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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ३० माचच, २०१६ / चैत्र १०, 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 - २८ 
------------------------------------- 

  
ग्रामीि ि उपजजल्हा रुग्िालयातील (जज.नाांदेड) रुग्िाांना शस्त्त्रकियेसाठी 

जजल््याच्या हठिािी पाठविण्यात येत असल्याबाबत 

(१) *  ५२५२२   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हहा रुग्णालयात दाखल 
झालेल्हया रुग्णाींना रुग्णालयात उपचारासाठी साधने व कममचारी उपलब्ध 
असतानाही, प्रसूती, छोट्या व मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्याचे ्ाळण्यात येऊन, 
रुग्णाींना जिल्ह्याच्या ठठकाणी पाठवण्यात येत असल्हयाचे, माहे िानेवारी, २०१४ 
पासून ननदशमनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, जिल्हहा सामान्य रुग्णालय बींद असल्हयाने नाींदेड, परभणी, ठहींगोली व 
तेलींगणातूनही येणाऱ्या रुग्णाींचा ताण डॉ.शींकरराव चव्हाण रुग्णालय, 
ववषणपुूरीच्या प्रशासनावर पडत असल्हयाचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, नाींदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हहा रुग्णालयाींच्या व 
जिल्हहा शल्हय चचक्रकत्सक याींचेकडील उपलब्ध १०२ व इतर योिनाींतील 
रुग्णवाहीका व कॉडीयॉलॉिी  रुग्णवाहीकाींचा वापर न करता, १०८ रुग्णवाहीकाींचा 
वापर करण्यात येत असून कॉडीयॉलॉिी रुग्णवाहीकेचा वापर खािगी 
रुग्णालयातील व्ही.व्ही.आय.पी.रुग्ण इतर ठठकाणी घेऊन िाण्यासाठी होत आहे, 
असे ही ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पढेु कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.        
(२) हे खरे नाही. 
     नाींदेड येथील सामान्य रुग्णालय पररसराचा ताबा ठद.५.११.२०१५ रोिी 
ममळाला असून इमारतीची कामे चालू असल्हयाने सदर रुग्णालय अद्याप 
कायामजन्वतच झालेले नाही.  त्यामुळे ते बींद असल्हयाची वस्त्तुजस्त्थती नाही.  नाींदेड 
जिल्ह्यातील व इतर भागातील रुग्णाींना पूवी पासून वैद्यकीय महाववद्यालय, 
नाींदेड येथनूच रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहेत.  त्यामुळे आताच रुग्णाींचा ताण 
शासक्रकय वदै्यकीय महाववद्यालयावर पडला आहे, अशी सुध्दा वस्त्तजुस्त्थती नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
      नाींदेड जिल्ह्यातील आरोग्य सींस्त्थाींमध्ये उपलब्ध असलेल्हया आपत्कालीन 
वैद्यकीय सेवा (EMS) अींतगमत १०८ िमाींकाच्या २५ व १०२ िमाींकाच्या ३४ 
रुग्णावाठहकाींमार्म त ननयममतपणे रुग्ण सींदमभमत करण्यात येत असून Cardiac 

Ambulance व्दारे खािगी रुग्णालयातील रुग्णाींना सींदमभमत करण्यात आलेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर प्रादेशशि मनोरुग्िालयातील मनोवििार तज्ज्ाांची ि  
पुरुष अटेंडांटची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२) *  ४४८७७   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर प्रादेमशक मनोरुग्णालयाच्या बा्यरुग्ण ववभागात सन २०१० पासून 
सन २०१४ पयतं रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असून, सध्या ही सींख्या ५० 
हिाराच्या वर गेली असताना, या रुग्णाींवर उपचार करणाऱ्या मनोववकार 
तज्ज्ाींची ४ पदे व परुुष अ े्ंडी्ं ची २० पदे गेल्हया अनेक वषामपासून ररक्त 
असल्हयाचे, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या रुग्णालयातनू दरवषी १० ते १५ रुग्ण पळून िात असल्हयाने, 
सुरक्षा मभींतीची उींची वाढववण्याकरीता १ को्ी ८ लाख रुपये मींिुर होऊनही, या 
ननधीची तरतदू अद्यापी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ररक्त असलेली मनोववकार तज्ज्ाींची व पुरुष अ े्ंडी्ं ची पदे 
भरण्याबाबत व ननधीची तरतदू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे, 
     प्रादेमशक मनोरुग्णालय नागपूर येथे बा्यरुग्ण ववभागात सन २०१० ते 
२०१४ पयतं प्रनतवषी सरासरी ४५,२०० रुग्ण तपासणी कररता आले आहेत. 
     प्रादेमशक मनोरुग्णालय नागपूर येथे महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा 
ग् अ (मनोववकृतीत्) सींवगामची एकुण ९ पदे मींिूर असून त्यापैकी ५ पदे 
भरलेली असून त्यापैकी २ मनोववकृतीत् अनचधकृत गैरहिर आहेत.तसेच 
वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामची ९ पदे मींिूर असून  सवम पदे भरलेली असून 
त्यापैकी ४ मनोववकृतीत् आहेत. 
     आकृतीबींधानुसार पुरुष पररचर व स्त्री पररचर ही पदे स्त्वतींर न दशमववता 
पुरुष/स्री पररचर अशी दशमववण्यात आली आहेत.प्रादेमशक मनोरुग्णालय नागपूर 
येथे पररचर  सींवगामची एकुण  २११  पदे मींिूर असून त्यापकैी १४१ पदे भरलेली 
आहेत. 
(२) हे अींशतः खरे आहे, 
     प्रादेमशक मनोरुग्णालय नागपूर येथील सुरक्षा मभींत वाढववणेचे कामासाठी 
रु.१,०८,७२,०००/- ची प्रशासकीय मींिुरी प्राप्त  असुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार 
काम पूणम करण्याचा प्रयत्न राहील. 
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(३) महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग् अ (मनोववकृतीत्) सींवगामतील 
ररक्त पदे सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरणेबाबत कायमवाही सुरु आहे. पररचर 
सींवगामची पदे भरण्याची कायमवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सिरला (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) लघु िालव्याचे  
अपूिाचिस्त्थेत असलेले िाम पूिच िरण्याबाबत 

(३) *  ४७५७७   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा सकरला (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) येथील शतेकऱ्याींना पेंच प्रकल्हपाचे 
पाणी ममळण्यासाठी सकरला कालव्याचे अपूणामवस्त्थेत असलेले काम पूणम 
करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधी (तुमसर) याींनी ठदनाींक ३ रे्ब्रुवारी, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सकरला कालव्याचे अपूणामवस्त्थेत असलेले काम तात्काळ पूणम 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) पेंच प्रकल्हप डावा कालव्याच्या काींद्री शाखा कालव्यावरील चचचोली 
ववतरीकेतनू ननघणाऱ्या सकरला लघ ुकालव्याच्या एकूण ११४० मी. लाींबीपैकी, ० 
ते २४० मी. मधील कामे भूसींपादनास शेतकऱ्याींच्या ववरोधामुळे करता आले 
नाहीत. कालव्याच्या उवमरीत लाींबीतील कामे पूणम करण्यात आली आहेत. 
     भूसींपादनाची कायमवाही पुणम होताच सकरला कालव्याची ० ते २४० मी. 
मधील कामे हाती घेण्यात येतील. 
     तथावप या लघ ु कालव्यावरील शेतकरी एका शेतातनू दसुऱ्या शेतात या 
पध्दतीने पाणी घेऊन मसींचन करत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल््यातील िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱयाांना 
दरिाजे बसविण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 

  

(४) *  ५२६८५   श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९९५ ते २००२ या कालावधीत बीड जिल्ह्यात बाींधण्यात आलेल्हया ३४७ 
कोल्हहापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याींना दरवािे बसवनू त्याची दरुुस्त्ती करण्याचा ३७ 
को्ी रुपयाींचा प्रस्त्ताव जिल्हहा पररषद, बीड याींचेकडून शासनास सादर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोल्हहापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याींना दरवािे नसल्हयामुळे सुमारे 
८४४.१५ दशलक्ष घनरू्् पाणी वाहून िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या जिल्ह्यातील सततची पाणी ी्ंचाई व दषुकाळ पररजस्त्थती 
लक्षात घेऊन जिल्हहा पररषद, बीड याींनी पाठववलेल्हया प्रस्त्तावास मींिूरी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) मुख्य कायमकारी अमभयींता, जिल्हहा पररषद बीड याींनी सादर केलेल्हया 
ननधी मागणी प्रस्त्तावामध्ये रु् ी असल्हयामुळे शासन पररपरक ठदनाींक 
०७/११/२०१३ प्रमाणे दरुुस्त्ती कामाींची का्ेकोर तपासणी करण्याच्या सूचना 
देण्यात आल्हयामुळे त्याींचेकडून पढुील कायमवाही सुरु आहे. त्यास अनुसरुन 
पररपूणम ननधी मागणी प्रस्त्ताव प्राप्त झाल्हयानींतर ननधी उपलब्धतेनुसार पढुील 
कायमवाहीचे ननयोिन आहे. 

