार हमी 
योिनेअींतगयत न्यायतनणययानसुार काययरत हिेरी सहाय्यकाींच्या वेतन शे्रणीत 
सुधारणा करण्याचा तनणयय ददनाींक ११.०३.२०१६ च्या शासन तनणययान्वये घेण्यात 
आला आहे. 

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

राज्यस्तरीय ननविदा अांनतम झाल्यासशिाय जजल्हास्तरािर  
औषधे खरेदी िरता येिार नसल्याच्या ननिचयाबाबत 

  

(११) *  ४०७२९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश रािे 
(ििििली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यस्तरीय तनववदा अींततम झाल्यासशवाय जिल्हास्तरावर और्धे खरेदी 
करता येणार नसल्याचा तनणयय शासनाने घेतल्यामुळे राज्याच्या २०३ तनववदा 
प्रलींतबत असून तयामुळे और्धाींचा तु् वडा तनमायण झाला असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर २०१५ मध्ये तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच शासनाने कें दद्रय इय-तनववदा पध्दत लागू केल्यामुळे मराठवाडयासह 
सींपूणय राज्यात और्धाींचा तु् वडा िासत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररर्द व सामान्य रूग्णालयाकड ेजिल्हा वावर्यक योिनेत 
ददले िाणारे को्यवधी रूपये एकीकड ेपडून आहेत तर प्रार्समक आरोग्य कें द्र, 
उपकें द्र, सामान्य ग्रामीण रूग्णालयाच्या बाहयरूग्ण वविागात सदी, खोकल्याच्या 
और्धाींचा तु् वडा तनमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, राज्यातील रूग्णालयात और्धाींचा तु् वडा ववनाववलींब दरू 
करण्याच्या दषॄ्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.      
     सदयजस्र्तीत जिल्हास्तरावर पुरेसा और्धसाठा उपलब्ध आहे. 
     तसेच जिल्हास्तरावरील तातडीची और्धे व और्धी सादहतयाची गरि 
िागववण्यासाठी स्र्ातनकररतया खरेदी करण्याबाबत आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाच्या ददनाींक ११.०२.२०१३ व ददनाींक २१.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये 
मागयदशयक सुचना तनगयसमत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

णझिा आजाराच्या प्रनतबांध आणि ननयांत्रिासाठी िराियाच्या उपाययोजना 
  

(१२) *  ४६५७८   श्री.ओमप्रिाश ऊर्च  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.हदपि चव्हाि 
(र्लटि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.शामराि ऊर्च  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नववन खझका ववर्ाणनेू अमेररका व आकिका देशात कहर केल्यानींतर हा 
ववर्ाण ू िारतात येण्याची शक्यता तनमायण झाली असून, यावरील उपाययोिना 
आखण िनिागतृी बाबत ददनाींक २८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तयासुमारास 
महाराषर रजिस््डय र्ामायससस्् असोससएशन, पुणे याींनी मा.सावयितनक आरोग्य 
मींत्री याींना लेखी पत्रादवारे सुचचत केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आिाराच्या प्रिावी प्रततबींध, उपाययोिना व िनिागतृी 
याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) खझका आिार ही सावयितनक आरोग्याच्या दृष्ीने आींतरराषरीय आपतती 
असल्याचे िागततक आरोग्य सींघ्नेने दद. १.०२.२०१६ रोिी घोवर्त केले तयानींतर 
या आिराच्या प्रिावी प्रततबींध आखण तनयींत्रणासाठी खालील उपाययोिना 
करण्यात आल्या व येत आहेत. 
 दद. ०४/०२/२०१६ रोिी महाराषर सार्रोग प्रततबींध व तनयींत्रण ताींतत्रक 

ससमतीची बैठक घेण्यात येऊन यामध्ये राज्य शीघ्र प्रततसाद पर्कासह सवय 
सींबींचधताींना खझका आिार तनयींत्रण व प्रततबींध या सींदिायत मागयदशयन 
करण्यात आले. 

 खझका आिार प्रततबींध व तनयींत्रण सींदिायतील मागयदशयक सूचना सवय 
सींबींचधताींना तनगयसमत करण्यात आल्या. 

 सवय जिल्हा शीघ्र प्रततसाद पर्काींची खझका सींदिायत जव्हडीओ 
कॉन्र्रन्सदवारे काययशाळा . 

 ताप रुग्ण सवेक्षण. 
 डोक्याचा घेर कमी असणाऱ्या बालाकाींचे (मायक्रोससरॅ्ली) सवेक्षण 
 राषरीय ववर्ाण ूववज्ञान सींस्र्ा, पुणे येरे् खझका आिार तनदानाची सुववधा. 
 एकाजतमक कक्क व्यवस्र्ापन. 
 ववमानतळाींवर कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
 आींतरराषरीय प्रवाशाींचे आरोग्य सशक्षण.  

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

  

नाांदेड जजल्हा पररषदेत िां त्राटी ग्रामसेिि भरतीच्या परीक्षते झालेला गैरप्रिार 

(१३) *  ४९७३२   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हा पररर्दमध्ये कीं त्रा्ी ग्रामसेवक िरतीच्या परीक्षते परीक्षा 
कें द्रावर परीक्षार्ीला कॉपी पुरववण्याची गींिीर घ्ना घडली असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ च् या पदहल् या आठवड्यात तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कॉपी पुरववण्याऱ्यास परीक्षा कें द्रावर येण्यास परीक्षा कें द्र 
प्रमुख याींनी मज्िाव न करता सहकायय केले असल्याचेही तनदशयनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चेकशी केली आहे काय व चेकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासनाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. सदर पदाची परीक्षा दद.२ डडसेंबर, २०१५ रोिी सकाळी १०.०० 
ते ११.३० या सत्रात आयोजित करण्यात आली होती. 
     परीक्षा सींपल्याची घीं्ा वािववल्यानींतर एका उमेदवारास कॉपी देण्यात 
आली अशी तक्रार परीक्षेची वेळ सींपल्यानींतर काही उमेदवाराींनी कें द्र प्रमुखाकड े
केली. 
(३), (४) व (५) या प्रकरणाची चेकशी उप मुख्य काययकारी अचधकारी (सामान्य) 
जिल्हा पररर्द नाींदेड योनी केली. या चेकशीत सदर कें द्रावर ग्रामसेवक श्री.पी.डी. 
उबाळे, पींचायत ससमती नाींदेड याींनी एका उमेदवारास कॉपी देण्यासाठी 
ववनापरवानगी परीक्षा कें द्रावर प्रवेश समळवला असल्याचे तनषपण झाल्याचे 
श्री.पी.डी. उबाळे याींना ददनाींक ५/१२/२०१५ च्या आदेशान्वये सेवेतून तनलींबीत 
करण्यात आलेले आहे. 

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

अमरािती जजल् ्यातील ससांचन क्षमता िाढविण्यािरीता  
आिश्यि मनुष्ट्यबळ पुरविण्याबाबत 

  

(१४) *  ४८०५२   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल् ्यातील १ मोठा, ४ मध् यम व ७४ लघु असे एकूण ७९ 
प्रकल्प असताना १५ उप व ५० कतनषठ असियींतयाींच्या िबाबदारीवर ससींचनाचे 
व्यवस्र्ापन सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जिल््यातील िलसींपदा वविागाच्या मुनषयबळाच्या 
अिावी ससींचनव्यवस्र्ा कोलमडली असल्याचे, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अमरावती जिल््यातील ससींचन क्षमता वाढववण्याकरीता आवश्यक 
मनुषयबळ पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अमरावती जिल्हयात २ मोठे, ९ मध्यम व ९७ लघू 
असे एकुण १०८ प्रकल्प आहेत. तयापकैी एक मोठा, ४ मध्यम व ६९ 
लघुपा्बींधारे असे एकुण ७४ प्रकल्प  ससींचन  व्यवस्र्ापन वविागाकड े
हस्ताींतरीत झाले आहेत. तयासाठी जिल्हयात ६ काययकारी असियींता, ५६ उप 
असियींता व १७९ शाखा असियींता अशी एकुण २३१ पदे मींिूर आहेत. सध्या 
तयापैकी, ५ काययकारी असियींता, ४५ उप असियींता व १२४ शाखा असियींता अशी 
एकुण १७४ पदे काययरत आहेत 
(२) व (३) अमरावती जिल्हयात मनुषयबळा- अिावी ससींचनव्यवस्र्ा  
कोलमडलेली नाही. ससींचन व्यवस्र्ापन वविागातील ररक्त पदे िरण्याबाबतची 
काययवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल् हा पररषदेच्या ससांचनाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१५) *  ४९०२९   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूच), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल् हा पररर्दने सन २०१२ मध् ये ससींचन कामासाठी केलेल्या 
कोट्यवधी खचायतील आचर्यक गैरव्यवहाराचे प्रकरण नुकतेच तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ससींचन गैरव्यवहार प्रकरणी चेकशी केली आहे काय व 
चेकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) या प्रकरणी चेकशी करण्यात आली असून मूळ अींदािपत्रकात आवश्यक व 
पररपूणय तरतदूी न ठेवल्यामुळे अींदािपत्रके सुधारीत करावी लागली, असे 
चेकशीमध्ये आढळून आले. 
(३) सदर अतनयसमतते प्रकरणी वविागीय चेकशीअींती सींबींचधत कतनषठ 
असियींता/शाखा असियींता याींच्या वेतनवाढी १ ते २ वर्ायकररता तातपुरतया 
स्वरुपात बींद करण्याची सशक्षा देण्यात आली आहे. तसेच सींबींचधत उपअसियींता व 
काययकारी असियींता याींच्या ववरुध्द वविागीय चोकशी प्रस्तावीत करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आलेिाडा (ता.देिरी, जज.गोंहदया) ग्रामपांचायत येथे रोजगार  
हमी योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१६) *  ४८११३   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आलेवाडा ग्रामपींचायत (ता.देवरी, जि.गोंददया) येर्ील सन २०१५ चे महाराषर 
ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतींगयत ववदहरीचे काम कीं त्रा्ी पध्दतीने करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम पणूय झाले असून तया कामासाठी ९ मिूर काम करीत 
होते परींतु २३ मिूर दाखववण्यात आले असल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची चेकशी करण्यात आली आहे काय व चेकशीअींती 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तयानुसार दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही 
(२) नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी ग्रामपींचायत आलेवाडा ता. देवरी, जि. गोंददया येर्ील 
मग्रारोहयो अींतगयत सन २०१५ मध्ये केलेल्या ववहीरीचे कामा सींदिायत 
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लोकप्रतततनधीीं कडून सूचना प्राप्त झाली होती.  सदर सूचनेच्या अनुर्ींगाने ववहीर 
बाींधकामाींची चेकशी तहससलदार देवरी याींचे मार्य त करण्यात आली. 
     चेकशीअींती सदर ववहीरीचे खोदकाम व बाींधकाम मग्रारोहयो अींतगयत 
तनयमानुसार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तयामुळे चेकशीत 
काही तथ्य आढळून आले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उयायानातील (मालाड पूिच, मुांबई) आहदिासीांना 
नळजोडिीिरीता ‘ना-हरित’ प्रमािपत्र समळण्याबाबत 

(१७) *  ४४२४७   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर मालाड पूवय, येर्ील सींिय गाींधी राषरीय उदयानाच्या वन 
िसमनीवर अनेक वर्ायपासून वास्तव्य करीत असलेल्या, आददवासी पाड्यातील 
शेकडो कु्ुींतबयाींना वविागाकडून नळिोडणीकरीता “ना-हरकत” प्रमाणपत्र न 
समळाल्याने वपण्याच्या पाण्याची प्रचींड गैरसोय होत असल्याची बाब तनदशयनास 
आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी वन तनवासी अचधतनयम २००६ मधील कलम ३ व 
पो्कलम २ मधील तरतदूीनुसार आददवासीींना नळिोडणीकरीता “ना-हरकत” 
प्रमाणपत्राची मागणी करणारे तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री महोदयाींना ददनाींक 
७ डडसेंबर, २०१५ रोिी ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आददवासीींना तवरीत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२)  होय हे खरे आहे. 
(३) सींिय गाींधी राषरीय उदयानातील अततक्रमणाबाबत मा. उच्च न्यायालयात 
दाखल याचचका क्रमाींक ३०५/९५ मध्ये मा. न्यायालयाने पाररत केलेल्या 
आदेशानुसार कोणतयाही नवीन सुववधा तनमायण करण्यासाठी परवानगी देता येत 
नसल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्ीने काययवाही करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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’पीसीपीएनडीटी’ िाययायाचे उल्लांघन िरिाऱ् या  
डॉक्टराांविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत 

(१८) *  ४९३८२   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्रीमती देियानी र्राांदे 
(नासशि मध्य), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.बाळासाहेब सानप (नासशि पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गिसलगं तनदान चाचणी हा कायदयाने गुन्हा असून राज्यातील ६२ डॉक््राींनी 
पीसीपीएनडी्ी कायदयाचे उल्लींघन केल्याचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोनोग्रार्ी मशीन्सचा गैरवापर, एर् र्ॉमयची पूतयता न करणे, 
र्ॉमयमध्ये आवश्यक मादहती देण्यासींदिायत त्रु् ी ठेवणे, मदहलेची नावनोंदणी न 
करणे, मशीन एका दठकाणाहून दसुऱ् या दठकाणी नेण्याचा प्रयतन करण्यासींदिायत 
या डॉक््राींववरोधात तक्रारी नोंदववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डॉक््राींचा वैदयकीय परवाना रद्द करण्याचे तनदेश महाराषर 
मेडडकल केन्सीलने ददले आहेत काय, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, ककती डॉक््राींच्या ववरोधात आतापयतं कारवाई करण्यात आली 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१)  राज्यातील ६२ डॉक््राींनी पीसीपीएनडी्ी कायदयाचे 
उल्लींघन केल्याचे माहे िानेवारी,२०१६ च्या सुमारास उघडकीस आले हे खरे 
नाही. तर्ावप, पीसीपीएनडी्ी कायदयाचे उल्लींघन केल्याचे समुचचत प्राचधका-
याींच्या प्रर्मदशयनी तनदशयनास आल्यामुळे  सन २००२ पासून माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ 
अखेर एकुण ५५२ कें द्राींच्या डॉक््राींववरुध्द को य् केसेस दाखल करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(२)  होय, हे खरे आहे. सोनोग्रार्ी  केद्र नोंदणीकृत नसणे, असिलेख पूणय नसणे, 
िादहरात करणे, डडकॉय केसेस व इतर कारणाींसाठी समळून सन २००२ पासून 
रे्ब्रवुारी,२०१६ अखेर एकूण ५५२ को य् केसेस दाखल झालेल्या आहेत. 
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(३) व (४)  होय, हे खरे आहे. 
     उपरोक्तप्रमाणे दोर्ारोप दाखल झालेल्या डॉक््राींचे परवाने रद्द करण्यासाठी 
१५५ प्रकरणे महाराषर मेडडकल केन्सीलला ददले आहेत. 
     यापैकी ५० डॉक््राींचे परवाने तनलींतबत करण्यात आले आहेत,४९ डॉक््राींना 
ताककद देण्यात आलेली आहे. ७ डॉक््राींचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
११ डॉक््राींची न्यायालयात तनदोर् मुक्तता झाली आहे. १ डॉक््रचा मतृयू झाला 
आहे. १ डॉक््रचे प्रमाणपत्र बनाव् आढळून आले आहे. ६ डॉक््राींना सल्ला 
देण्यात आलेला आहे. ३० प्रकरणे प्रलींतबत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जननी सुरक्षा योजनेंतगचत िाटप िरण्यात आलेले धनादेश िटले नसल्याबाबत 
  

(१९) *  ३९७३६   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी), डॉ.सुजजत समिचेिर 
(हातििांगले) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हेरवाड (ता.सशरोळ, जि.कोल्हापूर) येर्ील आरोग्य उपकें द्राअींतगयत ५५ 
लािाथ्यानंा िननी सुरक्षा योिनेअींतगयत वा्प करण्यात आलेले धनादेश व्ले 
नसल्याची बाब माहे िानेवारी २०१६ च्या ततसऱ्या आठवड्यात तनदशयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य उपकें द्राच्या बकँ खातयातनू कमयचाऱ्याींनी रक्कम 
काढल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चेकशी केली आहे काय व चेकशीत 
काय तनषपन्न झाले तयाअनरु्ींगाने कोणती काययवाही करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    सन २०१४-१५ मध्ये हेरवाड (ता.सशरोळ, जि.कोल्हापूर) येर्ील आरोग्य 
उपकें द्राींतगयत िननी सुरक्षा योिनेंतगयत ५५ लािाथ्यांपकैी ६ लािाथ्यांना देण्यात 
आलेले ७ धनादेश व्ले आहेत. लािार्ींच्या नावे ददलेले सवय ७ धनादेश व्ले 
आहेत. 
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    धनादेश ददलेल्या ६ लािाथ्यांपकैी एका लािार्ीच्या नावे २ धनादेश 
काढण्यात आलेले आहेत. उवयरीत ४९ लािार्ींना धनादेश ददलेले नाहीत. 
(२) हे खरे आहे. 
     धनादेश ददलेल्या लािाथ्यापंैकी एका लािाथ्यांच्या नावे २ धनादेश ददले.  
तयापैकी एका धनादेशाची रक्कम लािार्ीला समळाली असून दसु-या धनादेशाची 
रक्कम सदर उपकें द्राच्या आरोग्य सेववकेने स्वत: काढली असल्याचे आढळून 
आले. तसेच सदर आरोग्य सेववकेने उपकें द्राच्या बॅंक खातयावर स्वत: रक्कम 
रू.२७,०००/- िमा केल्याचे व १४ धनादेशाींदवारे रू.४८,७५०/- स्वत: काढल्याचे 
आढळून आले आहे. 
(३) होय.  
     सदर प्रकरणाची चेकशी केली असून चेकशी अहवालामध्ये सींबींचधत 
कमयचारी दोर्ी असल्याचे आढळून आले आहे. तयाींचे ववरूध्द जिल्हास्तरावर 
प्रशासकीय कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रुग्िाांची आधथचि वपळिििू िरिाऱ्या खासगी  
डायलेससस सेंटरिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२०) *  ४४९२७   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खासगी डायलेससस से्ं रमधनू रुग्णाींची होणारी आचर्यक वपळवणकू व 
योग्य उपचार समळत नसल्याने नोंदणी नसलेल्या तसेच आरोग्य सेवेचे उल्लींघन 
करणाऱ्या या से्ं रवर कारवाई करण्यासाठी येतया तीन मदहन्यात धोरण तनजश्चत 
करण्यात येणार असल्याचे शासनाने िाहीर केले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  उक्त धोरणाची रुपरेर्ा ठरववण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
     धोरण तनजश्चत करण्याची काययवाही आरोग्य वविागामार्य त चालू आहे. 
(२) डायलेससस कें द्राच्या काययप्रणाली बाबतच्या मागयदशयक सुचना तनगयसमत 
करण्याची काययवाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मठजळगाि (ता.अांबड, जज.जालना) येथे रोजगार हमी  
योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२१) *  ४७३४५   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मठिळगाव (ता.अींबड, जि.िालना) येर्ील महातमा गाींधी रोिगार हमी 
योिनेच्या कामात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला याबाबतची तक्रार तेर्ील 
गावकऱ्याींनी मागील सात मदहन्याींपासून साततयाने जिल्हाचधकारी याींच्याकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तक्रारी करुनही याची चेकशी करण्यास ्ाळा्ाळ करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, चेकशीनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने ददनाींक २३.६.२०१५ रोिी उप मुख्य 
काययकारी अचधकारी (पीं), जिल्हा पररर्द, िालना याींची चेकशी अचधकारी म्हणनू 
नेमणकू  करण्यात आली असून चेकशी सुरू आहे.    
     सदर प्रकरणी सदयजस्र्तीत उपअसियींता बाींधकाम उप वविाग, अींबड 
याींच्यामार्य त कामाची मोिणी सुरू असून चेकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील 
काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली जजल्हा पररषदेला वििास िामाांसाठी 
हदलेल्या ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(२२) *  ५१४७५   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  गडचचरोली जिल्हा पररर्देला  ववकासाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर तनधी 
प्राप्त होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राप्त तनधीतनू  दरवर्ी मोठ्या प्रमाणावर तनधी अखचचयत राहतो, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अचधकारी, कमयचारी व कीं त्रा्दार  याींनी सींगनमताने  तनधी  खचय 
न करता तनधीचा अपहार केलेला आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तनधी अखचचयत ठेवनू तनधीचा अपहार करणाऱ्या दोर्ीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     सन २०१४-१५ या आचर्यक वर्ायत रु.१५३७७.७९ लक्ष इतका तनधी तसेच सन 
२०१५-१६ मध्ये रु.१०५५९.७० लक्ष इतका तनधी प्राप्त झाला आहे. 
(२) सन २०१४-१५ या ववततीय वर्ायत रु.१५३७७.७९ लक्ष इतका तनधी प्राप्त झाला 
होता. तयापैकी रु.६६२०.६२ लक्ष इतका तनधी तया ववततीय वर्ायत खचय झालेला 
आहे. ववतत वविाग शासन तनणयय दद. ०६ िनु, २००८ च्या तरतदुीनसुार पुढील 
वर्ी तनधी खचय करण्याची परवानगी असल्याने सन २०१५-१६ या ववततीय वर्ायत 
रु.५७६२.६२ लक्ष इतका तनधी खचय करण्यात आला आहे. उवयररत तनधी माचय, 
२०१६ अखेर खचय होणार असल्याचे तनयोिन केले आहे. तसेच सन २०१५-१६ 
मध्ये रु.१०५५९.७० लक्ष इतक्या प्राप्त तनधीपैकी रु.३३२३.१३ लक्ष इतका खचय 
झाला असून उवयरीत तनधी खचय करण्याबाबतचे तनयोिन झाले आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल्हा पररषदेिडून खरेदी िेलेल्या झेरॉक्स  

