
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १८ जुलै, २०१६ / आषाढ २७, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) वित्ि आणि तनयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल विकास मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजतनि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि मांत्री 
(६)  रोजगार हमी योजना मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६३ 
------------------------------------- 

 

मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पाच्या गुगामल िन्यजीि विभागािील िैराट पांचबा 
पाििठयाजिळ प्रािी मिृािस्थेि आढळल्याबाबि 

 

(१) *  २१३४४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल वन्यजीव ववभागातील वैरा् पींचबा 
भागात व्याघ्र अधिकारी व स्पेशन ्ायगर प्रो्ेक्शन फोससचे जवान गस्तीवर 
असताना अततसींरक्षित िेत्रात मनाई असताना ५ ते ७ व्यक्तीींकड े शशकारीचे 
साहित्य कुऱ्िाड तसेच पाण्यात ्ाकण्यासाठी यरुरया इ.शशकारीचे बेकायदेशीर 
साहित्य आढळल्याचे हदनाींक ५ जनू, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशसनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सवस पाणवठयाींची तपासणी केली असता पींचबा नजीकच्या 
पाणवठयाजवळ कािी प्राणी मतृावस्थेत आढळून आल्याने पाणवठयात ववष 
शमसळल्याचे तनदशसनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हदनाींक ०५.०६.२०१६ रोजी मेळघा् व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या गुगामल वन्यजीव ववभागातील वैरा् वतुसळ तनयतिेत्र कालुकुीं डी 
वनखींड क्रमाींक ७९६ मध्ये २  सींहदग्ि व्यक्ती बाींबू क्ाई करताना तसेच वनखींड 
७९४ पाणवठयाजवळ तोडलेले बाींबू व मतृ सपसगरुडसि (पिी) ५ सींहदग्ि व्यक्ती 
आढळून आल्या आिेत. सदर व्यक्तीींकडून कुऱ्िाड, कक्कनाशकाचा ररकामा डबा, 
माींसाचे तकुड ेइत्यादी साहित्य जप्त  करण्यात आले आिे. 
(२) वैरा् वतुसळ तनयतिेत्र कालुकुीं डी वनखींड क्रमाींक ७९४ मध्ये तपासणी 
दरम्यान ाका पाणवठयात युररया शमसळलेला असल्याचे तनदशसनास आले आिे. 
तथावप कोणत्यािी पाणवठयाजवळ कोणतािी प्राणी मतृावस्थेत आढळून आलेला नािी. 
(३) हदनाींक ५/६/२०१६ रोजी सदर ७ इसमाींवर प्रथम गुन्िा ररपो स् क्रमाींक १२/९ 
जारी करुन त्याींना अ्क करण्यात आली. हदनाींक ६/६/२०१६ रोजी न्यायालयाने 
त्याींना ३ हदवसाींची  कस््डी देण्यात हदली. दरम्यान अ्क करण्यात आलेल्या 
आरोपीींनी लपवनू ठेवलेला अींदाजे २ कक. गॅ्र. यरुरया जप्त करण्यात आला. 
     मा. न्यायालयाने सवस आरोपीींना बींिपत्रावर जाशमनावर सशतस सोडले आिे. 
आरोपीींकडून जप्त करण्यात आलेले माींसाचे तकुड,े दवूषत पाणी, मतृ सपसगरुडाचे 
नमुने न्यायवदै्तयक चाचणीकरीता पाठववण्यात आले असून त्या अनुषींगाने 
आवश्यक ती पढुील कायसवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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ठािे जजल््यािील विठ्ठल सायन्ना जजल्हा शासिीय रुग्िालयाची 
दरूिस्था दरू िरण्याबाबि 

(२) * २२००४  श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील ववठ्ठल सायन्ना जजल्िा शासकीय रुग्णालयामध्ये प्रचींड 
अस्वच्छता, रुग्णाींची िेळसाींड, स्वच्छतागिृाींची दरूवस्था यामुळे रुग्णाींची व 
त्याींच्या नातेवाईकाींची गैरसोय िोत असल्याचे मािे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशसनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आिे, बाींिकाम सुरु असल्याने कािी हठकाणी 
अस्वच्छता हदसून आली. 
(२) सदर इजस्पतळात स्वच्छता ठेवण्याबाबत तनदेश हदले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेचे नाि िायम ठेिण्याबाबि 

(३) *  २०२५२   श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्नबानू खललरे्, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य योजना मािे सप् े्ंबरमध्ये बींद 
करण्यात येणार असून त्या ऐवजी हदनाींक २ ऑक््ोबर पासून मिात्मा फुले 
जनआरोग्य िी नवीन योजना सींपूणस राज्यात राबववण्याचा तनणसय हदनाींक      
७ जनू, २०१६ रोजीच्या राज्य मींत्रत्रमींडळ बैठकीत घेण्यात आला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील गोरगरीब तसेच सवससामान्य जनतेला वदै्यकीय 
उपचार करण्याबाबत राजीव गाींिी जीवनदायी योजना माहित असल्याने नव्या 
नावाच्या योजनेस सवसस्तरातनू ववरोि िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राजीव गाींिी जीवनदायी योजना कायम ठेवण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
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(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
िोयना धरिाच्या (जज.सािारा) पािी पािळीि घट झाल्याबाबि 

(४) *  १९५४८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कोयना िरणाचे (जज.सातारा) दोन ्ी.ाम.सी पाणी २३ ावप्रल पासून 
कनास् कसाठी सोडण्यात येत असल्याने कोयना िरणाच्या पाणी पातळीत 
कमालीची घ् झाल्याचे मािे मे, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्तािात तनदशसनास आले, 
िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, वाढत्या उन्िाळ्याची तीव्रता लिात घेवून वपण्याच्या पाण्याचा व 
शसींचनाच्या पाण्याचा ववचार करुन शासनाने वीज तनशमसतीसाठीच्या पाणी 
पुरवठयात दिाऐवजी पींिरा ्ी.ाम.सी.ची कपात केल्याचे स्पष् केले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सातारा जजल््यातील अनेक खेडगेावाींतील पाणी ी्ंचाई दरु 
करणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आिे. 
     कनास् क राज्यातील मिाराषराच्या सीमेलगतच्या बेळगाव, ववजापूर 
तालुक्याींमिील ी्ंचाईग्रस्त गावाींना वपण्याचे पाणी उपलब्ि िोण्यासाठी 
मानवतावादी दृष्ीकोनातनू कोयना, वारणा, दिुगींगा, तारळी व उरमोडी या 
प्रकल्पातनू कनास् क राज्यासाठी २ ्ीामसी पाणी सोडण्याचा तनणसय घेण्यात 
आला व त्यानुसार मिाराषर राज्याच्या सरिद्दीवरील राजापूर कोल्िापूर पध्दतीच्या 
बींिाऱ्यातनू कनास् क राज्यासाठी कृषणा नदीत हदनाींक १५/०४/२०१६ ते 
१६/०५/२०१६ या कालाविीत २ ्ीामसी पाणी सोडण्यात आले. तथावप, त्याचा 
कोयना िरणाच्या पाणी तनयोजनावर अतनष् पररणाम झाले नािी. 
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(२) िे खरे आिे. 
(३) जजल्िाधिकारी सातारा याींच्या मागणीनुसार वपण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा 
प्रकल्पाींमध्ये राखीव ठेवण्यात आला िोता. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
नागपूर विभागाांिगवि चांद्रपूर, गडधचरोली ि नागपूर जजल््याि 

मलेररयाचे रुग्ि आढळल्याबाबि 
(५) *  २१३४८   श्री.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.लमिेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गािार :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववभागाींतगसत चींद्रपूर, गडधचरोली व नागपूर जजल््यात सन २०१५ 
मध्ये मलेररयाचे ३८३५० रुग्ण आढळले असून मलेररयामुळे नागपूर ववभागातील 
३ जजल््यात सन २०१५-१६ मध्ये २० रुग्णाींचा मतृ्य ू झाल्याचे हदनाींक        
२५ ावप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मलेररया आजारावर आळा घालण्यासाठी शासकीय रुग्णालयाींमध्ये 
प्रभावी औषिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     नागपूर ववभागात सन २०१५ मध्ये चींद्रपूर जजल्ियात २२६६, गडधचरोली 
जजल्ियात ३४२०६ तर नागपूर ग्राशमण  ववभागात २११ व म.न.पा. िेत्रात ४६ 
असे ाकूण ३ जजल्ियात ३६७२९ मलेररया रुग्ण आढळले असून सन २०१५-१६ 
मध्ये याच ३ जजल्ियात चींद्रपूरमध्ये १, गडधचरोलीमध्ये १२ तर नागपूर मध्ये ० 
मतृ्य ूअसे ाकूण १३ मतृ्यू झालेले आिेत. 
(२) औषिी उपलब्ितेबाबत करण्यात येत असलेली कायसवािी - 
      मलेररया आजारावर प्रभावी तनयींत्रण व मलेररया दवुषत रुग्णाींच्या 
उपचाराकरीता जजल्ियाींकडून आवश्यक औषिीींची  मागणी मागवून घेऊन आरोग्य 
सेवा सींचालनालयामाफस त तनववदा प्रकक्रयेद्वारे औषिाींची खरेदी केली जाते व 
सींबींधित शासकीय रुग्णालयाींमध्ये औषिीींचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा केला जातो 
व कें द्र शासनाच्या सन २०१३ च्या मलेररया सुिारीत औषिोपचार िोरणानुसार 
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सवस रुग्णालयाींमध्ये मलेररयासाठी आवश्यक असणारी जीवनाश्यक औषिे 
ा.सी.्ी., आर्ीसुने्, क्वानाईन, डॉक्सीसायक्लीन, क्लोरेक्वीन व प्रायमाक्वीन 
इत्यादी औषिीींचा पुरेसा साठा उपलब्ि करुन आवश्यकतेनुसार सवस रुग्णाींना 
उपचार करण्यात येतात. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
 

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

सीिेपार लशिाराि (िा.तिरोडा, जज.गोंददया) महात्मा गाांधी रोजगार हमी 
योजनेंिगवि िाम िरिाऱ्या मजुराचा उष्ट्माघािाने मतृ्यू झाल्याबाबि 

(६) *  २१९२३   श्री.राजेंद्र जैन :  सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सीतेपार शशवारात (ता. ततरोडा, जज.गोंहदया) मिात्मा गाींिी रोजगार िमी 
योजनेतींगसत काम करणाऱ्या मजुराचा उषमाघाताने मतृ्यू झाल्याची घ्ना हदनाींक 
१९ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास तनदशसनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार नैसधगसक उषमाघाताने मतृ झालेल्या मतृाच्या 
कु्ूींत्रबयाींना आधथसक मदत देणेबाबत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) सदर प्रकरणी तिशसलदार, ततरोडा याींचेमाफस त चौकशी करण्यात आली. 
मिात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगसत पींचायत सशमती, ततरोडा 
याींचेमाफस त ररसाला ल.पा.तलाव सीतेपार कालव्यातील गाळ काढणेचे काम सुरु 
असताना हदनाींक १९/५/२०१६ रोजी मजूराचा मतृ्यू झाला सदर मजूराच्या वारसास 
तातडीने खचासची रु.५००० हदनाींक २०/५/२०१६ रोजी रोखीने व रु.४५००० चा 
िनादेश हदनाींक २/६/२०१६ अन्वये देण्यात आला आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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साक्री (िा.जज.धळेु) येथे रामा सेंटर उभारण्याबाबि 
(७) *  २१६५४   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुसुींबा (ता.जज.िळेु) येथे रामा से्ं र मींजूर आिे परींतू जागा उपलब्ि 
नसल्याने रामा से्ं र बाींिण्यास ववलींब िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िुळे जजल््यातील साक्री िे मध्यवती हठकाण असून तेथे जागा 
उपलब्ि आिे त्या हठकाणी रामा से्ं र व्िावे िी मागणी पूणस करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय. 
(२) जागा उपलब्ि करुन घेण्याची कायसवािी सुरु आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
जिखेडा (बु.) (िा.िन्नड, जज.औरांगाबाद) येथील मजूराांना  

पाझर िलािाच्या िामाची मजुरी अदा िरण्याबाबि 

(८) *  २२१६१   श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  जवखेडा (बु.) (ता.कन्नड, जज.औरींगाबाद) येथे २७२ मजुराींनी पाझर तलावाचे 
काम केले परींतु मागील तीन वषासचा कालाविी िोऊनिी सदर मजुराींना मजुरी 
अदा केली नसल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ च्या शवे्च्या आठवडयात तनदशसनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सदर मजुराींना मजुरीचे पैसे देण्याबाबत कोणती 
कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता, िजेरीपत्रक क्रीं .७२३१७९ ची रु.१,४९,२५८/- 
इतकी मजूरी प्रलींत्रबत असल्याचे तनदशसनास आले आिे. सदर प्रलींत्रबत िजेरीपत्रक 
मािे माचस, २०१३ अखेरचे िोते. सदर िजेरीपत्रकाच्या अनषुींगाने कामाची मोजमापे 
घेऊन देयक अदा करण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये वविीत कालाविीमध्ये िजेरीपत्रकाींचे 
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ामआयास करण्यास ववलींब झाला. तद्नींतर पढुील आधथसक वषस सुरु झाल्याने 
प्रलींत्रबत िजेरीपत्रकाचे ामआयास करता आले नािी. त्यामुळे सदर मजुरी 
प्रलींत्रबत राहिली आिे. त्यानींतर हद.९ मे, २०१४ रोजीच्या शासन पररपत्रकात नमूद 
केलेल्या कायसपध्दतीनुसार जवखेडा (बु.) या ग्रामपींचायतीचे सामाजजक अींकेिण व 
कामाींची तपासणी करुन प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना सादर 
करण्यात आला आिे. सदर प्रस्तावाची तपासणी करण्याची कायसवािी सुरु असून 
तपासणी पूणस िोताच मजुराींची प्रलींत्रबत मजुरी अदा करण्याची कायसवािी त्वरीत 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