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

जालना जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रातील सोयीसुविधाांबाबत 
  

(५) *  ४७५८२   श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) िालना जिल्हहयातील प्राथममक आरोग्य कें द्रात मोठया प्रमाणात सोयी 
सुववधाींचा अभाव असून, या कें द्रात वदै्यकीय अचधकाऱ्याींची कमतरता, इमारतीींचे 
प्रश्न, बाींधलेल्हया इमारतीींची उद्घा्ने यासह शासनामार्म त ठदला िाणारा 
लाभदेखील गरोदर माताींना अनेक ठठकाणी ममळत नसल्हयाचे, माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच घनसावींगी (जि.िालना) येथील रामा केअर से्ं रमध्ये एक्स रे ममशन 
तज्ज ्  व वदै्यकीय अचधकारी नसल्हयाने, या से्ं रचा रुग्णाींना काहीच उपयोग होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१५-१६ या वषामत मानव ववकास ममशन अींतगमत गरोदर 
माताींना देण्यात येणाऱ्या बडुीत मिुरीचे ७० व िननी सुरक्षा योिनेच्या ४०० 
मठहला लाभाथी वींचचत राठहल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्हयास, तद्नुसार शासनस्त्तरावर काय कायमवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे, 
     िालना जिल्ह्यातील मींिूर ४० प्राथममक आरोग्य कें द्रातील वदै्यकीय 
अचधकारी ग्-अ सींवगामची ८० पदे मींिूर असून त्यापैकी ७९ पदे भरलेली  आहेत. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्र तळणी, प्राथममक आरोग्य कें द्र कुीं भारझरी व 
प्राथममक आरोग्य कें द्र जिरडगाव याींच्या इमारतीींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर 
आहे.नाव्हा ता. िालना व इब्राहीमपूर ता.भोकरदन येथील उपकें द्राींची बाींधकामे 
पूणम झाली असून इमारतीच्या उद्घा्नास परवानगी देण्याबाबत कायमवाही सुरु 
आहे.तसेच धावडा येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र सध्या उपकें द्राच्या इमारतीमध्ये 
सुरु असून येथील इमारतीचे बाींधकाम प्रगनतपथावर आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे, 
     रॉमा केअर से्ं र घनसावींगी येथील एक्स-रे ममशन सद्यजस्त्थतीमध्ये 
नादरुुस्त्त असून सदर ममशन दरुुस्त्त करुन घेण्याबाबत कायमवाही सुरु आहे.सदर 
ठठकाणी वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामची ५ पदे मींिरू असून त्यापकैी ४ पदे 
भरलेली व १ पद ररक्त आहे. 
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(३) गरोदर माताींना िननी सुरक्षा योिनेचा लाभ ठदला िातो व मानव ववकास 
ममशन अींतगमत गरोदर माताींना देण्यात येणारी बुडीत मिुरी ही अनदुान प्राप्त 
झाल्हयाच्या ठदनाींकापासून देण्यात येत होती माहे रे्ब्रवुारी २०१६ मध्ये बुडीत 
मिूरी पवूमलक्षी प्रभावाने माहे एवप्रल,२०१५ पासून देण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्हया आहेत व त्यानुसार कायमवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढािा जजल्हयातील मनोधयैच योजनेतील लाभार्थयाांना अनुदान शमळण्याबाबत 
  

(६) *  ४८१९२  श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), श्री.छगन भुजबळ (येिला) :  
सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
(१) राज्जयातील वपडीत, अत् याचाररत मठहला व बालकाींसाठी शासनाकडून मनोधयैम 
योिनेची अींमलबिावणी केली िाते, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, या योिनेंतगमत बुलढाणा जिल्ह हयात माहे िानेवारी, २०१६ 
अखेरपयतं ४० लाभार्थ याचें प्रस्त् ताव प्राप् त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदरहू लाभाथी अनदुानापासून वींचचत असल्ह याची बाब माहे 
रे्ब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्ह यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय, 
ननष पन् न झाले व या लाभार्थयानंा अनदुान ममळण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही, बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण ११३ प्रकरणे प्राप्त झाली  असुन, त्यापैकी 
९४ प्रकरणे जिल्हहा क्षती सहाय् य मींडळासमोर ठेवण्यात आली व १९ प्रकरणे 
मींडळासमोर ठेवण्यासाठी जिल्हहाचधकारी याींच्याकड े बठैकीची वेळ व तारीख 
ममळण्याबाबतची नस्त्ती सादर केली आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
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      जिल्हहा क्षती सहाय्य मींडळाने मींिुर केलेल्हया ९४ प्रकरणापकैी ८० प्रकरणे 
मींडळाने मींिूर केले आहेत. त्यापकैी १८ प्रकरणामध्ये  मींिुर अनदुानाच्या १००% 
रक्कम अनदुानाअभावी अदा करणे  प्रलींबबत आहे. २७ प्रकरणामध्ये मींिूर 
अनदुानाच्या ५०% रक्कम अनुदाना अभावी अदा करणे प्रलींबबत आहे. 
(४) सदर बाबीच्या खचामसाठी सन २०१५-१६ या आचथमक वषामत  
रु.३०,९५,२५,०००/- इतक्या रकमेचा पुरवणी मागणीचा प्रस्त्ताव ननयोिन व ववत्त 
ववभागाकड े सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी रु.१५,००,००,०००/- इतक्या 
रकमेची पुरवणी मागणी मींिूर झाली असून, त्यामधनू या प्रयोिनासाठी ननधी 
ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िरिांड (ता.धचखली, जज.बुलढािा) येथील पाझर तलािाच्या 
प्रस्त्तािास मान्यता देऊन ननधी उपलब्ध िरुन देिेबाबत 

(७) *  ४२२०९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे करवींड (ता.चचखली, जि.बुलढाणा)  येथील पाझर तलाव ि.२ व ३ च्या 
शासनाकड ेअसलेल्हया प्रस्त्तावास मापदींड वाढवून मान्यता देऊन, ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत मा.मुख्यमींरी याींना लोकप्रनतननधीनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान पर ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अनषुींगाने सदर प्रस्त्तावाींना मींिूरी देऊन ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) असे पर  मा. मुख्यमींरी कायामलयात तसेच िलसींधारण 
ववभागास प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(२) मुख्य अमभयींता, ववदभम सघन मसींचन ववकास कायमिम, नागपूर 
कायामलयामार्म त पाझर तलाव करवींड ि.१ व २ ता.चचखली, जि.बुलढाणा या 
योिनेचा प्रस्त्ताव शासनास प्राप्त आहे. सदर प्रस्त्तावास अनुसरुन अनतरीक्त 
माहीती उपलब्ध करुन देण्याबाबत मुख्य अमभयींता, ववदभम सघन मसींचन ववकास 
कायमिम, नागपूर याींना कळववण्यात आले आहे. तसेच कायमिमाींतगमत 
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सद्यजस्त्थतीत बुलढाणा जिल्हहयातील लघु मसींचन (िलसींधारण) व लघु मसींचन 
जिल्हहा पररषद ववभागामार्म त िानेवारी, २०१६ अखेर पयतं एकुण रु.१२९.८१ 
को्ीच्या ४६१ योिनाींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्हया असून रु.५५.३२ 
को्ीच्या २२२ योिना पूणम करण्यात आल्हया आहेत. अशाप्रकारे कायमिमाींतगमत 
ननमममत दानयत्व मोठे असून ननधी प्राप्त होण्याचे प्रमाण कमी आहे तसेच 
कायमिमाचे र्क्त एकच वषम मशल्हलक असल्हयाने आवश्यक ननधी ममळण्याची 
शक्यता कमी आहे. सबब ववदभम सघन मसींचन ववकास कायमिमाींतगमत ततुम नववन 
कामाींना मींिूरी देता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत् नाधगरी येथील जजल् हा शासि य रुग् िालयास थि त अनदुान देण्याबाबत 
 