मसशनचे अयायाप िाटप न झाल्याबाबत 
  

(२३) *  ४१६१२   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररर्देच्या समािकल्याण वविागातनू गरीब अपींगाींना 
रोिगारासाठी झेरॉक्स मसशन खरेदी करण्याचा तनणयय सन २०१५ मध्ये घेतला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तनयोजित ४७ लाखाींच्या तनधीतनू १२३ झेरॉक्स मसशन 
खरेदी केल्याचे ददनाींक ३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तयासुमारास तनदशयनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समािकल्याण वविागाने पात्र उमेदवारास  झेरॉक्स मसशनीचे 
अदयाप वा्प केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चेकशी केली आहे काय व तयानुसार 
लािधारक अपींगाींना सदरहू यींत्र े समळण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, 
     समािल्याण ससमतीने एकूण ५० लािाथ्यांची तनवड केली असून सदर 
लािाथ्यांच्या यादया, झेरॉक्स मसशन ववतररत करण्यासाठी ग् ववकास अचधकारी 
याींचेकड े पाठववण्यात आल्या अहेत. उवयररत ७३ लािाथ्यांची तनवड जिल्हा 
समािकल्याण ससमतीच्या बैठकीत करण्यात येत असून सवय लािाथ्यानंा माचय 
२०१६ पवुी झेरॉक्स मसशनचे वा्प करण्याींत येणार आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल्हा पररषदेच्या अांतगचत असलेला मासिि-िाटाळे-नागझरी  
या रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

  

(२४) *  ४१६३३   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हा पररर्देच्या अींतगयत असलेला मासवण-का्ाळे-नागझरी या 
िवळपास ९ कक.मी.च्या रस्याची दरुवस्र्ा झालेली असून रस्तयावरील खड्यात 
पडून अनेक अपघात झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या या रस्तयासाठी १ को्ी १५ लाखाींचा तनधी मींिूर असूनही 
रस्तयाचे काम अदयापी सुरु करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चेकशी केली आहे काय व चेकशीअींती काय आढळून 
आले आहे, 
(४) असल्यास, चेकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने याप्रकरणी कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. रस्ता वाहतुकीस सुजस्र्तीत आहे.   
(२) जिल्हा पररर्द पालघरकड ेसदर रस्तयासाठी १ को्ी १५ लाखाींचा तनधी मींिूर 
नसून सावयितनक बाींधकाम वविाग पालघरकड ेसदरचा तनधी मींिूर आहे. 
     रस्तयाच्या एकूण लाींबीपकैी २.१० कक.मी. रस्तयाचे रु. ५०.०० लक्ष 
ककमतीचे काम माचय २०१४ च्या अर्यसींकल्पात मींिूर असून प्रगतीपर्ावर आहे. 
माचय २०१५ च्या अर्यसींकल्पात ७०० मी्र लाींबीच्या रुीं ददकरणाचे रु.४०.०० लक्ष 
ककमतीचे काम मींिूर असून तनववदा स्तरावर आहे. तसेच ६०० मी्रच्या 
रुीं ददकरणाचे रु. ३५.०० लक्ष ककमतीचे काम िुलै २०१५ च्या अर्यसींकल्पात मींिूर 
असून तनववदा स्तरावर आहे.  वरील कामे मे २०१६ मध्ये पूणय करण्याचे 
सावयितनक बाींधकाम वविागाचे तनयोिन आहे. 
(३) ते (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िोल्हापूर जजल््यातील सांगिि पररचालिाांना सेिेत घेण्याबाबत 

(२५) *  ४५३०६   डॉ.सुजजत समिचेिर (हातििांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये सींगणकीय ग्रामीण महाराषर तर्ा 
सींग्राम योिनेतनू  शासनाने ग्रामपींचायतीींचा कारिार ऑनलाईन करण्यासाठी 
महाऑनलाईन कीं पनीमार्य त केलेला करार ददनाींक ३१ डडसेंबर,२०१५ रोिी वा 
तयासुमारास सींपल्याने ग्रामपींचायतीचा कारिार ऑर्लाईन झाल्यामुळे कोल्हापूर 
जिल््यातील ११०० सींगणक पररचालक याींना उक्त ददनाींकापासून सेवा 
समाप्तीच्या नो्ीसा लागू केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींगणक पररचालकाींची सेवा समाप्ती करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, सदरचा ऑनलाईन करार पुन्हा करण्याबाबत व या सींगणक 
पररचालकाींना पनु्हा कामावर घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) 
     १३ व्या ववतत आयोगाच्या तनधीतून ई-पींचायत/सींग्राम प्रकल्पाची 
अींमलबिावणी करण्यात येत होती. १३ व्या ववतत आयोगाची मुदत सींपषु्ात 
आल्याने या प्रकल्पाची अींमलबिावणी यींत्रणा असलेल्या महाऑनलाईन कीं पनीने 
या प्रकल्पासाठी तनयुक्त केलेल्या सींगणक पररचालक (VLE) याींचा सेवा करार 
दद. ३१ डडसेंबर, २०१५ पासुन समाप्त केला आहे. 
(३) व (४) या प्रकल्पाचे अींमलबिावणीचे सुधाररत धोरण लवकरच अपेक्षक्षत 
आहेत. 

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

आष्ट्टी (जज.बीड) तालुक्यातील जलयुक्त सशिार योजनेच्या िामाांबाबत 

(२६) *  ५०१९५   अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जि.बीड) ववधानसिा मतदारसींघातील सुमारे १०० गावाींमध्ये िलयकु्त 
सशवार योिना राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गावाींत सदरहू योिनेच्या कामाींची सदयजस्र्ती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू योिनेच्या कामाींना गती देऊन ती तातडीने पूणय 
करण्याबाबत शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िलयुक्त सशवार योिने अींतगयत तनवडलेल्या ६४ गावात ९२९ कामे पूणय 
झाली असून २११ कामे तनयोजित आहेत. 
(३) िलयुक्त सशवार असियानातील कामाींसाठी ववशेर् तनधी, गॅप र्ीं डड ींग व इतर 
योिनेच्या असिसरणातनू तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात रक्त चाचण्याांचे किट्स ि यांत्रसामुग्रीिर  
आिारण्यात येिारा िर िमी िरण्याबाबत 

(२७) *  ५०२०९   श्री.सुननल सशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय ब् लडबँकाींना रक् त चाचण् याींचे कक्स व यींत्रसामुग्रीवर कर सवलत 
देण्यात येत असून खासगी ब्लडबँकाींना सदर ककट्स व यींत्रसामुग्रीवर मोठा कर 
आकारण्यात येत असल्याची बाब माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी ब्लडबँकाना सदर ककट्स व यींत्रसामुग्री कर सवलत 
समळाल्यास रक्त चाचणीचे दर कमी होऊ शकतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खासगी ब्लडबँकाींना सदर ककट्स व यींत्रसामुग्रीवर आकारण्यात 
येणारा कर कमी करण्याबाबत शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही, शासकीय तसेच खािगी 
रक्त पेढयाींना कोणतीही कर सवलत ददली िात नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील जायििाडी धरिात सोडण्यात आलेल्या 
पाण्याचा िाटेतच झालेला अपव्यय 

  

(२८) *  ५०३१२   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक आखण अहमदनगर जिल््यातील धरणाींतनू मराठवाड्यातील 
िायकवाडी धरणात सोडण्यात आलेल्या तनळवींड े आखण मुळा धरणातनू कमी 
दाबाने पाणी सोडल्याने ४० ते ४५ ्क्के पाण्याचा वा्ेतच अपव्यय झाला 
असल्याचे, माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चेकशी करुन पाण्याचे योग्य तनयोिन न 
करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, उपरोक्त वहनव्यव रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चािि (ता.खेड, जज.पुिे) िन पररक्षेत्राच्या ि लगतच्या हदीतीत हॉटेल ि 
िां पन्यामधील िचरा, घाि ि रसायनयुक्त पािी सोडले जात असल्याबाबत 

(२९) *  ५०५५६   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (ता.खेड, जि.पणेु) वन पररक्षेत्राच्या व लगतच्या हद्दीत हॉ्ेल व 
कीं पन्यामधील कचरा, घाण, रसायनयुक्त पाणी सोडले िात असल्याने वन्य 
प्राणी व िनावराींच्या िीववतास धोका तनमायण झाल्याचे, माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त वन सींरक्षण करणेबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) वन सरींक्षणाच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 

 क्षेत्रीय कमयचारी व अचधकारी तनयसमत गस्त करतात. 
 सींयुक्त वनव्यवस्र्ापन ससमतयाींमार्य त वनक्षेत्रात घाण, कचरा न 

्ाकण्याबाबत िनिागतृी करण्यात येते. 
 वनक्षेत्रात कचरा घाण न ्ाकण्याबाबतचे सूचना र्लक लावण्यात येत 

आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईसह ठाण्यात हहमोकर्सलयाग्रस्त रुग्िाांसाठी आिश्यि  
असिाऱ्या इांजेक्शनचा तटुिडा असल्याबाबत 

(३०) *  ५०७४७   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेर्त: मुींबईसह ठाण्यात दहमोकर्सलयाग्रस्ताींचा रक्तस्त्राव 
र्ाींबण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या रॅ्क््र ८ इींिेक्शनचा गेल्या १५ ददवसाींपासून  
तु् वडा असल्याची गींिीर बाब ददनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१६ रोिी वा तयासुमारास 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केईएम रुग्णालयात आखण ठाण्याच्या शासकीय रुग्णालयात 
मोर्त उपलब्ध असणाऱ्या या इींिेक्शनसाठी आता रुग्णाींना हिारो रुपये मोिावे 
लागत आहेत, तर काहीींना हे इींिेक्शन परवडत नसल्याने रुग्णाींची प्रचींड गैरसोय 
होऊन तयाींना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तातडीने रॅ्क््र ८ हे इींिेक्शन दहमोकर्सलयाग्रस्त रुग्णाींसाठी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन काय काययवाही करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
(३) दहमोकर्सलया आिाराच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणारी और्धे महाराषर 
राज्यात जिल्हा रुग्णालय ठाणे, नासशक, सातारा व अमरावती तसेच केईएम 
रुग्णालय, मुींबई व बी.िे. वैदयकीय महाववदयालय, पुणे या दठकाणी मोर्त 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. एखादया दठकाणी या और्धाींची कमतरता 
िासल्यास इतर रुग्णालयाच्या साठयातनु पुरवठा करण्यात येतो. सदयजस्र्तीत 
उपरोक्त सवय दठकाणी रॅ्क््र ८ हे इींिेक्शन उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांतलेुनगर (जज.हहांगोली) येथे जजल्हा पररषदेच्या शाळेजिळ साांडपािी 
साचत असल्याने वियायार्थयाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

  

(३१) *  ४१३२४   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहरालगत असलेल्या अींतुलेनगर येरे् जिल्हा पररर्देची प्रार्समक 
शाळेिवळ साींडपाणी चारही बािनेु साचत असल्याने शाळेिोवती घाणीचे साम्राज्य 
पसरल्याने ववदयाथ्याचें आरोग्य धोक्यात आले असूनही याकड े सींबींचधत 
प्रशासनाचे दलुयक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळेिवळील साींडपाण्याची ववल्हेवा् न लावल्यास शाळा 
बींद करुन शाळा बायपास रस्तयावर िरववण्याचा इशारा ग्रामस्र्ाींनी माहे डडसेंबर, 
२०१५ च्या दसुऱ्या आठवडयात तनवेदनाव्दारे स्र्ातनक बी.डी.ओ. याींना ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही 
(२) होय हे खरे आहे.  
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(३) सदर तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने ग्रामपींचायतीमार्य त शाळेसमोर ससमें्चे पाईप 
्ाकून सोसलींग व मुरुम ्ाकण्यात येऊन िे.सी.बी ने नाली खोदनू शाळेच्या 
पाठीमागे दरूवर घाण पाणी काढण्यात आले आहे. सदयजस्र्तीत शाळेसमोर 
कुठल्याही प्रकारचे घाण पाणी साचत नाही व मुलाींच्या आरोग्यास कुठलाही धोका 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

अमरािती येथे विदभच सधन ससांचन वििास िायचक्रमाांतगचत जजल्हा पररषदेने 
डोहाच्या िामाांसाठी िाढलेल्या ननविदा प्रकक्रयेत झालेली अननयसमतता 

  

(३२) *  ४३०१७   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येरे् ववदिय सधन ससींचन ववकास काययक्रमाींतगयत जिल्हा पररर्द 
ससींचन वविागाने डोहाच्या कामाींसाठी तनववदा काढल्या आहेत, या प्रकक्रयेत 
कामाींच्या रक्कमेच्या प्रमाणात कीं त्रा्दाराींकडून सुरक्षा ठेव न घेताच कायायरींि 
आदेश ददला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  उक्त प्रकरणी शासनाने चेकशी केली आहे काय व तयात काय 
आढळून आले 
(३) असल्यास, चेकशीच्या अनरु्ींगाने सदर प्रकक्रयेचा रे्रववचार करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     िलसींपदा वविागाच्या ददनाींक २२ मे, १९९८ च्या पररपत्रकामध्ये ददलेल्या 
सुत्रानुसार अततररक्त सुरक्षा ठेव िरुन घेण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भडगाांि (जज.जळगाांि) तालुक्यात रोजगार हमी  
योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ४६०६५   डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िडगाींव तालुक्यात (जि.िळगाींव) सन २०१४-१५ वर्ायमध्ये महाराषर ग्रामीण 
रोिगार हमी योिनेच्या कामात कतनषठ असियींता श्री.अदहरे याींनी बनाव् कामे 
दाखवनु सींगनमताने लाखो रुपयाींचा अपहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिायत शासनाने चेकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, चेकशीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीीं याींचेकडून तक्रार प्राप्त 
झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
     तर्ावप स्र्ातनक स्तरावरुन एकूण ४ लेखी तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
     स्र्ातनक स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीचा चेकशी अहवाल प्राप्त 
झालेला असून सदरच्या तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे आढळून आले 
आहे. इतर ३ तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने चेकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोंड्याला (ता.तुमसर, जज.भांडारा) येथील बािनथडी नदीिर  
असलेल्या उपसाससांचन योजनेचे वियायतु बबल भरण्याबाबत 

(३४) *  ४७५६८   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) सोंड्याला (ता.तुमसर, जि.िींडारा) येर्ील बावनर्डी नदीवर असलेल्या उपसा 
ससींचन योिनेचे ववदयुत तबल िरण्याबाबत ददनाींक २२ माचय, २०१५ रोिी  
शासनास ववनींती केली होती, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने तबल िरण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) प्रचसलत धोरणानुसार उपसा ससींचन योिनेच् या ववदयुत देयकाींचा खचय हा 
लािधारकाींकडून वसूल करणे अपेक्षक्षत आहे. तयानुसार कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला जजल््यात लघुससांचन विभागामार्च त राबविण्यात  
येत असलेल्या प्रिल्पाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३५) *  ४४७६८   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद), श्री.हररष वपांपळे (मुनत चजापूर) : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िूसींपादनावरील खचय वाढत गेल्याने लघसुसींचन वविागामार्य त राबववण्यात 
येत असलेल्या प्रकल्पाींची कामे अकोला जिल््यात प्रलींतबत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वपण्याच्या पाण्याची सुववधा कायमस्वरुपी उपलब्ध व्हावी यासाठी 
राबववण्यात आलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या योिनेवर कोट्यवधी रुपये खचय झाले 
असतानाही अदयाप वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यात जिल्हा पररर्द, 
अकोला प्रशासनाला अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रलींतबत प्रकल्पाींची कामे पूणय करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय.   
(२) हे खरे नाही.  
(३) साठवण तलाव तािनापरू ता.आको्, जि.अकोला या कामावर अदयापपयतं 
िुसींपादनावर खचय झालेला आहे. िुसींपादनाच्या नववन शासन तनणययानुसार सदर 
अींदािपत्रकात वाढ होत असल्याने प्रकल्पाचे सुधाररत अींदािपत्रक तयार करणेची 
काययवाही, काययकारी असियींता, लघ ु ससींचन वविाग, जिल्हा पररर्द, अकोला 
याींच्याकडून सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अांगििाडी इमारतीचे  
निीन बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत 

  

(३६) *  ४९७३४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात सुरु असलेल्या अींगणवाडी इमारत 
बाींधकामाला बाींधकाम सुरु असतानाच तड े गेले असून या कामाची चेकशी 
करण्याची मागणी येर्ील ग्रामस्र्ाींनी केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा तयादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील तनकृष् बाींधकामाची शासनाने चेकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चेकशीनुसार दोर्ी आढळून येणाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िपासे (ता.जज.पालघर) येथील ग्रामपांचायतीच्या िारभारामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३७) *  ४८०३६   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पूिच) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कपासे ग्रामपींचायत (ता.जि.पालघर) येर्ील श्री.गिानन पागी, सरपींच 
याींचेववरुध्द ७ पैकी ५ सदस्याींनी ग्रामपींचायतीच्या कारिारामध्ये गैरव्यवहार 
केल्याबाबतचा अववश्वास प्रस्ताव तहससलदार-पालघर याींच्या चुकीच्या नोंदीमुळे  
अप्पर जिल्हाचधकारी, पालघर याींनी नामींिूर केल्याने याबाबतची चेकशी 
करण्याची मागणी सिवींडी पवूय येर्ील लोकप्रतततनधीनी मा. ग्रामववकास राज्यमींत्री 
व मा.महसूल राज्यमींत्री याींच्याकड े माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
लेखी तनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ग्रामपींचायत कपासे येर्ील सदस्याींनी तयाींचे रािीनामे ग्रामसेवकाींकड े
ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी देऊनही सरपींच, कपासे याींनी स्वाक्षरी करण्यास 
नकार ददल्याने ग्रामसेवकाींनी  रे्रद्प्पणी  ग्ववकास अचधकारी, पींचायत 
ससमती, पालघर याींच्याकड े सादर करुनही कोणतीही काययवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणाींची चेकशी केली आहे काय व चेकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार चुकीची नोंद घेणाऱ्या तहससलदार, पालघर व 
गैरकारिार करणाऱ्या सरपींच, पालघर याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     ग्रामसेवक ग्रामपींचायत कपासे याींनी पींचायत ससमती, पालघर याींना 
कळववल्यानींतर पींचायत ससमती, पालघर याींनी सरपींच ग्रामपींचायत कपासे याींना 
स्वयींस्पष् खलुासा सादर करण्याबाबत कळववले आहे. अन्यर्ा, सरपींच 
याींच्याववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अचधतनयम ३९ (१) अन्वये कारवाईचा 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पत्र ददले आहे.   
(३) होय. 
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     अपर जिल्हाचधकारी, पालघर याींचा सदरचा तनणयय अधयन्यातयक स्वरुपाचा 
असून तहससलदार पालघर याींनी वापरलेल्या काययपध्दतीवर अवलींबून आहे. 
तहससलदार पालघर याींनी १९५८ चा कायदा िींग केलेला नाही ककीं वा एखादया 
पक्षकाराच्या बािूने आपला तनणयय िाणीव पुवयक ददलेला नाही तयामुळे 
तहससलदार पालघर याींच्याववरुध्द काययवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
सरपींच ग्रामपींचायत कपासे याींनी आपल्या कतयव्यात कसूर केली असल्यामुळे 
तयाींचेवर ३९ (१) अन्वये पींचायत ससमती पालघर याींचेमार्य त नो्ीस बिावण्यात 
आली आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

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

सारोळा (ता.जळगाांि) येथील ग्रामरोजगार सेिि ि गट  
वििास अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३८) *  ३९७७२   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सारोळा (ता.िळगाींव) येर्ील ग्रामरोिगार सेवक याींनी ग् ववकास अचधकारी 
याींनी मनरेगा योिनेतील कामाींचे ७ हिेरीप् तनरींक करणे, तयाचप्रमाणे बनाव् 
कागदपत्र ेतयार करुन अन्य तनधीचा परस्पर अपहार करणे आदद सींदिायत गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणताही कायायरींि आदेश नसताना उक्त योिनेतील कामे पूणय 
झाल्याचे दाखवून शासनाचा लाखो रुपयाींच्या तनधीचा अपहार केल्याच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामरोिगार सेवकाच्या हिेरीप्ावर सहया नसताना हिेरीप् न 
िरता सदावते याींनी लाखो रुपयाींचे हिेरीप् परस्पर मींिूर करुन शासनाच्या 
तनधीचा अपहार  केल्याप्रकरणी शासनाने सखोल चेकशी केली आहे काय व 
चेकशीअींती काय आढळून आले, 
(४) तदनुसार दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) प्रश्नात ७ हिेरीप् तनरींक केले असल्याचे नमूद आहे. 
तर्ावप, कामावर मींिूर उपजस्र्त नसल्याची तक्रार ग्रामरोिगार सेवकाने केली 
असल्याने प्रतयक्षात ६ हिेरीप् रद्द करण्यात आले हे खरे आहे. परींत ुकागदपत्र े
बनाव् नसून अपहार झालेला नाही. तर्ावप, याबाबत ग्राम रोिगार सेवकाने 
न्यायालयात वयैजक्तक तक्रार दाखल केल्याने पोलीस तनररक्षक याींचेमार्य त गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) याबाबत ग्राम रोिगार सेवकाने न्यायालयात वेयजक्तक तक्रार दाखल 
केल्याने पोलीस तनररक्षक याींचेमार्य त चेकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पाटथर (ता.देिगड, जज.ससांधदुगुच) येथील मगमाचे िहाळ येथे एिाजत्मि पािलोट 

योजनेतनू बाांधलेल्या बांधाऱ्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 
  