------------------- 
राज्यािील शासिीय रुग्िालयाांमध्ये िाढलेली शुल्ि िाढ रद्द िरण्याबाबि 

(९) *  २०१५०   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६१५८ ला ददनाांि १८ माचव, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नवीन वषासपासून शासकीय रुग्णालयाींमध्ये ५० ्क्क्यापयतं 
शुल्कवाढ झाली आिे, शशवाय दर दोन वषासनी १५ ते २० ्क्क्यापयतं शुल्कवाढ 
िोणार आिे, तसेच आता रुग्णाींनी औषिे, शस्त्रकक्रयेसाठी वैद्यकीय साहित्य 
आणावे असे शासनाने जाहिर केले असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवससामान्य जनतेच्या हितासाठी सदर शुल्कवाढ रद्द 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) िे, खरे नािी. 
     गत १५ वषासमध्ये रुग्णशुल्कात वाढ न केलेल्या तसेच वदै्यकीय शशिण 
ववभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये व या ववभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये 
यामध्ये रुग्णशुल्कात असणारी तफावत दरु करण्यासाठी सुिाररत दर लागू केले आिेत. 
तथावप दर दोन वषानंी १५ ते २० ्क्क्यापयतं शुल्क वाढववणे अथवा रुग्णाींना 
औषिे, शस्त्रकक्रयेसाठी वदै्यकीय साहित्य आणण्याबाबत कोणतेिी तनदेश हदलेले नािीत. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मौजे णखडीसाठे (िा.येिला, जज.नालशि) येथील पाझर िलािाच्या  
आिील बाजूस अनधधिृि विदहरीांचे बाांधिाम िेल्याबाबि 

(१०) *  २१४६५   श्री.लमिेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खखडीसाठे (ता.येवला, जज.नाशशक) येथील पाझर तलावाच्या आतील 
बाजूस अनधिकृत ववहिरीच्या बाींिकामाचा पािणी अिवाल जलशसींचन 
ववभागाद्वारे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेपाठववण्यात आला, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधिकृत ववहिरीच्या बाींिकामामुळे पाझर तलाव ितीग्रस्त 
झाल्याने शासकीय मालमत्तेचे नकुसान झाल्याचे उक्त अिवालात नमूद आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनधिकृत बाींिलेल्या वविीरीमध्ये ब्लास््ीींगचा वापर 
केल्यामुळे सदर पाझर तलावाला िानी पोिचल्यामुळे तडा गेलेल्या शभींतीतनू 
मोठया प्रमाणात पाणी वािून समोरील गावास िोका सींभाव ू शकतो त्यामुळे 
कायसकारी अशभयींता, पालखेडा पा्बींिारे ववभाग, नाशशक याींनी हदनाींक ४ मे, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास भे् हदली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(३) व (४) सदर तलाव िा पाझर तलाव नसुन लघु पा्बींिारे प्रकल्प आिे. या 
प्रकल्पाच्या भरावाच्या माथ्यावर आकुीं चन प्रसरण प्रक्रीयेमुळे अींदाजे १० मी. 
लाींबीचे (१.३०%) उभे तड े तनदशसनास आले िोते. त्या अनषुींगाने कायसकारी 
अशभयींता याींनी हदनाींक ०४.०५.२०१६ रोजी प्रत्यि िते्रत्रय कामावर पािणी करुन 
सदर तड ेअसलेला मयासहदत भाग खोदकाम करुन दरुुस्ती करुन भरण्याववषयी 
सुचना देण्यात आल्या िोत्या. त्याप्रमाणे कायसवािी पुणस करणेत आलेली आिे. 
प्रकल्पाच्या शभींतीतनू पाणी वाित जाऊन समोरील गावास िोका सींभव ूशकतो, 
अशी वस्तजूस्थती नािी. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल्हयािील िाडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाच्या  
बर्र क्षेत्रािील जांगलाला आग लागल्याबाबि 

(११) *  १९९१३   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल 
सोले, श्री.नागो गािार, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे 
: सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ियातील ताडोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर िेत्रातील मोिुली 
कि क्र.८३८ मिील जींगलाला हदनाींक २ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास आग 
लागून ६ िेक््र जींगल जळून नष् झाले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर आग लागण्याची कारणे काय आिेत, तसेच दरवषी चींद्रपूर 
जजल््यात वाढत जाणाऱ्या तापमानामुळे जींगलात वणवे पे्ण्याचे वाढते प्रमाण 
असूनिी अत्याितुनक आग प्रततबींिक सािने या वनिेत्रामध्ये उपलब्ि नसण्याची 
सवससािारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, अशी यींत्रसामुग्री आिीच खरेदी करण्याकरीता अधिकाऱ्याींना 
अिवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या िोत्या, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जजल्ियातील ताडोबा-अींिारी व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या बफर िेत्रातील मोिली कि क्रमाींक ८७४ मध्ये हद. ०२.०५.२०१६ रोजी 
आग लागून १ िेक््र वनिते्र व लगतचे मिाराषर राज्य ववद्यतु मींडळाचे इरई 
जलाशयाचे बुडीत िेत्र ५ िेक््र असे ६ िेक््र िेत्र जळल्याचे तनदशसनास आले 
आिे. सदर िेत्रात जींगल नसून वाळलेले गवत जळलेले आिे. 
(२) व (३) सदर आगीची नोंद आकजस्मक आग म्िणनू घेण्यात आलेली आिे. 
बफर ववभागात आगीवर तनयींत्रण ठेवण्याकररता १५  High power leaf 
blower खरेदी करण्यात आलेले आिेत. तसेच आगीची माहिती वेळीच 
शमळण्यासाठी ८७ वनरिकाींना PDA (Personal Digital Assistant) पुरवठा 
करण्यात आलेले आिेत. तर Heje कीं पनीच्या सॉफ््वेअरच्या माध्यमातून देखील 
यावर तनयींत्रण ठेवण्यात येते. 
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(४) सदर आग िी आकजस्मक स्वरूपाची असल्याने कोणावर कायसवािी करण्याचा 
प्रश् न उद्् ावत नािी. 

 

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

बीड जजल्हयाि आरोग्य विभागाच्याििीने आयोजजि िरण्याि आलेल्या मोर्ि 
नेत्र शस्त्रकक्रया लशबबरादरम्यान रुग्िाांची दृष्ट्टी अधू झाल्याबाबि 

(१२) *  २०४७५   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.जयांि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाि, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बीड जजल्ियात आरोग्य ववभागाच्यावतीने आयोजजत करण्यात आलेल्या 
मोफत नेत्र शस्त्रकक्रया शशत्रबरादरम्यान ५ रुग्णाींची दृष्ी अिू झाल्याचा प्रकार 
येथील जजल्िा रुग्णालयात हदनाींक २४ ावप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशसनास आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णाींना जे.जे. रुग्णालय, मुींबई येथे तात्काळ उपचाराथस 
दाखल करण्यात आले असून त्याींच्यावर पुन्िा शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी करण्यासाठी आरोग्य ववभागाने 
ाक चौकशी सशमती तयार करुन त्याच्यामाफस त चौकशी करून हदनाींक २५ ावप्रल 
२०१६ रोजी दपुारी १ वाजेपयतं दोषीींवर कारवाइस करण्यात येणार असल्याचे 
आरोग्य सींचालक, मुींबई याींनी जािीर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी सशमतीच्या अिवालात काय आढळून आले व आरोग्य 
सींचालकाींनी जािीर केल्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाइस केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) असल्यास, उपचारादरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या औषिीद्रव्याींची शासन 
स्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आिे काय ? 
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डॉ.दीपि सािांि : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी दोन सदस्याींच्या सशमतीकडून चौकशी 
करण्यात आली. चौकशीमध्ये रूग्णाींना शस्त्रकक्रयेनींतर पहिली मलपट्टी 
केल्यानींतर त्याींना डडस्चाजस देण्यात आला. नेत्र शस्त्रकक्रयेसींबींिाने 
मागसदशसक सुचनाींच ेअनुसरण करण्यात आले नािी. रूग्णाींची तपासणी 
केली असता ५ रूग्णाींना Severe lritis झाल्याच ेआढळून आले.  
     या प्रकरणी चौकशी अिवालानुसार जबाबदार अधिकारी/कमसचारी 
याींच्याववरूध्द शशस्तभींगववषयक कारवाई करण्याचा तनणसय घेण्यात 
आला आिे. 
(५) उपचारादरम्यान वापरण्यात आलेल्या औषिाींच े नमुने अन्न व 
औषि प्रशासन, बीड याींच्याकडून तपासून घेण्यात आले असता Not of 

Standard Quality असा अिवाल हदला आिे. 
----------------- 

राजगुरु नगर (िा. खेड, जज. पुिे) येथील चासिमान धरिाच्या डाव्या 
िालव्याला वििर पडून लाखो ललटर पािी िाया गेल्याबाबि 

(१३) *  २०२०९   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) राजगुरु नगर (ता. खेड, जज. पुणे) येथील चासकमान िरणाच्या डाव्या 
कालव्याला धथींगळस्थळ येथे वववर पडून लाखो शल्र पाणी वाया गेल्याची घ्ना 
हदनाींक २९ ावप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशसनास आली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पािणी केली आिे काय, पािणीचे तनषकषस 
काय आिेत व तद्नुसार सदर िरणाच्या डाव्या कालव्यास पडलेले वववर बींद 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आिे. 
     हदनाींक २९/०४/२०१६ रोजी सकाळी ९.३० च्या सुमारास चासकमान 
प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या सा.क्र.१९/१०० वर सेवापथाचे बाजुचे भरावातनू 
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सेवापथाकडील भराव खचनू पाणी गळती सुरु झाली व त्यामुळे कािी प्रमाणात 
पाणी वाया गेले आिे. 
(२) सदरील िरणाच्या डाव्या कालव्यास पडलेले वववर आपत्काशलन काम म्िणनू 
त्वररत बजुववण्यात आले आिे व कालव्यातील ववसगस पूवसवत करण्यात आलेला आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
गडधचरोली जजल्हापररषदेंिगवि लशक्षिाांची बनािट 

बदली प्रिरिे तनदशवनास आल्याबाबि 
 (१४) * २१४९७ श्री.नागो गािार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, 
श्री.रामनाथ मोिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) सन २०१३-२०१४ मध्ये गडधचरोली जजल्िापररषदेंतगसत २२० शशिकाींची बनाव् 
बदली प्रकरणे तनदशसनास आली असून या प्रकरणातील ७३ शशिकाींच्या नस्ती 
गिाळ झाल्याच्या प्रकरणाबाबत दोषीींववरुध्द तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी 
मिाराषर राज्य शशिक पररषदेच्यावतीने नागपूर ववभागाच्या लोकप्रतततनिीींनी 
हदनाींक २७ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनास पत्र पाठवून केली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच सदर शशिकाींच्या बनाव् बदली प्रकरणाबाबतचे तनवेदन मा.ववत्त मींत्री 
याींनी हदनाींक ७ जलैु, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेपुढील 
कायसवािीसाठी पाठववले आिे,  िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची तक्रार मुख्य कायसकारी अधिकारी, जजल्िा पररषद 
गडधचरोली याींनी पोलीस स््ेशन गडधचरोली येथे करुनिी दोषी असलेल्याींववरुध्द 
शासनाने कोणतीिी कारवाई केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) अशा आशयाचे तनवेदन प्राप्त झाल्याचे हदसून येत नािी. 
(३) जजल्िा पररषद गडधचरोली अींतगसत ३१/५/२०१३ नींतर झालेल्या बदल्यामिील 
अतनयशमततेस जबाबदार अधिकारी/कमसचारी याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी 
प्रस्ताववत केली आिे. तसेच ७३ शशिकाींच्या बदली प्रकरणी दोषी अज्ञात 
व्यक्तीींववरुध्द पोलीस स््ेशन गडधचरोली याींचेकड े तक्रार देण्यात आली असून 
पोलीस स््ेशन गडधचरोली याींचेकडून पढुील कायसवािी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पेि (जज.रायगड) िालुक्यािील िृषी विभाग ि पेि िहसील िायावलयामार्व ि 
रोजगार हमी योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(१५) *  १९३२०   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील कृषी ववभाग व पेण तिसील कायासलयामाफस त 
रोजगार िमी योजनेंतगसत सन २०१२ ते २०१४ या वषासत जॉब काडसिारक 
शेतकऱ्याींना रोजगार उपलब्ि करण्याच्या दृष्ीने फळबाग लागवड कायसक्रम िाती 
घेण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगसत सुमारे २० को्ीींचा गैरव्यविार झाल्याबाबतच्या 
पुराव्यासि जजल्िाधिकारी, रायगड याींचेकड ेलेखी तक्रार दाखल केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, जजल्िाधिकारी, रायगड याींनी सशमती नेमून चौकशी सुरु करण्याचे 
आदेश हदल्यानुसार चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे ? 
 