(८) *  ४२११४   श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाचगरी येथील जिल्ह हा शासकीय रुग् णालयात वदै्यकीय अचधकारी याींच् या 
ररक् त पदाींमुळे अडचणीत असलेल्हया या रुग्णालयाच्या रुग्णवाठहका व 
िनरे्रसाठी लागणारे इींधन आणण प्रवास खचामचा ५७ लाखाींचा ननधी शासनाने 
ठदला नसल्हयाचे, माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्यासोबतच थकीत अनुदान 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. इींधन खचामची देयके प्रलींबबत नाहीत. 
तथावप, प्रवास खचामची रु. ४,२०,६५२/-  इतक्या रक्कमेची देयके प्रलींबबत आहेत. 
(२) महाराषर वदै्यकीय आरोग्य सेवा व वदै्यकीय अचधकाऱ्याींची ग्-अ मधील 
ररक्त पदे भरणेची कायमवाही शासनस्त्तरावर चालू आहे. ग्-क व ग्-ड मधील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत वतममानपरात िाठहरात प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे. 
प्रवास खचम या बाबीसाठी लागणारे अनदुान ववतरीत करण्याची कायमवाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उन्हिरे-गोविांदशते-दाशभळ-पाांजारी-शशरििे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) 
या रस्त्त्याची झालेली दरुिस्त्था 

(९) *  ५२२७९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उन्हवरे – गोववींदशते – दामभळ – पाींिारी - मशरवणे (ता.दापोली, 
जि.रत्नाचगरी) या सुमारे ५ क्रक.मी. रस्त्त्याची अत्यींत दरुवस्त्था झालेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रस्त्त्यावर वारींवार अपघात होत असून या रस्त्त्याचे  
खडीकरण व डाींबरीकरण ववनाववलींब पुणम करण्यात यावे अशा आशयाचे ननवेदन 
येथील स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १२ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास मा.सावमिननक बाींधकाम मींरी याींच्याकड े ठदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या रस्त्त्याची तातडीने दरुुस्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय.    
(२) सावमिननक बाींधकाम ववभागाकड ेननवेदन प्राप्त आहे. 
(३) व (४) सींपूणम राज्जयामध्ये जिल्हहा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागम व 
इतर जिल्हहा मागम रस्त्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ क्रक.मी. इतकी असून सदर 
रस्त्त्याींच्या दरुुस्त्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्हया ननधीचे वा्प रस्त्त्याींच्या 
लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते. त्यानुसार रत्नाचगरी जिल्हहा पररषदे अींतगमत 
ग्रामीण मागम व इतर जिल्हहा मागम रस्त्त्याींची एकूण लाींबी ८०८५.३५ क्रक.मी. इतकी 
आहे. रस्त्ते व पूल, दरुुस्त्ती व परीरक्षण या कायमिमा अींतगमत सन २०१२-१३, 
२०१३-१४ व २०१४-१५ या आचथमक वषामसाठी रत्नाचगरी जिल्हहा पररषदेस एकूण 
रु.३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३, २०१३-१४ व 
२०१४-१५ मध्ये एकूण रु.७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायमिमासाठी रत्नाचगरी  
जिल्हहा पररषदेला रु.१७००.६३ लक्ष असा एकूण रु.६१९८.०३ लक्ष इतका ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
     सन २००१-२०२१ रस्त्ते ववकास योिनेनुसार प्रश्नाचधन रस्त्ता पाींगारी 
मोहल्हला बौध्दवाडी ववठ्ठलवाडी गोववींदशते ते उन्हवरे असा असून ग्रामीण मागम 
ि.२६० दिामचा आहे. सदर रस्त्त्याची एकूण लाींबी ५.७०० क्रक.मी. असून ०/०० ते 
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२/०० क्रक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची व २/०० ते ५/७०० ही लाींबी खडी 
पषृठभागाची आहे. 
     सावमिननक बाींधकाम ववभागाकडून सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हहा वावषमक 
योिनेअींतगमत या रस्त्त्याच्या ३/०० ते ३/५०० क्रक.मी. लाींबीचे डाींबरीकरणाचे काम 
मींिूर असून ननववदा स्त्तरावर आहे. 
     रस्त्ते लाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी अत्यींत अल्हप 
आहे. याउल् शासन स्त्तरावर प्राप्त होणा-या मागण्या िास्त्त आहेत. 
     सदर रस्त्त्याच्या खराब लाींबीतील रस्त्ता दरुुस्त्तीचे काम मा.आमदार, 
मा.खासदार याींनी स्त्थाननक ववकास कायमिमाींतगमत सूचववल्हयास व त्यास मींिूरी 
प्राप्त झाल्हयास जिल्हहा पररषदेला सदरचे काम घेणे शक्य होईल. 

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

जालना जजल््यात इांहदरा आिास योजनेची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 
  

(१०) *  ५२६१७   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िालना जिल्हहयातील सुमारे ४० हिार मागासवगीय लाभाथी शासनाच्या 
घरकुल योिनेच्या लाभापासून वींचीत असल्हयाची तिार सामाजिक सींघ्ना, 
स्त्थाननक पदाचधकाऱ्याींनी जिल्हहाचधकारी, िालना याींना ठदनाींक २० िानेवारी २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननवेदनाच्या तिारीनुसार जिल्हहयातील मागासवगीय लाभाथी 
घरकुल योिनेपासून वींचीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणातील लाभाथी घरकुलाच्या लाभापासून वींचीत राठहले 
असल्हयाची सवमसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     तथावप, प्राप्त ननवेदनात अनुसूचचत िाती मागासवगीय व्यनतररक्त दाररद्रय 
रेषेखालील असलेले गरीब ओ.बी.सी., एन.्ी., व्ही.िे.एन.्ी., ओपन, एस.्ी. 
इतर अशा सुमारे ४०००० लाभार्थयानंा घरकुल योिनेमध्ये समाववष् केले नाही. 
अशी बाब नमूद केली आहे. 
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(२) नाही. 
(३) कें द्र पुरस्त्कृत इींठदरा आवास योिनेची अींमलबिाणी कें द्र शासनाच्या 
मागमदशमक तत्वानुसार केली िाते. मागमदशमक तत्वानुसार सदरची योिना 
अनुसूचचत िाती, अनुसूचचत िमाती, अल्हपसींख्याींक व इतर या प्रवगामतील घरकुल 
पार कु्ूींबासाठी राबववली िाते. 
     मागमदशमक तत्वातील पररच्छेद ि.३.४ नुसार अनुसूचचत िाती व अनसूुचचत 
िमातीसाठी ६०% अल्हपसींख्याींक प्रवगामसाठी १५% व उवमररत ननधी इतर 
प्रवागामसाठी राखनू ठेवण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार कें द्र शासनाकडून ननधी व 
उठिष् प्राप्त होते. 
(४) कें द्र शासनाकडून प्राप्त उठिष्ानुसार घरकुले मींिूर करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईसह ठाण्यातील िन जशमनीिरील इमारती ि झोपडपट्टयाांबाबत 
  