(३९) *  ४४५८६   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्र्र (ता.देवगड, जि.ससींधदुगुय) येर्ील मगमाचे वहाळ येरे् एकाजतमक 
पाणलो् योिनेतनू तालुका कृर्ी वविागामार्य त लाखो रुपये खचय करुन 
बाींधलेल्या ससमें् पक्का बींधाऱ्याचे काम अतयींत तनकृष् दिायचे झाल्याचे नकुतेच 
माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर बींधाऱ्याचे काम तनकृष् झाल्याने बींधाऱ्यात पाणी साचत नाही, तसेच 
बींधारा बाींधताना पारींपाररक पाण्याचा उदध्वस्त केल्याने पा्र्र गावाला होणारा 
नैसचगयक पाणी पुरवठा बींद झाला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनकृष् बींधाऱ्याच्या कामाची सखोल चेकशी व्हावी व पुन्हा 
नव्याने बींधारा बाींधण्यात यावा, अशी मागणी पा्र्र ग्रामस्र्ाींनी शासनाकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चेकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले, 
(५) तदनुसार यास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     याबाबत मेिे पा्र्र ग्रामपींचायतीने दद. २६.०१.२०१४ रोिीच्या ग्रामसिेत 
सदर कामाच्या तनकृष् गुणवततेबाबत ठराव केलेला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    पूवी सदर िागेवर कच्चा वळण बींधारा अजस्ततवात होता. तयामधनू 
वपण्याच्या पाण् याचा नैसचगयक पाणीपुरवठा होत होता. तो या बींधा-यामुळे बींद 
झाला. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
    याबाबत मेिे पा्र्र ग्रामपींचायतीने दद. २६.०१.२०१४ रोिीच्या ग्रामसिेत 
सदर कामाच्या गुणवततेबाबत ठराव केलेला आहे. सदरचा ठराव ग्रामपींचायतीने 
तयाचे पत्र दद.२९ माचय २०१५ अन्वये तालुका कृर्ी अचधकारी, देवगड याींना 
काययवाहीसाठी ददला आहे. 
(४) होय, तालुका कृर्ी अचधकारी देवगड याींनी सदर कामाचे समक्ष पहाणी केली 
असून सदर बींधारा सुजस्र्तीत असल्याचे व नैसचगयक पाणीपुरवठा स्त्रोत पुनिीवत 
करण्यासाठी या बींधा-याच्या खालील बािूस कच्चा वळण बींधारा बाींधण्याचे 
मागयदशयन तयाींनी स्र्ातनक ग्रामस्र्ाींना केले आहे. 
(५) ग्रामपींचायत पा्र्र याींनी कृर्ी वविागाकड ेमागणी केल्याप्रमाणे पारींपाररक 
पाण्याचा नैसचगयक स्त्रोत श्रमदानातून पुनिीवत केला असल्यामुळे या कामाबाबत 
सध्या सदर ग्रामपींचायतीची कोणतीही तक्रार नाही असे तयाींनी दद.९ माचय २०१६ 
च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 

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

ससांदखेडराजा (जज.बुलढािा) तालुक्यातील पाांगरी उगले येथील  
ससांचन तलािाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४०) *  ४९१८४   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ककनगाव रािा (जि.बलुढाणा) िुससींचन उपवविाग देऊळगाींव रािाअींतगयत  
पाींगरी उगले  (ता.ससींदखेडरािा) येर्ील ससींचन तलावात गैरव्यवहार झाल्याचे 
तक्रार ग्रामस्र्ाींनी नकुतीच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) उपरोक्त तलावाच्या ववशेर् दरुुस्तीचे े्ंडर ससींचन वविाग, जि.प. बुलढाणा 
याींनी माहे रे्ब्रवुारी, २०१४ मध्ये मतनर्ा कन्स्रक्शनला ददले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 

(३) असल्यास, उक्त काम नऊ मदहन्यात पूणय करावे, तसेच कामाची गुणवतता 
तपासण्यासाठी तत्रसदस्यीय ससमती नेमून काम सुरु असताना व पूणय झाल्यानींतर 
र्ो्ो काढयात यावे असे आदेश असताींनाही ठेकेदाराींनी सवय तनयम डावलून काम 
केल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर काम अींदािपत्रक “अ” प्रमाणे १८ लाख ९३ हिार ४०० 
रुपये व वकय ऑडयरप्रमाणे कामाची तनववदा ककीं मत पररसशष् “ब” नुसार १७ लाख 
७२ हिार ४५२ रुपये एवढी ठेवण्यात आली असताना सदर कामाची प्रतयक्ष 
पाहणी केली असता सदर काम र्क्त ८० हिाराींपययत करुन गैरव्यवहार केल्याचे 
तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(६) तदनुसार दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  होय.  
     माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये अशी तक्रार  जिल्हा पररर्द, बुलढाणा याींचेकड े
प्राप्त झाली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर कामास ददनाींक ७ माचय, २०१४ रोिी सुरूवात करून ददनाींक २५ 
नोव्हेंबर, २०१४ रोिी पूणय करण्यात आले. सदरचे दरुुस्तीचे काम सुरु करणे 
पुवीचे, काम सुरु असताींना व काम पूणय झाल्यानींतरचे सवय र्ो्ो काढण्यात आले 
आहेत. 
(४)  सदर दरुुस्तीचे काम अींदािपत्रकाप्रमाणे पूणय करण्यात आले असून कामावर 
प्रतयक्षात रुपये १७.१७ लक्ष एवढा  तनधी खचय झाला आहे. काम सुरू असताना 
काययकारी असियींता, ससींचन वविाग, जिल्हा पररर्द, बुलढाणा व उप  
वविागीय अचधकारी,  ससींचन उप वविाग, देउळगाींव रािा याींनी कामास वेळोवेळी 
िे्ी ददल्या असून गुणवततेबाबत खात्री करण्यात आली असून कामामध्ये  
गैरव्यवहार झाल्याचे ददसून आले नाही. 
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(५) सींबींधीत तक्रारदारास चेकशीसाठी मोक्यावर हिर रहाणेबाबत लेखी 
कळववण्यात आले होते. ठरल्यानुसार तक्रारदार व उप वविागीय अचधकारी, 
ससींचन उप वविाग देऊळगाींव रािा याींनी कामाची सींयुक्त पाहणी करुन 
तक्रारदारास अींदािपत्रकाची प्रत देवनू केलेल्या दरुुस्तीची मादहती देण्यात आली. 
तयानुसार तक्रारदाराने कामाची पाहणी झाल्यानींतर तयाींचे समाधान झाले 
असल्याबद्दल  काययकारी असियींता, ससींचन वविाग, जिल्हा  पररर्द, बुलढाणा 
याींना लेखी स्वरुपात कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील ऊसाचे उत्पादन पाण्याविना  
घटल्यामुळे शेतिऱ्याांचे झालेले आधथचि निुसान 

  

(४१) *  ४२२१७   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील सीना-माढा उपसा ससींचन योिना, कालवा, िीमा सीना 
िोड कालवा, िीमा काठ, सीना काठ यावरील ऊस वपके पाण्यावाचनू करपनू 
गेली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा  तयादरम्यान तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊस िळून िात असल्यामुळे ऊसाचे विन घ्ल्याने उतपन्नात 
प्रचींड घ् झाल्याने ऊस असूनही शेतकरी तोट्यात िात असल्याचे तनदशयनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त  प्रकरणी पाण्याचा व शेतकऱ्याींना आचर्यक नुकसान होऊ 
नये यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१)  अींशत: खरे आहे. 
    सन २०१५ मधील सोलापूर जिल््यातील पियन्यमान सरासरीच्या एकुण 
५३% झाले आहे. तसेच उिनी िलाशयात पाणीसाठा न झाल्याने पाण्याअिावी 
ऊस वाढीवर व उतपादकतेवर प्रततकूल पररणाम झाल्याचे ददसून आले आहे. 
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(२)  अींशत: खरे आहे. 
     ऊस वपक कापणी प्रयोग खरीप हींगाम सन २०१५-१६ मधील 
तनषकीं र्ायनसूार  सरासरी २० ्क्के उतपादनात घ् झाली आहे. 
(३) ऑक््ोबर २०१५ अखेर पयतं उिनी धरणात पुरेसा पाणीसाठा झाला 
नसल्याने ससींचनासाठी पाणी सोडण्यात आलेले नाही. सदर बाब ही नैसगीक आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
नाांदेड जजल्हयातील प्रिल्पाांमधून अिधैरीत्या पाण्याचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४२) *  ४२९७३   श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयातील दोन मोठे, नऊ मध्यम आखण ८० लघ ु प्रकल्प अशा 
एकूण ९१ प्रकल्पात सध् या र्क् त ८१.६४ दशलक्ष घनमी्र (१५.२३) ्क् के पाणी 
साठा उपलब् ध असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागील वर्ायच् या तुलनेत यींदाच् या वर्ी पाणीसाठा अींदािे 
तनम् म् याने कमी झाला असून हा पाणीसाठी वपण् याच् या पाण् यासाठी आखण 
िनावराींना वपण् यासाठी आरक्षण करण् यात आले आहे मात्र असे असले तरी काही 
दठकाणी अिनूही या पाण् याचा अवधैरीत या उपसा होत आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) या अवैध पाणी उपशावर कारवाई करण् याचे व गुन् हेही दाखल करण् याचे 
आदेश शासनाने ददले असूनही अदयापही गुन् हे नोंद करण् यात आलेले नाहीत, हे 
ही खरे आहे, 
(४) असल्यास,उक्त प्रकरणी शासनाने काय चेकशी केली व चेकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तयानरु्ींगाने शासनाने कोणती काययवाही  केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     नाींदेड जिल्हयातील ९१ प्रकल्पाींचा ३१ िानेवारी, २०१६ अखेरचा उपयकु्त 
पाणीसाठा ६०.५१ दलघमी (११.२८%) एवढा होता. 
(२) ी्ंचाईग्रस्त पररजस्र्ती असल्याने जिल्हाचधकारी नाींदेड याींनी आवश्यकतेनूसार 
पाणीसाठा आरक्षक्षत केला आहे.  तर्ावप िलाशयातील उपसा र्ाींबववण्याकररता 
जिल्हाचधकारी नाींदेड मार्य त पाण्याचा अवधैररतया उपसा रोखण्याकररता दक्षता 
पर्क नेमण्यात आले आहे. सदर उपसा करणाऱ्यावर कायदेशीर काययवाही 
करणेसाठी कमयचाऱ्याींना प्राचधकृत करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िऱ्हाड तालुक्यातील प्राथसमि आरोग्य िें द्रातील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४३) *  ४२५२३   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाि (िराड दक्षक्षि) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कऱ्हाड तालुक्यातील प्रार्समक आरोग्य कें द्रातील अनेक पदे ररक्त 
असल्यामुळे आरोग् य सेवेवर पररणाम होत असणे, उपलब् ध डॉक् ्र आखण 
कमयचाऱ् याींवर अततररक् त ताण येणे पींचायत ससमती मार्य त जिल् हा पररर्देस ररक् त 
पदाींसाठी सातत याने पाठपुरावा करुनही ररक् त पदे िरली गेली नसल् याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ च् या सुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ररक् त पदे िरण् याबाबत शासन स् तरावरुन कोणती काययवाही केली 
आहे अर्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही, 
     कराड तालुक्यामध्ये एकुण ११ प्रार्समक आरोग्य कें दे्र सुरु आहेत. सदर 
प्रार्समक आरोग्य कें द्राींमध्ये  वदैयकीय अचधकारी ग्-अ सींवगायची २२ पदे मींिूर 
असून तयापकैी २१ पदे िरलेली व १ पद ररक्त आहे. ग्-क सींवगायची एकूण 
१८५ पदे मींिूर असून तयापकैी १७७ पदे िरलेली व ८ पदे ररक्त आहेत. ग्-ड 
सींवगायची एकूण ५६ पदे मींिरू असून ३३ पदे िरलेली व २३ पदे ररक्त आहेत. 
उपलब्ध वदैयकीय अचधकारी व कमयचा-याींमार्य त रुग्णाींना आवश्यक रुग्णसेवा 
पुरववण्यात येत असून रुग्णसेवेवर पररणाम झालेला नाही. 
(२) वैदयकीय अचधकारी ग्-अ सींवगायची ररक्त पदे िरण्याची काययवाही सुरु 
आहे. ग्-क व ग्-ड सींवगायची ररक्त पदे िरण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
हहिरे (ता.ससन्नर, जज.नासशि) येथील लघ ुपाटबांधारे  

योजनेस प्रशासिीय मान्यता समळण्याबाबत 

(४४) *  ४५४७२   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (ससन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससन्नर (नासशक) तालुका कायमस्वरुपी दषुकाळी तालुका असल्याने येर्ील 
दहवरे येर्ील लघु पा्बींधारे योिनेस पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, पाणी परवानगी 
प्राप्त असल्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची मागणी स्र्ातनक 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तया सुमारास मा.िलसींपदा 
व िलसींधारण राज्यमींत्री याींचेकड ेलेखी पत्रादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाकडून कोणती काययवाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) योिनेचे सववस्तर सवेक्षण व अन्वेर्ण पूणय करण्यात आलेले असून पाणी 
उपलब्धता प्रमाणपत्रही प्राप्त झालेले आहे. प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे अींदािपत्रके 
व नकाश ेतयार करण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे गोळेगाि (प.ि.) (ता.लोहा, जज.नाांदेड) येथे सामाजजि 
िनीिरिाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  ४७००९   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मेिे गोळेगाव (प.क.) (ता.लोहा, जि.नाींदेड) येरे् सामाजिक वनीकरणाच्या 
कामात मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून सदर कामाचे हिेरीप्ावर 
लहान बालके व अपींग व्यजक्तीींची बोगस नावे असल्याचे व लागवड अचधकाऱ् याने 
तर दोन लहान बालकाींची नावे हिेरीप्ावर ्ाकून तयाींच्या नावे पैसे घेतल्याची 
बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास,  उक्त प्रकरणी शासनामार्य त चेकशी करण्यात आली आहे काय 
(३) असल्यास, चेकशीत काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने कोणती काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी िाग-१ मध्ये नमुद केलेली बाब तनदशयनास आली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खाांदेश्िर िसाहतीमधील (ता.पनिेल) बालग्राम  
आश्रमातील एिा बासलिेिर झालेला बलात्िार 

  

(४६) *  ४३५०२   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) पनवेल येर्ील खाींदेश्वर वसाहतीमधील बालग्राम आश्रमातील एका बासलकेवर 
याच आश्रमाचे तनयींत्रकाचे काम करणाऱ्या सहायक अचधक्षकाने माहे िानेवारी 
२०१६ मध्ये वारींवार बलातकार केल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत सहायक अचधक्षकावर बलातकार आखण बालक लैंचगक 
शोर्ण प्रततबींधक कायदयाींतगयत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणासींदिायत चेकशी करण्यात आली आहे काय 
असल्यास तयानरु्ींगाने दोर्ी व्यक्तीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, 
     जि.रायगड येर्ील बालग्राम या सींस्रे्तील एका प्रवेसशत मुलीने सींस्रे्चे 
अचधक्षक याींनी दद.१५.०१.२०१६ रोिी अततप्रसींग केल्याची तक्रार दद.१६.०१.२०१६ 
रोिी पोसलस स््ेशनमध्ये नोंदववलेली होती. तयावर दद.२९/१/२०१६ रोिी प्रर्मवगय 
न्यायदींडाचधकारी, पनवेल(मदहला) याींचे समोर बाल कल्याण ससमती सदस्य,बाल 
न्याय मींडळ सदस्य तसेच जिल्हा मदहला व बाल ववकास अचधकारी रायगड व 
मुलीची आई याींचे उपजस्र्तीत सदर मुलीचा पुरवणी िबाब नोंदववला असता सदर 
िबाबामध्ये ददलेली तक्रार ही खो्ी असून ती रागाच्या िरात ददली असल्याचे 
सींबींचधत मुलीने कबूल केले आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी सींस्रे्चे अचधक्षक श्री उततम घुगे व गहृमाता श्रीमती नादीरा 
शेख याींचेववरूध्द खाींदेश्वर पोलीस ठाणे पनवेल येरे् िा.द.वव कलम ३४२, 
३७६(C) ३५४, ५०६, ३४ R/W व  POCSO Act २०१२ (पॉक्सो ) अींतगयत कलम ५ 
(DNOP),६(DNOP) /१० नुसार गुन्हा नोंदववलेला असून FIR No.१३/२०१६ दद. 
१९/१/२०१६ असा आहे. तसेच सदयजस्र्तीत या दोघाींना बालग्राम महाराषर या 
सींस्रे्ने सेवेतून तनलींतबत केले असून तयाींना प्रर्मवगय न्यायदींडाचधकारी,पनवेल 
याींनी िामीन मींिूर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदरुख ग्रामपांचायतीने पयाचिरि सांतसुलत ग्राम समधृ्द योजनेतांगचत  
िस्तूांच्या ि रोपाांच्या खरेदीत िलेला गैरव्यिहार  

  

(४७) *  ५०२२७   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.शरददादा सोनाििे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) नाींदरुख ग्रामपींचायतीने सन २०१३ ते २०१६ या कालावधीत पयायवरण 
सींतसुलत ग्राम समधृ्द योिनेतींगयत वस्तूींच्या व रोपाींच्या खरेदीत ववदयमान 
सरपींच व ततकालीन ग्रामसेवक याींनी गैरव्यवहार केला असल्याची बाब माहे 
रे्ब्रवुारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चेकशी करण्यात आली आहे काय व चेकशीत 
काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणातील दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

पजश्चम महाराष्ट्रातील ससांचन योजनाांच्या िामाांना  
चालना देण्यासाठी स्ितांत्र धोरि राबविण्याबाबत 

  

(४८) *  ४४०६१   श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), 
श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उन्मेश 
पाटील (चाळीसगाि), श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मािळ), डॉ.सुजजत समिचेिर 
(हातििांगले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात सुरु असलेल्या ६०१ ससींचन प्रकल्पाींपकैी २२५ प्रकल्पाींची कामे 
िवळपास १५ वर्ायपासून सींर् गतीने सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींर्गतीने काम सुरु असल्याने तयावर तनयोिनापेक्षा सुमारे ६० 
हिार को्ी रुपयाींचा अततररक्त खचय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पजश्चम महाराषरातील ससींचन योिनाींची कामे अदयापही बींद 
असून या ससींचन योिनाींच्या कामाींना चालना देण्यासाठी स्वतींत्र धोरण 
राबववण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ससींचना प्रकल्प तातडीने पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. सदय:जस्र्तीत राज्यात ४०३ प्रकल्प 
बाींधकामाधीन असून िूसींपादन, पुनवयसन, वनिसमन व प्रकल्पग्रस्ताींचा ववरोध 
इतयादी अडचणी दरू करुन उपलब्ध तनधीतून प्रकल्पाींची कामे करण्यात येत 
आहेत. 
(२) ववववध अडचणीींमुळे प्रकल्प पूणयतवास झालेल्या ववलींबामुळे प्रकल्पावरील 
खचायत वाढ झाली आहे. 
(३) पजश्चम महाराषरातील प्रकल्पाींची िी कामे बींद आहेत ती प्रामुख्याने 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामुळे बींद आहेत. उवयररत प्रकल्पाींची कामे उपलब्ध 
तनधीतून सुरु आहेत. 
     राज्यातील प्रकल्पाींसाठी ववततीय सींस्र्ाींकडून ददघय मुदतीचे अर्यसहाय्य घेणे 
ववचाराधीन  आहे. 
(४) पा्बींधारे प्रकल्पाींचे दातयतव मोठे असल्याने प्रकल्प पूणयतवाच्या कोणतया 
्प्प्यावर आहे याबाबतचा आढावा घेऊन प्रार्म्य क्रमानुसार आचर्यक गुींतवणकू 
करण्याचे धोरण जस्वकारले आहे. तयानसुार अमरावती प्रदेशातील अनशेुर् तनमूयलन 
काययक्रमातील सवय प्रकल्प व पढुील ३ वर्ायत ससींचनाचा लाि शतेक-याींना समळू 
शकेल अशा अन्य जिल्हयातील प्रकल्पाींना प्राधान्य देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे जजल््यातील लिासा येथील पािी िरसगाि धरिात सोडण्याबाबत 

(४९) *  ५०४८४   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) पुणे जिल््यातील खडकवासला, पानशते, वरसगाव व ्ेमघर या धरणाींचा 
पाणीसाठी अतयल्प झाला असून सवय धरणात एकूण १० ्ीएमसी पाणी साठा 
माहे िानेवारी, २०१६ पयतं सशल्लक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील पाणीपुरवठा योिनाींसाठी खडकवासला 
धरणातील एक ्ीएमसी पाणी न घेता लवासाबरोबर झालेल्या करारानुसार, 
तयाींच्या धरणामधील पाणी वरसगाव धरणात सोडण्यात यावे अशी मागणी 
सामाजिक सींघ्नाींनी  ददनाींक १३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तयासुमारास 
जिल्हाचधकारी, पुणे याींना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त करारानुसार तेर्ील पाणी वरसगाव धरणात सोडण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     िानेवारी, २०१६ अखेर १०.९३ ्ी.एम.सी. इतका पाणीसाठा होता. 
(२) नाही. 
(३) लवासा येर्ील गडले बींधाऱ्यातील पुणय पाणीसाठा वरसगाींव धरणामध्ये 
सोडण्यात आले आहे. दासवे बींधाऱ्यातील पाणी आवश्यकतेनुसार सोडणे तनयोजित 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

माांडिी (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथील उपसरपांच ि ग्रामसेिि याांनी 
सरपांचाांच्या खोट्या स्िाक्षऱ्या िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