श्री. जयिुमार रािल : (१)  िोय.  
(२) या प्रकरणी हद.३१.१०.२०१५ रोजी जजल्िाधिकारी कायासलयाकड े लेखी तक्रार 
प्राप्त झाली आिे. 
(३) िोय, उपववभागीय कृषी अधिकारी, अशलबाग याींच्यामाफस त चौकशी करण्यात 
आली आिे. 
(४) सदर चौकशीमध्ये गैरव्यविार झाल्याचे आढळून आले नािी. 

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

नारांगी मध्यम प्रिल्प ि बोर दहेगाांि (िा.िजैापुर, जज.औरांगाबाद) या मध्यम 
प्रिल्पासाठी सांपाददि िेलेल्या जलमनीचा मािेजा देण्याबाबि 

(१६) *  २१८२७   श्री.सतिश चव्हाि, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नारींगी मध्यम प्रकल्प व बोर दिेगाींव (ता.वजैापुर, जज.औरींगाबाद) या मध्यम 
प्रकल्पासाठी सन १९९५ मध्ये शेतकऱ्याींच्या जशमनी सींपाहदत केल्या, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम पुणस िोऊन प्रकल्प कायासजन्वत झाला, परींतु 
शासनाने शतेकऱ्याींना मावेजा न हदल्याने शतेकऱ्याींनी न्यायालयात दाद 
माधगतली, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सन २०११ मध्ये शेतकऱ्याींच्या बाजनेु तनकाल देवुन सुध्दा 
शासनाने शतेकऱ्याींच्या रकमा हदल्या नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱ्याींना जशमनीचा मावेजा देण्यासाठी शासनाने काय कायसवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय, 
(२) मुळ तनवाडा रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आिे. तथावप, वाढीव मावेजा 
साठी शतेकऱ्याींनी न्यायालयात दाद माधगतली आिे. 
(३) अींशत खरे आिे. 
     न्यायालयीन तनकालानसुार अशींत: रक्कम ववतरीत करण्यात आली आिे 
     १.   नाींरगी मध्यम प्रकल्प :- 
                  ाकूण मागणी- रु. १२२२.५९ लि 
                  ववतरीत तनिी- रु.  २४९.५९ लि 
    २. बोरदिेगाींव मध्यम प्रकल्प :- 
                 ाकूण मागणी - रु.  ८४४.४५ लि 
                 ववतरीत  तनिी रु.   ५०२.४५ लि 
(४) तनिी उपलब्ितेनुसार प्रािान्याने उवसररत रक्कम अदा करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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राज्यािील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेिांगवि 
लसांचन विदहरी खोदण्यासाठी अनदुान लमळण्याबाबि 

(१७) *  २०२५८   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललरे्, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडि, 
श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमाती तसेच अल्पभूिारक शेतकऱ्याींच्या शेतात 
मिात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेतींगसत तीन लाखापयतंच्या 
अनदुानावर शसींचन ववहिरी खोदण्याचा िडक कायसक्रम शासनाने िाती घेतला 
असुनिी कािी मोजकीच कामे सोडली तर िी योजना अनदुानाच्या ्प्प्यावर 
रखडली असून ज्या शेतकऱ्याींनी शासकीय अनदुानाच्या ववश्वासावर स्वखचासने 
ववहिरी खोदल्या आिेत त्या शेतकऱ्याींना अनदुानाची रक्कम अद्याप शमळाली 
नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद, उमरगा, परींडा आखण लोिारा या तालुक्यात 
मनरेगाींतगसत मींजूर झालेल्या १,३३६ ववहिरीींपकैी ९१३ ववहिरी पूणस झाल्याचे 
साींगून, प्रत्यिात अनेक ववहिरी केवळ कागदोपत्रीच पूणस असल्याचे या पािणीतनू 
हदसत असुन जे काम प्रगतीपथावर आिे त्याींची वस्तजुस्थती वेगळी आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ५१ िजार ८०० वविीरी आखण ८३ िजार २०० शसींचन वविीरीींचे 
काम सन २००७-२००८ पासून रखडलेले आिे त्यामुळे आिी या अिसव् 
अवस्थेतील ववहिरी पूणस करण्यासाठी हदनाींक ३० जनू, २०१५ पयतं मुदतवाढ 
देण्यात आली तर ३ वषासत १ लाख वविीरी खोदण्याचे उद्दजष् ठरववण्यात आले, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदरिू शसींचन वविीरीींच्या िडक कायसक्रमाींतगतं िाती घेण्यात 
आलेल्या वविीरीींपकैी गेल्या दीड वषासत ४० िजार वविीरी पूणस केल्याचा दावा 
केल्यानींतर हदनाींक २६ ावप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास राज्यातील सवस 
जजल्िाधिकाऱ्याींना बोगस वविीरीींच्या सींदभातं चौकशी करुन अिवाल सादर 
करण्याचे आदेश हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, शासनाने तनगसशमत केलेल्या उपरोक्त आदेशान्वये बोगस 
वविीरीींच्या सींदभातंील चौकशीचा अिवाल शासनास प्राप्त झाल्यावर कोणती 
कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) िे खरे नािी, 
(३) िोय िे अींशत: खरे आिे. 
     उहद्दष् तनिासररत करुन देण्यात आले आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

सािवजतनि आरोग्य विभागाि औषध खरेदीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
 

(१८) *  २०२९२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललरे्, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रिवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्याच्या सावसजतनक आरोग्य ववभागात सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये औषि 
खरेदीच्या ऑनलाईन तनववदामध्ये बदल करण्यात आल्याचे औषि खरेदीत सुमारे 
२९७ को्ीींचा गैरव्यविार झाला असल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
 

(२) तसेच हदनाींक ७ ावप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.सावसजतनक आरोग्य 
मींत्री याींनी हदलेल्या उत्तराच्या अनुषींगाने सावसजतनक आरोग्य ववभागाींतगसत 
करण्यात आलेल्या व त्यात गैरव्यविार झालेल्या औषिाींच्या खरेदीची पारदशसक 
चौकशी करण्यासाठी राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाच्या आयुक्ता श्रीमती 
आय.कुीं दन याींच्या अध्यितेखाली सशमती नेमून चौकशी करण्यात आली आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नींदरूबारसारख्या दगुसम भागातील आरोग्य कें द्रामध्ये लिान मुलाींना 
देण्यात येणाऱ्या शसरप, पॅराशस्ेमॉल गोळ्याींचा देखील तु् वडा आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
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(४) असल्यास, औषिाींची खरेदी करण्यात येवनू, ववववि मिानगरपाशलका व 
नगरपाशलका रुग्णालयाींनी औषिे पाठव ू नका असे पत्र पाठवनू व कळवनूिी 
औषिे पाठववली गेली, यासींदभातं शासनाने चौकशी करुन औषि खरेदीच्या या 
प्रकक्रयेतील सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

डॉ. दीपि सािांि : (१) अशा आशयाच्या बातम्या वतृ्तपत्रामध्ये प्रशसध्द झाल्या 
िोत्या, िे खरे आिे. 
(२) सन २०१४-१५ या आधथसक वषासत आरोग्य सेवा सींचालनालयामाफस त तसेच 
राषरीय आरोग्य अशभयान अींतगसत करण्यात आलेल्या औषि खरेदीची चौकशी 
करण्यासाठी डॉ.भगवान सिाय, अपर मुख्य सधचव याींची ाकसदस्यीय सशमती 
तनयुक्त करण्यात आली आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
      नींदरूबार जजल््यामध्ये पॅराशस्ेमॉल गोळ्याींचा व शसरपचा पुरेसा साठा 
उपलब्ि आिे. 
(४) चौकशी सशमतीने सादर केलेला अिवाल पढुील कायसवािीच्या आदेशाथस 
मा.मुख्यमींत्री मिोदय याींना सादर करण्यात आला आिे. 

----------------- 
राज्यािील सिव िालुक्याच्या दठिािी जेनररि औषधाांची  

दिुाने उपलब्ध िरण्याबाबि 

(१९) *  २०५०७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवससामान्य रुग्णाींना स्वस्तात औषिे उपलब्ि िोण्यासाठी सवस 
तालुक्याच्या हठकाणी जेनररक औषिाींची दकुाने उपलब्ि करण्याची शासनाची 
योजना असल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर दकुानाींसाठी तालुका स्तरावरील स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींना 
ववनींती केली असून िी दकुाने ककती कालाविीत उपलब्ि करुन देणार आिेत, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय. 
(२) याबाबत शासनस्तरावर कायसवािी सुरु आिे. तथावप तनजश्चत कालाविी नमूद 
करणे शक्य िोत नािी. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि लसांचन समधृ्दी िाढविण्यासाठी मांजूर  
विदहरीांना तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(२०) *  १९२९६   श्री.हररलसांग राठोड :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १२५२२ ला 
ददनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िावडा, वडगाव, सोमनगर, आमककन्िी, ज्योततबा नगर, बळीराम नगर, 
शेंडोना (ता. मानोरा, जज.वाशशम) या सात गावातील शसींचन ववहिरीींची मागणी 
सन २०१४ पासून करणाऱ्या ५४ शतेकऱ्याींना ग्ववकास अधिकारी याींनी लेखी 
आश्वासन देवूनिी सदर गावाींना शसींचन ववहिरी शमळत नसल्याचे मािे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, शसींचन समदृ्धी वाढवण्यासाठी शासनाने २० िजार ८०० ववहिरी 
मींजूर केल्या िोत्या, िडक शसींचन मिील ६०९ आखण मनरेगामध्ये वगस केलेल्या 
४ िजार ६७५ ववहिरीचे बाींिकाम ववत्त ववभागाचा तनिी कमी पडल्याने प्रलींत्रबत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच मा. मुख्यमींत्री याींनी यवतमाळ भे्ी दरम्यान शसींचन ववहिरीचे 
कामाकड े लि देण्याच्या सूचना देवनूिी कामाची गती वाढलेली नािी, तसेच 
ग्रामपींचायत स्तरावरील मींजरू झालेल्या ववहिरी पूणस िोत नािी तो पयतं नवीन 
ववहिरी देण्यात येत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे ? 
 

श्री. जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) व (३) िे खरे नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील सांग्राम प्रिल्पाांिगवि िायवरि असलेल्या सांगिि  
पररचालिाांना शासन सेिेि सामािनू घेिेबाबि 

(२१) *  २१६१८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९६० ला 
ददनाांि ११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामववकास ववभागात सींग्राम प्रकल्पाींतगसत कायसरत असणाऱ्या २७ िजार 
सींगणक पररचालकाींना मिाऑनलाईन कीं पनी ऐवजी थे् शासनातफे कीं त्रा्ी 
पध्दतीने सेवेत सामावनू घेण्याचे आश्वासन मा.ग्रामववकास मींत्री याींनी मािे 
डडसेंबर, २०१५ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींगणक पररचालकाींना दर महिना रुपये १५ िजार मानिन 
देऊन हदनाींक १५ जानेवारी, २०१६ पयसत कीं त्रा्ी पध्दतीने सेवेत सामावून घेण्यात 
आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या सींगणक पररचालकाींना कीं त्रा्ी पध्दतीने सेवेत सामावून 
घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नािी, 
(२) सींबींधित नािी, 
(३) व (४) मिाऑनलाईन कीं पनीने तनयुक्त केलेले ताींत्रत्रक मनुषयबळ िे स्वतींत्र 
उद्योजक (village Level Entrepreneur) म्िणनू कायसरत िोते. राज्य शासन, 
जजल्िा पररषद, पींचायत सशमती ककीं वा ग्रामपींचायतीचे कायम अथवा कीं त्रा्ी 
कमसचारी नािीत. सबब सींगणक पररचालकाींना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
----------------- 
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दौंड ि इांदापूर (जज.पुिे) िालुक्याांिील ग्रामस्थाांना खडििासला धरिािील  
पािी िालव्याद्िारे उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(२२) * १९३४१   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१)  दौंड व इींदापूर (जज.पुणे) तालुक्यातील ग्रामस्थाींना वपण्यासाठी कालव्याद्वारे 
पाणी देण्यास पुणेकराींनी तीव्र ववरोि दशसववला असतानािी ववरोि डावलून 
शासनाने खडकवासला िरणातून ाक ्ीामसी (अब्ज घनफु्) पाणी सोडण्याचा 
तनणसय मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनणसयानुसार हदनाींक १८ मे, २०१६ रोजी कालव्यातनू 
प्रत्यि पाणी सोडण्यात आले, परींतु कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी दौंड व इींदापूरला 
पोिचले नसून अिास ्ीामसीच पाणी पोिचले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय, 
(२) कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी तनयोजनानुसार दौंड व इींदापूर तालुक्यात 
पोिचले आिे. वपण्यासाठी ववतरीत केलेले तालुकातनिाय पाणी खालील प्रमाणे आिे. 