(११) *  ४१८७३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अजजत 
पिार (बारामती) :  ताराांकित प्रश्न िमाांि ३०६५९ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह ठाण्यातील वनिममनीवरील १०६६ इमारती आणण ४५ हिार 
झोपडपट्टयाींवर कारवाई करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायलयाने ठदले होते, या 
आदेशा ववरोधात रठहवाशाींनी मा.सवोच्च न्यायालयात याचचका केली असता, 
मा.सवोच्च न्यायालयाने रठहवाशाींच्या बािूने ननणमय ठदला मार सवोच्च् ा 
न्यायालयाने ठदलेल्हया ननणमयाचा र्ायदा र्क्त १९ याचचकाकत्यानंाच होणार क्रकीं वा 
कसे यासींदभामत ववधी व न्याय ववभाग व महाचधवक्ता याींच्या कडून मागववण्यात 
आलेले अमभप्राय प्राप्त झालेले आहेत काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी प्राप्त झालेल्हया अमभप्रायाींचे थोडक्यात स्त्वरुप काय 
आहे 
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(३) असल्हयास, त्यानुसार या पररसरामध्ये वषामनवुषम वास्त्तव्यास असलेल्हया 
रठहवाशाींची समस्त्या सोडववण्यासाठी सकारात्मक ननणमय घेऊन त्याची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मा. सवोच्च न्यायालयाने ठदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिी 
मसजव्हल अपील ि.११०२ ते ११२०/२०१४ मध्ये ठदलेल्हया आदेशाच्या अनुषींगाने 
शासन पर ठदनाींक १२.१२.२०१४ व ठदनाींक ६.०७.२०१५ अन्वये आदेशात नमूद १९ 
याचचकाकत्यांबाबत प्रकरण ननहाय कायमवाही करण्याच्या सूचना सींबींचधताींना 
देण्यात आल्हया होत्या. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ठदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिीच्या आदेशाच्या 
अनषुींगाने १९ याचचकाकत्याम व्यनतररक्त इतर प्रकरणे कशी हाताळावीत, 
यासींदभामत  मा.महाचधवक्ता याींचे अमभप्राय प्राप्त झाले आहेत. 
(२), (३) व (४) मा.महाचधवक्ता याींनी ठदलेल्हया अमभप्रायाींचा अ्यास करण्यात 
येत असून त्या अनुषींगाने प्रकरणी आवश्यक धोरणात्मक ननणमय लवकरच 
घेण्यात येईल. 

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

शसांधदुगुच जजल्हयातील खाजगी िनामध्ये िनेत्तर िामे िरण्यास 
बांदी असतानाही बाांधिामे होत असल्याबाबत 

(१२) *  ४८१२८   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधदुगुम जिल्हहयातील खासगी वनामध्ये वनेत्तर कामे करण्यास बींदी 
असतानाही अशा प्रकारच्या िममनीींमध्ये ननयम डावलून मोठ्या प्रमाणात 
बाींधकामे होत असल्हयाचे नकुतेच माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वन (सींवधमन) अचधननयम १९८० च्या तरतदुीप्रमाणे कें द्र शासनाची 
मान्यता घेतल्हयामशवाय वनिममनीत वनेत्तर काम करता येत नाहीत तसेच 
वनिममनीींच्या खरेदी वविीवर प्रनतबींध असतानाही अशा िममनीींचे व्यवहार होत 
असून त्या िममनीवरील वकृ्षाींचीही तोड केली िात असल्हयाचे ननदशमनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, यासींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्हयास, तद्नुसार वनसींवधमन अचधननयमाचे उल्हलींघन करुन वनिममनीवर 
ननयमबा्य बाींधकामे करणाऱ्या दोषीींवर शासनस्त्तरावर काय कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) वन (सींवधमन) अचधननयम, १९८० च्या तरतदुी प्रमाणे कें द्र 
शासनाची पूवम परवानगी घेवून अींनतम मान्यता ममळाल्हयामशवाय वन िममनीत 
वनेत्तर कामे करता येत नाहीत, तसेच अशा खािगी वन िममनीींच्या खरेदी 
वविीवर प्रनतबींध आहे. 
     महाराषर खािगी वने (सींपादन) अचधननयम, १९७५ अींतगमत मौिे पावशी 
पैकी मम्क्याचीवाडी ता. कुडाळ येथील सींपाठदत झालेल्हया खािगी वन 
िमीनीपकैी कलम २२ अ खाली सन १९७८ मध्ये परत केलेल्हया एकूण ४.६६ हे. 
आर क्षेरापकैी ०.२१ हे. क्षेरावर रोड, पाण्याच्या ्ाकीसाठी चौथरा, कीं म्पाऊीं ड वॉल, 
ववहीर इ. वनेत्तर कामे झाल्हयाचे ननदशमनास आले. सदर प्रकरणी वन (सींवधमन) 
अचधननयम, १९८० चे उल्हलींघन केल्हयामुळे सींबींचधत खातेदाराींववरुध्द वनगुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. 
     मौिे साक्रकड े ता. कुडाळ येथील महाराषर खािगी वने (सींपादन) 
अचधननयम, १९७५ अींतगमत सींपादन करून कलम २२ अ खाली १९७८ मध्ये परत 
केलेल्हया क्षेरामध्ये ननबचंधत १० झाड ेतोडल्हयाचे ननदशमनास आल्हयाने वनक्षेरपाल 
कुडाळ याींनी सींबींचधतावर महाराषर वकृ्षतोड (ववननयमन) अचधननयम, १९६४ 
अींतगमत गुन्हा दाखल करुन कारवाई केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) पांचायत सशमतीमध्ये शसांचन  
विहहरीांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१३) *  ५२५००   श्री.लष्मणमि पिार (गेिराई) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बीड जिल्ह्यातील गेवराई पींचायत सममतीमध्ये ननयमबा्य वा्प चाललेल्हया 
ववठहरीींच्या यादीस स्त्थचगती देऊनही सुरु करण्यात आलेल्हया मसींचन ववठहरीींच्या 
कामात झालेल्हया गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी  
ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा.ग्रामववकास मींरी याींना 
ननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननवेदनाच्या अनुषींगाने मुख्य कायमकारी अचधकारी याींनी 
गेवराई पींचायत सममतीच्या ग्ववकास अचधकाऱ्याला ठदनाींक १ िानेवारी,२०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास पर देऊन चौकशी करण्याबाबत आदेश ठदले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशी अचधकारी म्हणनू नेमण्यात आलेले सह ग्ववकास 
अचधकारी व ववस्त्तार अचधकारी याींनी ते स्त्वत: पींचायत सममतीचे कममचारी 
असल्हयाने चौकशी केलेली नाही तसेच रोिगार हमी योिने अींतगमत या 
गैरव्यवहाराची चौकशी होईपयतं कामाला स्त्थचगती देण्यात येऊनही मसींचन 
ववठहरीींची कामे सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) अनतररक्त मुख्य कायमकारी अचधकारी, जिल्हहा पररषद, बीड याींना चौकशी 
करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणी सुरु असून याबाबत अहवाल 
प्राप्त होताच त्यानुसार ननयमानुसार आवश्यक कायमवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर, गडधचरोली ि भांडारा या जजल््यात सिाचधधि  
िुष्ट्ठरुग्ि आढळून आल्याबाबत 