(५०) *  ५१४४२   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माींडवी (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येर्ील उपसरपींच व ग्रामसेवकाींनी सरपींचाची 
खो्ी स्वाक्षरी करुन देशी दारुच्या दकुानास सींमती ददल्याची तक्रार सरपींच व 
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ग्रामपींचायत सदस्य व स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
तयादरम्यान जिल्हाचधकारी व मुख्य काययकारी अचधकारी याींचेकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच खोट्या ठरावादवारे ग्रामपींचायतीच्या मालकीचे गाळे वा्प सुध्दा 
उपसरपींचाींनी स्वत:च्या मुलाच्या नावे करुन घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चेकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, शासनाने दोर्ी ग्रामसेवक व उपसरपींचावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  होय. 
(२) नाही. 
(३) या प्रकरणी केलेल्या चेकशीनुसार माींडवी ग्रामपींचायतीची  मोकळी असलेली  
िागा मालमतता क्र.२३, ग्रामपींचायतीने  दद.२२.१२.२०१३   रोिीच्या माससक 
सिेमध्ये ठराव क्र.८ नुसार  सात ग्रामस्र्ाींना तीन वर्ांसाठी प्रतत मदहना 
रू.४००/- याप्रमाणे िाडतेततवावर मींिूर केली आहे. सदर सात ग्रामस्र्ाींमध्ये 
उपसरपींचाच्या मुलाचा समावेश आहे. या सातपकैी प्रतयक्षात ५ िणाींनी 
करारनामा केला आहे. सदरील प्रस्ताव मींिूरीसाठी नाींदेड जिल्हा पररर्देच्या मुख्य 
काययकारी अचधकारी याींच्याकड े कायोततर मींिूरीसाठी पाठववण्यात आला आहे. 
तसेच मदयववक्री अनुज्ञप्ती परवान्यासाठी ग्रामपींचायतीने ठरावादवारे मींिूरी 
ददलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
साांगोला (जज. सोलापूर) तालुक्यात ग्रामीि प्रिल्पाांतगचत अांगििाडयाांना हदला 

जािाऱ्या शालेय पोषि आहाराची विक्री होत असल्याबाबत 

(५१) *  ४०८७८   श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल्हयातील साींगोला तालुक्यात ग्रामीण प्रकल्पाींतगयत 
अींगणवाडयाींना ददला िाणारा शालेय पोर्ण आहार गणेशवाडी (ता.मींगळवेढा) येरे् 
ववक्री करीत असताना तेर्ील ग्रामस्र्ाींनी ददनाींक १३ डडसेंबर २०१५ रोिी वा 
तयासुमारास पकडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तयाच सुमारास तेर्ील ग्रामस्र्ाींनी मींगळवेढा 
पोसलसाींत र्सवणकू व ववश्वासघात केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय, चेकशीत काय 
आढळून आले व चेकशीअींती सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अशींत: खरे आहे. 
(२) व (३) बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी, साींगोला याींनी दद.११ डडसेंबर, २०१५ 
रोिी पोसलस स््ेशन मींगळवेढा येरे् उपजस्र्त राहून चेकशी केली असता 
शारदादेवी मदहला बचत ग्ामार्य त प्रकल्पातील अींगणवाडयाींना घरपोच आहाराचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्याचे तनदशयनास आले आहे. सदर आहार उतपादन 
कें द्रातनू रे्् अींगणवाडयाींना पुरववण्यात आल्यानींतर उवयररत आहार वाहनचालक 
याींनी उतपादन कें द्रात िमा न करता मेिे गणेशवाडी ता.मींगळवेढा येरे् परस्पर 
अनचधकृतपणे ववक्रीस नेला असल्याचे ददसून आले. तयामुळे व्यवस्र्ापक, 
शारदादेवी मदहला बचत ग्, कडलास, ता.साींगोला याींनी सींबींचधत वाहनचालक 
याींचेववरुध्द पोलीस स््ेशन मींगळवेढा येरे् कर्यायद दाखल केली असून 
तयाींचेववरुध्द र्ेिदारी स्वरुपाची कारवाई झालेली आहे. यासींबींधी पोलीस तपास 
चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

घाटांजी (जज.यितमाळ) िनपररक्षेत्र येथील इांजाळा जांगलात  
सागिान िकृ्ष आरीने तोडल्याबाबत 

(५२) *  ४६५५९   श्री.राज ु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) वनपररक्षेत्र येर्ील इींिाळा िींगलात मोठ्या प्रमाणावर 
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सागवान वकृ्षाींची आरीने तोड झाल्याचे ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा तया 
सुमारास तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणापासून वनोपि तपासणी नाका केवळ १०० ते १५० 
सम्र अींतरावर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चेकशी करण्यात आली आहे काय चेकशीनुसार 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) एर्डीसीएम सलसम्ेडच्या यवतमाळ वन प्रकल्प 
वविागातील कक्ष क्र.२२७ इींिाळा ता.घा ी्ंिी येरे् ददनाींक २५ ऑक््ोबर २०१५ 
रोिी १२ सागवान वकृ्षाची आरीने तोड झाल्याचे आढळले आहे. 
(२) घ्नास्र्ळाचे कक्ष क्र.२२७ या दठकाणापासून पाींढरकवडा वनवविागाचे 
इींिाळा वनोपि नाका १ ककमी अींतरावर आहे. 
(३) अवधै तोड करणारे पळुन गेलेले आरोपीचा शोध लागलेला नाही. अवैध वकृ्ष 
तोड आढळल्यानींतर लगेच चेकशी करण्यात आली. आरोपीींचा शोध घेण्याची 
काययवाही करण्यात आली. तर्ावप पळून गेलेले आरोपीींचा शोध लागला नाही. 
(४) ववलींब नाही. 

----------------- 
  
औषधाांच्या अपऱु्या पुरिठ्यामुळे राज्यात क्षय रुग्िाांचे प्रमाि िाढत असल्याबाबत 
  

(५३) *  ३९९८१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.लक्ष्मि जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्षय रुग्णासाठी राषरीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमानसुार आठवड्यातनू काही 
ददवस घ्यावी लागणारी और्धे ही रुग्णाींना दररोि देण्याचा तनणयय होऊनही 
और्धाींच्या अपूऱ्या पुरवठ्यामुळे राज्यातील रुग्णाींना ही और्धे दररोि समळत 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ९ मदहन्यात क्षय रोगाची लागण राज्यातील १ लाखाहून 
अचधक लोकाींना झाल्याची मादहती शासनाच्या माहे डडसेंबर, २०१५ च्या 
अहवालात नमूद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, क्षय रुग्णावर उपचार करणाऱ्या मुींबईतील ववववध शासकीय 
रुग्णालयातील ५१ सरकारी डॉक््राींना क्षय रोगाची लागण झाल्याची मादहती 
माडयच्या अध्यक्षाींनी ददली,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्षयरोगासाठी वापरल्या िाणाऱ्या सेकीं डलाइन और्धाींची कमतरता, 
सदर और्धे महाग असल्याने, खािगी मेडडकल मधनू ववकत घेणे रुग्णाींना शक्य 
नसल्याने तसेच प्रतयेक रुग्णाींकड े वैयजक्तक स्तरावर लक्ष देण्याची क्षमता 
शासकीय यींत्रणेकड े नसल्याने रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अचधक चेकशी केली आहे काय चेकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार या प्रकरणी कोणती प्रततबींधातमक उपाययोिना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सािांत : (१)  हे खरे नाही. 
(२) राज्यात माहे िानेवारी २०१५ ते माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर १,३०,९१० 
क्षयरुग्ण आढळून आले असून सदरची मादहती शासनास सादर केलेल्या 
अहवालात नमूद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे. 
(३) मुींबईतील ववववध शासकीय रुग्णालयातील क्षय रुग्णावर उपचार करणाऱ्या 
१९ सरकारी डॉक््राींना क्षय रोगाची लागण झालेली असून सदर डॉक््राींना 
क्षयरोगाचा उपचार सुरु आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) राज्यात सुधारीत राषरीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमाची प्रिावीपणे 
अींमलबिावणी करण्यासाठी ४३५ क्षयरोग उपचार पर्के व १४५२ सूक्ष्मदशी कें दे्र 
स्र्ापन करण्यात आली आहेत. क्षय रुग्णाींना मोर्त डॉ्स ् उपचार देण्यासाठी 
३६,९२५ डॉ् प्रोव्हायडसय काययरत आहेत. या काययक्रमाींतगयत कें द्रशासनाने करार 
तततवावर २१९३ कमयचारी मींिूर केलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सीपीआरमधील (जज.िोल् हापूर) ऑथोपेडडि विभागातील  
मसशन विनािापर पडून असल्याबाबत 

(५४) *  ४२९८६   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
िैयायिीय सशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सीपीआरमधील (जि.कोल् हापूर) ऑर्ोपेडडक वविागातील साडदेहा लाख 
रुपयाींची मसशन गेली तीन वर्ायपासून धळुखात पडून असल्याचे नुकतेच माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मसशनच्या दरुुस्तीसाठी ववलींब लागण्याची कारणे काय 
आहेत,       
(३) असल्यास, ऑर्ोपेडडक वविागातील ववनावापर पडून असलेली मशीन वापरात 
घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात वा येत आहे ? 

 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदय:जस्र्तीत मशीन काययरत आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िासशम जजल््यातील ८८ लघपु्रिल्पाांची देखभाल दरुुस्ती ि िॅनाल्स 
दरुुस्तीसाठी ननधी समळण्याबाबत 

(५५) *  ४९८२६   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे 
(लातूर ग्रामीि), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम पा्बींधारे मींडळाींतगयत येणाऱ्या जिल््यातील ८८ लघपु्रकल्पाींची 
देखिाल, दरुुस्ती व कालव्याच्या दरुुस्तीकररता अतयल्प तनधी समळत 
असल् यामुळे सवयच प्रकल्पावरील कालवे नामशेर् होण्याच्या मागायवर आहेत, 
तयामुळे तयाचा पाणी ववतरण प्रणालीवर ववपरीत पररणाम झाला असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्ील सोनल व एकबुिी या मध्यम प्रकल्पासाठी  शासनाकडून  
तनधी समळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्प व कालव्याच्या दरुुस्तीसाठी आवश्यक तनधी 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन :  (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     वासशम पा्बींधारे मींडळाअींतगयत ८८ प्रकल्प पुणय झालेले असून तयामध्ये २ 
मध्यम, ६३ ल.पा.योिना आखण २३ ल.पा.(सींग्राहक) योिना आहेत. कालवा 
प्रणाली असलेल्या २ मध्यम व ६३ ल.पा.प्रकल्पाींचे कालवे नामशेर् होण्याच्या 
मागायवर आहेत अशी वस्तजुस्र्ती नाही. प्रततवर्ी प्रकल्पाची देखिाल दरुुस्तीची 
कामे तनयसमतपणे करणे आवश्यक असते.  तयानसुार तनधी उपलब्धतेनुसार 
प्राधान्यक्रम ठरवनू या प्रकल्पाींची दरुूस्ती कामे करण्यात येतात. मात्र काही 
प्रकल्पाींचे कालवे र्ार िनेु असल्यामुळे प्रकल्पाींच्या पाणी ववतरणप्रणालीवर 
अशींत: पररणाम होतो. ही वस्तुजस् र्ती आहे. 
(२) शासनाच्या प्रचसलत मापदींडानुसार तनयसमत देखिाल दरुूस्तीसाठी तनधी 
देण्यात येतो. तयानुसार सोनल व एकबुिी प्रकल्पाला तनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खोपी-वप ांपळिाडी धरिातील पािी शेतिऱ्याांना शतेीसाठी देण्याबाबत 
  

(५६) *  ५१४५०   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोपी- वपींपळवाडी धरणाच्या कामावर सुमारे ९० को्ी रुपये खचय होऊनही 
शेतकऱ्याींना शेतीसाठी पाणी देण्याबाबत प्रशासन दलुयक्ष करीत असल्याच्या 
तनरे्धार्य सातगाव िागातील ग्रामस्र्ाींनी ददनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
तया सुमारास उपोर्ण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरापासून २५ ककमी अींतरावर असलेल्या डुबी नदीवर १९८३ 
मध्ये धरण बाींधण्यात आले मात्र ३५ वरे् झाली तरी काम सुरुच असून डाव्या व 
उिव्या कालव्याींतगयत येणारी िमीन अदयापही ओसलताखाली आली नसल्याने व 
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खोपी, कुीं िाड, सिले, सशरगाव, ततसींगी, कुळवींडी, वविहार या ७ गावाींना अदयापही 
पाणीवा्प झाले नसल्यामुळे ग्रामस्र् सींतप्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या गावाींतील लोकाींना वपण्यासाठी व शेतीला पाणीपुरवठा तातकाळ  
होण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  खोपी वपींपळवाडी प्रकल्पावर माहे २/१६ अखेर एकूण 
रु.७५.५२ को्ी इतका खचय झालेला आहे. सातगाव ग्रामस्र् २६ िानेवारी १६ 
रोिी उपोर्णास बसणार होते. तर्ावप तयाींच्या शींकाींचे क्षेत्रीय स्तरावर तनरसन 
झाल्याने उपोर्णास बसले नाही. 
(२) वप ींपळवाडी धरणाचे काम २००४ मध्ये पूणय झाले आहे. डावा कालवा ९ 
कक.मी. व ववतररका ११ कक.मी. आहे. उिवा कालवा व तयावरील ववतररकेचे काम 
पूणय आहे. डावा कालवा पूणय आहे. तर्ावप डाव्या ववतररकेचे काम प्रगतीत आहे. 
     पूणय झालेल्या कालव्यातून ससींचनासाठी पाणी सोडण्यात आले असता 
कालव्याच्या काही िागातून पाझर सुरु झाल्याने ग्रामस्र्ाींच्या तक्रारी नुसार पाणी 
पुरवठा बींद करण्यात आला. 
(३) सदर ग्रामस्र्ाींकडून वपण्यासाठी पाणी मागणी आलेली नाही. शतेीसाठी पाणी 
पुरवठा करण्यासाठी कालव्याची सार् सर्ाई करणे व गाळ काढणेचे काम 
वविागाच्या याींतत्रकी सींघ्नेमार्य त  प्रगतीत आहे. या व्यततरीक्त कोकण 
प्रदेशातील िसमतनच्या सजच्िद्र िुस्तरामुळे ससींचनासाठी सोडलेल्या पाण्यामुळे 
कालव्यातून होणा-या पाझराचा प्रततबींध करणेसाठी आवश्यक उपाययोिना 
करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर काययवाही सूरू आहे. 
(४) प्रश्न उदिवत नाही. 

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

भांडारा जजल््यात बालमजूरी विरोधी िाययायाची अांमलबजाििी 
जजल्हा प्रशासनािडून योग्यप्रिारे होत नसल्याबाबत 

(५७) *  ४५१७३   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), 
श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) िींडारा जिल््यात तनरतनराळ्या व्यवसायात बालमिुराींचा सरायस वापर 
करण्यात येत असून बालमिूरी ववरोधी कायदयाची अींमलबिावणी जिल्हा 
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प्रशासनाकडून योग्यप्रकारे होत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बालमिुरी ववरोधी कायदयाची प्रिावी अींमलबिावणी होण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने राज्यात कोणती मोहीम राबववली आहे, 
(३)  असल्यास, तसे तनदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.      
(२) राज्यात बालमिुरी ववरोधी कायदयाची प्रिावी अींमलबिावणी होण्याच्या 
दृष्ीने जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदलाची स्र्ापना करण्यात आली 
असून तयाींच्या मार्य त धाडसत्राींचे आयोिन करण्यात येते. सन २०१३ ते सन 
२०१५ या कालावधीत एकूण ३०५ धाडसत्राींचे आयोिन करण्यात येऊन ११२८ 
इतक्या बाल कामगाराींची सु्का करण्यात आलेली आहे. 
     िींडारा जिल्हयात सन २०१४ ते रे्ब्रुवारी २०१६ पयतं १०३ आस्र्ापनाींना 
िे्ी देण्यात आलेल्या असून सदर िे्ीमध्ये १४ वर्ांखालील एकही बालक काम 
करताना आढळून आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गिशी (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) येथील गायरान जसमनीमध्ये  
अनतक्रमि िरुन शतेतळे बाांधल्याबाबत 

(५८) *  ४६७१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५३५२ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गवशी (ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर) येर्ील गायरान िसमनीमध्ये श्री.सिेराव 
पा्ील याींनी अततक्रमण करुन शतेतळे बाींधले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृर्ी वविागाने सदरील शेततळ्याला मींिूरी देऊन शासनाच्या 
लाखो रुपयाींचा गैरवापर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततकालीन तालुका कृर्ी अचधकारी, मींडळ कृर्ी सेवक याींच्यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणाची चेकशी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दमिगांगा वपांजाळ राष्ट्रीय नदी जोड प्रिल्पाबाबत 

(५९) *  ४०९२७   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयदत्त 
क्षीरसागर (बीड), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), 
प्रा. िषाच गायििाड (धारािी) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०६७२ ला हदनाांि ७ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दमणगींगा वपींिाळ राषरीय नदी िोड प्रकल्पाचा सामींिस्य करार अींततम 
करण्यासाठी महाराषर शासनाने ददनाींक १७ एवप्रल २०१५ रोिी वा तयासुमारास 
कें द्र शासनास सींमती ददल्याची तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) महाराषर-गुिरात सीमेवरील दमणगींगा व पार खोऱ्याच्या पाणलो् क्षेत्रातील 
सींपूणय पाण्यावर महाराषराचा हक्क अबाचधत राहण्यासाठी लोकप्रतततनधीींनी माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान काही सूचना केलेल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच लोकप्रतततनधीींच्या सुचनाींबाबत काययवाही केल्यासशवाय दमणगींगा 
वपींिाळ सामींिस्य करार अींततम केला िावू नये तसेच दमणगींगा आखण पार 
खोऱ्यातील महाराषराच्या हद्दीतील पाण्याचा सुधाररत अ्यास करुन सुधारीत 
पाणी उपलब्धता तनजश्चत करण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑगस्् व 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न िाग (१), (२) व (३) बाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.  महाराषरास दमणगींगा-वप ींिाळ नदीिोड योिना 
राबवण्यात स्वारस्य आहे.  या योिनेच्या सामींिस्य कराराचा मसुदा तयार 
करणेत यावा असे िलसींसाधन मींत्रालयास व राषरीय िलववकास असिकरणास 
कळववले होते. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) राषरीय िल ववकास असिकरणाने दमणगींगा वपींिाळ व नार-पार-तापी-नमयदा 
या दोन्ही नदी िोड योिनाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केलेले आहेत. 
दमणगींगा वपींिाळ योिनेच्या प्रकल्प अहवालाची िाननी करुन तयावरील 
असिप्राय राषरीय िल ववकास असिकरणास ददनाींक २३/०४/२०१५ रोिी पाठववले 
आहेत. नार-पार-तापी-नमयदा योिनेचा प्रकल्प अहवाल ददनाींक ०२/०९/२०१५ रोिी 
प्राप्त झाला असून तयाची िाननी झाली आहे. या नदी खो-यातील ववववध 
प्रवगायची पाणी मागणी ववचारात घेऊन िलतनयोिनाबाबतचा धोरणातमक तनणयय 
लवकर घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील बालगहृातील ि ननररक्षिगहृातील िमचचाऱ्याांना  
माहे जुलै, २०१५ पासून िेतन न समळाल्याबाबत 

(६०) *  ४३६४२   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.रािाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. नरहरी 
णझरिाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला बालववकास अींतगयत राज्याच्या मदहला व बालववकास वविागामार्य त 
राज्यात चालववल्या िाणाऱ्या ४४ बालगहृातील/तनररक्षणगहृातील कमयचाऱ्याींना माहे 
िुलै, २०१५ पासून वेतन समळाले नसल्याची बाब िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८ मदहन्याींपासून वेतन समळाले नसल्याने या कमयचाऱ्याींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या कमयचाऱ्याींची ८ मदहन्याचे र्कीत वेतन, कमयचाऱ्याींना 
शासकीय दिाय, दरमहा सेवार्य अर्वा बी.डी.एस.मार्य त वेतन व िववषयतनवायह 
तनधीची रक्कम िरण्याच्या मागणीसाठी ददनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी 
साींगली जिल्हाचधकारी कायायलयासमोर उपोर्ण केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कमयचाऱ्याींच्या या मागण्याींनुसार काय काययवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर स्वयींसेवी तनरीक्षणगहृाींना वेळोवेळी अनुदान अदा करण्यात आले असून 
चालू आचर्यक वर्ायत माहे नोव्हेंबर, २०१५ पयतं रू.५.६७ को्ी  इतके अनुदान 
अदा करण्यात आले असून दद.०३.०२.२०१६ रोिी रू.४.१५ को्ी एवढे अनदुान 
असे एकूण रू.९.८२ को्ी अनुदान उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. 
(३) उपोर्ण करण्याबाबत पूवयसुचना समळाली होती. मात्र ववनींतीनींतर उपोर्ण 
मागे घेण्यात आले आहे. 
(४) स्वयींसेवी सींस्र्ामार्य त चालववण्यात येणाऱ्या तनरीक्षणगहृातील कमयचाऱ्याींचे 
र्ककत असलेले वेतन देण्याबाबत प्रश्न िाग २ मध्ये स्पष् करण्यात आलेनुसार 
काययवाही करण्यात आलेली आहे. तनरीक्षणगहृातील कमयचारी हे स्वयींसेवी सींस्र्ाींचे 
कमयचारी आहे.या कमयचाऱ्याींच्या वेतनासाठी  शासनाकडून १०० ्क्के तनधी 
सहाय्यक अनदुानाच्या स्वरूपात ववतरीत करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुिे जजल् ्यात आहदिासी भागात जजल् हा पररषद ि सािचजननि बाांधिाम 
विभागामार्च त िरण्यात आलेली िामे ननिृष्ट्ट दजाचची असल्याबाबत 

(६१) *  ४७१५५   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :  हदनाांि 
८ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४३ मधील प्रश्न क्रमाांि ९७०५ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् ्यात आददवासी िागात जिल् हा पररर्द व सावयितनक बाींधकाम 
वविागामार्य त करण्यात आलेल्या कामाींमध्ये ९२ कामे तनकृष् दिायची असल्याचा 
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अहवाल पुणे असियाींतत्रकी महाववदयालय आखण गोखले इींजस््ट्यू्  याींनी माहे 
िानेवारी, २०१६ वा तया दरम्यान शासनास ददला असून तनकृष् काम करणाऱ्या 
ठेकेदार व सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचे आदेश मा.पालकमींत्री, पुणे 
याींनी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.पालकमींत्री, पुणे याींनी ददलेल्या आदेशानुसार तनकृष् काम 
करणाऱ्या अचधकाऱ्यावर व ठेकेदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ते (३)  हे खरे नाही, 
     सन २०११-१२ व २०१२-१३  या वर्ायमध्ये पूणय झालेल्या ९२ कामाींच्या 
तपासणीकरीता मा.पालकमींत्री, पुणे याींच्या आदेशान्वये जिल्हाचधकारी याींनी 
तयाींच्याकडील ददनाींक २६.५.२०१४ च्या पत्रान्वये जिल्हा पररर्देकडील गोखले 
इींजस््ट्यु्ला आदेश देण्यात आले होते. 
     गोखले इींजस््ट्यु् च्या तपासणी अहवालामध्ये ९२ कामाींपैकी १७ रस्तयाींच्या 
पषृठिागाला िादा प्रमाणात खड्ड े पडल्याचे नमूद केले आहे. तयास अनुसरुन 
सींबींधीत एिन्सीला सदर १७ रस्तयाींची दरुुस्ती करुन देण्याबाबत जिल्हा 
पररर्देमार्य त नो्ीसा बिावण्यात आलेल्या आहेत. तसेच तयाींच्या कामापो्ी 
असणारे सुरक्षा ठेव व अनामत रक्कम प्रलींतबत ठेवण्यात आलेले आहेत. 
     ९२ कामाींमध्ये सावयितनक बाींधकाम वविागाकडील रस्तयाींचा समावेश नाही. 