इींदापूर - ०.६० ्ीामसी 
दौंड - ०.३५ ्ीामसी 
िवेली  - ०.०५ ्ीामसी 
ाकूण  - १.०० ्ीामसी 

(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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दहागाि (िा.िल्याि, जज.ठािे) येथील प्राथलमि आरोग्य िें द्राि सोयी 
सुविधाांअभािी रुग्िाांची गैरसोय होि असल्याबाबि 

(२३) * २१२०८   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) प्राथशमक आरोग्य कें द्र, दिागाींव (ता.कल्याण, जज.ठाणे) या प्राथशमक आरोग्य 
कें द्रात काींबा, दिागाव, गोवेली शशरडोण, दिीवली, शभसोळ मणीवली अशी       
७ उपकें द्र व रायते, कुीं दे, जाींभूळ वडीवली िी ४ उपकें दे्र मींजूर असून २५ गावे, २४ 
पाड े असलेल्या ७८ िजार १७८ ावढ्या लोकसींख्येच्या आरोग्याचे कायस सदर 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या माफस त सुरु आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदरिू आरोग्य कें द्रासाठी फक्त १ वदै्यककय अधिकारी,        
७ आरोग्य सेववका व अन्य सींवगासतील कमसचाऱ्याींसि २० पदे मींजूर असून 
आरोग्य कें द्रातील वदै्यककय अधिकाऱ्याींना उपरोक्त ७ उपकें द्राींना भे्ी द्याव्या 
लागतात, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, दिागाव प्राथशमक आरोग्य कें द्र िे अवघ्या १ गुींठयात बाींिलेले 
असून ते गैरसोयीचे असल्याने नवीन इमारत बाींिण्यासाठी दिागाव येथील 
ग्रामस्थाींनी अडीच ाकर जमीन स्वखशुीने हदली असून नवीन इमारत 
बाींिण्याचा प्रस्ताव १६ वषे प्रलींत्रबत असल्याने सोईसुवविाींअभावी रुग्णाींची गैरसोय 
िोत असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायसवािी केली वा 
करण्यात येत आिे ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) िे अींशत: खरे आिे.  
       तथावप सदर जशमनीमध्ये आहदवासीींकररता घरकुल योजनेअींतगसत घरे 
बाींिनू हदलेली आिेत.  त्यामुळे या प्रकरणी अपर मुख्य सधचव, सावसजतनक 
आरोग्य ववभाग याींच्या हदनाींक १३.१०.२०१० च्या पत्रान्वये मिसूल व वन ववभाग 
याींच्याकड े अन्य जमीन शमळण्याबाबत केलेल्या पत्रव्यविाराच्या अनषुींगाने 
जजल्िाधिकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या हदनाींक ९.५.२०११ च्या पत्रान्वये मिसूल व 
वन ववभाग याींच्याकड ेप्रस्ताव सादर केला आिे.       
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       सदर प्राथशमक आरोग्य कें द्रात रुग्णाींना प्रसुती वगळता सवस आरोग्य 
सुवविा पुरववण्यात येत आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.                           

----------------- 
परभिी जजल्हा रूग्िालयािील औषध खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 

(२४) *  १९८९३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल्िा रूग्णालयात राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाींतगसत 
शमळालेल्या तनिीतून आयवेुद व यनुानीच्या औषिी खरेदीत अतनयशमतता 
झाल्याचे हदनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास तनदशसनास आिे, िे 
खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, रूग्णाींच्या आरोग्याशी सींबींधित असलेल्या या गींभीर प्रकरणी 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) सदर बाबतीत चौकशी आदेशशत करण्यात आली आिे, 
चौकशी अींती अतनयशमतता झाली ककीं वा कसे, िे स्पष् िोईल. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल्हयाि जलयुक्ि लशिार योजनेंिगवि  

घेण्याि आलेली िामे पूिव िरण्याबाबि 
(२५) *  २०४७२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्ियात जलयुक्त शशवार योजनेंतगसत घेण्यात आलेल्या 
कामाींपैकी १४५६ कामे अपणूस असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जलयुक्त शशवार योजनेंतगसत घेण्यात आलेली कामे पूणस 
करण्याकरीता शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम लशांदे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
     औरींगाबाद जजल्ियामध्ये मािे ावप्रल, २०१६ अखेर ५७३३ कामे िाती 
घेण्यात आली. त्यापकैी ४२७७ कामे पूणस झाली असून १४५६ कामे प्रगतीपथावर 
आिेत. 
(२) सद्यजस्थतीत ववववि कायासन्वयीन यींत्रणेमाफस त ाकूण ६९९२ कामे िाती 
घेण्यात आली आिेत. त्यापैकी ५९२७ कामे पूणस झाली असून १०६५ कामे 
प्रगतीपथावर आिेत. 
     प्रगतीपथावरील बिुताींश कामे िी शसींचन वविीरीींची आिेत. सदर अपूणस 
वविीरी पूणस करण्याबाबत सींबींिीत लाभाथ्यांकड े पाठपुरावा करण्यात येत असून 
वविीरीींची कामे लवकरच पूणस करण्यात येणार आिेत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

मनिणिविा साठिि िलाि योजना ललम्बारुई (िा.जज.बीड) या प्रिल्पासाठी  
सांपाददि जलमनीचा मािेजा अदा िरण्याबाबि 

(२६) *  २२४४४   श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मनकखणसका साठवण तलाव योजना शलम्बारुई (ता.जज.बीड) या प्रकल्पासाठी 
सींपाहदत जशमनीच्या मावेजासाठी रु.१६१.३५ लिच्या मागण्या गोदावरी मराठवाडा 
पा्बींिारे ववकास मिामींडळ, औरींगाबाद याींच्या स्तरावर प्रलींत्रबत आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, मिामींडळाने मा.न्यायालयाच्या तनणसयानुसार देय असलेली रक्कम 
१५८०.७० को्ी रुपयाींची मागणी हदनाींक १८ फेब्रवुारी, २०१६ च्या पत्रानुसार 
शासनाकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 

(३) असल्यास, मिामींडळाच्या अखत्यारीतील भूसींपादन मावेजाच्या प्रकरणाींचा 
तनप्ारा करून शतेकऱ्याींना सींपाहदत जशमनीचा मावेजा अदा करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्री. धगरीष महाजन : (१)  िोय, िे खरे आिे. 
     मनकखणसका ब.ृल.पा. िरणासाठी सींपाहदत जशमनीचा मावेजा अदा झालेला 
असून, कालव्यासाठी सींपाहदत झालेल्या जशमनीचा मावेजा रु. ९०.०९ लि 
प्रलींत्रबत आिे. 
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(२) िोय, िे खरे आिे. 
     मिामींडळाने भूसींपादन न्यायालयीन प्रकरणी देय असलेल्या रु. १५८०.७० 
को्ीची मागणी केलेली आिे. 
(३) भुसींपादन मावेजा व मा. न्यायालयाच्या तनणसयानुसार देय असलेली रक्कम 
तनिी उपलब्ितेनुसार अदा करण्याची कायसवािी करण्यात येत आिे. 
      सन २०१६-१७ मध्ये गोदावरी मराठवाडा शसींचन ववकास मिामींडळास 
भुसींपादनासाठी रु. ५३ को्ी ठोक तरतदू करणेत आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

 

मराठिाड्यािील दषु्ट्िाळ आणि पािी टांचाईिर माि िरण्यासाठी  
माांजरा ि भीमा या नद्याांच्या आांिरजोडिीबाबि 

(२७) *  २१८०६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सतिश चव्हाि, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.सिेज ऊर्व  बांटी पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील दषुकाळ आखण पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी माींजरा व 
भीमा नद्या जोडण्याची योजना शासनाने आखली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाकड े
पाठववण्यात आला आिे काय तसेच या योजनेस कें द्र शासनाने मान्यता हदली 
आिे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेकरीता ककती खचस अपेक्षित आिे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्याि सन २००१ िे २००९ दरम्यान ऑनलाईन 
लॉटरीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(२८) *  २२३७७   श्री.गुरुमुख जगिानी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ११६६१ ला 
ददनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय वित् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य गुन्िे अन्वेषण ववभागाच्या अप्पर पोलीस मिासींचालकाींनी राज्यात सन 
२००१ ते २००९ दरम्यान िजारो को्ीींचा ऑनलाईन लॉ्री गैरव्यविारबाबतची 
माहिती हदनाींक १३ जनू,२०१६ रोजी वा त्या सुमारास तनदशसनास आणली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, लॉ्री सींचालनालय मा. अथस मींत्रयाींच्या अधिपत्याखाली 
असताींनािी  तनयमानुसार लॉ्रीचे उत्पन्न राज्याच्या ततजोरीत जमा न िोता 
सवस रक्कम माह स्न ाजन्सीच्या खात्यात जमा िोत असल्याचे तनदशसनास आले, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार शासनाने सींबींधित दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िे खरे नािी.  
     अप्पर पोलीस मिासींचालक, गुन्िे अन्वेषण ववभाग, मिाराषर राज्य, पुणे 
याींनी श्री.नानासािेब कु्े, प्रदेश अध्यि, बुलींद छावा मराठा पररषद, मिाराषर 
याींच्या पत्राच्या अनुषींगाने अिवाल मराठा पररषद, मिाराषर याींच्या पत्राच्या 
अनषुींगाने अिवाल हदनाींक ०२/११/२००७ रोजी पोलीस मिासींचालक, मिाराषर 
राज्य, मुींबई याींना सादर केला िोता. सदर अिवालावर गिृ ववभाग व ववत्त 
ववभागातील अधिकाऱ्याींची बैठक घेऊन ववचारववतनमय करण्यात आला. सदर 
बैठकीत मिाराषर राज्याची लॉ्री िी कें द्र शासनाच्या अधितनयमानुसारच 
चालववण्यात येत आिे. मिाराषर राज्य शासनाने कोणत्यािी खाजगी लॉ्रीला 
परवानगी हदलेली नािी. असे हदसून आले. 
     तथावप, सन २००७ ते २००९ या कालाविीत ६ अन्य राज्याींच्या लॉ्री 
प्रवतसक कीं पन्याकड ेरुपये ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री कराची रक्कम थकीत आिे. 
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     मिाराषर राज्यात लॉ्री ततकी् ववक्री करण्यात येणाऱ्या सवस लॉ्री 
सोडतीींवर आगाऊ लॉ्री कर भरणे मिाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर अधितनयम, २००६ 
अनुसार लॉ्री प्रवतसकाींना (प्रथम ववके्रत्यास) बींिनकारक करण्यात आलेले आिे. 
तथावप, इतर राज्याींच्या लॉ्री प्रवतसकाींनी मिाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर अधितनयम 
२००६ ववरोिात उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका दाखल केल्या िोत्या. उच्च 
न्यायालयाने कठोर कारवाई  न करण्याबाबत अींतररम आदेश हदले. सदर  
अींतरीम आदेश कायदा घेऊन परराज्याच्या लॉ्री प्रवतसकाींनी  लॉ्री कर भरणा 
केला नािी. उच्च न्यायालयाने दाखल याधचकाींवर सन २००९ मध्ये अींततम तनणसय 
हदला. त्यात राज्य शासन लॉ्री कर लावण्यास व वसूल करण्यात सिम 
असल्याचा तनणसय हदला. उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक १४/८/२००९ च्या अींततम 
तनणसयानींतर सवस प्रवतसक हदनाींक २६/१०/२००९ पासून तनयशमतपणे आगाऊ लॉ्री 
कर भरणा करीत आिेत. त्यामुळे सन २००९ नींतर लॉ्री कराची थकबाकी नािी. 
    सन २००७ ते २००९ या कालाविीतील रुपये ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री 
कराची थकबाकी वसूली करीता सींबींिीत राज्याींकडून चालववण्यात आलेल्या लॉ्री 
योजनाींची माहिती पत्रव्यविार करुन घेण्यात आली. सींबींिीत राज्याींकडून प्राप्त 
झालेल्या माहितीच्या आिारे कर आकारणी आदेश व कर मागणी आदेश 
तनगसशमत करण्यात आले. तथावप, सींबींधित थकबाकीदार कीं पन्याींनी लॉ्री कर 
भरणा केला नािी. म्िणनू मिाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर अधितनयम, २००६ मिील 
कलम १८ नसुार जमीन मिसूलाच्या वसूली प्रमाणे थकीत लॉ्री कर वसूल 
करण्याकररता सींबींधित जजल्िाधिकाऱ्याींना कळववण्यात आले िोते. 
    तथावप, थकबाकीदार प्रवतसक ५ कीं पन्या त्याींनी हदलेल्या पत्त्यावर आढळून 
येत नािी. तर ाका प्रवतसकाच्या नावे चल अचल सींपत्ती तनरींक आिे, असे 
जजल्िाधिकारी याींनी कळववले आिे. आता सदरचा रुपये ९३३.१४ को्ी थकीत 
लॉ्री कर वसूलीच्या अनषुींगाने कायसवािी करीता सदरची प्रकरणे सिपोलीस 
आयुक्त, आधथसक गुन्िे शाखा, मुींबई याींचेकड ेपाठववण्यात आलेली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     माह स्न लॉ्री ाजन्सी शल., चेन्नई या कीं पनीची मिाराषर राज्याच्या 
ऑनलाईन सींगणकीय लॉ्रीच्या सवस प्रकारच्या ततकी् ववक्रीसाठी अशभकतास 
म्िणनू ववहित तनववदा प्रकक्रया करुन हदनाींक ७/१०/२००४ रोजी करार करण्यात 
आला िोता. करारानुसार या अशभकत्यानें पहिल्या व दसुऱ्यावषाससाठी प्रततवषी 
रुपये २५ को्ी इतका आश्वाशसत नफा शासनाला देणे बींिनकारक केलेले िोते. 