(१४) *  ४५९५१   श्री.विजय िडटे्ीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्जयातील १६ जिल्हहयाच्या तुलनेत ववदभामतील तीन जिल्हहयात कुषठरोगाचे 
सवामचधक रुग्ण आढळून आले असून चींद्रपूर पठहल्हया िमाींकावर, गडचचरोली 
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दसुऱ्या िमाींकावर आणण भींडारा नतसऱ्या िमाींकावर असल्हयाची माठहती ठदनाींक 
३१ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया वषी चींद्रपूर जिल्हहयात १०५८ रूग्ण, गडचचरोली जिल्हहयात 
५४२ रूग्ण व भींडारा जिल्हहयात ४३३ रुग्ण आढळून आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, कुषठरोगाच्या वाढत्या रुग्णामुळे याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) राज्जयातील १६ जिल्ह्याच्या तुलनेत ववदभामतील चींद्रपूर 
जिल्ह्यात १२४९, गडचचरोली जिल्ह्यात ५३६ व भींडारा जिल्ह्यात ४३५ नवीन 
कुषठरुग्ण माहे िानोवारी २०१६ अखेरपयतं आढळून आले असून एक लाख 
लोकसींख्येमध्ये नवीन कुषठरुग्ण ममळण्याचे प्रमाण चींद्रपूर ६६.८४, गडचचरोली 
६४.५५ व भींडारा ४८.१२ इतके आहे. 
     राज्जयात अनुिमे चींद्रपूर, गडचचरोली व भींडारा येथे दर लाख लोकसींख्ये 
मध्ये नवीन कुषठरुग्ण शोधण्याचे प्रमाण िास्त्त आढळून आले आहे. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये माहे माचम २०१५ अखेर गडचचरोली जिल्ह्यात ७२१ 
चींद्रपूर जिल्ह्यात १२५८ व भींडारा जिल्ह्यात ६३१ कुषठरुग्ण आढळून आले आहेत 
व त्याींना बहुववध औषधोपचार देण्यात आलेला आहे. 
(३) कुषठरोगासींबींधी रोगप्रनतबींध उपाय करीता कुठल्हयाही प्रकारची प्रनतबींधकात्मक 
लस नाही. कुषठरोगास आळा घालण्याकररता लवकरात लवकर ननदान करुन 
ननयममतपणे बहुववध औषधोपचार हा एकमेव उपाय असल्हयाने समािातील लपनू 
राठहलेल्हया रुग्णाींना लवकरात लवकर ननदान करुन सवम शासकीय व ननमशाकीय 
दवाखान्याींमध्ये ननयममतपणे मोर्त बहुववध औषधोपचार देण्यात येतो. 
     कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सुचनाींनुसार दरवषी माहे ऑक््ोबर व िानेवारी-
रे्ब्रवुारी मध्ये ववशेष कुषठरोग शोध मोठहमेचे आयोिन केले आहे. सवमसामान्य 
िनतेला कुषठरोग ववषयक शास्त्रीय ्ान प्राप्त होऊन कुषठरुग्णाने स्त्वत:हून 
तपासणीसाठी िवळच्या आरोग्य कें द्रात यावे या करीता आरोग्य मशक्षण व 
िनिागतृी कायमिमाींचे आयोिन केले िाते. त्यामध्ये रॅली, शालेय प्रश्नमींिुषा, 
आरोग्य कममचारी व वैद्यक्रकय अचधकारी याींची कायमशाळा, समािातील ववववध 
स्त्तरासाठी ग्चचाम या बरोबरच कुषठरुग्णाींसाठी ववकृती मशबीरे, आरोग्य कममचारी 
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व वदै्यक्रकय अचधकारी याींचे कुषठरोग प्रमशक्षण सर, आरोग्य कममचाऱ्याींव्दारे 
आरोग्य मशक्षणाधाररत घरोघर व्यक्ती सींपकम  अमभयान राबववण्यात येत आहे व 
अमभयानाबाबतचा नतमाही अहवाल कें द्रशासनास सादर केला िातो. 
तसेच मोक्याच्या ठठकाणी प्रदशमने, बॅनसम, पोस्त् म्सम, होडडगं, मभींतीवरील म्हणी, 
हस्त्तपबरका वा्प करणे इ. उपिम घेतले िातात. सवमसाधरण आरोग्य 
कममचाऱ्याींमार्म त ननयममत भे्ीव्दारे कुषठरोगाबाबतच्या सींशनयताची तपासणी व 
वैद्यक्रकय अचधकारी याींच्या मार्म त ननदान ननजश्चती करुन त्वरीत बहुववध 
औषधोपचाराखाली आणण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अड्याळ (जज.भांडारा) नजीिच्या किटाळी (सायगाि)  
िनपररक्षेत्रात दोन अस्त्िलाांना जाळल्याबाबत 

(१५) *  ४०२०६   श्री.शभमराि तापि र (खडििासला), श्री.विजय िडटे्ीिार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अड्याळ (जि.भींडारा) निीकच्या क्रक्ाळी (सायगाव) वनपररक्षेरात शतेातील 
तणशीच्या ठढगाखाली दोन अस्त्वलाींची िाळून हत्या केल्हयाची घ्ना माहे 
िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, क्रक्ाळी (सायगाव) वनपररक्षेरात िींगल व वन्यप्राण्याींच्या 
सुरक्षेसाठी काय उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) वन्यिीव (सींरक्षण) अचधननयम, १९७२ चे कलम ०२, ९, ३९, ५० व ५१ 
नुसार गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. प्रस्त्ततु प्रकरणी ५ आरोपीना मा.न्यायाधीश 
प्रथम वगम न्यायालय, लाखनी येथे ठदनाींक २९.०१.२०१६ रोिी हिर करण्यात 
आले असता त्याींना ठदनाींक ०९.०३.२०१६ पयमत M.C.R. ममळाला. ठदनाींक 
०३.०३.२०१६ रोिी २ आरोपीना िामीन ममळाला आहे. 
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(३) वन्यप्राण्याींच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत 
आहेत. 
 गस्त्तीपथकाची नेमणकू करण्यात आली असून ननयमीत वेळोवेळी गस्त्त 

करण्यात येत आहे. 
 वनपररक्षेर अचधकारी व वनकममचाऱ्यासह रारी गस्त्त करुन इलेक्रीक 

लाईनची तपासणी करत आहेत. 
 सींयुक्त वनव्यवस्त्थापन सममती क्रक्ाडी, देवरी, माींगली व सींबींधीत गावचे 

पोलीसपा्ील याींची मदत घेण्यात येत आहे. 
 खबऱ्याींचे िाळे तयार करण्यात आले आहे. 
 आठवडी बािारात ननयमीतपणे गस्त्त केली िात आहे. 
 सकाळ व सींध्याकाळच्या वेळी वन कममचाऱ्याद्वारे पाणवठ्यावर िास्त्तीत 

िास्त्त प्रमाणात गस्त्त करण्यात येत आहे. 
 ग्रामस्त्थाींमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातनू व सभेच्या माध्यमातुन 

वन्यप्राण्याींचे अजस्त्तत्व कायम ठेवण्यासाठी िनिागतृी ननमामण करण्यात 
येते. 

 अवैध मशकारीची घ्नाींची माठहती ननयींरण कक्षातील ्ोल क्रि हेल्हपलाईन 
व बबनतारी सींदेश यींरणेमार्म त माठहती घेण्यात येते. 

 वन ववभाग भींडारा, एर्डीसीएम भींडारा व वन्यिीव ववभाग, गोंठदया 
याींचेद्वारे वन्यप्राण्याींची अवधै मशकार होऊ नये म्हणनु सींयुक्तररत्या गस्त्त 
करण्यात येते. 

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

  

पाटगाांि धरिाचे पािी िेदगांगा (जज.िोल्हापूर) नदीत सोडण्याबाबत 
  

(१६) *  ४७२८०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्हया दहा वषामत पठहल्हयाींदाच माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
कोल्हहापूर जिल्ह्यातील वेदगींगा नदी पूणमत: कोरडी पडली असून दधूगींगा नदीतही 
अपूरा पाणी साठा आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त धरणाच्या लाभ क्षेरात येणाऱ्या वेदगींगासह दधूगींगा नदी 
काठावरील गावाींमध्ये वपण्यासह शेतीच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमामण झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त काळात पा्गाींव धरणाचे पाणी वेदगींगेत सोडावे अशी 
मागणी शतेकऱ्याींसह ग्रामस्त्थाींनी सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदरहू मागण्याींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात कोल्हहापूर जिल्ह्यातील वेदगींगा नदी 
पुच्छ भागामध्ये कोरडी होती. तथावप, दधुगींगा नदीमध्ये पुरेसा पाणीसाठा होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशी तिार अथवा मागणी सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई (जज.पालघर) तालुक् यातील खार जशमनीची िामे  
आधथचि ननधी अभािी प्रलांबबत असल् याबाबत 