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

साजेगाांि वपांप्री (ख.ु) (ता.दारव्हा, जज.यितमाळ) गट ग्रामपांचायत  
येथे विहीरीांच्या िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

(६२) *  ४७७७९   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सािेगाव वपींप्री (ख.ु) (ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ) येर्ील ग् ग्रामपींचायत येरे् 
सन २०१३-२०१४ मध्ये महाराषर राज्य ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतींगयत १३ 
ससींचन ववहीरीींचे लक्षाींक प्राप्त होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात ततकालीन सचचव, सरपींच याींनी पींचायत 
ससमतीच्या महाराषर राज्य ग्रामीण रोिगार हमी योिनेचे साहयक काययक्रम 
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अचधकारी, कीं त्रा्ी ताींतत्रक कृर्ी अचधकारी, शा.अ. बाींधकाम व ततकालीन 
ग्ववकास अचधकारी याींच्याशी सींगनमत करून ससींचन ववहीरीचे लक्षाींक नसताींना 
१३ ससींचन ववहीरीचे आचर्यक देवाण घेवाण करून तनयमबाहय वा्प केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततकालीन सरपींच,सचचव याींनी अततररक्त १३ ववहीरीींचे 
तनयमबा्य लक्षाींक वा्प केल्याची तक्रार श्रीमती मींिु दहतेश राठोड उपसरपींच, 
ग्रामपींचायत सािेगाींव याींनी ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१५ रोिी मुख्य काययकारी 
अचधकारी, जिल्हा पररर्द, यवतमाळ तर्ा वव.तहससलदार, दारव्हा याींना केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत मुख्य काययकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्द, 
यवतमाळ याींनी तातकाळ दखल घेवनू चेकशीचे आदेश देवनू अदयापपयतं 
कोणतयाही प्रकारची चेकशी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ग् ग्रामपींचायतीला िूिल सवेक्षण वविागाने ददलेल्या 
सुत्रानुसार ४२ ववदहरीींचा लक्षाींक तनजश्चत होतो. सन २०१३-१४ या वर्ायकररता 
ववदहरीच्या कामाचा शेल्र् तयार करण्याकररता पींचायत ससमती दारव्हा कडून 
ग्रामपींचायतीला १३ ववदहरीींच्या शेल्र्बाबत सूचना देण्यात आल्या होतया.    
(२) लािाथ्यांना प्रशासकीय मान्यता देताना ववदहत अ्ी शतींचे पालन करण्यात 
आले नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी पींचायत ससमती स्तरावरुन चेकशी करण्यात आली आहे. 
(५) सदर प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या ततकालीन ग्ववकास अचधकारी तर्ा कृर्ी 
अचधकारी, ततकालीन ग्रामसेवक याींचेवर सशस्तिींग ववर्यक कारवाई करण्यात 
येत आहे. सींबींचधत सहायक काययक्रम अचधकारी याींचेवर मग्रारोहयो अचधतनयम 
२००५ नुसार कारवाई करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ननगडोली (ता.खोपोली, जज.रायगड) गािानजीि असलेल्या 
जुना र्रशी पुलाची झालेली दरुिस्था 

(६३) *  ४४६६०   श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तनगडोली (ता.खोपोली, जि.रायगड) गावानिीक असलेल्या िनु्या र्रशी 
पुलाची अवस् र्ा ददवसेंददवस अत यींत तबक् झाल्यामुळे या मागायवरुन प्रवास 
करताना ववदयाथ् यांना व नागररकाींना िीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तेर्ील स् र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी सावयितनक बाींधकाम 
वविाग, असलबाग तसेच शासनाकड े गेली दोन वर्ायपासून सतत दरुुस् तीबाबत 
मागणी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(३)  असल् यास, या पुलाची दरुुस् ती न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, प्रश् न िाग (१) मधील पुलाची दरुुस् ती केव् हा तातडीने करण् यात 
येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ते (४) प्रश्नाींककत पलू हा खोपोली तालुक्यात नसून 
खालापूर तालुक्यात आहे. प्रश्नाींककत िनु्या पुलाची उींची कमी असल्याने 
पावसाळ्यात या पुलावरुन पाणी िात असल्याने वहातकु करणे गैरसोईचे होते. 
सदयजस्र्तीत िुन्या पुलावरुन वहातकु चालू आहे. तसेच या िनु्या पुलाशेिारी 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगयत नवीन पुलाचे काम मींिूर असून, काम 
प्रगतीत असल्याने िनु्या पुलाची दरुुस्ती  करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दहीगाि (ता.पाचोरा, जज.जळगाि) धरिातील गाळ िाढण्याबाबत 

(६४) *  ४८४५५   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहीगाव (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) धरण  कोरड ेपडल्याने नींद्रासह, मादहिी, 
कुरींगी, लासगाव, िातखेडा, हनुमींतखेड,े वप ींप्री, ददहगाव सह १० ते १२ गावाींना १५ 
ददवसाआड सुद्धा पाणी समळत नसून माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच उक्त धरणातील गाळ गेल्या अनेक वर्ायपासून काढण्यात न आल्याने 
पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू धरणातील गाळ काढण्याकररता तेर्ील ग्रामस्र्ाींनी व 
लोकप्रतततनधीींनी सींबचधत अचधकाऱ्याकड े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनस्तरावर कोणती काययवाही सुरु आहे वा करण्यात आली 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?        
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे.    
(२) चगरणा प्रकल्पाींतगयत दहीगाींव हा चगरणा धरणाच्या खालील बािूस १३२ 
ककमी अींतरावर उन्नयी बींधारा असून तयाची क्षमता ४३ दलघफ़ू आहे. 
बींधाऱ् यातील गाळाचे सवेक्षण अदयाप केलेले नाही. 
(३) व (४) ददहगाव बींधाऱ्यातील गाळ काढण्यासींबधी  स्र्ातनक शतेकऱ्याींनी 
सींबचधत क्षेतत्रय अचधकाऱ्याींकड े मागणी केलेली आहे. मागणी नुसार तयाींना 
परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय िुष्ट्ठरोग ननयांत्रि योजना गािपातळीिर सांथ गतीने  
राबविण्यामुळे िुष्ट्ठरोगाचे प्रमािे िाढत असल्याबाबत 

(६५) *  ४८४२६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), 
अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुषठरोगाींचा रै्लाव कमी झाल्यानींतरही गेल्या १० वर्ायत कुषठ 
रोगाचे रुग्ण सापडत असून सन २००९ पासून लहान मुलाींमध्ये कुषठरोगाची 
सींख्या वाढत असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय कुषठरोग तनयींत्रण योिना गावपातळीवर सींर् गतीने 
राबववल्यामुळे कुषठ रोग्याींचे प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, लहान मुलाींमधील कुषठरोगाची वाढती सींख्या लक्षात घेता गाव 
पातळीवर कुषठरोगाचे उच्चा्न होण्यासाठी ठोस उपाययोिना करण्यासाठी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करीत आहे, 
(४) अदयाप काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यात कुषठरोगाचे रुग्ण सापडतात परींतु लहान मुलाींमध्ये कुषठरोगाचे 
प्रमाण सध्या माहे िानेवारी २०१६ अखेर एकूण १२७९४ नववन शोधलेल्या 
कुषठरुग्णाींमध्ये मुलाींची सींख्या १४५९ असून प्रमाण ११.४० इतके आहे. 

िषचननहाय ननदेशाांि दाखििारा तक्ता  
ननदेशाांि 

 
नविन शोधलेल्या 

िुष्ट्ठरुग्िाांमध्ये मुलाांची 
सांख्या 

नविन शोधलेल्या 
िुष्ट्ठरुग्िाांमध्ये मुलाांचे 

शेिडा प्रमाि 
२००९-१० १७३३ ११.५० 
२०१०-११ १९१२ १२.३४ 
२०११-१२ २३२८ १३.०१ 
२०१२-१३ २३४१ १२.५१ 
२०१३-१४ २०८३ १२.७० 
२०१४-१५ २०४५ १२.४६ 

२०१५-िाने, १६ १४५९ ११.४० 
     वरील तक्तयावरुन मागील पाच वर्ायपासून लहान मुलाींमध्ये कुषठरोगाची 
सींख्या कमी होत असल्याचे आढळून येते. 
(२) हे खरे नाही. 
    राषरीय कुषठरोग तनमुयलन काययक्रम कें द्र शासन अनदुानीत असून काययक्रमाचे 
सवयसाधारण आरोग्य सेवेमध्ये एकतत्रकरण झाले आहे. महाराषर राज्यात हा 
काययक्रम राज्य शासन, जिल्हा पररर्दा, महानगरपासलका, नगरपासलका आखण 
स्वयींसेवी सींस्र्ा याींचे मार्य त राबववण्यात येत आहे. ग्रामीण िागात सवयसाधारण 
आरोग्य सेवेतील अचधकारी व कमयचारी याींचे तनयसमत घरिे्ी व तनयमीत 
काययक्रमाच्या वेळी हा काययक्रम राबववण्यात येतो. तयाींचप्रमाणे प्रसशक्षीत 
आशावकय र मार्य त (गावपातळीवरील) सींशयीत कुषठरुग्ण शोधण्याचे कायय 
करण्यात येते. 
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(३) हे खरे नाही. 
     कुषठरोगाचे उच्चा्न होण्यासाठी उपाययोिना करण्यासाठी सवयसामान्य 
िनतेला कुषठरोग ववर्यक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होवून कुषठरुग्णाने स्वत:हून 
तपासणीसाठी िवळच्या आरोग्य कें द्रात यावे या करीता आरोग्य सशक्षण व 
िनिागतृी काययक्रमाींचे आयोिन केले िाते. तयामध्ये रॅली, शालेय प्रश्नमींिुर्ा, 
आरोग्य कमयचारी व वैदयककय अचधकारी याींची काययशाळा, समािातील ववववध 
स्तरासाठी ग्चचाय या बरोबरच कुषठरुग्णाींसाठी ववकृती सशबीरे, आरोग्य कमयचारी 
व वदैयककय अचधकारी याींचे कुषठरोग प्रसशक्षण सत्र, आरोग्य कमयचाऱ्याींव्दारे 
आरोग्य सशक्षणाधाररत घरोघर व्यक्ती सींपकय  असियान राबववणे व मोक्याच्या 
दठकाणी प्रदशयने, बॅनसय पोस् य्सय, होडडगं, सिींतीवरील म्हणी, हस्तपतत्रका वा्प 
करणे इ. उपक्रम घेतले िातात. 
     कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सुचनेनसुार महाराषर राज्यात दरवर्ी माहे 
ऑक््ोबर व िानेवारी रे्ब्रवुारी ववशेर् कुषठरोग शोध व उपचार मोदहम घरोघर 
िे्ीव्दारे राबववण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खनतजापूर लघु पाटबांधारे प्रिल्प (जज.अमरािती) िॅनलिरील  
झाडाांची अिधै िकृ्षतोड िेल्याबाबत 

  

(६६) *  ४९०५३   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येर्ील पा्बींधारे उपवविागातील एका मिूराींने परतवाडा 
निीकच्या खततिापूर येर्ील लघ ुप्रकल्पाींच्या कॅनलवरील सुमारे ५० पेक्षा अचधक 
झाडाींची अवदैयरीतया तोड करुन ती परस्पर ववकली असून यासींदिायत एका 
शेतकऱ्याींने तहससलदार, अचलपूर याींच्याकड े तक्रार केली असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने शासनाने चेकशी केली आहे काय व 
तयात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) या प्रकरणी वविागीय स्तरावर चेकशी करण्यात आली असून तक्रारीत तथ्य 
आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे खडिा (ता.महागाांि, जज.यितमाळ) ग्रामपांचायत 
मध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(६७) *  ५१८३०   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदशय ग्रामपींचायत मेिे खडका (ता.महागाींव, जि.यवतमाळ) मध्ये सरपींच व 
सचचव याींनी सींगनमताने १० लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ससध्द होऊनही 
मुख्य काययपालन जिल्हा पररर्द यवतमाळ याींच्या आदेशावरुन ववस्तार अचधकारी 
पींचायत ससमती महागाींव याींनी  ददनाींक २७ िलैु, २०१५ रोिी र्क्त 
ग्रामसेवकाींच्या नावानेच एक लाख अठे्ठचाळी हिार नऊशे अकरा रुपयाची चुकीची 
तक्रार महागाींव पोलीसात ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच  याबाबत लोकप्रतततनधीनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोिी व  ददनाींक 
२२ डडसेंबर, २०१५ रोिी च्या सुमारास मा.ग्रामववकास मींत्री याींना तनवेदन ददल्या 
नींतरही जिल्हा पररर्द यवतमाळ याींच्या मार्य त कोणतीही काययवाही करण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चेकशी केली आहे काय तयानुर्ींगाने 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, अशींत: खरे आहे. 
     एकूण अपहारीत रक्कम रु.९,५२,३७४/-इतक्या रकमेपैकी ततकालीन सचचव 
श्री.व्ही. ए. बेदरकर याींचेवर रु.१४८९११/-  इतक्या रकमेच्या अपहाराबाबत 
र्ेिदारी गुन्हा ददनाींक २८.७.२०१५ रोिी  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) शाखा असियींता याींचा मुल्याींकन अहवाल व ववस्तार अचधकारी (पींचा) याींनी 
केलेल्या चेकशीनुसार अपहाराची अततररक्त रक्कम रु. ८०३४६३/- इतकी तनजश्चत 
करण्यात आली आहे. सदरहू अततररक्त अपहारीत रक्कम रु. ८०३४६३/- बाबत  
ततकालीन सचचव श्री.व्ही.ए. बेदरकर व सरपींच श्र. प्रकाश श्रीराम िमदाड ेयाींचेवर 
प्रतयेकी रु.४०१७३२/- इतक्या अपहारीत रक्कमेबाबत ददनाींक ९/२/२०१६ व ददनाींक 
१५/३/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये पोसलस स््ेशन महागाव येरे् र्ेिदारी गुन्हा 
दाखल करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. श्री.व्ही.ए. बेदरकर, सचचव, 
ग्रामपींचायत, खडका याींना तनलींतबत करुन तयाींचेवर खाते चेकशी प्रस्तावीत केली 
आहे. तसेच श्री.बेदरकर याींचेकडून रू.१,४७,९११/- रक्कम वसूल करण्यात आली 
आहे. तयाचप्रमाणे श्री.प्रकाश श्रीराम िमदाड,े सरपींच, ग्रामपींचायत खडका 
याींचेववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अचधतनयम १९५८ चे कलम ३९ (१) अन्वये 
काययवाहीस्तव चेकशीसाठी वविागीय आयुक्त, अमरावती याींची परवानगी  
प्राप्त झाली असून पढुील काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राजगड ि िाांगिी (ता.िेल्हा, जज.पुिे) खोऱ्यात जलयुक्त  
सशिार योजनेंतगचत बांधाऱ्याांच्या िामाबाबत 

(६८) *  ४९८६८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) वेल्हा तालुक्यातील रािगड व वाींगणी खोऱ्यात िलयुक्त सशवार योिनेंतगयत 
चार ससमें्चे बींधारे बाींधले िाणार असून केवळ एकाच बींधाऱ्याची पायािरणी 
करण्यात आली असून इतर तीन बींधाऱ्याच्या कामास अदयाप सुरुवात झालेली 
नसल्याचे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास तनदशयनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बींधाऱ्यासाठी मींिूर असलेला रु. ५५ लाखाचा तनधी शासनाकड े
पडून असून तयावर शासनाने काय काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     दद.१७ डडसेंबर २०१५ वा तयासुमारास एकाच बींधा-याची पायािरणी झाली 
होती. माहे डडसेंबर मध्ये नालापात्रामध्ये पाणी असल्याने काम सुरु करता आले 
नव्हते. तर्ावप डडसेंबरच्या शेव्च्या आठवड्यामध्ये कामास सुरवात करण्यात 
येऊन िानेवारी २०१६ मध्ये वाींगणी खो-यातील दोन व रािगड खो-यातील मेिे 
वपींपरी येर्ील एक अशा तीन ससमें् नाला बींधा-याची कामे पुणय झालेली आहेत. 
व रािगड खो-यातील उवयररत एका बींधा-याचे काम ७०% पुणय झाले आहे. 
(२) उपरोक्त नमूद केलेल्या चार ससमें् बींधाऱ्यासाठी मींिूर केलेल्या रू.५८.४६ 
लाख तनधीपैंकी रू.३८.८६ लाख तनधी खचय करण्यात आला असून उवयररत तनधी 
माचय २०१६ अखेर खचय करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बेबांळा प्रिल्प अांतगचत मुख्य िालिा ि वितरीिेची  
िामे विहीत िालािधीत पूिच िरण्याबाबत 

  

(६९) *  ४९६०३   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बेबींळा प्रकल्पा अींतगयत मुख्य कालवा व ववतरीकेची कामे तनवीदा व्दारे 
करण्यात येत असुन कीं त्रा्दार अिुनही कामे ववहीत कालावधीत पुणय करीत 
नसल्याचे ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनवीदा व कीं त्रा्दाराचे काम पुणय करण्याचा कालावधी सींपनुही 
अततरीक्त काम वाढीव मुदतीमध्ये पुणय न करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींची सींख्या ककती 
आहे, 
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(३) असल्यास, मुख्य कालवा व ववतरीकेची कामे ववहीत कालावधीत पुणय न 
करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  हे खरे नाही. 
     तर्ापी िूसींपादन व तनधीच्या अडचणीींमुळे सींबींचधत ठेकेदाराींना कालवा व 
ववतरीकेची कामे पूणय करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
(२) बेंबळा कालवे वविागाींतगयत २००८-०९ पासून ससींचन क्षमता तनसमयतीच्या 
दृष्ीने ११६ कामे तनववदेदवारे करण्याींत येत असून तयापकैी ९८ कीं त्रा्दाराींना वर 
नमूद केलेनुसार िूसींपादन व तनधीच्या अडचणीींस्तव वाढीव मुदतवाढ देण्याींत 
आलेली आहे. सदरहू कामे प्रगतीपर्ावर आहेत. 
(३) िूसींपादन व तनधीच्या अडचणीमुळे ही कामे पुणय होण्यास ववलींब झालेला 
आहे. तयामुळे सींबींचधत कीं त्रा्दारावर काययवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हहांगोली जजल्हा पररषदेच्या सोलर पथहदिे खरेदीच्या 
ननविदा प्रकक्रयेत झालेली अननयसमतता 

  