28 

सदर ाजन्सीने हदनाींक ११ जुलै, २००५ ते १५ ऑक््ोबर, २००६ या 
कालाविीकरीता ऑनलाईन लॉ्री चालववली. सदर कालाविीसाठी ाजन्सीने रुपये 
४२.२२ को्ी आश्वाशसत नफा शासनास जमा केलेला आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

विमा िां पनीने गरीबाांच्या आजाराच्या उपचारासाठी रुग्िालयाांना िमी रक्िम 
ददल्याने शासनाचे नुिसान झाल्याबाबि 

(२९) *  २०४५५   श्रीमिी हुस्नबानू खललरे्, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य योजनेत रुपये २३०० को्ीींचा िप्ता 
हदल्यानींतरिी ववमा कीं पनीने गरीबाींच्या आजारावरील उपचारासाठी रुग्णालयाींना 
१७०० को्ीच हदले यात शासनाला ६०० को्ीींचे नुकसान झाल्याची माहिती मािे 
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
ववमा कीं पन्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) िे खरे नािी. 
     मात्र हदनाींक १० मे, २०१६ रोजीच्या इींग्रजी वतसमान पत्र ‘ाशशयन ाज’ व 
‘कि पे्रस जनसल’ याींच्या मुींबई आवतृ्तीत अशा स्वरुपाच्या वस्तजुस्थतीला िरुन 
नसलेल्या बातम्या प्रशसध्द झालेल्या आिेत. 
     राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतगसत मे, २०१६ अखेर ववमा 
कीं पनीस प्रततकु्ुींब/प्रततवषस रुपये ३३३ या प्रमाणे वदै्यकीय ववमा सींरिण 
वप्रशमयम रुपये २०८४.६१ को्ी व सेवा कर रुपये २६५.६६ को्ी असे ाकुण रुपये 
२३५०.२७ को्ी देण्यात आलेले आिेत. ववमा कीं पनी आखण राजीव गाींिी 
जीवनदायी आरोग्य योजना सोसाय्ी याींच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या ्प्प्याच्या 
करारातील कलम क्र.१३ नसुार २० ्क्के रक्कम रुपये ४१६.९६ को्ी िी 
प्रशासकीय खचासपो्ी असून उवसररत ८० ्क्के रक्कम रुपये १६६७.३१ को्ी 
रक्कम िे रुग्णालयाींना दावे अदा करण्यासाठी आिे. मे, २०१६ अखेर रुग्णालयाींना 
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रुपये १७३१.६८ को्ी रक्कम दाव्याींपो्ी अदा केलेली आिे. रुग्णालयाींना अदा 
करण्याच्या प्रकक्रयेत असलेले दावे रुपये ८९.३८ को्ी व ववमा कीं पनीस अद्याप 
सादर न केलेले दावे रुपये ९९.३३ को्ी आिेत. यावरुन असे तनदशसनास येते की, 
ववमा कीं पनीत २० ्क्के प्रशासकीय खचस वगळता अदा केलेल्या रक्कमेपेिा 
जास्त रक्कमेचे दावे रुग्णालयाींना अदा केले आिेत. त्यामुळे ववमा कीं पनीकडून 
शासनाला कोणत्यािी प्रकारचे आधथसक नकुसान झाल्याचे हदसुन येत नािी. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

उध्िव गोदािरी प्रिल्पास ििृीय सुधारीि प्रशासिीय मान्यिा देिेबाबि 

(३०) *  १९३२७   श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९५० ला 
ददनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींचन ववषयक ववशेष चौकशी सशमतीच्या अिवालानुसार उध्वस गोदावरी 
प्रकल्पातील माींजरपाडासि १७ वळण योजना तसेच पुणेगाव – दरसवाडी –
डोंगरगाव पोिोच कालवा इ. बाबत राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीने 
हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास शासनास अिवाल पाठववला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अिवालाच्या अनुषींगाने उध्वस गोदावरी प्रकल्पास ततृीय 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय. 
(२) राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीच्या अिवालानुसार प्रकल्पाच्या फेररचनेबाबत 
तनणसय घेण्यात आला आिे. त्याचप्रमाणे उध्वस गोदावरी प्रकल्पात समाववष् 
असलेल्या माींजरपाडा वळण योजनेच्या बोगद्याच्या कामाचे द्ववसदजस्यय 
सशमतीमाफस त ताींत्रत्रक पररिण करुन घेण्यात आले असून त्यानुसार प्रकल्पाला 
सुिाररत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची कायसवािी प्रगतीत आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्याि बांद पाईप लाईन मधून लसांचनाचे पािी देण्याच्या नविन धोरिाबाबि 

(३१) *  १९४५४   डॉ.अपिूव दहरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, 
डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शसींचनाच्या पाण्याचा वापर प्रभावी व कायसिम व्िावा यासाठी िरणातून 
कालव्याद्वारे सोडण्यात येणारे पाणी बींद करुन त्याऐवजी बींद पाईप लाईन मिनू 
शसींचनाचे पाणी देणारे नवे िोरण हदनाींक १७ मे, २०१६ रोजी वा त् या सुमारास 
आखण्यात आलेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच सन २०१९ पासून ऊस व अन्य बारमािी वपकाींसाठी सुक्ष्म 
शसींचनप्रणाली बींिनकारक करण्याचािी तनणसय घेण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या नववन िोरणासाठी तनिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, तसेच या योजनेची अींमलबजावणी 
करताना कािी प्रमाणात जनता बाधित िोणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, दषुकाळ तनयींत्रण व उपलब्ि जलस्त्रोताींचे जतन करण्याच्या 
दृष्ीने अत्यींत उपयकु्त अशा या नवीन पाणी वा्प िोरणाची प्रत्यि 
अींमलबजावणी केव्िापासून करण्याींत येणार आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नशलकेद्वारे शसींचनासाठी पाणी ववतरण िोरणाबाबतचा 
शासन तनणसय हदनाींक ०९.०६.२०१६ रोजी तनगसशमत केले आिे. 
(२) मिाराष र जलसींपत्ती तनयमन प्राधिकरणाच्या हदनाींक २७.०१.२०१५ व हदनाींक 
२५.०६.२०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे े्ंभू, भीमा, मुळा, तनम् न, मानार, ितनूर, उध्वस 
पूस, कान्िोळी नाला व अींबोली अशा ाकूण ८ पा्बींिारे प्रकल्पाींवर उस, केळी, 
फळबाग इत्यादी बारमािी वपकाींसाठी हठबक व तषुार शसींचन पध्दतीचा जून २०१८ 
पयतं अवलींब अतनवायस करण्यात आला आिे. 
      वरील अनुभवाच्या आिारे िा तनबिं राज्यातील अन्य प्रकल्पाींवर बारमािी 
वपकाींसाठी जनू २०१९ पासून लावण्यात येणार असल्याची बाब सदर अधिसूचनेत 
नमुद करण्यात आली आिे. 
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     वरील अधिसूचनेनुसार बारमािी वपकाींसाठी सूक्ष्मशसींचन पध्दतीचा अवलींब 
करण्याची यींत्रणा शेतकऱ्याींनी स्वखचासने उभारणे अपेक्षित आिे. 
(३) व (४) शसचींन पध्दत व ववतरण पध्दत या दोन शभन्न बाबी आिेत. हदनाींक 
०९.०६.२०१६ चे िोरण नशलकेद्वारे ववतरण प्रणालीचे आिे. या तनणसयानुसार 
नववन/प्रगतीपथावरील प्रकल्पामध्ये जेथे उघड ेकालवे करणे खधचसक आिे ककीं वा 
भूसींपादनाचा ववरोि आिे अशा हठकाणी उघडया कालव्याऐवजी  बींद पाईप 
वापरुन पाणी ववतरण करणे प्रस्तावीत आिे. त्यामध्ये सूक्ष्मशसींचन यींत्रणा 
उभारणेचा अींतभासव नािी. या िोरणानुसार बींद पाईपचा खचस प्रकल्पाच्या तनयशमत 
अनदुानामिून केला जाणार आिे. तनणसयानुसार कायसवािी सुरु झाली आिे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
 

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

यििमाळ येथील शासिीय रुग्िालयाि िॅन्सर िक्ष उभारण्याबाबि 

(३२) *  २०८८५   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.रामराि िडिुिे :   सन्माननीय िैद्यिीय 
लशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील शासकीय रुग्णालयात कॅन्सर कि उभारण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) यवतमाळ स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी सदर कि उघडण्याची मागणी मािे 
माचस, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
(२) िोय. श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय मिाववद्यालय व रुग्णालय, 
यवतमाळ येथे कॅन्सर रुग्णाींसाठी स्वतींत्र कि स्थापन करण्याची बाब मािे माचस, 
२०१६ च्या अधिवेशनामध्ये अिासतास चचेद्वारे उपजस्थत करण्यात आली िोती. 
तसेच, यवतमाळ जजल््यामध्ये ककस रोग रुग्णालय सुरू करण्याबाबतचे तनवेदन 
लोकप्रतततनिीींकडून प्राप्त झाले आिे. 
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(३) यवतमाळ जजल््यात ककस रोग रुग्णालय सुरू करण्याकररता ववहित 
नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वदै्यकीय शशिण व सींशोिन 
सींचालनालयाकडून अधिषठाता श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय 
मिाववद्यालय व रुग्णालय याींना कळववण्यात आले आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

ठािे जजल्हा सामान्य रुग्िालयामध्ये अपांगाचा दाखला लमळवििाना  
रुग्िाांची गैरसोय होि असल्याबाबि 

(३३) *  १९४१४   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवस जजल्िा सामान्य रुग्णालयाींमध्ये बिुवार िा ववशशष् हदवस 
अपींग दाखल्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाचे आदेश आिेत, िे खरे आिे काय, 

(२)  असल्यास, अपींगाना दाखले शमळववण्यासाठी ववववि अडचणीींना सामोरे जावे 
लागत असल्याच्या तक्रारी जजल्िा शल्य धचककत्सक, ठाणे, उपसींचालक, आरोग्य 
सेवा सींचालनालय, ठाणे व मा.सावसजतनक आरोग्य मींत्री, याींचेकड े करुनिी 
त्याबाबत कायसवािी झाली नसल्याचे हदनाींक १२ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशसनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच तेथील रुग्णालय कमसचाऱ्याींची अरेरावीची वतसणकू, रुग्णालयातील 
गैरसोईंबाबत हदनाींक १२ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास रुग्ण व त्याींचे 
नातेवाईकाींनी प्रशसध्दी माध्यमाींद्वारे तक्रारी माींडल्या आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार त्याबाबत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) िे अींशत: खरे आिे. 
      जजल्िा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे ठाणे जजल्िा नव्याने स्थापन 
झालेल्या पालघर जजल््यातनू मोठया प्रमाणात अपींग व त्याींचे नातेवाईक येत 
असतात. त्यामुळे दर बुिवारी अपींग प्रमाणपत्रासाठी रुग्णाींची जास्त गदी िोते. 
रुग्णालयाच्या अपऱु्या जागेमुळे लोकाींची थोडीफार असुवविा िोते. 
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       तथावप रुग्णाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी खलु्या जागेत शेड ्ाकून ऊन 
पावसापासून सींरिण केले आिे. तसेच बाकड े्ाकून बठैक व्यवस्था केली आिे. 
जजल्िा रुग्णालय, ठाणे येथेच ऑडीओमॅरी व ररपो्ींग सुवविा असल्यामुळे तेथेच 
अपींगत्व प्रमाणपत्र हदले जाते. अपींगाींशी व त्याींच्या नातेवाईकाींशी सौजन्याने 
वागण्याबाबत सवस अधिकारी व कमसचारी याींना सूचना हदलेल्या असून सेवाभावी 
सींस्थामाफस त देखील सुवविा उपलब्ि करण्यात येत आिेत. 