(१७) *  ५२०६३   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई तालुक्यातील खार िममनीींची कामे आचथमक ननधी अभावी प्रलींबबत 
असल्ह याबाबतचे सववस्त् तर ननवेदन स्त् थाननक लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक २१  
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा. िलसींपदा मींरी याींच्याकड ेठदले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदरहू ननवेदनातील  प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत व उपरोक्त 
ननवेदनातील मागण्याींच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायमवाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सदरहू ननवेदनात साींडोर, कौलार, पाणि,ू रानगाींव भुईगाींव व मुळगाींव 
क्रकल्हला या खारभूमी योिनाींची प्रलींबबत कामे पूणम करण्याबाबत मागणी केली 
आहे. त्याअनुषींगाने केलेली कायमवाही खालीलप्रमाणे आहे. 
     कौलार खारभूमी उघाडीला दरवािे बसववणे व खाींडी दरुुस्त्ती करण्याचे काम 
करण्यात आले आहे. मुळगाव क्रकल्हला खारभूमी योिनेच्या दोन्ही उघाडीला 
दरवािे बसववण्याचे काम पणूम करण्यात आले आहे. 
     पाणि ू खारभूमी योिनेच्या नतुनीकरणाचे काम राषरीय चिीवादळ व 
आपत्ती ननवारण प्रकल्हपाींतगमत समाववषठ करण्यात आले आहे. 
     रानगाव भुईगाव खारभूमी योिनेस ६ गे् बसववण्याचे काम व साींडोर 
खारभूमी योिनेच्या दरुुस्त्तीचे काम ननधी उपलब्धतेनुसार पूणम करण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डहाि ू(जज.पालघर) तालुक्यातील प्रजजमा १४ ते खांबाळे-ििई-चांद्रनगर-दाभोि  
या रस्त्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 

  

(१८) *  ५०३४५   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(जि.पालघर) तालुक् यात पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेंतगमत प्रजिमा १४ 
ते खींबाळे-वणई-चींद्रनगर-दाभोण रस्त्त्याचे बाींधकाम होऊन पाच मठहन्यात ननकृष् 
बाींधकामामुळे रस्त्त्याची दरुवस्त्था झाली असून, यात कोट्यवधी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाल्हयाचे ठदनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार  दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमरािती जजल्हयातील िनपररक्षेत्रात िन्य प्राण्याांनी िेलेल्या  
नुिसान भरपाईची प्रिरिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१९) *  ५२१२७   श्री.प्रभुदास शभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ह्यातील वन पररक्षेरात वन्य प्राण्याींनी केलेल्हया नुकसानीची 
भरपाई ममळण्याबाबत मागील दोन वषामत २ हिार ८३२ प्रकरणे दाखल असून 
त्यापैकी केवळ ३९ प्रकरण ननकाली काढण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वन्य प्राण्याींनी केलेल्हया शतेपीक हानी, पशुधन व मानवहानी 
झाली असल्हयास त्याबाबत वपडीत लोकाींना क्रकीं वा त्याींच्या कु्ुींबबयाींना वन 
ववभागाकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईपासून सुमारे २ हिार ८०० 
प्रकरणातील वपडीत वींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईची प्रकरणे प्रलींबबत 
राहण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) अमरावती जिल्ह्यात अमरावती, पुवम मेळघा् 
चचखलदरा, पजश्चम मेळघा् परतवाडा हे तीन प्रादेमशक वनववभाग व मेळघा् 
व्याघ्र प्रकल्हप सींचालनालयाींतगमत येणाऱ्या ३ वन्यिीव ववभागाचाही समावेश होतो. 
अमरावती जिल्ह्यात सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या मागील २ वषामत 
वन्यप्राण्याींच्या हल्हल्हयात मनषुय हानी, वपक हानी व पशुधन हानीची एकूण ३१२१ 
प्रकरणे ननदशमनास आली आहेत. ्या सवम प्रकरणात प्रचमलत शासन ननणमयानुसार 
सींबींचधत नकुसानग्रस्त्त व्यक्ती अथवा त्याच्या कायदेशीर वारसास अथमसहाय्य / 
नुकसान भरपाई पो्ी रुपये १,५९,३१,५१८/- अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िन्हारगाि (जज.चांद्रपूर) िनपररक्षेत्रात अिैधररत्या  
बाांबचुी तोड िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२०) *  ४६४१५   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील मध्य चाींदा वनववकास महामींडळ ववभाग बल्हलारशाह 
अींतगमत कन्हारगाव वनपररक्षेरातील कक्ष ि.१३९ मध्ये कोणतीही परवानगी 
नसताींना ८ ते १० हेक््र िींगल क्षेरातून मोठ्या प्रमाणात अवधै बाबूची तोड 
करण्यात आली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात 
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील मध्य चाींदा वनववकास 
महामींडळ ववभाग बल्हलारशाह अींतगमत कव्हारगाव वनपररक्षेरातील कक्ष ि. १३९ 
मध्ये परवानगी नसताींना मिुराींच्या चकुीने १ हेक््र क्षेरात बाींबुची क्ाई 
करण्यात आली. 
(२) होय, प्राथममक चौकशी केली आहे. 
(३) चींद्रपूर जिल्ह्यातील मध्य चाींदा वनववकास महामींडळ ववभाग बल्हलारशाह 
अींतगमत कन्हारगाव वनपररक्षरेातील कक्ष ि. १३१ मध्ये बाींबु क्ाईचे काम सुरु 
आहे. त्याला लागुनच कक्ष ि. १३९ आहे. मिुराींच्या चकुीने त्यात एकाच ठदवशी 
१ हेक््र क्षेरात २६८८ बाींबचुी क्ाई करण्यात आली सदर बाब लक्षात येताच 
बाींबु क्ाईचे काम त्वरीत थाींबववण्यात आले. 
     ज्जया मिूराींनी चुकीने कक्ष ि. १३९ मध्ये बाींबु क्ाई केली त्या एकूण १७ 
मिूराींवर भारतीय वन अचधननयमाींतगमत कारवाई करुन रु.८५००/- नुकसान 
भरपाई वसुल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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विदभाचतील शसांचन प्रिल्प विविध विभागाांमध्ये मांजूरीसाठी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२१) *  ४१८६३   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववदभामतील दीड लाख हेक््र शतेीला पाणी देऊ शकणारे तब्बल १५१ मसींचन 
प्रकल्हप ९ वषामपासून ववववध ववभागाींमध्ये मींिूरीसाठी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, दप्तर ठदरींगाईमुळे १५ प्रकल्हपाींची प्रशासकीय मान्यता रि झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त प्रकल्हप तातडीने सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     या महामींडळाींतगमत एकूण ३१४ बाींधकामाधीन प्रकल्हप असून त्यापकैी ९९ 
प्रकल्हप िवळपास पूणम झाले आहेत. व ६ प्रकल्हप प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रिीयेत 
आहे. बाींधकामाधीन प्रकल्हपाची अींनतम मसींचन क्षमता १५,८९,७६९ हे असून 
४,५९,६१२ हे मसींचन क्षमता ननमामण झाली आहे. 
     शासनाने िानेवारी २०१५ ते रे्ब्रवुारी २०१६ अखेर या महामींडळा अींतगमत 
३२ प्रकल्हपाच्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्त्तावाींना मींिूरी ठदली आहे. ११ 
प्रकल्हपाचे सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्त्ताव ननयामक मींडळाच्या ६१ व्या 
बैठकीत मान्य करण्यात आले आहेत. ७८ प्रकल्हपाचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्त्तावाींपकैी ४६ प्रस्त्ताव राज्जय ताींबरक सल्हलागार सममती, नामशक कड े सादर 
आहेत. तर ३२ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्त्ताव महामींडळाकडून 
सादरीकरणाच्या प्रिीयेत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जव्हार ि वििमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील  