(७०) *  ५१३९८   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलर पर् ददव्याकरीता शासनाच्या डी.िी.एस.ॲन्ड. डी.चे दर करारात 
सोलरपर् ददव्याची ककीं मत प्रतत नग रु.१२,८००/- एवढी असून याच सोलर पर् 
ददव्याींकरीता जिल्हा पररर्द दहींगोलीच्या कृर्ी वविागामार्य त काढलेल्या तनववदेत 
प्रतत नगाची ककीं मत रु.१८,९००/ म्हणिे रु.६,१००/- एवढया वाढीव रकमेची आहे, 
हे खरेआहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनववदा िरणेस इतराींना सवयसमावेशक सींधी प्राप्त न 
झाल्याची तक्रारी असून सदर सोलर पर्ददव्याच्या तनववदा प्रकक्रयेत गैरव्यवहार 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या तनववदा प्रकक्रयेतील ककीं मतीच्या र्रकामुळे शासनाच्या पैशाचे 
नुकसान होवू नये याकरीता तनववदा प्रकक्रया रद्द करुन रे्रतनववदा प्रकक्रया 
घेण्याकरीता स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ८ रे्ब्रवुारी, २०१६ अन्वये 
मा.जिल्हाचधकारी, दहींगोली,मुख्यकाययकारी अचधकारी जिल्हा पररर्द,दहींगोली 
लेखाचधकारी, जिल्हा पररर्द, दहींगोली याींना तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सदर तक्रारीचे अनरु्ींगाने सींबींचधत पुरवठादारास प्रतयक्ष बोलावनू रे्र 
वा्ाघा्ी अींती नवीन प्राप्त झालेल्या डी.िी.एस. ॲन्ड डी. च्या रू. १२८००/- + 
५% ववक्रीकर प्रतत नग दराने सेरपर् ददव्याींचा पुरवठा करण्यास ववचारले असता 
तयाींनी लेखी सहमती दशयववली आहे. तयानुसार पुरवठादारास कोणतयाही प्रकारचे 
देयक अदयाप पयतं अदा केलेले नाही. तयामुळे शासनाचे कोणतयाही प्रकारचे 
नुकसान झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सामदा बजु (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) येथील ‘बबपीएलचे’  
बनािट दाखले बनििाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(७१) *  ३९७९५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामदा बुि (ता.सावली, जि.चींद्रपूर) येर्ील गोरगरीब नागररकाींना शासनाच्या 
ववववध योिना समळवनू देण्याच्या नावाखाली एका नेतयाने अनेक लोकाींना 
आसमर् दाखवून  र्सवणकू केल्याची मादहती तनदेशनास येणे, याच नेतयाींनी 
सामदा बिु येर्ील ग्रामववस्तार अचधकारी याींचे सही व सशक् का मारून दोन 
मदहलाींना बनाव् तबपीएलचा दाखला ददल्यामुळे या मदहलाींनी राषरीय कु्ूींब 
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अर्यसहाय योिने करीता तहससल कायायलय, सावली (जि.चींद्रपूर) येरे् अिय केला 
असता अिय िाननीच्या वेळेस बनाव् दाखले तनदशयनास आल्याींनतर सुध्दा 
अध्यापही या बाबत तहससलदार, सावली याींनी बनाव् दाखल्या प्रकरणी 
अदयापही कोणावरही कोणतीच काययवाही केलेली नसल्याची मादहती ददनाींक २५ 
िानेवारी, २०१६ रोिी तनदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींिीर प्रकरणाची तातडीने चेकशी करून सींबचधतावर र्ेिदारी 
स्वरूपाची काययवाही करण्याबाबत लोकप्रतततनधीनी पत्र क्र.ववव/ब्रम्ह/६९९/२०१५ 
ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास जिल्हाचधकारी, चींद्रपूर आखण 
मुख्य काययपालन अचधकारी, जिल्हा पररर्द, चींद्रपूर याींना ददले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चेकशी करण्यात आलेली आहे काय व चेकशीअींती 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चेकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय. राषरीय कु्ुींब अर्यसहाय योिनेकरीता दोन 
मदहलाींनी बनाव् बी.पी.एल. चा दाखला ददल्याचे तहससलदार, सावली याींचे 
तनदशयनास आले आहे. तर्ावप, तहससलदार, सावली याींनी पोलीस तनरीक्षक, 
सावली याींना पढुील काययवाही करण्याकरीता ददनाींक १२.०१.२०१६ चे पत्रान्वये 
कळववले असल्याने तयाींनी कोणतीच काययवाही केली नाही, ही बाब खरी नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
     तसेच सदर प्रकरणी ग् ववकास अचधकारी सावली याींनी चेकशी केलेली 
असून यामध्ये श्री.सुधीर देवीदास तनकुरे, डा्ा एींट्री ऑपरे्र, श्री.देवानींद पाल, 
ततकालीन सरपींच, ग्रामपींचायत, सामदा बिु व सींबींचधत अियदार श्रीमती मींगला 
सींतोर् खोब्रागड ेव श्रीमती वशैाली रमेश कोहळे हे दोर्ी आढळून आलेले आहेत. 
(४) श्री.सुचधर देवीदास तनकुरे, डा्ा एींरी ऑपरे्र, ग्रामपींचायत, सामदा बुि 
याींचेववरुध्द सावली, पोलीस स््ेशन येरे् गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून 
श्री. देवानींद पाल, ततकालीन सरपींच, अियदार श्रीमती मींगला सींतोर् खोब्रागड ेव 
श्रीमती वैशाली रमेश कोहळे याींचेवर सुध्दा कारवाई करणेस पोलीस स््ेशन 
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सावली याींचेकड ेचेकशी अहवाल सदर गुन््याचा तपास करण्याकररता पुरववण्यात 
आला असून त्या अनरु्ींगाने ठाणेदार, पोलीस स््ेशन सावली याींचेकडून तपास 
कायय सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िनशास्त्र पदिी अभ्यासक्रमाांच्या पदिीधर वियायार्थयाांना 
सेिा सांधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(७२) *  ४८६०३   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिच), श्री.राजन साळिी 
(राजापूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री. ओमप्रिाश िडू (अचलपूर) : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील डॉ. पींिाबराव देशमुख कृर्ी ववदयापीठ अकोला व डॉ.बाळासाहेब 
सावींत कोकण कृर्ी ववदयापीठ दापोली अींतगयत सुमारे ३० वर्ायपासून सुरू 
करण्यात आलेल्या वनशास्त्र पदवी अ्यासक्रमाच्या ववदयाथ्यांना वन 
वविागातील सेवाींच्या सींधी अपऱु्या असल्याने वाढलेल्या बेरोिगारी प्रकरणी सेवा 
सींधी उपलब्ध करुन देण्यास पदवीधर ववदयाथ्यानंी चींद्रपूर येरे् उपोर्ण केले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) वनशास्त्र पदवीधारक ववदयाथ्यानंा राज्याच्या वनखातयाचे सेवेत सामावनू 
घेण्यासाठी कें द्र शासनाचे आदेश तसेच राषरीय वन आयोगाची सशर्ारस आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वनसींरक्षण, पयायवरण पयय् नासारख्या बाबी लक्षात घेता वनशास्त्र 
पदवीधारक ववदयाथ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग होण्यासाठी वनखातयाचे सेवेत सदर 
ववदयाथ्यांना सेवा सींधी देण्यास शासनाचे काय धोरण आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाकडून काय काययवाही करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) वनशास्त्र पदवीधारक ववदयाथ्यानंा राज्याच्या वनखातयाचे सेवेत सामावनू 
घेण्यासाठी कें द्र शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत. 
     राषरीय वन आयोगाने, वनचधका-याचे तनवडीमध्ये वनशास्त्र या 
अ्यासक्रमाना प्राधान्य देण्याचा ववचार व्हावा आखण वनशास्त्र हा एक ववर्य 
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स्पधाय पररक्षेमध्ये असावा अशी सशर्ारस केली आहे. तसेच वनक्षेत्रपाल याींची 
तनवड वनशास्त्र पदवीधारकामधुन करण्याची सुध्दा सशर्ारस केली आहे. 
(३) व (४) महसूल व वन वविाग, अचधसूचना, दद.०५.०२.२०१५ अन्वये 
वनक्षेत्रपाल ग्-ब रािपतत्रत या सींवगायत सरळसेवेने तनवड करण्याकररता 
वनशास्त्र पदवीधारकाकररता ५ ्क्के िागा आरक्षक्षत केलेल्या आहेत. 

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

जायििाडी (ता.नेिासा, जज.अहमदनगर) बॅििॉटरच्या 
उपशािरील ननबांध िाढून टािण्याबाबत 

(७३) *  ४९१०३   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िायकवाडी (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) बकॅवॉ्रचे हक् काचे पाणी 
शेतकऱ्याींना दयावे तसेच बॅकवॉ्रच्या उपसावरील तनबधं शासनाने उठवावेत अशी 
मागणी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.ऊिाय मींत्री व मा.िलसींधारण मींत्री 
याींच्याकड ेनुकतीच माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनवेदनादवारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी दद. ०९/१२/२०१५ रोिीच्या तनवेदनाव्दारे 
“िायकवाडी धरणाच्या बॅकवॉ्रचे शेतक-याींना हक्काचे पाणी समळण्याबाबतची 
मागणी   मा.मींत्री, िलसींपदा याींच्याकड े केलेली आहे. 
(२) यावर्ी िायकवाडीच्या िलाशयामध्ये तु् ीचा पाणीसाठा झाला असल्यामुळे 
समन्यायी पाणी वा्पासाठी महाराषर िलसींपतती तनयमन प्राचधकरणाच्या 
दद.१९/०९/२०१४ च्या आदेशाींची अींमलबिावणी करण्यासाठी िायकवाडीच्या उध्वय 
धरणातनु िायकवाडी प्रकल्पासाठी नार्सागर िलाशयात पाणी सोडण्यात आले. 
     िायकवाडी प्रकल्पाच्या नार्सागर िलाशयात प्राप्त पाणी र्क्त वपण्याच्या 
प्रयोिनासाठी वापरण्याचे मा.उच्च न्यायालय, मुींबई व मा.सवोच्च न्यायालय, 
नवी ददल्ली याींचे तनदेश आहेत. 
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     तयामुळे कृवर् उपसा ससींचनावर तनबधं घालण्यात आलेले आहेत      
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात पोषिमुल्याांच्या अभािी मुली ि महहलाांमध्ये ॲननसमयाची ि 
हहमोग्लोबबनची िमतरता असल्याबाबत 

(७४) *  ४१८६६   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय 
महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोर्णमुल्याींच्या कमतरतेमुळे ९० ्क्के मुली व मदहलाींमध्ये 
ॲतनसमयाची व  दहमोग्लोतबनची कमतरता असल्याची गींिीर मादहती माहे 
िानेवारी, २०१६ च्या शवे्च्या आठवड्यात तनदशयनास आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील मदहला व मुलीींना उच्च दिायच्या आरोग्यसुववधा उपलब्ध 
करुन देऊन तयाींच्या सक्षसमकरणासाठी लवकरात लवकर तनणयय घेऊन तयाींची 
अींमलबिावणी करण्यासींदिायत आतापयतं कोणता पाठपरुावा केला वा करण्यात 
येत  आहे 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) मधील चेकशी केली आहे काय चेकशीत 
काय आढळून आले व तयानुसार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अशींत: खरे आहे. 
    एन.एर्.एच.एस-४(२०१५-१६) च्या अहवालानुसार राज्यातील १५ ते ४९ वरे् 
वयोग्ातील ४८ ्क्के मदहलाींमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण आढळून आले आहे. 
(२) व (३), राज्यातील मदहला व मुलीींसाठी आरोग्य सुववधा तसेच रक्तक्षयाच्या 
प्रततबींधासाठी व उपचारासाठी पढुीलप्रमाणे उपाययोिना / काययवाही करण्यात  
येते :- 
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 राज्यातील ववववध आरोग्य सींस्र्ाव्दारे मदहला व मुलीींना आरोग्य सेवा 
देण्यात येतात. 

 ० ते १८ वरे् वयोग्ातील मुलीींची अींगणवाडी व शाळेत राषरीय बाल 
स्वास्र् काययक्रमाींतगयत तपासणी व उपचार केले िातात. 

 राज्यात ककशोरवयीन १० ते १९ वरे् वयोग्ातील मुलीींना ३२९ 
ॲडोलसेन्् हेल्र् जक्लनीक मार्य त आरोग्य ववर्यक सेवा व समुपदेशन 
केले िाते. 

 गरोदर माताींची लवकरात लवकर नोंदणी व नोंदणीसह ककमान ५ वेळा 
प्रसूतीपवुय तपासणी करण्यात येते. 

 प्रतयेक प्रसुतीपूवय तपासणीच्यावेळी मातेच्या रक्तातील दहमोग्लोतबनची 
चाचणी करण्यात येते. 

 गरोदरपणात व प्रसुतीपश्चात ६ मदहने रक्तक्षय प्रततबींधातमक व 
उपचारातमक लोहयुक्त गोळयाींचे वा्प करण्यात येते. 

 तसेच गरोदरपणात िींतनाशक गोळयाींचे वा्पही करण्यात येते. 
 तीव्र रक्तक्षय असणाऱ्या गरोदर माताींना सशरेव्दारे इींिे.आयनय सुक्रोि 

ददले िाते. 
 तीव्र रक्तक्षय असणाऱ्या गरोदर माताींना गरिेनुसार मोर्त रक्त 

पुरवठाही करण्यात येतो. 
 शाळेतील व शालाबाहय सवय ककशोरवयीन मुलीींना रक्तक्षय होऊ नये 

याकरीता दर सोमवारी एक लोहयुक्त गोळी देण्यात येते. िींतववकार / 
िींतदोर्ासाठी वर्ायतनू दोन वेळा िींतनाशक गोळयाही देण्यात येतात. 

 गरोदर माताींना ग्राम आरोग्य व पोर्ण ददनाच्या ददवशी आहार, कु्ूींब 
कल्याण व वैयजक्तक स्वच्ितेबाबत आरोग्य सशक्षण देण्यात येते. 

 आरोग्य सींस्र्ामार्य त कु्ूींब तनयोिनाच्या ववववध पध्दती तसेच गियपात 
सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येते. 

 याव्यततररक्त मदहलाींच्या ववववध आिाराींसाठी तनदान व उपचाराच्या सेवा 
राज्यातील आरोग्य सींस्र्ामधनू उपलब्ध करुन ददल्या िातात. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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बुलढािा शहरासाठीची पािी पुरिठा योजना अपूिच अिस्थेत असल्याबाबत 
  

(७५) *  ४९२१३   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् हयातील खडकपुणाय धरणावरुन बलुढाणा शहरासाठी पाणी 
पुरवठा करणारी पाणी पुरवठा योिना अनेक वर्ायपासून प्रलींतबत असल्याने 
शहरातील नागरीकाींमध्ये असींतोर् पसरला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार िलवादहनीची कामे पुणय करुन पाणी पुरवठा 
करण् याबाबत सींबींधीत वविाग व कीं त्रा्दाराने दलुयक्ष केले आहे,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास,याबाबत चेकशी करण्यात आली आहे काय व चेकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास,पाणी पुरवठा योिनेचे काम पुणय करण्याच्या दृष्ीने ददरींगाई 
करणा-या सींबींचधत वविागाच्या अचधका-याींवर व कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच पाणी पुरवठा योिना पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डििीस : (१) महाराषर सुवणय ियींती नगरोतर्ान महाअसियानाींतगयत 
बुलढाणा शहरासाठी खडकपणूाय धरणातुन पाणी पुरवठा करण्याच्या रु.८२.७७ को्ी 
ककीं मतीच्या प्रकल्पास सन २०१२ मध्ये मींिूरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
     सदर पाणी पुरवठा योिनेची कामे प्रगतीपर्ावर आहेत. शहरामध्ये सध्या 
तीन ददवसआड पाणीपुरवठा करण्यात येत असून तयामुळे नागररकाींमध्ये असींतोर् 
पसरला नाही. 
(२), (३), (४) व (५)  सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासन दहश्यापकैी प्रर्म हप्तयाचा 
रु.३३.१० को्ी इतका तनधी नगरपररर्देस ववतरीत करण्यात आला आहे. 
     बुलढाणा नगरपररर्देमार्य त शासनाने ववतरीत केलेल्या प्रर्म हप्तयाच्या 
तनधीच्या प्रमाणात रु.८.२७ को्ी तनधी उिा करणे अपेक्षक्षत आहे. 
     तर्ावप बुलढाणा नगरपररर्देमार्य त तयाींच्या दहश्याचा अपेक्षक्षत तनधी उिा 
केला नसल्यामुळे सदर योिनेसाठी दसुरा हप्तयाच्या तनधी मागणीचा प्रस्ताव 
शासनास अप्राप्त आहे. 
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     तयाअनुर्ींगाने सदर प्रकल्पासाठी नगरपररर्द स्वदहश्याचा तनधी ववतत 
आयोग, नगरपररर्द तनधी व अन्य माध्यमातनू उिा करण्याचे तनदेश देऊन 
प्रकल्प लवकर पूणय करणेबाबत सूचना नगरपररर्देस देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साांगली जजल्हयातील इांहदरा आिास योजनेस पात्र  
असिारी िुटुांबे अयायाप बेघर असल्याबाबत 

(७६) *  ४६८६२   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयामध्ये इींददरा आवास योिनेच्या तनकर्ात बसणारी परींत ुइतर 
अनेक कारणाींनी ७३३६ कु्ुींबे अदयापही या योिनेपासून वींचचत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच साींगली जिल्हयास इींददरा आवास योिनेअींतगयत ककती घराींचे उदद्दष् 
ददले होते व ककती घराींचे उदद्दष् पूणय करण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, इींददरा आवास योिनेपासून वींचचत असलेल्या कु्ुींबाींना घरे 
देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
साींगली जिल््यात इींददरा आवास योिनेअींतगयत पात्र असलेले परींत ु घरकुल 
बाींधकामासाठी स्वत; ची िागा नसल्याने ७५६१ कु्ुींबे घरकुल योिनेपासून वींचचत 
आहेत. 
(२) साींगली जिल््यास सन २०१५-१६ साठी  इींददरा आवास योिनेअींतगयत २४४७ 
घरकुलाींचे उदद्दष् देण्यात आले आहे.तयापैकी आि अखेर ११५३ घरकुले पूणय 
करण्यात आली आहे. 
(३) इींददरा आवास योिनेअींतगयत पात्र असलेल्या परींत ु घरकुल बाींधकामासाठी 
स्वत:ची िागा नसल्यामुळे  घरकुलाच्या लािापासून वींचचत आहेत, अशा 
लािाथ्यायना स्वत:ची िागा खरेदी करण्यासाठी रु. ५०,०००/- पययत अर्यसहाय्य 
देण्यासाठी शासनाने दद. ३० डडसेंबर, २०१५ च्या शासन तनणययान्वये “पींडीत 
दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अर्यसहाय्य योिना” सुरु केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल्हयातील गडनदी मध्यम ि लघु पाटबांधारे 
प्रिल्प अपूिाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(७७) *  ४०८८९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाचगरी जिल्हयातील गडनदी (ता.सींगमेश्र्वर) िामदा, अिुयना (ता.रािापूर) 
हे मध्यम तर ततड,े चचींचवाडी, पन्हाळे, राींगव, ओझर, काळचेवाडी, चव्हाणवाडी, 
साखरपा, आसगा, कुडूप, पोयनार, शररसाडी, शेलारवाडी, माींडवे, आवाशी, तळव्, 
गडगडी असे २१ पा्बींधारे मागील ३० वर्ायपासून अपूणायवस्रे्त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सींगमेश्वर तालुक्यातील देवड,े चचपळूण तालुक्यातील सुतारवाडी, खेड 
तालुक्यातील ककीं िळे, रािापरू तालुक्यातील नव्या पा्बींधारे प्रकल्पाींना शासनाने 
मींिूरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरहू २१ मध्यम व लघुपा्बींधारे प्रकल्प पूणय  होण्यासाठी आणखी ककती 
खचय करावा लागणार आहे व अपूणायवस्रे्त असलेले २१ मध्यम व लघ ु
पा्बींधाऱ्याींची कामे लवकरात लवकर पूणय होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
प्रगतीपर्ावरील प्रकल्पाींची सींख्या २१ नसून ती २० आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
(३) रतनाचगरी जिल्हयातील प्रश्न क्र.१ येरे् नमुद केलेले बाींधकामाधीन असलेले ३ 
मध्यम व १७ लघु पा्बींधारे प्रकल्प पूणय करण्यास सुमारे १६६० को्ी तनधीची 
आवश्यकता आहे. प्रकल्पाचे िूसींपादन व पनूवयसन पूणय करुन तनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रकल्प पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल् ्यात राष्ट् रीय बाल स्िास्थ िायचक्रमाांतगचत िायचरत असलेल्या 

िमचचाऱ्याांना मानधन अदा न िेल्याबाबत 
  

(७८) *  ४९७४२   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल् ्यात राष रीय बाल स्वास्र् काययक्रमाींतगयत तनयुक्त करण्यात 
आलेल्या १७२ कमयचाऱ्याींचे मानधन न अदा करता योिनेअींतगयत बीएर्ओ 
पर्कात काययरत ४३ वाहनाींची देयके तनयसमत अदा करण्यात आली असल्याचे 
माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर २०१५ मध्ये तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नमुद ४३ वाहनाींचे देयके देण्यासींबींधी ई- े्ंडररींगने तनववदा 
काढण्यात आली नसल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाबत चेकशी करण्यात आली आहे काय, चेकशीअींती 
कोणती काययवाही करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     नाींदेड जिल््यात राषरीय बाल स्वास्र् काययक्रमाींतगयत ४५ वाहन पर्के व 
४५ वाहने िाडतेतवावर काययरत असून एकूण १७८ मींिुर पदाींपैकी १६५ वदैयककय 
अचधकारी व कमयचारी काययरत आहेत. सदर कमयचाऱ्याींस एवप्रल ते डडसेंबर २०१५ 
पयनं्तचे मानधन व एवप्रल ते डडसेंबर २०१५ पयतंची वाहनाची देयके मे २०१५ ते 
रे्ब्रवुारी २०१६ या कालावधीत अदा करण्यात आलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर वाहने मुख्य काययकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्द, नाींदेड याींच्या 
मार्य त ई-तनववदा दवारे िाड ेततवावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल््यातील सामान्य रुग्िालयास (इिीन) ससटी स् िॅन ि डडजजटल 
एक् स-रे मशीन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७९) *  ४८१४४   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इवीन) येरे् सस्ी स् कॅन, 
डडजि्ल एक् स-रे मशीन उपलब् ध नसल् याने गोरगरीब रुग् णाींना नाहक त्रास सहन 
करावा लागत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अमरावती जिल् हा सामान् य रुग् णालयात सी्ी स् कॅन, एक्स-रे 
मशीन उपलब् ध करुन देण् याबाबत अनेक वेळा मागणी करुन शासनाकडून दलुयक्ष 
केले िाते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रश् नाबाबत चेकशी करण् यात आली आहे काय, चेकशीत 
काय आढळून आले शासनस् तरावरुन कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) अदयाप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच काययवाही होत नसल् यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे.  
     जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती येरे् दोन क्ष-ककरण मशीन काययरत 
आहेत. 
     सदरहू रुग्णालयातील सी.्ी. स्कॅन मशीन बींद असले तरी रुग्णाींची गैरसोय 
्ाळण्यासाठी गरि ूव बी.पी.एल. धारक रुग्णाींचे मोर्त सी.्ी. स्कॅन करण्याची 
व्यवस्र्ा करण्यात आलेली आहे. 
(२) जिल्हा रुग्णालय, अमरावती करीता नववन सस्ी स्कॅन मशीन उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्ीने आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्य त तनववदा प्रकक्रया करण्यात 
येऊन ददनाींक १४.०२.२०१६ रोिी सस्ी स्कॅन मशीन खरेदीबाबतचे पुरवठा आदेश 
तनगयसमत करण्यात आले आहेत.     
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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एिाजत्मि राज्य जल आराखडा अजस्तत्िात नसतानाही मांजूरी देण्यात  
आलेल्या ससांचन प्रिल्पात अननयसमतता असल्याबाबत 

(८०) *  ४४२४८   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांजय सशरसाट (औरांगाबाद 
पजश्चम), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजतमक राज्य िल आराखडा अजस्ततवात नसताींनाही सन २००७ ते २०१३ 
या काळात मींिूरी देण्यात आलेल्या ५ हिार ६०० को्ी रुपयाींच्या १८९ ससींचन  
प्रकल्पात अतनयसमतता असल्याचे आढळून आल्याने, तयाची चेकशी करण्याचे 
आदेश मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास 
शासनास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच १८९ ससींचन प्रकल्पाची चेकशी करण्यासाठी शासनाने चार सदस्यीय 
ससमती तनयुक्ती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ससमती मराठवाड्यातील १०, ववदिायतील ३८ अशा एकूण ४८ 
ससींचन प्रकल्पाींची चेकशी करणार असल्याचे ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदरहू १८९ प्रकल्पाींची 
शासनाने चेकशी केली आहे काय व चेकशीअींती काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तयानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, मा. मुींबई उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद 
याींनी ददनाींक १८/१२/२०१५ रोिी ददलेल्या अींतररम तनकालानुसार खालील तनदेश 
ददले आहेत. 