----------------- 
सोलापूर जजल्हयाि मागेल त्याला शेििळे या योजनेचा  

शेििऱ्याांना लाभ लमळि नसल्याबाबि 

(३४) *  १९३९०   श्री.प्रशाांि उर्व  शैलेंद्र पररचारि :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ियात मागेल त्याला शेततळे िी योजना फक्त नावापुरतीच 
ठरल्याचे तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ७१४ शेतक-याींनी शतेतळे शमळवण्यासाठी ऑनलाईन अजस दाखल 
केले त्यातून ३०० जणाींची तनवड करण्यात येवनू केवळ १९६ लोकाींना शतेतळे 
मींजुर झालेली आिेत, तसेच अशशक्षित शतेकऱ्याींनी इतराींच्या मदतीने ऑनलाईन 
अजस भरले परींतु मयासहदत लोकाींना सदर योजनेचा लाभ शमळाला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी, सोलापूर जजल््यास १९१६ शतेतळ्याींचे लिाींक देण्यात आलेले 
आिे. ऑनलाईन पध्दतीने ९०३६ अजस प्राप्त झाले असून त्यापैकी लिाींकाच्या 
हदडप् ३७५० लाभाथींची अजासची तनवड करण्यात आली आिे. त्यानुसार 
लिाींकाच्या १००% मींजूरीची कायसवािी पूणस झाली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथील सेव्हन दहल्स आणि ब्रम्हिुमारी या रुग्िालयाि 
गरीब रुग्िाांना राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंिगवि 

औषधोपचार देि नसल्याबाबि 

(३५) *  १९४५१   श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.अतनल परब, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अमरलसांह पांडडि : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (मुींबई) येथील सेव्िन हिल्स आखण ब्रम्िकुमारी रुग्णाींलयामध्ये राजीव 
गाींिी जीवनदायी योजनेंतगसत गरीब रुग्णाींसाठी २० ्क्के बेड उपलब्ि करुन 
देण्यात येत नसून त्याींच्यावर औषिोपचार सेवा देण्यास नकार देत असल्याच्या 
तक्रारी लोकप्रतततनिीींनी मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे 
तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित रुग्णालयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय. 
(२) व (३) सदर बाबतीत तपासणी करण्याचे तनदेश देण्यात आले आिेत. 

----------------- 
धारिी, धचखलदरा (जज.अमराििी) आणि नांदरुबारमध्ये  

बालमतृ्यचेू प्रमाि िाढल्याबाबि 
(३६) *  २१२५७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५६९१ ला 
ददनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िारणी, धचखलदरा (जज.अमरावती) आखण नींदरुबारमध्ये वषसभरात ३१२ 
बालमतृ्यूींची नोंद झाली असून पालघर जजल््यात ावप्रल ते नोव्िेंबर, २०१५ अखेर 
पयतं ाकूण ४६७ बालकाींचा मतृ्यू झाल्याची माहिती मािे ावप्रल व मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आली, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी राबववण्यात येणाऱ्या 
योजना प्रभावीपणे राबववण्यात येत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कुपोषण, ववववि आजार आखण या आजाींरावर वेळीच उपचार न 
झाल्याने या बालकाींचा मतृ्यू झाला, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनुषींगाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय, अींशत: खरे आिे. 
       िारणी, धचखलदरा (जज.अमरावती) व नींदरूबारमध्ये मािे ावप्रल, २०१५ 
ते माचस, २०१६ या कालाविीत ाकूण ३३१ बालमतृ्य ू झालेले असून पालघर 
जजल््यात ावप्रल ते नोव्िेंबर २०१५ अखेर ० ते ६ वयोग्ातील ाकूण ३२१ 
बालकाींचे मतृ्यू झालेले आिेत. 
(२) (३) व (४) िे खरे नािी. 
       कुपोवषत व अन्य बालकाींचे मतृ्यू ववववि आजाराींमुळे झालेले आिेत. 
यामध्ये प्रामुख्याने जन्मत: कमी वजन असणे, बाळ कमी हदवसाींचे असणे, 
बाळास श्वसनदाि व जींत ूदोष असणे इ.आजाराींचा समावेश िोतो. 
       कुपोषण व इतर आजाराींमुळे िोणारे बाल मतृ्य ू ्ाळण्यासाठी पढुील 
उपाययोजना राबववण्यात येतात. 

१) बालउपचार कें द्र. 
२) पोषण पुनवससन कें द्र. 
३) द्वववावषसक जीवनसत्व “अ” - जींतनाशक मोहिम. 
४) मानव ववकास कायसक्रमाींतगसत तज्ञाींकडून 

बालकाींची तपासणी. 
५) आशा द्वारे गिृभे्ी. 
६) माता, अभसक व बाल पोषण िोरण. 
७) लसीकरण. 

 
----------------- 
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पांचायि सलमिी, इगिपुरी येथे सांगनमिाने गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(३७) *  २१४५९   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  गत तीन वषासत पींचायत सशमती, इगतपुरीमध्ये सींगनमताने गैरव्यविार 
करुन शासनाच्या कोट्यविी रुपयाींचा अपिार केल्याप्रकरणी सींबींधिताींची चौकशी 
िोऊन सवस सींबींिीत दोषी व्यक्तीींववरोिात ववनाववलींब कारवाई करण्यात यावी 
अशा मागणीचे ाक सववस्तर तनवेदन सभापती, पींचायत सशमती, इगतपुरी याींनी 
मा. ग्रामववकास मींत्री, मा. मुख्यमींत्री प्रिान सधचव, ग्रामववकास याींना     
हदनाींक  २९ माचस, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, इगतपुरी येथील ग्ववकास अधिकारी, सिायक ग्ववकास 
अधिकारी, ववस्तार अधिकारी, तालुका वदै्यकीय अधिकारी, सिायक महिला 
बालववकास अधिकारी, ग्रामसेवक सींघ्ना जजल्िाध्यि तसेच दोन व्यक्तीींनी 
ववववि मागासने शासनाच्या को्यविी रुपयाींचा गैरव्यविार व अपिार केला 
असल्याबाबत तनवेदनामध्ये मागणी करुन पुरावेिी सादर केले आिेत, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी व्यक्तीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) मा. सभापती, पींचायत सशमती, ईगतपुरी याींचे तनवेदनामध्ये ग् 
ववकास अधिकारी, सिायक ग् ववकास अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, 
सिायक बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामसेवक व ग्रामसेवक सींघ्ना 
पदाधिकारी याींचे कामकाजाचे सींदभासत तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी सशमती 
तनयुक्त करण्यात आली आिे. चौकशीची कायसवािी सुरु आिे. चौकशीची प्रकक्रया 
पूणस करुन आवश्यक कायसवािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्याच्या अथवसांिल्पाि विभागाांचा िावषवि आधथवि तनयोजनाचा 
आढािा घेऊन विभागाांना तनधी िाटप िरण्याबाबि 

(३८) *  २०२५९   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमिी हुस्नबान ूखललरे्, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.जगन्नाथ 
लशांदे :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन २०१४-१५ च्या अथससींकल्पात ववववि ववकासकामासाठी व 
सामाजजक योजनाींसाठी तरतदू केलेल्या तनिीपैकी ४३ िजार २६५ को्ी रुपये खचस 
केले नसल्याचे भारताचे तनयींत्रक व मिालेखापरीिक (कॅग) च्या अिवालातनू मािे 
ावप्रल-२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, अथससींकल्पात तरतदू केली नसतानािी अततररक्त ३ िजार ८०० 
को्ी रुपये खचस झाल्याचे व राज्याच्या ववववि खात्याींच्या ८२ को्ी रुपयाींच्या 
खचासचा ताळमेळे लागत नसल्याचेिी कॅगच्या अिवालात तनदशसनास आले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच असल्यास, ववत्त ववभागाने अशा ववभागाींना तनिीचे वा्प करताना 
ववभागाींचा वावषसक आधथसक तनयोजनाचा आढावा घेऊन नींतरच ववभागाींना तनिीचे 
वा्प करण्यात यावे अशी मागणी िोत आिे, िे िी खरे आिे काय 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िोय,  िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३८१७.७२ को्ी इतका अततररक्त 
खचस झाला. माचस २०११  मध्ये DGP, मुींबई याींनी आिररत केलेल्या रुपये ९०.६५ 
को्ी रक्कमेपकैी रुपये ८२.०२ को्ी DDO च्या खात्यात पडून िोते. असा 
उल्लेख अिवालात आिे. 
(३) व (४) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी. अथससींकल्प 
व पूरक मागण्या यामध्ये प्रशासकीय ववभागाींनी प्रस्तावीत केल्यानुसार व 
प्रस्तावाींची  छाननी करुन ववभागाींना आवश्यक तो तनिी उपलब्ि करुन देण्यात 
येतो. प्रशासकीय ववभाग वषसभरामध्ये आवश्यकतेनुसार उपलब्ि तनिीपकैी प्रत्यि 
खचस करण्यास सिम आिे. यामुळे उपलब्ि करुन हदलेला तनिी व प्रत्यि खचस 
यामध्ये तफावत असणे शक्य आिे. 

----------------- 
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विहूर (िा.मुरुड, जज.रायगड) धरिािील मािीचा गाळ िाढण्याबाबि 
(३९) *  १९५७१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरलसांह 
पांडडि :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वविूर (ता.मुरुड, जज.रायगड) या िरणासाठी सन २०१२-१३ या वषासत रुपये ५ 
को्ी पेिा अधिक तनिी खचस करुनिी २५०० लोकसींख्या असलेल्या वविूर, मोरा, 
मजगाींव, नाींदगाींव, उसरोली, आदाड, वाळव्ी व वेळास्ते या गावाींना वपण्याच्या 
पाण्यापासून वींधचत रिावे लागत असल्याचे मािे मे, २०१६ च्या शवे्च्या 
सप्तािात तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, वविूर िरणातील मातीचा गाळ काढल्यास िरणाच्या पाण्याच्या 
पातळीत वाढ िोऊन िे पाणी पावसाळ्यापयतं सवस गावाींना पुरेल ककीं वा खार 
आींबोली िरणातुन सदर गावाींना पाणी पुरवठा करण्यात यावा अशी ी्ंचाईग्रस्त 
गावकऱ्याींची मागणी आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) वविूर िरणातील गाळ काढणे व िरणाकड े येणाऱ्या नाल्याचे डायव्िरशन 
करणे या कामाचे अींदाजपत्रक तयार करणेचे काम रायगड जजल्िा पररषद 
याींचेस्तरावर सुरु आिे. या िरणावर अवलींबून असलेल्या ४ गावाींना व ३ 
वाडयाींना खार आींबोली िरणातनू पाणी पुरवठा करण्याचे मिाराषर जीवन 
प्राधिकरण याींचेकडून जलस्वराज्य ्प्पा २ या कायसक्रमातून प्रस्ताववत करणेचे 
ववचारािीन आिे. 

----------------- 
राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(४०) *  २०१७९   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन २०१३ मध्ये सुरु केलेल्या राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य 
योजनेत ५०० को्ी रुपयाींचा गैरव्यविार झाल्याची माहिती वसींतराव नाईक 
शेतकरी स्वावलींबन शमशनने मा.मुख्यमींत्री याींना सादर केलेल्या अिवालातनू 
केल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) िे खरे नािी.  
     मात्र हद. १० मे, २०१६ रोजीच्या इींग्रजी वतसमान पत्र 'ाशशयन ाज' व 'कि 
पे्रस जनसल' याींच्या मुींबई आवतृ्तीत अशा स्वरुपाच्या वस्तुजस्थतीला िरुन 
नसलेल्या बातम्या प्रशसध्द झालेल्या आिेत.  
     राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतगसत मे, २०१६ अखेर ववमा 
कीं पनीस प्रततकु्ुींब/प्रततवषस रु.३३३ या प्रमाणे वदै्यकीय ववमा सींरिण वप्रशमयम 
रु.२०८४.६१ को्ी  व सेवा कर रु.२६५.६६ को्ी असे ाकुण रु.२३५०.२७ को्ी 
देण्यात आलेले आिेत. ववमा कीं पनी आखण राजीव गाींिी जीवनदायी आरोग्य 
येाजना सोसाय्ी याींच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या ्प्प्याच्या करारातील कलम क्र. 
१३ नुसार २० ्क्के रक्कम रु.४१६.९६ को्ी िी प्रशासकीय खचासपो्ी असून 
उवसररत ८० ्क्के रक्कम रु.१६६७.३१ को्ी रक्कम िे रुग्णालयाींना दावे अदा 
करण्यासाठी आिे. मे, २०१६ अखेर रुग्णालयाींना  रु.१७३१.६८ को्ी रक्कम 
दाव्याींपो्ी अदा केलेली आिे. रुग्णालयाींना अदा करण्याच्या प्रकक्रयेत असलेले दावे 
रु.८९.३८ को्ी व ववमा कीं पनीस अदयाप सादर न केलेले दावे रु.९९.३३ को्ी 
आिेत. यावरुन असे तनदशसनास येते की, ववमा कीं पनीत २० ्क्के प्रशासकीय 
खचस वगळता अदा केलेल्या रक्कमेपेिा जास्त रक्कमेचे दावे रुग्णालयाींना अदा 
केले आिेत. त्यामुळे ववमा कीं पनीकडून शासनाला कोणत्यािी प्रकारचे आधथसक 
नुकसान झाल्याचे हदसून येत नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
पुिे जजल््यािील िात्रज पररसरािील गािाांना पायाभुि सुविधा पुरविण्यासाठी 