शासि य रुग्िालयातील ररक्त पदाांबाबत 

(२२) *  ५२४९०   अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :  
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर या आठदवासी जिल्ह्यातील िव्हार येथील पतींगशह कु्ीर रुग्णालय, 
वविमगड येथील ग्रामीण रुग्णालय, तलवाडा येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र तसेच 
िव्हार व वविमगड तालुक्यात प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अचधकारी व 
पररचाररकाींचे पदे मोठ्या प्रमाणात ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पदे ररक्त असल्हयाने रुग्णाींना वेळेवर औषधोपचार न 
ममळाल्हयाने रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात उपचारासाठी िावे लागत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ग्रामीण भागातील रुग्णालयास आवश्यक असलेले 
ऑक्सीिन मसलेंडर, औषधे व ॲन््ी रेबीि लस इत्यादी साहीत्य नसल्हयाने 
रुग्णाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, रुग्णवाहीका नादरुुस्त्त असल्हयाने रुग्णाींना आठदवासी पाड्याींवर 
रुग्णालयात आणता येणे शक्य होत नाही, व रुग्णाींना वेळेवर औषधोपचार न 
ममळाल्हयाने िीव गमवावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार प्राथममक आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे भरणेबाबत, 
रुग्णालयास औषधे, साहीत्य पुरववणे व रुग्णालयात स्त्वच्छता राखणेबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे, 
     पालघर जिल्ह्यातील पतींगशहा कु्ीर रुग्णालय, िव्हार येथे वदै्यकीय 
अचधक्षकाचे १ पद मींिूर असून ते भरलेले आहे. वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ 
सींवगामची १२ पदे मींिूर असून सवम पदे भरलेली आहेत व अचधपररचाररकाींची २७ 
पदे मींिूर असून १६ पदे भरलेली व ११ पदे ररक्त आहेत. 
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     ग्रामीण रुग्णालय, वविमगड येथे वदै्यकीय अचधक्षकाचे १ पद मींिूर असून 
ते ररक्त आहे.वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामची ३ पदे मींिूर असून २ पदे 
भरलेली व १ पद ररक्त आहे. तसेच अचधपररचाररकाींची ७ पदे मींिूर असून ४ पदे 
भरलेली व ३ पदे ररक्त आहेत. 
     प्राथममक आरोग्य कें द्र,तलवाडा येथे वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामचे १ 
पद व वदै्यकीय अचधकारी ग्-ब सींवगामचे १ पद मींिूर असून सदर दोन्ही पदे 
भरलेली आहेत. आरोग्य सहाय्यकाचे १ पद मींिूर असून ते भरलेले आहे व 
आरोग्य सेवक (मठहला) सींवगामचे १ पद मींिूर असून ते ररक्त आहे. 
     पालघर जिल्ह्यातील िव्हार व वविमगड तालुक्यात एकुण ७ प्राथममक 
आरोग्य कें द्र सुरु आहेत.सदर ठठकाणी वदै्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामची ७ 
पदे मींिूर असून सवम पदे भरलेली आहेत. वदै्यकीय अचधकारी ग्-ब सींवगामची ७ 
पदे मींिूर असून त्यापैकी ६ पदे भरलेली व १ पद ररक्त आहे. आरोग्य सहाय्यक 
(मठहला) सींवगामची ७ पदे मींिूर असून त्यापकैी ५ पदे भरलेली व २ पदे ररक्त 
आहेत. आरोग्य सेवक (मठहला) सींवगामची ७ पदे मींिूर असून त्यापैकी ५ पदे 
भरलेली व २ पदे ररक्त आहेत 
(२) हे खरे नाही. 
     उपलब्ध वदै्यकीय अचधकारी व कममचा-याींमार्म त रुग्णाींना आरोग्य सेवा 
पुरववण्यात येत असल्हयाने रुग्णाींना उपचारासाठी खािगी रुग्णालयात िावे लागत 
नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही, 
     सदर रुग्णालयाींमध्ये ऑक्सीिन मसलेंडर, औषधे, ॲन््ी रेबीि लस इत्यादी 
साठहत्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. 
     ग्रामीण व कु्ीर रुग्णालय िव्हार येथे ६ व ग्रामीण रुग्णालय वविमगड 
येथे २ रुग्णवाठहका कायमरत आहेत. प्राथममक आरोग्य कें द्र तलवाडा येथील 
रुग्णवाठहका नादरुुस्त्त असून इतर प्राथममक आरोग्य कें द्रातील रुग्णवाठहका 
कायमरत आहेत. तसेच ि.१०८ च्या रुग्णवाठहकाींमार्म त सेवा पुरववण्यात येत 
आहेत. 
(५) वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ सींवगामची ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही सुरु 
आहे.ग्-क व ग्-ड सींवगामची ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बािनथडी (जज.भांडारा) प्रिल्पाचे पािी सोरिा  
मध् यम प्रिल् पात सोडण् याबाबत 

  

(२३) *  ४७५८३   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल्हहयातील बावनथडी प्रकल्हपाचे पाणी सोरणा मध् यम प्रकल्ह पात 
सोडण् याची मागणी स्त् थाननक लोकप्रनतननधी (तुमसर) याींनी ठदनाींक १४ िलैु, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सोरणा मध् यम प्रकल्ह पाला ओलाींडून बावनथडी प्रकल्ह पाचे पाणी 
तुमसर, मोहाडी, भींडारा तालुक् यातील शेतीला ठदले िाते परींत ु सोरणा मध् यम 
प्रकल्ह पाअींतगमत लागून असलेली शेती बावनथडीच् या लाभक्षेरात घेतली िात 
नसल्हयामुळे सोरणा मध् यम प्रकल्ह प दरवषी ५० ्क् केच् या आत भरतो त् यामुळे 
शेतक-याींचे धान वपक ५० ्क् केच्या आत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. मा.आमदार श्री.चरण वाघमारे याींनी 
बावनथडी प्रकल्हपाचे पाणी सोरणा मध्यम प्रकल्हपात सोडण्याबाबतची मागणी 
मा.मुख्यमींरी याींचेकड ेठदनाींक ०९/१२/२०१४ च्या परान्वये केली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
     सोरणा मध्यम प्रकल्हपाचे एकूण ननयोजित मसींचचत क्षेर १५५३ हे. व 
मसींचनयोग्य क्षेर ९३३ हे. आहे. या प्रकल्हपात मागील ५ वषामत सरासरी ८३% 
पाणीसाठा उपलब्ध झालेला असून मागील ५ वषामत सरासरी ११६८ हे. प्रत्यक्ष 
मसींचन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जामगे (ता.दापोली) येथील लघुपाटबांधाऱयासाठी जशमनी सांपाहदत  
िेलेल्या शतेिऱयाांना मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(२४) *  ५२२८३   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िामगे (ता.दापोली) येथील लघपुा्बींधारे ववभागाकडून ११० शेतकऱ्याींच्या 
िममनी घेवून बाींधण्यात येत असलेल्हया  लघुपा्बींधाऱ्याचे काम अपूणामवस्त्थेत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०११ मध्ये िामगे ग्रामपींचायत पररसरात या 
लघुपा्बींधाऱ्याचा प्रस्त्ताव मींिूर करण्यात येऊन त्यावेळी या भागातील 
शेतकऱ्याींच्या िममनी भूसींपाठदत करण्यात आल्हया होत्या मार अिनू त्याींना 
िममनीचा मोबदला ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या गावातील ग्रामस्त्थ व ग्रामपींचायतीच्या पदाचधकाऱ्याींनी 
प्रकल्हपात गेलेल्हया िममनीचा शेतकऱ्याींना त्वरीत मोबदला ममळावा असे ननवेदन 
ववभागास देऊनही अचधकाऱ्याींनी  कोणतीही कायमवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) िामगे गावातील ग्रामस्त्थ व ग्रामपींचायतीच्या पदाचधकाऱ्याींनी शेतकऱ्याींना 
मोबदला ममळावा म्हणनू ननवेदन मींडळ अथवा ववभागीय कायामलयास प्राप्त 
झाल्हयाचे आढळून आले नाही. 
(४) अींनतम ननवाडा ठदनाींक १/६/२०१५ रोिी िाहीर झाला असून ननवाड्याची 
रक्कम रूपये ९५८.७९ लक्ष आहे. सदर प्रकरणी आगाऊ रक्कम रूपये १३०.०० 
लक्ष महसूल खात्याकड ेिमा केलेले असून ननधी उपलब्धतेनसुार पढुील कायमवाही 
करण्याचे ननयोिन आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माांडखेेल (ता.परळी, जज.बीड) येथील शालेय विद्यार्थयाांना पुरविण्यात 
आलेल्या ननिृष्ट्ट दजाचच्या जांतनाशि गो्याांबाबत 