१. कककवी लघु प्रकल्प व काींचनपूर बहृत लपा प्रकल्पाींचे तनववदा          
तनजश्चतीमध्ये अतनयसमतता आली आहे ककीं वा कसे ॽ याची चेकशी 
करणे. 

२. प्रकल्पाचे बाींधकाम सुरु होण्याची खात्री न करता कीं त्रा्दारास अग्रीम 
रक्कम अदा केली असल्यास तयाची चेकशी करणे. 
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३. प्रतयक्ष बाींधकाम सुरु न झालेल्या ६६  प्रकल्प आचर्यक, िल वैज्ञातनक व 
पयायवरणाचे तनकर् पूणय करतात ककीं वा कसे ॽ याचे पनु:ववलोकन          
करणे. 

(२) होय, या बाबतचा शासन तनणयय दद.१०/०२/२०१६ रोिी तनगयसमत केला आहे.  
(३) अशंत: खरे आहे. ससमती मराठवाड्यातील १३ ववदिायतील ४९, उततर 
महाराषर प्रदेशातील २, कोकणातील १ व पजश्चम महाराषरातील १ अशा ६६ 
प्रकल्पाची उपरोक्त उपप्रश्न १ च्या उततरात नमुद केलेनुसार चेकशी / 
पुन:ववलोकन करणार आहे. 
(४) व (५) ददनाींक १० रे्ब्रवुारी, २०१६ रोिी शासनाने तनयुक्त केलेल्या ससमतीस 
३ मदहन्याचा कालावधी ददलेला आहे. अहवाल अदयापी प्राप्त झालेला नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
एड्सचा सांसगाचमुळे मतृ्युमुखी पडिाऱ्या बालिाांची सांख्या िाढत असल्याबाबत 

  

(८१) *  ४७७८१   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) एचआयव्ही आखण एड्सचा सींसगय रोखण्यासाठी शासकीय यींत्रणा अपुरी पडत 
असल्यामुळे मुींबईत दर मदहन्याला ५ बालकाींचा मतृयु होत असल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गियवती मदहलेपासून बाळाला एचआयव्हीची लागण झाल्यास 
करावयाचे और्धोपचार व याबाबतची िनिागतृी यामध्ये त्रु् ी असल्यामुळे, तसेच 
अतयाधतुनक और्धोपचाराचा अिाव यामुळे मतृयुमुखी पडणाऱ्या बालकाींची सींख्या 
वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदरील मतृय ुरोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपयायोिना केलेली 
आहे अर्वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगचत आहदिासी बहुल जजल््यात 
बनािट शस्त्रकक्रया दशचविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(८२) *  ५०३१५   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासनाने गरीब कु्ूींबातील दधुयर आिाराने ग्रस्त रुग्णाींना उपचार करता यावा 
या उद्दशेाने सुरू केलेल्या रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेत आददवासी बहुल 
जिल््यात गैरप्रकार होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या आरोग्य यींत्रणेतील कमयचारी व डॉक््र सींगनमत करुन 
सेवेच्या नावावर र्क्त पैसे शासनाकडून घेत आहेत तसेच अींगीकृत 
रुग्णालयाींतील डॉक््र बनावट रुग्णाींवर शस्त्रकक्रया दाखवनू पैसे घेत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिायत शासनाने चेकशी करुन सींबींचधत रुग्णालयातील डॉक््र 
व शासनाचे अचधकारी याींच्यावर कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. हदपि सािांत : (१) होय. योिनेंतगयत दद.३१.१२.२०१५ पयतं आददवासी बहुल 
जिल्हयाींमध्ये  एकुण १६८४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असुन तयापैकी १४४९ तक्रारीींचे 
तनवारण करण्यात आले असून उवयररत तक्रारीींच ेतनवारण करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(२)  नाही,  अशा प्रकारची बाब तनदशयनास आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे ससांदपूरी (ता.तुमसर, जज.भांडारा) येथील तलािाची 
रु्टलेली पाळ दरुुस्तीिरीता ननधी समळण्याबाबत 

(८३) *  ४७५७२   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेिे ससींदपूरी (ता.तुमसर, जि.िींडारा) येर्ील तलाव रु््ल्याने गावातील 
अनेक घरे बाधीत होऊन रस्तयावर कु्ुींब राहत असल्याने तयाींना घरकुल देण्याची 
मागणी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीकडून करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, तलावाची रु््लेली पाळ दरुुस्तीकरीता शासनाने तनधी मींिूर करावा 
यासाठी स्र्ातनक लोकाींकडून मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त मागणीवर कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) व (४) उक्त मागणीवर जिल्हा पररर्देने नादरुुस्त तलावाचे दरुुस्तीचे 
अींदािपत्रक रु.२४८.०० लक्षचे तयार करुन मींिूरीस्तव शासनास सादर केले होते. 
सदर प्रस्तावास ववदिय सधन ससींचन ववकास काययक्रमात तनधी उपलब्ध 
नसल्यामुळे मुख्य असियींता, ववदिय सधन ससींचन ववकास काययक्रम, नागपूर याींना 
राज्य तनधी तरतदूीसाठी प्रचसलत तनयमानुसार काययवाही करण्याबाबत तनदेश 
देण्यात आले आहेत. तसेच सदर मािी मालगुिारी तलाव १०० हेक््रवरील 
ससींचन असल्यामुळे ददनाींक ०२.०१.२०१६ रोिी झालेल्या आढावा सिेत वविागीय 
आयुक्त, नागपूर वविाग, नागपूर याींनी सदर कामाची दरुुस्ती िलसींपदा 
वविागाकड ेसुपदूय केली  आहे. 

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

परळी (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील प्राथसमि आरोग्य िें द्रास ग्रामीि 
रुग्िालयाचा दजाच देऊन सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(८४) *  ४८०४०   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) परळी (ता.वाडा, जि.पालघर) येर्ील प्रार्समक आरोग्य कें द्रास ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दिाय देऊन सोयीसुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागणी 
स्र्ातनक आददवासी ग्रामस्र्,  मा. लोकप्रतततनधी, सिवींडी पवूय याींनी 
मा.सावयितनक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तया 
दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेिे परळी (ता.वाडा) या आददवासी िागातील आरोग्य कें द्रात 
कमयचारी सींख्या अपुरी असणे, पुरेसा और्धसाठा उपलब्ध नसणे, कमयचाऱ्याींसाठी 
मुख्यालयात राहण्याची व्यवस्र्ा नसणे व इतर असुववधेबाबत मुख्य काययकारी 
अचधकारी पालघर, जिल्हा आरोग्य अचधकारी-पालघर व ग्ववकास अचधकारी 
याींच्याकड ेतक्रारी करुनही ते दलुयक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणाींची चेकशी केली आहे काय, चेकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  परळी, जि.पालघर येर्ील प्रार्समक आरोग्य कें द्रात 
कमयचाऱ्याींची एकूण १५ पदे मींिूर असून तयापैकी १२ पदे िरलेली आहेत. तयामुळे 
कमयचारी सींख्या अपुरी नाही.  तसेच तेरे् येणाऱ्या रुग्णाींस प्रार्समक आरोग्य 
कें द्राच्या तनकर्ानुसार उपलब्ध आरोग्य ववर्यक सेवा-सुववधा पुरववण्यात येतात. 
और्धसाठाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. सदर आरोग्य कें द्रातील वैदयकीय 
अचधकाऱ्याींसाठी-२, और्धतनमायण अचधकाऱ्याींसाठी-१, आरोग्य सहाय्यकाींसाठी-२, 
आरोग्य सेववकेसाठी-१ व वाहनचालकासाठी-१ याप्रमाणे एकूण ७ तनवासस्र्ानाींची 
व्यवस्र्ा केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि शहरातील आांबेडिर मािेटमध्ये असलेल्या 

बचत गटाांची झालेली र्सिििू 

(८५) *  ३९७८७   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे 
(चोपडा) :   सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) िळगाींव शहरातील आींबेडकर माके्मध्ये असलेल्या बदहणाबाई सातपुडा 
आददवासी शैक्षखणक व कक्रडा सींस्रे्ने किायचे आसमर् दाखवनू बचत ग्ाींच्या 
मदहलाींकडून प्रतयेकी १५०० ते २५०० रुपये घेतल्याचे नकुतेच माहे िानेवारी,२०१६ 
मध्ये तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रक् कमाींच्या बदल्यात ३० हिार व ५० हिार रुपये किय 
देण्याचे आश्वासन देवून आि दोन मदहन्याचा कालावधी नींतरही अदयाप किय न 
ददल्याने मदहलाींनी र्सवणकू झाल्याप्रकरणी जिल्हा पेठ पोसलस स््ेशनमध्ये 
तक्रार नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चेकशी केली आहे काय चेकशी काय 
आढळून आले 
(४) तदनसुार उक्त दोर्ी सींस्रे्वर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) सदर प्रकरणी दद.२०.१.२०१६ रोिी अियदार 
सरला मनोि पा्ील रा.िळगाव हीचा तक्रार अिय पोलीस अचधक्षक, िळगाव 
याींना प्राप्त झाला असून सदर अिायची चेकशी पो.तन. जिल्हा पेठ याींचे मार्य त 
करण्यात येत असून सदर तक्रार अिायत अिदायर याींनी मोहम्मद सलीम अब्दलु 
वपींिारी रा.साकळी, ता.यावल याींचे ववरुध्द तक्रार अिय ददला आहे. अिय चेकशी 
मध्ये गैरअियदार याींनी मी बदहणाबाई सातपुडा आददवासी शैक्षखणक व कक्रडा 
बहुउद्देशीय सींस्र्ा साकळी ता.यावत सींस्रे्चा चेअरमन असून िळगाव आींबेडकर 
माके् येरे् सींस्रे्चे कायायलय आहे. सदरच्या सींस्रे्चा नोंदणी क्र. एर्/१२७१४ 
िळगाव दद.८.११.२०११ अन्वये प्रमाणीत असून शासनाच्या योिना बचत मदहला 
ग्ापयतं पोहचववण्याचे काम करतो. शासनाकडून ववववध उदयोगासाठी समळणारे 
किायची मादहती बचत ग्ाींना देतो. तयासाठी पैसे घेवनू बचत ग्ाच्या नावे 
बँकेत िमा करतो, ववववध बचत ग्ाींचे एकूण तीन लाख दहा हिार रुपये िमा 
झालेले होते. परींत ु बचत ग्ाचे मदहलाींचे आपसात वाद झाल्याने मी सदर 
रकमपकैी दोन लाख ऐींशी हिार रुपये बचत ग्ाींच्या मदहला सिासदाींना परत 
केले आहे उवयररत रक्कम लवकरच परत करीत आहे बाबत चेकशी साींचगतले. 
अियदार हीने पैसे परत  समळाल्याने तक्रार नसल्याचे सलहून ददले आहे. असे 
पोलीस अचधक्षक, िळगाव  याींच्या अहवालामध्ये आहे. 
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    सदर प्रकाराबाबत पोलीस अचधक्षक, िळगाव याींना वररषठ व स्र्ातनक 
स्तरावर अिय प्राप्त झाले असून बचत ग्ाींच्या कोणीही मदहला र्सवणकूीची 
तक्रार देण्यासाठी पढेु आल्या नाहीत. बचत ग्ाींतील मदहलाींचे पैसे परत समळवनू 
देण्याच्या दृष्ीने पोलीस अचधक्षक िळगाव याींच्याकडून सदर तक्रार अिायची 
चेकशी सुरु आहे. 
(३) व (४) याबाबत पोलीस अचधक्षक, िळगाव याींच्यामार्य त चेकशी सुरु असून 
चेकशीत गुन््याचा प्रकार तनषपन्न झाल्यास व तक्रारदार तक्रार करण्यास तयार 
असल्यास कायदेशीर काययवाही करण्याची दक्षता पोलीस अचधक्षक, िळगाव याींनी 
ठेवली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे नाननिड िाडिेरिाडी (ता.िैभििाडी, जज.ससांधदुगुच) येथील धरि 
बैठि साांडिा पुच्छिालिा बाांधिामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(८६) *  ४४५९२   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेिे नातनवड वाडकेरवाडी (ता.वैिववाडी, जि.ससींधदुगुय) येर्ील धरण बैठक 
साींडवा पुच्िकालवा बाींधकामामध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे नुकतेच 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर धरण बैठक साींडवा पुच्िकालवाकरीता अींदािे १४ को्ी 
रुपयाींचा खचय शासनाने केला असून गावामध्ये मोठे धरण असल्यामुळे सदर 
धरण बैठक साींडवा पुच्िकालवाची आवश्यकता नसताींनाही वापर असलेल्या 
िसमनीवर अततक्रमण करुन सदर प्रस्ताव मींिूर करण्यात आलेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिायत ग्रामस्र्ाींनी मा.मींत्री, राज्यमींत्री, ग्रामववकास, 
पालकमींत्री याींना माहे िानेवारी,  २०१६ मध्ये पत्रव्यहार करुन सदर बाब 
तनदशयनास आणनूही अदयापी कोणतीच काययवाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय व तयात काय 
आढळून आले, 
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(५) असल्यास, तदनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  हे खरे नाही.  
(२) सदर धरणास रुपये ९९३.८० लक्ष इतक्या रक्कमेस मान्यता प्राप्त असून 
र्क्त धरणाचे काम प्रगतीपर्ावर आहे. या योिनेवर िानेवारी, २०१६ पयतं 
रूपये १०७.५९ लक्ष  तनधी खचय झालेला आहे.सदर धरणाचे र्क्त िरावाचे 
मातीकाम झाले असून साींडवा, सशर्य  ववमोचक अर्वा पुच्ि कालव्याचे काम 
अदयाप सुरु नाही. 
     यापुवी या गावात महािनवाडी येर्ील धरण पूणय आहे. तर्ावप, या धरणाचे 
बाींधकाम वेगळ्या नाल्यावर असून वाडकेरवाडी येर्ील धरण हे महािनवाडी 
येर्ील धरणापेक्षा उींचावर असल्यामुळे दोन्हीींचे लािक्षेत्र वेगवेगळे आहे. 
     नातनवड े (वाडकेरवाडी) या योिनेबाबत ग्रामस्र्ाींची आग्रही मागणी होती. 
तसेच ततकालीन पींचायत ससमती सदस्य याींनी, “सदरचा प्रकल्प झाल्यास 
नातनवड ेगावातील पाणी ी्ंचाई व शेतीसाठीचा पाण्याचा प्रश्न सु्ून येर्ील लोकाींचे 
िनिीवन व आचर्यक स्तर उींचावण्यास मदत होईल. हा प्रकल्प सुरु होण्यासाठी 
िमीन मालक उतसुक आहेत. सदरच्या प्रकल्पामुळे कोणतयाही  पुनवयसनाचा 
प्रश्न  उद्भवणार नाही आखण हा प्रकल्प व्हावा अशी ग्रामस्र्ाींची मागणी आहे. 
सदरचा प्रकल्पास सुरुवात होण्याच्या दृष्ीने काययवाही व्हावी” अशी मागणी 
ददनाींक २८/१०/२०१० अन्वये केली आहे.  
(३) अशा प्रकारचे तनवेदन अधीक्षक असियींता, लघु ससींचन (िलसींधारण) मींडळ, 
ठाणे याींचे कायायलयात आढळून येत नाही.       
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही.    

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

राज्य जलसांपत्ती ननयामि प्राधधिरिाने पाण्याच्या 
िाटपाचे विस्ततृ धोरि आखण् याबाबत 

(८७) *  ४२२८२   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पाण्याची उपलब्धता, ऊसाला लागणारे िादा पाणी आदी सवय 
बाबीींचा ववचार करुन शासनाने व राज्य िलसींपतती तनयामक प्राचधकरणाने 
पाण्याच्या वा्पाचे ववस्ततृ धोरण आखावे अशी सूचना मा.उच्च न्यायालयाने 
माहे डडसेंबर, २०१५ च्या ततसऱ्या आठवड्यात एका िनदहत याचचकेवरील 
सुनावणीच्यावेळी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने यासींदिायत केलेल्या सूचनाींचे सववस्तर 
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, तदनुसार कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही 
     पाणी वा्पाचे ववस्ततृ धोरण आखण्याची सूचना मा.उच्च न्यायालयाने 
माहे डडसेंबर-२०१५ वा तया दरम्यान केलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िळिि (जज.नासशि) तालुक्यातील ओतूर लघु पाटबांधारे 
प्रिल्पाचे िाम अपूिाचिस्थेत असल्याबाबत 

(८८) *  ५०२३८   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) १०० ्क्के आददवासी क्षेत्र असलेल्या कळवण (जि.नासशक) तालुक्यातील 
ओतूर लघ ु पा्बींधारे प्रकल्पाला गळती प्रततबींधक दरुुस्ती व सुधारणा कामास 
शासनाने ७ को्ी १२ लाखाची प्रशासकीय मान्यता सन २०१३-२०१४ मध्ये ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन वर्ायपूवी कामाची तनववदा काढून कामासाठी ठेकेदार 
तनजश्चत करुन देखील गेल्या दोन वर्ायपासून धरणाचे काम बींद आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय व चेकशीत काय 
आढळून आले, 
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(४) असल्यास, तयानुसार सींबींचधत ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     शासनाने  ददनाींक २८/१२/२०११ च्या शासन तनणययान्वये ओतुर लघ ु
पा्बींधारे प्रकल्पाला गळती प्रतीबींधक दरुुस्ती व सुधारणा कामास रु.७१२.४४ 
लक्ष  ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास प्रशासककय मान्यता ददलेली आहे. 
(२)  अींशत: खरे आहे. 
कामाची तनववदा मींिूर असून आदेश ददनाींक १७.०६.२०१४ रोिी ददले आहेत. काम 
चालू असताींना ताींतत्रक चाचणी घेण्यात आलेल्या अडचणीमूळे ददनाींक 
१५.०५.२०१५ पासून काम बींद आहे. 
(३) क्षतेत्रय मुख्य असियताींनी कामाींची पाहणी करुन काम पून्हा सूरु करण्याबाबत 
चे तनयोिन केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िासशम जजल््यात ननमाचि झालेल्या पािीटांचाईिर िराियाच्या उपाययोजना 