िेथील ग्रामपांचायिीांना िाढीि तनधी देण्याबाबि 
(४१) *  २०२१४   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  पुणे जजल््यातील कात्रज पररसरातील आींबेगाव खदुस, बदु्रकु, माींगडवेाडी, 
शभलारेवाडी, गुजर-तनींबाळकरवाडी, जाींभुळवाडी व कोळेवाडी ्या िद्दीलगतच्या 
गावाींची लोकसींख्या वाढू लागल्याने नागररकाींना पायाभूत सुवविा पुरववण्यात 
ग्रामपींचायतीला तनिी अपुरा पडत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त गावाींतील नोंदणी बींद केल्यामुळे उत्पन्नाच्या मुख्य 
स्त्रोताचे नकुसान िोत आिे तसेच सदर गाींवे मिापाशलकेत समाववष् 
करण्याबाबत तेथील जनतेनी व लोकप्रतततनिीींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. पालकमींत्री, 
पुणे याींच्याकड ेलेखी तनवेदनाद्वारे मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) मिाराषर ग्रामपींचायत अधितनयम कलम १२४ नसुार गावाच्या िद्दीतील 
इमारती व जशमनीींना कर लावण्याचा ग्रामपींचायतीींना अधिकार आिे. कर पात्र 
इमारतीींची नोंद न घेणेबाबत शासन स्तरावरुन कोणतेिी आदेश तनगसशमत 
करण्यात आलेले नािीत. तसेच सदर गावे पुणे मिानगरपाशलकेमध्ये समाववष् 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगर ववकास ववभागाकड ेपाठववण्यात आलेला आिे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
खारेपाट (िा.अललबाग, जज.रायगड) भागाि बांधारे बाांधण्याबाबि 

(४२) *  १९३७२   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय खारभूमी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खारेपा् भागातील (ता.अशलबाग, जज.रायगड) मानकुले, बहिरीचापाडा, 
नारींगीचा ्ेप व पररसरातील गावामध्ये अनेक वषापंासून समुद्राच्या उिाणाचे 
पाणी शशरत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, खारेपा्ातील मानकुले, बहिरीचापाडा, नारींगीचा ्ेप या गावात 
हदनाींक ८ व ९ ावप्रल २०१६ रोजी वा त्यासुमारास समुद्राचे उिाणाचे पाणी 
शशरल्याने जनजीवन ववस्कळीत झाले असून भात शेत जशमनीमध्ये खारे पाणी 
शशरल्याने जशमनी िारयकु्त झाल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, बाींिबींहदस्तीबाबत खारभूमी ववभागाच्या जाचक अ्ी व शती 
असल्याने बींिारे बाींिण्यासाठी अनेक अडचणी तनमासण िोतात, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी वा उपाययोजना 
करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) िोय. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     खाऱ्या पाण्यामुळे जशमनी िारयकु्त झाल्या आिेत, तथावप जनजीवन 
ववस्कळीत झालेले नािी. 
(३) व (४) अींशत: खरे आिे. 
    मानकुले व बहिरीचापाडा िी गावे मानकुले या शासकीय खारभूमी 
योजनेमध्ये समाववष् आिेत. मानकुले िी योजना मोठया प्रमाणावर कमकुवत 
झाली आिे. योजनेच्या सींपूणस नतुनीकरणाचे अींदाजपत्रक मापदींडात बसत 
नसल्यामुळे मींजूर िोऊ शकले नव्िते. 
     खारभूमी योजनाींसाठी सुिारीत मापदींड मींजूर झाले असून, मानकुले या 
शासकीय खारभूमी योजनेचे सींपूणस नतुनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कायसवािी शासन स्तरावर प्रगतीपथावर आिे. 
         नारींगीचा ्ेप या गावाचा समावेश माींडवखार-राींजणखार या खाजगी 
खारभूमी योजनेमध्ये असल्यामुळे सदर योजनाींचे काम शासनामाफस त िाती घेणे 
शक्य झालेले नािी. 

----------------- 
जलयकु्ि लशिार योजनेंिगवि झालेली २५ टक्िे िामे  

तनिृष्ट्ट दजावची झाल् याबाबि 

(४३) *  २०२६७   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललरे्, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलयुक्त शशवार योजनेंतगसत झालेल्या कामातील २५ ्क्के कामे तनकृष् 
दजासची असल्याचा अिवाल शासकीय तींत्रतनकेतनमिील तज्ञाींनी लातूर व 
यवतमाळ जजल्िाधिकारी याींचेकड ेसादर केला असल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तद्नींतर तनकृष् कामाींची दरुुस्ती सींबींधित कीं त्रा्दाराींनी स्वखचासने 
करावी असे आदेश जजल्िाधिकारी, लातूर याींनी हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी तसेच राज्यात सवसत्र या योजनेंतगसत िोत 
असलेल्या कामाबाबत चौकशी करुन शासनाने सींबींधिताींवर कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम लशांदे : (१) िोय, अींशत: खरे आिे. 
     लातूर जजल्ियात जलयुक्त शशवार अींतगसत सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या 
कामातील १९ ्क्के कामे तनकृष् असल्याचा अिवाल त्रयस्त पिाकडील अींकेिण 
करणारे शासककय तींत्रतनकेतन मिील पथकाने लातूर जजल्िाधिकारी याींच्याकड े
सादर केला आिे. 
      तथावप, यवतमाळ जजल्ियात अशी बाब तनदशसनास आलेली नािी. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) तनववदेतील अ्ी व शतीनूसार कामातील दोष व दातयत्व कालाविी ५ वषासचा 
असल्यामुळे ठेकेदाराकडून स्वखचासने कामातील दोष दरुूस्त करण्यात येत आिेत. 
    राज्यात जलयकु्त शशवार योजनेंतगसत िोणाऱ्या कामाींची तपासणी करणेसाठी 
ववववि पातळीवर तपासणी यींत्रणा गठीत करण्यात आल्या आिेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
उजनी धरिािील (जज.सोलापरू) गाळ िाढण्याबाबि 

(४४) *  २०३०३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ियातील उजनी िरणातील पाणी पातळी खालावली असून १२३ 
्ीामसी पाणी साठवण िमता असलेल्या या िरणात सुमारे २५ ते ३० ्ीामसी 
इतका गाळ असल्याची शक्यता जलतज्ञाींनी व्यक्त केली असल्याचे मािे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत या जजल्ियातील ओढे, नदी, तलाव व बींिाऱ्यातील 
गाळ िा लोकवगसणीतून काढला गेला. मात्र उजनी िरणातील गाळ काढण्याकड े
दलुसि केल्याचे तनदशसनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उजनी िरणातील गाळ काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आिे. 
     सन २०११ मिील सव्िेिणानुसार उजनी जलाशयात ाकूण १४.९७ ्ीामसी 
गाळ असल्याने तनदशसनास आले आिे. 
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(२) िे खरे नािी. 
     राज्यात जलसींिारण ववभागामाफस त जलयकु्त शशवार योजनेमिनू ओढे, 
नदया, तलाव व बींिाऱ्यातील गाळ काढण्याची कामे िाती घेण्यात येतात. मोठया, 
मध्यम प्रकल्पातील गाळ काढण्याची कामे जलसींपदा ववभागामाफस त िाती घेण्यात 
आलेली नािीत. तथापी, प्रचलीत तनयमानुसार जलाशयातून गाळ ववनामूल्य 
काढून घेऊन जाण्यास शेतकऱ्याींना परवानगी आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राज्यािील रखडलेले लसांचन प्रिल्प पुिव िरण्यासाठी 

शासनाने िजवरोखे िाढण्याचा घेिलेला तनिवय 

(४५) *  २०१३९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ९८ जलशसींचन प्रकल्पाींना शासनाने सुिाररत मान्यता हदली असून 
सवस योजना पूणस करण्यासाठी आवश्यक रूपये ९० िजार को्ी िे कजस व कजसरोखे 
याींच्या माध्यमातनू उभारणार असल्याचे जािीर केल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त योजना पूणस करण्यासाठी कजस व कजसरोखे याींच्यामाफस त 
तनिी उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, या कजसरोख्यामुळे रखडलेले शसींचन प्रकल्प पुणस करण्याबाबतचा 
आराखडा तयार करण्यात आला आिे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
    तथावप राज्य शासनाने ९९ प्रकल्पाींना सुिारीत प्रशासकीय मान्यता हदलेली 
आिे, िे खरे आिे. 
(२) व (३) नािी, 
    तथावप राज्यातील आत्मित्याग्रस्त भागातील १०७ प्रकल्प पुणस करण्यासाठी 
रु.७१८७ को्ी व दषुकाळी भागातील ७ प्रकल्प पुणस करण्यासाठी रु.३५०० को्ी 
ावढ्या रक्कमेचा ववशेष पॅकेजचा प्रस्ताव कें द्र शासनास मान्यतेस्तव सादर केला 
आिे. 
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       प्रिानमींत्री कृवष शसींचाई योजना-वेगविीत शसींचन लाभ कायसक्रमाअींतगसत 
सन २०१६-१७ मध्ये रु.२१३२ को्ी कें द्रीय अथससिाय्याने प्रस्ताव कें द्र शासनास 
सादर करण्याबाबतची कायसवािी करण्यात येत आिे. 
      प्रिानमींत्री कृवष सींचाई योजना-वेगविीत शसींचन लाभ कायसक्रमाअींतगसत 
समाववष् २६ मोठया व मध्यम प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूणस करण्यासाठी 
रु.२५७५० को्ी आवश्यक आिे. या तनिी पकैी रु.६०४१ को्ी इतका तनिी पढुील 
३ वषासत प्राप्त िोणे अपेिीत आिे. 
   राज्य शासनाचा हिस्सा रु.५८८३ को्ी ावढा असणार आिे. उवसरीत कजस कें द्र 
शासनाच्या माध्यमातून नाबाडस माफस त शमळववण्याचे प्रस्ताववत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

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

आददिासी बहुल पाांढरििडा िालुक्यािील (जज.यििमाळ) रुग्िालयाांमध्ये 
सोईसुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

(४६) *  १९३०६   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी बिुल पाींढरकवडा तालुक्यातील (जज.यवतमाळ) जनतेला उत्तम 
आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासनाने उपजजल्िा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र व आरोग्य उपकें द्र सुरु केले, परींत ु सदर रुग्णालये बींद 
पडल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालये बींद झाल्याने रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात जावे 
लागल्याने आधथसक नकुसान सिन करावे लागत आिे. तसेच आरोग्य अधिकारी 
मुख्यालयी िजर राित नसल्याने कतनष् अधिकारी रुग्णालयात उपजस्थत 
असतात, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच सदर रुग्णालयाींमध्ये औषिाचा पुरवठा तनयशमत नसून अनेक रुग्णाींची 
स््ेचरवरच तपासणी केली जाते, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे ? 
  



45 

डॉ. दीपि सािांि : (१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
      पाींढरकवडा तालुक्यात ५० खा्ाींचे उपजजल्िा व ३० खा्ाींचे ग्रामीण 
रुग्णालय कायसरत असून आवश्यक मनुषयबळ तसेच सवस सािीत्य, सुवविा 
उपलब्ि असून आवश्यक औषिसाठा उपलब्ि आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

लसांदेिाही ि पळसांगाि (जज.चांद्रपूर) िनपररक्षेत्रामध्ये उमा नदीच्या पात्राि 
िातघिीचा मिृदेह आढळल्याबाबि 

(४७) *  २१६३३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींदेवािी व पळसींगाव (जज.चींद्रपूर) वनपररिेत्रामध्ये उमा नदीच्या पात्रात 
वातघणीचा मतृदेि आढळून आल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशसनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर वातघणीची शशकार करून नींतर मतृदेि नदीच्या पात्रात 
्ाकण्यात आला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त घ्नेची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जजल््यातील ब्रम्िपुरी वन ववभागातील 
शसींदेवािी वन पररिेत्रातील नवरगाव उपिेत्रामध्ये असलेल्या िुमा नदीच्या पात्रात 
(पाण्यात) वाघ मतृावस्थेत पडलेला असल्याची बाब हदनाींक ८.४.२०१६ रोजी 
तनदशसनास आली आिे. 
(२) व (३) िे खरे नािी. मतृ वातघणीचे सवस अवयव शाबतू असल्याने 
शशकारीसाठी वातघणीची ित्या झाल्याचे तनषपन्न िोत नािी. पशुवदै्यकीय 
अधिकारी याींनी शवववच्छेदन अिवालात असे नमूद केले आिे की सदर 
वातघणीचा देि, अवयव कुजलेले असल्याने मतृ्यूच्या कारणाबद्दल मत देता येत 
नािी. सदर वातघणीच्या शवातील नमुने काढण्यात आले असून ते परररिणासाठी 
फॉरेजन्सक प्रयोगशाळा नागपरू व िैदराबाद येथे पाठववण्यात आले आिेत. अद्याप 
तपासणी अिवाल अप्राप्त आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

------------------------------------------- 
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बलात्िार ि ॲलसड हल्ल्यािील पीडडिाांना खाजगी रुग्िालयाि 
मोर्ि उपचार िरण्याबाबि 