(२५) *  ५२६१९   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.माींडखेेल (ता.परळी, जि.बीड) येथील आसूबाई ववद्यालयातील ववद्यार्थयानंा 
िींतनाशक मोठहमेंअींतगमत परळी उप जिल्हहा रुग्णालयामार्म त वा्प करण्यात 
आलेल्हया िींतनाशक गोळयाींच्या सेवनाने ववद्यालयातील सुमारे ४६ ववद्यार्थयानंा 
औषधाींचा ववपररत पररणाम झाल्हयाने ठदनाींक १३ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोिी परळी 
उपजिल्हहा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाकडून परळी उपजिल्हहा रुग्णालयामार्म त पुरववण्यात 
आलेल्हया िींतनाशक गोळयाींच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तपासणीत काय आढळून आले, त्यानसुार शासनाने पढेु कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, ठदनाींक १०.०२.२०१६ या राषरीय िींतनाशक 
ठदनाननममत्त आसूबाई  ववद्यालयातील ३२५ ववद्यार्थयानंा अल्हबेंडझेॉल ्या 
िींतनाशक गोळ्या देण्यात आल्हया होत्या. त्यानींतर ३ ठदवसाींनी ४५ ववद्यार्थयानंा 
ठद.१३.०२.२०१६ रोिी रास सुरु झाल्हयावर परळी उपजिल्हहा रुग्णालयात 
उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यापकैी ४१ ववद्यार्थयांना उपचार करुन 
ननरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले व प्रकृती चाींगली झाल्हयानींतर ठद.१३.०२.२०१६ 
रोिी दपुारी ५.०० वािता सुट्ी देण्यात आली. ४ मुलाींना उल्ीचा रास 
असल्हयामुळे एक रार ननरीक्षणाखाली ठेवून प्रकृती सुधारल्हयानींतर ठद.१४.०२.२०१६ 
रोिी सकाळी १०.१५ वािता घरी पाठववण्यात आले. सद्यजस्त्थतीत वरील सवम 
ववद्याथी सुजस्त्थतीमध्ये आहेत. 
(२) व (३) अन्न व औषध प्रशासन ववभगाला ठद.१६.०२.२०१६ रोिी िींतनाशक 
गोळ्याचे नमुने गुणवत्ता तपासणी साठी  देण्यात आले होते. सदर ववभागाने 
उपरोक्त गोळ्याींचे नमुने गुणवत्ता पुणम असल्हयाचा अहवाल ठद.११/०३/२०१६ च्या 
परान्वये ठदला आहे. सदर अहवाल प्राप्त होई पयतं गोळ्याींचा वापर बींद 
करण्यात आला होता. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर जजल्हयातील शतेिऱ याांचे िन्य प्राण्याांपासून झालेले नुिसान 
  

(२६) *  ५०९०४   श्री.विजय िडटे्ीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्हहयातील शतेकऱ् याींचे वन्य प्राण्याींमुळे नकुसान झाल्हयाच्या १५८५ 
घ्ना घडून १ को्ी २४ लाख ६५ हिार रूपयाींच्या शेतवपकाींचे नकुसान झाले 
असल्हयाची माठहती ठदनाींक १६ रे्ब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार शेतकऱ् याींना वन ववभागाकडून नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) नागपूर जिल्ह्यात अींतमभूत असलेल्हया 
नागपूर वनववभागाच्या अचधनस्त्थ असलेल्हया वनपररक्षेराअींतगमत वन्यप्राण्याींमुळे 
शेतवपकाींचे नुकसान झाल्हयाची माहे एवप्रल, २०१५ ते माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ 
अखेरपयमत १८१३ प्रकरणे ननदशमनास आली आहेत. प्रचमलत शासन ननणमयाच्या 
तरतूदीनुसार सींबींचधत नुकसानग्रस्त्त शेतकऱ्यास रु. ११९.०० लक्ष नकुसान भरपाई 
अदा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धुमाळिाडी (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापुर) धरिाचे  
वपधचांग ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 

(२७) *  ४७२८२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुमाळवाडी (ता.राधानगरी, जि.कोल्हहापुर) लघु धरण  प्रकल्हपाची १ ्ीएमसी 
पाणी साठवण्याची क्षमता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू धरणाींचे वपचचींग ननकृष् दिामचे झाल्हयाने या धरणातील 
पाणी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये कमी झाल्हयामुळे या प्रकल्हपाखाली असणाऱ्या 
२२ हून अचधक वाड्यावस्त्तीत पाणी ी्ंचाई ननमामण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार वपचचींगचे 
काम ननकृष् करणाऱ्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच या धरणाखाली वाड्या वस्त्तीवर पाणी पुरवठा करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.    
     सदर पाझर तलाव सन १९८४-८५ मध्ये पूणम झालेला असून साठवण क्षमता 
७.२०२ दश लक्ष घनरू्् इतकी आहे. 
(२) व (३) सदर पाझर तलावामध्ये  प्रनत वषी पावसाळ्यात पूणम सींचय पातळी 
पयतं पाणी साठून माहे रे्ब्रवुारी अखेर पाणी साठा राहून त्यानींतर पाझर 
तलावाच्या कायामनुसार पाणी पाझर होऊन तलाव कोरडा होतो. पाझर तलावाच्या 
खाली असणाऱ्या शतेामधील ववहीरीसाठी अप्रत्यक्ष मसींचनाने पाणी मसींचन होत 
असते. पाझर तलावाची अप्रत्यक्ष मसींचन क्षमता ही ४३ हेक््र इतकी आहे. सदर 
पाझर तलावास बाींधनू ३०-३१ वषे झाल्हयाने पाझर तलावाचे वपींचचग सद्या 
ववस्त्कळीत झाले आहे. 
(४) या पाझर तलावातील पाझरलेल्हया पाण्याच्या स्त्रोतातून  पाझर तलावाखाली 
असलेल्हया धुमाळवाडी  वस्त्तीस ववहीरीत पाणीसाठा होतो. त्यातनू वपण्यासाठी 
देखील पाणी उपलब्ध होते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील लाभाथी  
घरिुल योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

(२८) *  ५२३३३   श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहाडी (जि.भींडारा) तालुक्यात एकूण ७८ ग्रामपींचायती पैकी २४ गावाींतील 
माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर घरकुल योिनेतील ओ.बी.सी. प्रवगामतील १९२६ 
लाभाथी प्रनतक्षेत असल्हयाचे ठदनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.ग्रामववकास मींरी याींच्या ननदशमनास आणनू ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सन २०१५ मध्ये तालुक्याला ७२ घरकुलाचा को्ा ममळाल्हयामुळे 
२४ गावाींना र्क्त प्रत्येकी ३ घरकुलाचा को्ा देण्यात आला आहे, तसेच 
लाभार्थयाचंी सींख्या ठदवसेंठदवस वाढत असून त्याींच्या सींख्याच्या प्रमाणापेक्षा  
ओ.बी.सी प्रवगामतील घरकुलाचा को्ा शासनाकडून अत्यल्हप प्रमाणात ममळत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  होय. 
     तथावप, इतर प्रवगामतील मशल्हलक लाभार्थयाचंी सींख्या १८४९ आहे. 
(२) होय. 
(३) कें द्र पुरस्त्कृत इींठदरा आवास योिनेची अींमलबिावणी कें द्र शासनाच्या 
मागमदशमक तत्वानुसार केली िाते. मागमदशमक तत्वातील पररच्छेद ि.३.४ नुसार 
अनुसूचचत िाती व अनुसूचचत िमातीसाठी ६०%  अल्हपसींख्याक प्रवगामतील १५% 
व उवमररत ननधी इतर प्रवागामसाठी राखनू ठेवण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार कें द्र 
शासनाकडून ननधी व उठिष् प्राप्त होते. इींठदरा आवास योिनेअींतगमत ओ.बी.सी. 
हा स्त्वतींर सींवगम नसून ओ.बी.सी. सींवगामचा समावेश इतर प्रवगामत केला िातो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
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