(८९) *  ४९८३२   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.त्र्यांबिराि सभसे 
(लातूर ग्रामीि), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम जिल््यात सलग ततसऱ्यावर्ी दषुकाळाची दाहकता कायम असून यींदा 
पावसात घ् झाल्यामुळे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ अखेर  जिल््यातील १०७ 
पैकी २३ लघपू्रकल्प कोरड े पडल्याने रब्बी हींगामातील वपकाींच्या ससींचनासोबतच 
वपण्याच्या पाण्याचा गींिीर प्रश्न तनमायण झाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्ील पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता पाण्याच्या बचतीसींदिायत ठोस 
तनयोिन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अशींत: खरे आहे. वाशीम जिल्हयातील ११० 
प्रकल्पापकैी ५ प्रकल्प कोरड े झालेले असून २० लघ ु प्रकल्पात र्क्त मतृसाठा 
सशल्लक आहे. ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ अखेर वासशम जिल्हयातील एकूण 
प्रकल्पात सरासरी ३०.९८% िलसाठा सशल्लक होता. 
(२) उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्याने वपण्यासाठी करण्याच्या दृष्ीने धरणातील 
पाण्याचे तनयोिन करण्याचे अचधकार महसूल वविागास ददलेले आहेत. तयानुसार 
जिल्हाचधकारी, वासशम याींनी काययवाही केलेली आहे. 
पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता वपण्याचे आरक्षण असलेल्या प्रकल्पावरील अवैध उपसा 
रोखण्यासाठी ववदयतु पुरवठा खींडीत करण्यात येत आहे. 
शेतकऱ्याींना व िनतेस पाणी बचतीबाबत मागयदशयन करण्याकररता “िलिागतृी 
असियान राबववण्याचे तनयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील धनगरिाड्या अयायापही रस्ते ि पािी  
यासारख्या मुलभूत सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(९०) *  ५१४५१   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाचगरी जिल््यातील मींडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, चचपळून, सींगमेश्वर, 
लाींिा व रािापूर या तालुक्यातील धनगरवाड्या अींदािे २२५ असून तया 
डोंगरामध्ये वसलेल्या असून अदयापही रस्ते व पाणी यासारख्या मुलिूत 
सुववधाींपासून वींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िागात नळपाणी योिना राबववल्यास उन्हाळ्यातील पाणी 
ी्ंचाईचा प्रश्न कायमचा सु्ू शकतो, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, या धनगरवाड्या रस्तयाने िोडण्याबाबत व नळपाणी योिना 
राबववण्याबाबतचे तनवेदन मा.मुख्यमींत्रयाींकड े महाराषर कोकण धनगर ववकास 
मींडळ, मुींबई याींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अींशतः खरे आहे. रतनाचगरी जिल््यात २३० 
धनगरवाड्या असून तयापकैी १३५ धनगरवाड्याींना रस्तयाची सुववधा नाही तसेच 
२९ धनगरवाड्याींमध्ये पाणी ी्ंचाई िाणवली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. तर्ावप, काही धनगरवाड्या अतत उींच डोंगरावर 
ववखरुलेल्या स्वरुपात वसलेल्या असून पाण्याचे स्रोत डोंगराच्या पायथ्याशी 
असल्याने योिना आचर्यक तनकर्ात बसत नाही व ग्रामस्र्ाींना देखिाल दरुुस्तीचा 
खचयही परवडणार नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) व (५) सदर तनवेदनासींबींधी मुख्य काययकारी अचधकारी जिल्हा पररर्द 
रतनाचगरी याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला असता जिल््यातील २३० 
धनगरवाड्याींपकैी पाणी ी्ंचाई िासलेल्या २९ धनगरवाड्याींपैकी ११ 
धनगरवाड्याींमध्ये पाणीपुरवठा योिना प्रगतीपर्ावर आहेत. तर्ावप, १८ 
धनगरवाड्या अतत उींच डोंगरावर ववखरुलेल्या स्वरुपात वसलेल्या असून पाण्याचे 
स्रोत डोंगराच्या पायथ्याशी असल्याने योिना आचर्यक तनकर्ात बसत नाही व 
ग्रामस्र्ाींना देखिाल दरुुस्तीचा खचयही परवडणार नाही. तयामुळे या 
धनगरवाड्याींसाठी ी्ंचाई कालावधीत वापरण्यासाठी पाऊस पाणी सींकलन योिना 
प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच, सदर धनगरवाड्या रस्तयाने िोडण्याची कामे तनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार ्प्या्प्याने घेण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

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

दाजीपूर अभयारण्य (जज.िोल्हापूर) येथील भांडिे या 
पररसरात भेिर या जांगली प्राण्याची झालेले सशिार 

  

(९१) *  ४६७२६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दािीपूर अियारण्य (जि.कोल्हापूर) येर्ील िींडणे या सींवेदनशील पररसरात 
िेकर या िींगली प्राण्याची सशकार झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेकर सशकारी प्रकरणी ९ िणाींना अ्क करुन दोन वन 
कमयचाऱ्याींना तनलींतबत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त  प्रकरणी चेकशी करण्यात आली आहे काय 
(४) असल्यास, चेकशीनुसार दोर्ी ९ िणाींपैकी जिल्हाचधकारी कायायलयातील 
अव्वल कारकून र्नायडडस व पा्बींधारे वविागातील कैलास डडसोझा या दोर्ीींचे 
तनलींबन करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) दािीपूर अियारण्य (जि. कोल्हापूर) येरे् ववना परवाना बींदकू व काडतुसाींसह 
अियारण्य क्षेत्रात अपप्रवेश करुन, ववस्तव तनमायण केल्या प्रकरणी १० िणाींना 
अ्क करण्यात आली होती. 
     तसेच सदर प्रकरणी २ वन कमयचाऱ्याींनाही तनलींतबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रस्ततू प्रकरणी वविागीय वन अचधकारी याींच्यामार्य त चेकशी करण्यात 
आली आहे. 
(४) जिल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींचे काययलयातील अव्वल कारकून श्री. मनवेल 
दावीद र्नायडीस याींना ददनाींक ०४.०१.२०१६ पासून शासन सेवेतून तनलींतबत 
करण्यात आले आहे. तसेच काययकारी असियींता, दधुगींगा कालवे वविाग क्र. १ 
कोल्हापूर याींच्यामार्य त श्री.कैतान अगजस्तन डडसोझा याींच्या गैरवतयनाबाबत 
तयाींच्याववरुध्द खातयाींतगयत चेकशी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेत समाविष्ट्ट होण्यासाठी 
अजच िेलेल्या रुग्िालयाांच्या प्रस्तािाबाबत 

(९२) *  ४८२१०   श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेसाठी ववमा कीं पनी व आरोग्य 
सोसाय्ी याींच्यात झालेल्या करारनुसार र्क्त ४८० रुग्णालयाींची कमाल मयायदा 
ठरववल्यामुळे अनेक खािगी रुग्णालयाींनी या योिनेत समाववष् होण्यासाठी 
केलेले अिय प्रततक्षते आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर योिनेसाठी ३० खा्ाींच्या पढुील सवय रुग्णालयाींचा समावेश 
करण्याची मा. लोकप्रतततनचधींनी मागणी केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ववमा कीं पनी सोबतची कमाल मयायदेची अ् रद्द करुन या योिनेत 
समाववष् होण्यासाठी अिय केलेल्या रुग्णालयाींचे प्रस्ताव मींिुरीसाठी शासनामार्य त 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही काययवाही केलेली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. ववमा कीं पनीशी झालेल्या करारानसुार योिनेतींगयत 
कमाल ४७० रुग्णालये अींगीकृत करण्याची तरतदु आहे. तर्वप ववमा कीं पनीच्या 
सहमतीने पदहल्या ्प्प्याकररता ६ व मा.मुख्यमींत्री याींनी घोर्णा केल्यानसुार १४ 
शेतकरी आतमहतयाग्रस्त जिल््याींमये १५ अशा एकुण २१ अततररक्त 
रुग्णालयाींसह योिनेंतगयत ४९१ रुग्णालये अींगीकृत करण्यात आली आहेत. 
(२) होय. 
(३) नॅशनल इन्शुरन्स कीं पनी व रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिना 
सोसाय्ी याींच्यामध्ये झालेल्या करारात मान्य केल्यापेक्षा िास्त रुग्णालये 
अींगीकृत करण्यात आलेली आहेत. सदर करार सींपुष्ात आल्यासशवाय यामध्ये 
बदल करता येणार नाही. सदर करार दद.२० नोव्हेंबर, २०१६ रोिी सींपुष्ात येत 
असुन तयानींतर नव्याने करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये योिनींतगयत अींगीकृत 
रुग्णालयाींची कमाल मयायदा वाढववणे/कमाल मयायदेची अ् रद्द करणे प्रस्ताववत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हयातील ब्रम्हपूरी येथे िनउयायानाचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

(९३) *  ३९७९९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी येरे् वन वविागाच्या नसयरीमध्ये वन 
वविागाच्या वतीने वनउदयानाचे बाींधकाम करण्यासाठी उपसींरक्षक वनवविाग 
ब्रम्हपूरी याींनी २५६.६८ लक्ष रूपये ककमींतीचा अींदािपत्रक असलेला प्रस्ताव मुख्य 
वनसींरक्षक वनवविाग चींद्रपूर याींच्या मार्य तीने शासनाकड ेपाठववण्यात आल्यामूळे 
सदर प्रस्तावास मींिूरी देवून तनधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी 
मा. वन मींत्री, प्रधान सचचव, वने याींना ददनाींक १२ िानेवारी २०१६ आखण ददनाींक 
७ ऑक््ोंबर २०१५ रोिी लेखी तनवेदन ददले होते,  हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास,  वन वविागाच्या वतीने  ब्रम्हपूरी येरे् वनउदयान मींिूर 
करण्यात आले आहे काय वा करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, वन वविागाच्या वतीने  वनउदयानाचे  बाींधकाम करण्यासाठी 
तनधीची तरतदु करण्यात आलेली आहे काय वा करण्यात येणार आहे, 
(४) अदयापही कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची 
सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  चींद्रपूर जिल््यातील ब्रम्हपरूी येरे् वन वविागाच्या 
नसयरीमध्ये वन वविागाच्या वतीने वनउदयानाचे बाींधकाम करण्यासींदिायत 
लोकप्रतततनधी याींची  मींत्री (वने) व सचचव (वने) याींना ददनाींक ५ मे २०१५, 
ददनाींक ३ िनू २०१५  आखण ददनाींक ७ ऑक््ोंबर २०१५ रोिी लेखी तनवेदने 
प्राप्त झाली आहेत. 
(२) ब्रम्हपूरी येरे् वनउदयान मींिूर करण्यात आले आहे. 
(३)  सदरहू वनउदयानाचे बाींधकाम खतनि ववकास तनधीच्या माध्यमातनू 
करण्यासाठी रू.२४८.२० लक्ष च्या प्रस्तावास शासनाने ददनाींक १५.०३.२०१६ च्या 
शासन तनणययान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.  
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पूिच विदभाचतील गोदािरी खोऱ्यातील अनतररक्त पािी नदी जोड 
प्रिल्पाचे माध्यमातनू पजश्चम विदभाचत िळविण्याबाबत 

(९४) *  ४८६०८   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिच) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१८३२६ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम ववदिायत राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाणी  असल्याने तापी 
खोऱ्यातील अततररक्त पाणी मागणीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 
मा.राज्यपालाींनी २००९ मध्ये तनदेश ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) पवूय ववदिायतील गोदावरी खोऱ्यातील अततररक्त पाणी वनैगींगा-नळगींगा नदी 
िोड प्रकल्पाच्या माध्यमातनू पजश्चम ववदिायत (अमरावती महसूल वविाग) 
वळववण्यासाठी मुख्य असियींता, िलसींपदा वविाग, नागपूर याींनी शासनास 
प्रस्ताव पाठववला असून अदयाप तयावर शासनाने कोणताही  तनणयय घेतला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास तातडीने मान्यता देऊन अमरावती वविागातील 
ससींचन अनशेुर् दरू करण्यासाठी  व पजश्चम ववदिायतील पा्बींधारे प्रकल्पाींना 
मींिुरी देण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.  तापी खोऱ्यातील अमरावती 
वविागास पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देणे बाबत आवश्यक उपाय योिना करणे 
गरिेचे आहे असे मा. राज्यपाल महोदयाींच्या सन २००९ चे तनदेशात नमुद आहे. 
(२) नाही.  वनैगींगा - नळगींगा नदी िोड योिनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
राषरीय िलववकास असिकरणामार्य त तयार करण्याबाबत शासनाने दद. 
०६/०४/२०१५ च्या पत्रान्वये राषरीय िल ववकास असिकरणास ववनींती केली आहे. 
सदर योिनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय िलववकास असिकरणाकडून 
माचय २०१७ पयतं पूणय होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रकल्प अहवाल तयार झाले नींतर पुढील काययवाही करणेत येईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील शासिीय आरोग्य िें द्रामध्ये 
िमचचाऱ् याांचा ि सोयी-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

  

(९५) *  ४९१०९   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासे (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील शासकीय आरोग्य कें द्रामध्ये 
कमयचाऱ् याींचा तसेच सोयी-सुववधाींचा अिाव असल्याचे नुकतेच माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये तनदशयनास आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात ९ आरोग्य कें द्र व २ ग्रामीण रुग्णालये असून 
यासाठी २११ पदे मींिूर असताना ४० कमयचाऱ् याींच्या िागा ररक्त असल् याचे 
तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयात कमयचाऱ् याींचा अिाव, तसेच सोयी-सुववधा 
उपलब्ध नसल्याने सवयसामान्य रुग्णाींकड ेदलुयक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चेकशी केली आहे काय, चेकशीनुसार 
पदे तातकाळ िरण्याबाबत तसेच सोयी-सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत शासन 
स्तरावर काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहे 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही, प्रार्समक आरोग्य कें द्रात उपचारासाठी 
आलेल्या रुग्णाींवर वदैयकीय अचधकाऱ्याींमार्य त उपचार करण्यात येतात. 
(२) नेवासे तालुक्यात ९ प्रार्समक आरोग्य कें दे्र व ४१ उपकें द्रात समळून एकूण 
१५८ मींिूर पदाींपकैी १९ पदे ररक्त आहेत. 
(३) हे खरे नाही, प्रार्समक आरोग्य कें दे्र/ उपकें द्रामार्य त सवयसामान्य िनतेला 
तनकर्ानुसार आरोग्य सुववधा पुरववण्यात येत आहेत. 
(४) जिल्हा पररर्देमार्य त नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िरती प्रकक्रया राबववण्यात आली 
असून पदस्र्ापना देण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठािे) तालुक्याला इगतपूरी (जज.नासशि) तालुक्यातील 
भािली धरिातील पािी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(९६) *  ४१८७०   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय पािीपुरिठा आणि स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील शहापूर तालुक्याला इगतपूरी (जि.नासशक) तालूक्यातील 
िावली धरणातील पाणी  लवकरात लवकर उपलब्ध करुन न ददल्यास मुींबईला 
पाणीपुरवठा करणाऱ्या िातसा धरणाचे पाणी तोडण्याचा इशारा तनवेदनादवारे 
येर्ील लोकप्रतततनधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड े माहे िानेवारी, २०१६ च्या 
शेव्च्या आठवड्यात ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनवेदनाच्या मागणीचे र्ोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
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(३) तसेच मुींबई व ठाणे पररसराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या शहापुर तालुक्यातच 
तीव्र पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने येर्ील नागररकाींच्या 
पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी तनकाली काढण्यासाठी लवकर तनणयय घेऊन तयाींची 
अींमलबिावणी करण्यासींदिायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोिीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शहापूर तालुक्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी िावली धरणावरील 
बहुउद्दसेशय प्रादेसशक नळ पाणी पुरवठा योिनेला मींिूरी समळणेबाबत. 
(३) शहापूर तालुक्यातील ी्ंचाईग्रस्त गावपाड्याींसाठी कायमस्वरुपी उपाययोिना 
करण्याच्या दृष्ीने, तालुक्यातील िास्तीत िास्त पाड ेसमाववष् करुन योिना 
तयार करणे, प्रस्ताववत होते.  तया अनुर्ींगाने नासशक जिल््यातील िावली धरण 
उद्भव तनजश्चत करुन ९७ गावे २५९ पाड्याींसाठी गुरुतवाकर्यणादवारे योिनेचे 
तनयोिन जिल्हा पररर्देमार्य त ताींतत्रक सल्लागाराची नेमणकू करण्यात आली 
आहे. सदर सल्लागारामार्य त योिनेचे सवेक्षण करण्यात आले असुन  योिनेचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.  सदर योिनेस प्रर्मत: 
आवश्यक तया परवानग्या व पाणी आरक्षण प्राप्त करुन घेण्याबाबत जिल्हा 
पररर्देस तनदेश देण्यात आले आहेत.  सदर परवानग्या व पाणी आरक्षण प्राप्त 
झाल्यानींतर योिनेस मान्यता देण्याची काययवाही करण्यात येईल.        
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् यात दवुषत ि क्षारयुक् त पाण्यामुळे किडनी ननिाम 
असलेल्या रुग्िाांचे प्रमाि िाढल्याबाबत 

  

(९७) *  ४९७४६   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.राज 
पुरोहहत (िुलाबा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज् यात दरु्ीत व क्षारयुक् त पाण्यामुळे ककडनी तनकामी असलेल्या रुग्णाींचे 
प्रमाण वाढल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात २५०० रुग्ण ककडनी प्रत यारोपनाच्या प्रततक्षते असल्याचे 
तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ककडनी प्रतयारोपनासह िींतुससगय होऊ नये यासाठी 
घ्यावयाचे और्धाच्या ककीं मती वाढल्या असल्याने गरीब रुग्णाींना उपचार व 
ककडनी प्रतयारोपनापासून वींचचत राहावे लागत असल्याचे तनदशयनास आले आहे,  
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींबींधी शासनस्तरावरुन कोणती काययवाही करण्यात आली वा 
येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. मधुमेह, हायब्लडपे्रशर, इन्रे्क्शन, कॅन्सर, 

ककडनी स््ोन इतयादी कारणाींमुळेही ककडनी तनकामी होत असत ेतयामुळे केवळ दरु्ीत 
व क्षारयुक्त पाण्यामुळे ककडनी तनकामी असलेल्या रुग्णाींच ेप्रमाण वाढले असे म्हणता 
येणार नाही. 
(२) आतापयतं ३३९० रुग्ण ककडनी प्रतयारोपणाच्या प्रततक्षेत आहेत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. शासनाने खािगी रुग्णालयाींमध्ये गरिू व गरीब रुग्णाींना 
ककडनी प्रतयारोपण शस्त्रकक्रया व और्धोपचार करण्याकररता प्रतयेकी रु.२.५० लाख 
इतका तनधी रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगयत उपलब्ध केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
अमरािती जजल्हयातील ग्रामपांचायत इमारत बाांधिामािरीता ननधी देण्याबाबत 

  

(९८) *  ४८३८७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयातील ग्रापींचायत इमारत दरुुस्तीसाठी शासनाकड े १८ 
कों्ीींचा तनधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पररर्देने शासनाकड े मींिूरीसाठी 
पाठववण्यात आल्याचे माहे िाने, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील प्रस्ताव राज्यशासनाने कोणता तनणयय घेतला तयानुसार 
सदरील इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी आवश्यक तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. तर्ावप, अमरावती जिल्हा पररर्द याींनी 
ग्रामपींचायत कायायलय नसलेल्या ग्रामपींचायतीींना ग्रामपींचायत इमारत 
बाींधकामाकरीता ववशेर् बाब म्हणनू रु. १६,६८,००,०००/- इतका तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत ददनाींक १८/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. तर्ावप, चेदाव्या ववतत आयोगाकडून 
ग्रामपींचायतीींना प्राप्त होणाऱ्या तनधीतून घ्यावयाच्या कामाींमध्ये ग्रामपींचायत 
िवन बाींधकामाची बाब समाववष् आहे. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील धामिी धरिाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(९९) *  ४५७०७   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील धामणी धरणाचे काम ससींचन गैरव्यवहाराच्या 
चेकशीमुळे तसेच तनधी अिावी प्रलींतबत असून प्रकल्प खचय ६५० को्ी पयतं 
वाढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणाचे काम पुणय झाल्यास ३.८५ ्ीएमसी पाणी 
अडववण्यात येणार असून १४०० हेक््र क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पा्बींधारे प्रकल्पाचे सुधाररत अींदािपत्रक तयार करुन 
मान्यता दयावी व घळ िरणीचे काम हाती घेण्यात यावे अशी मागणी 
लोकप्रतततनचधींनी ददनाींक १६ िुलै, २०१६ रोिीच्या पत्रादवारे मा.िलसींपदा मींत्री 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पास तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     धामणी धरणाचे काम ससींचन गैरव्यवहाराच्या चेकशीमुळे प्रलींतबत नाही. 
प्रामुख्याने वनक्षेत्राचे सींपादनास झालेला ववलींब तसेच प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
पुनवयसनाच्या प्रश्नाींमुळे प्रकल्पास ववलींब झालेला आहे. प्रकल्पाची अदयावत 
ककीं मत रु.८०६.९० को्ी आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. या आशयाचे तनवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(४) सन २०१५-१६ कररता सदर प्रकल्पासाठी रु.४.०० को्ीची तरतदू करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आडगाांि (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) पररसरातील पािी टांचाईची समस्या 
सुटण्यासाठी मांजूर िेलेला ननधी समळाला नसल्याबाबत 

  

(१००) *  ३९७८४   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आडगाव (ता.पारोळा, जि.िळगाव) पररसरातील पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सु्ावी, िमीन ओसलताखाली यावी यासाठी मींिूर झालेला तनधी गेल्या ३० 
वर्ायपासून समळाला नसल्याचे नकुतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनधी न समळाल्यामुळे पाझर तलावाचे काम रखडलेली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चेकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले तदनसुार पाझर तलावाच्या रखडलेली कामे पूणायतवास नेण्याकररता तनधीची 
तरतुद करण्याबाबत शासनस्तरावर काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
    जिल्हाचधकारी, िळगाव याींनी पाझर तलाव आडगाव ता.पारोळा हे काम 
िुन्या रोहयो मधून वगळून िलयकु्त सशवार असियानातनू पुणय करण्याबाबत 
आदेश ददले आहेत. 
     सदर कामासाठी तनधीची तरतदू करणेसाठी सुधारीत अींदािपत्रक तयार 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धामिी (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) नदीिर शेतिऱ्याांना दरिषी  
उन्हाळ्यामध्ये मातीचे बांधारे बाांधािे लागत असल्याबाबत 

  

(१०१) *  ४६७२७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी तालुक्यातील धामणी (जि.कोल्हापूर) नदीवर शेतकऱ्याींना दरवर्ी 
उन्हाळयामध्ये मातीचे बींधारे बाींधावे लागतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बळपवाडी (ता.करवीर) येरे् नववन कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा 
बाींधण्याची मागणी मा.िलसींधारण, राज्यमींत्री याींचेकड ेकरण्यात आली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या वर्ायनवुरे् पाण्याचा प्रश्न सु्ण्यासाठी बळपवाडी येरे् 
बींधारा बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय, मा.श्री.प्रकाश आनींदराव आतब्कर, ववधानसिा सदस्य (राधानगरी 
िुदरगड- आिरा याींनी तयाींचे पत्र दद. १४/१२/२०१५ अन्वये बळपवाडी येरे् का. प. 
बींधाऱ्याचे काम करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. 
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(३) बळपवाडी, ता. पन्हाळा येरे् कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा बाींधण्याच्या दृष्ीने, 
िूस्तर वगीकरणाकररता आवश्यक ववींधन वववरे घेण्याचे काम प्रगतीपर्ावर 
असून, तयानसुार अींदािपत्रकास सक्षम स्तरावर ताींतत्रक मान्यता घेऊन सन 
२०१६-१७ मध्ये सदर काम हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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