(४८) *  १९४४०   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.माणििराि ठािरे, श्रीमिी 
हुस्नबानू खललरे्, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलात्कार व अशॅसड िल्ला पीडडताींवर मोफत उपचार करण्याबाबचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच बलात्कार व ॲशसड िल्ल्यातील पीडडताींना तातडीच्या उपचाराची गरज 
असते त्यादृष्ीने त्याींना खाजगी रुग्णालयातिी मोफत उपचार शमळण्याची 
व्यवस्था करुन तशी अधिसूचना काढली जाईल असे आश्वासन देवनूिी अद्याप 
त्यासींदभासतील (जीआर) काढला नसल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, महिलाींवरील अत्याचार थाींबववण्यासाठी उपाययोजना 
सुचववण्याकररता नेमण्यात आलेल्या तनवतृ्त न्या.सी. ास. िमासधिकारी याींनी 
सुचववलेल्या शशफारशीींवर अींमलबजावणी करण्यात आली आिे काय, त्याचे 
सवससािारण स्वरुप काय आिे व त्या शशफारशी कोणत्या आिेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) अींशत: खरे आिे. याबाबत महिला व बाल ववकास ववभागाच्या हदनाींक 
२१.१०.२०१३ च्या आदेशान्वये मनोियैस योजनेंतगसत वपडडत महिला व बालकाींच्या 
पुनवससनासाठी देण्यात येणाऱ्या रुपये २ लाख ते रुपये ३ लाख अथससिाय्य 
व्यततररक्त सींबींिीत वपडडताच्या वदै्यककय उपचारासाठी रुपये ५० िजार इतक्या 
रक्कमेची वरील शासन तनणसयात तरतदू आिे. या योजनेंतगसत वपडडत महिलेस 
शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार हदले जातात. तथावप, खाजगी रुग्णालयात 
मोफत उपचार देण्यासींदभासत िोरण ठरववण्याची कायसवािी सावसजतनक आरोग्य 
ववभागामाफस त करण्यात येत आिे. 
(३) महिलाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रचशलत कायद्यात सुिारणा 
सुचववण्यासाठी गठीत केलेल्या न्या.चींद्रशेखर िमासधिकारी (सेवातनवतृ्त) सशमतीने 
५ अींतरीम व अींततम अिवाल शासनाच्या गिृ ववभागास सादर केला आिे.     
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सदर ५ अींतरीम अिवालामध्ये ाकूण १४१ शशफारशी केल्या असून, सदर 
शशफारसी ववववि ववभागाशी सींबींिीत असल्यामुळे त्या-त्या ववभागामाफस त 
कायसवािी करण्यात आली आिे व करण्यात येत असल्याचे गिृ ववभागाने 
कळववले आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

उखळी (िा.सोनपेठ, जज.परभिी) येथे पांिप्रधान ग्रामसडि योजनेिील रस्त्याचे 
मजबिुीिरि ि डाांबरीिरिाचे िाम तनिृष्ट्ठ दजावचे झाल्याबाबि 

(४९) *  १९८८७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडि :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  उखळी (ता.सोनपेठ, जज.परभणी) येथे पींतप्रिान ग्रामसडक योजनेतून 
करण्यात येत असलेल्या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम तनकृषठ 
दजासचे िोत असल्याचे ग्रामस्थाींनी केलेल्या तक्रारी वरून अधििक अशभयींता याींनी 
कायसकारी अशभयींता याींना चौकशी करून अिवाल सादर करण्याचे आदेश सन 
२०१५-१६ दरम्यान हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या कामाबाबतचा अिवाल शासनास सादर करण्यात आला आिे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय तनषपन्न झाले, तसेच दजासहिन कामाबाबत सींबींधित 
कीं त्रा्दाराववरूध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) प्राप्त अिवालानुसार सदर रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर असून सद्यजस्थतीत 
खडीकरणापयतंचे काम झालेले आिे या रस्त्याच्या कामात कािी हठकाणी 
वापरण्यात आलेल्या कठीण मुरुमाऐवजी मऊ मुरुम वापरुन त्यावर पाणी ्ाकून 
पुन्िा दबाई करण्याच्या सूचना सींबींधित कीं त्रा्दारास देण्यात आल्या िोत्या. 
त्यानुसार कीं त्रा्दाराने दरुुस्तीचे काम केल्यानींतर या रस्त्याच्या कामाची राज्य 
गुणवत्ता तनयींत्रक व कें हद्रय गुणवत्ता तनयींत्रक याींनी वेळोवेळी केलेल्या 
तपासणीत रस्त्याच्या कामास “ समािानकारक “ शेरा प्राप्त झालेला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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अजजांठा िनपररक्षेत्र अांिगिं येिाऱ्या ठािा (िा.सोयगाि, जज.औरांगाबाद) 
लशिारािील िामे जेसीबीमार्व ि िेल्याबाबि 

(५०) *  २०५१२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अजजींठा वनपररिेत्र अींतगतं येणाऱ्या ठाणा (ता.सोयगाव, जज.औरींगाबाद) 
शशवारातील राखीव जींगलाला चर पाडून िददीचे काम वनववभागाने मनरेगा 
अींतगतं न करता जेसीबीमाफस त केल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार सदर प्रकरणात दोषी असणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अजजींठा वन पररिेत्रात ठाणा येथे योजनेत्तर 
सिाजय्यत नसैधगसक पनुतनसशमती अींतगसत २० िेक््र िेत्रावर उपचार करण्यात 
आले. त्यात पवूसपावसाळी कामाचा भाग म्िणनू काठावर २२०० रतनींग मी्र 
लाींबीचा गुरेप्रततबींिक चर घेण्यात आला. अींदाजपत्रकात यींत्राद्वारे चर घेण्याची 
तरतूद करण्यात आली आिे. त्याप्रमाणे काम करण्यात आले आिे. 
(२) सदरील काम िे मनरेगा अींतगसत नािी. त्यामुळे चौकशीची गरज नािी. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
िोिि विभागािील अजस्ित्िाि असलेल्या खारभूमी  

योजनाांचे व्यिस्थापन ि दरुुस्िी िरण्याबाबि 
(५१) *  २०७१३   श्रीमिी हुस्नबानू खललरे्, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय खारभूमी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणासाठी खारभूमी ववकासाच्या दृष्ीने मित्वपणुस कामधगरी बजावणारे 
ठाणे येथील खारभूमी ववकास मींडळ, दक्षिण रत्नाधगरी खारभूमी ववकास ववभाग, 
कुवारबाव तसेच शसींिदुगूस खारभूमी ववकास ववभागाींतगसत कायसरत असलेले दोन 
उपववभाग बींद करुन ते ववदभासकड े वगस करण्याचा तनणसय शासनाने घेतला 
असल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशसनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, सन १९४२ मध्ये खारभूमी ववकास मींडळ अजस्तत्वात आल्यानींतर 
खारभूमी ववकास योजनाींचे बाींिकाम पूणस िोऊन खारभूमी ववकास योजनाींची कामे 
मिाराषर खार जमीन ववकास अधितनयम, १९७९ मिील तरतदुीनुसार राज्याच्या 
जलसींपदा ववभागाकड े सोपववण्यात आली या सींबींिातील कायासलये 
लोकप्रतततनिीींशी चचास न करता कायासलये बींद करण्याचा तनणसय घेण्यात आला, 
पेण व रत्नाधगरी येथील २   उपववभाग माचस, २०१६ मध्ये बींद करण्यात आला 
यामुळे कोकणातील खारभूमी योजनाींचे व्यवस्थापन व दरुुस्ती करणे कठीण आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कोकण ववभागातील अजस्तत्वात असलेल्या खारभूमी योजनाींचे 
व्यवस्थापन व दरुुस्ती करण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) िे खरे नािी. 
(२) नािी. 
       रत्नाधगरी येथे कायसरत असलेल्या दोन उपववभागाींतगसत ाकूण ५० 
योजनाींची कामे िोती, यापकैी माचस, २०१६ अखेर ३२ योजनाींची कामे पूणस झाली 
आिेत. तसेच पेण येथे कायसरत असलेल्या २ उपववभागाींतगसत ाकूण ३६ कामे 
िोती, त्यापैकी २९ कामे पूणस झाली असल्याने कामाच्या व्याप्तीनुसार रत्नाधगरी 
व पेण येथील प्रत्येकी १ उपववभाग बींद करण्यात आला आिे. या 
उपववभागाकडील आस्थापना कोकण पा्बींिारे ववकास मिामींडळ अींतगसत 
पा्बींिारे प्रकल्पाींच्या बाींिकामाकरीता उपलब्ि करण्यात आली आिे. तथावप 
कोकणातील खारभूमी योजनाींचे व्यवस्थापन व दरुुस्ती करण्यासाठी पयासप्त 
आस्थापना उपलब्ि आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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येिला (जज.नालशि) येथील ग्रामीि रूग्िालयाचे उपजजल्हा रूग्िालयामध्ये 
शे्रिीिधवन िरण्याच्या बाांधिामास प्रशासिीय मान्यिा देण्याबाबि 

(५२) *  १९३२८ श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०४३ ला 
ददनाांि १४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जज.नाशशक) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या 
उपजजल्िा रूग्णालयामध्ये शे्रणीविसन करण्याच्या बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी आरोग्य सेवा सींचालनालयाने हदनाींक ५ नोव्िेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पाठववलेला प्रस्ताव शासनाकड ेमािे जनू, २०१६ पयतं मान्यतेसाठी 
प्रलींत्रबत आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव मींजूर करुन तनिी अथससींकल्पीत करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय, िे खरे  आिे. 
(२) सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी उच्चस्तरीय सधचव सशमतीसमोर 
ठेवण्यासाठी बाींिकाम ववभागास पाठववण्यात आला आिे. 
 (३)  प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
नार, पार, अांबबिा, औरांगा नदी खोऱ्यािील २०० मीटर उपसा उांचीच्या  

मयावदेि उपलब्ध होिारे पािी धगरिा खोऱ्याि िळवििेबाबि 

(५३) *  १९४९७   डॉ.अपिूव दहरे, श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१४५८४ ला ददनाांि ११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नार, पार, अींत्रबका, औरींगा नदी खोऱ्यातील २०० मी्र उपसा उींचीच्या 
मयासदेत उपलब्ि िोणारे पाणी धगरणा खोऱ्यात वळववणेसींबींिी शासनाचा ववचार 
पुणस झाला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, दमणगींगा, वप ींजाळ-नारपार, तापी, नमसदा या प्रकल्पातील उवसररत 
पाणी उपसा शसींचनाद्वारे  गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळवून ते दषुकाळी भागास 
उपलब्ि करून देण्याचा तनणसय घेण्याींत आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 



51 

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पास राषरीय प्रकल्प घोवषत करण्याबाबत शासनाने 
मा.कें द्रीय जलसींसािन मींत्री याींचे अध्यितेखाली नदीजोड प्रकल्पाच्या ववशषे 
सशमतीच्या बठैकीत मागणी केली, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्याींत 
येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
     सदर बाब शासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(२) नािी. 
     दमणगींगा, नार, पार, अींत्रबका व औरींगा या पजश्चम वािीनी नद्याींचा पाणी 
वापर तनयोजनाचा बिृत आराखडा तयार करणेसाठी तसेच प्रस्ताववत वळण 
योजनाींचा अ्यास करण्यासाठी शासन स्तरावर सशमती नेमण्यात आली आिे. 
सदर सशमतीच्या अिवालानींतर शासन स्तरावर तनणसय िोणे अपेिीत आिे. 
      तसेच नमसदा तापी वळण योजना िी स्वींतत्र योजना आिे. या योजनेद्वारे 
नमसदा खोऱ्यातील ५.५९ अघफू पाणी तापी खोऱ्यात वळववण्याचे तनयोजन आिे. 
(३) दमणगींगा-वप ींजाळ प्रकल्प राषरीय प्रकल्प म्िणनू घोवषत करण्याबाबत राज्य 
शासनाने मा.कें हद्रय जलसींसािन मींत्री याींचे अध्यितेखाली पार पडलेल्या हदनाींक 
१४/०५/२०१५, हदनाींक १३/०७/२०१५ तसेच हदनाींक १५/०९/२०१५ रोजीच्या नदीजोड 
प्रकल्पाच्या ववशेष सशमतीच्या बैठकीत मागणी केली आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

---------------- 
पालघर जजल्हयािील िुपोषिामुळे आददिासी बालिाांचा मतृ्य ूझाल्याबाबि 

(५४) *  १९४८९   श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरलसांह 
पांडडि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्रीमिी विद्या चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१५६८१ ला ददनाांि ११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सन २०१३-२०१४ आखण २०१४-२०१५ या सलग दोन वषासत शासनाने तयार 
केलेल्या अिवालात ठाणे व पालघर जजल्ियात कुपोषण व बालमतृ्यूचे आकड े
शुन्य असल्याची नोंद करण्यात आल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच पालघर जजल्ियातील ग्रामीण तालुक्यात मािे ावप्रल, २०१६ अखेर 
कुपोषणामुळे ४६७ आहदवासी बालकाींचा मतृ्यू झाल्याचे व सुमारे ८ िजार बालके 
कुपोवषत असल्याचे शासनाच्या तनदशसनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच वसई पींचायत सशमतीच्या बालववकास प्रकल्प ववभागामाफस त करण्यात 
आलेल्या सवेिणातनू सुमारे ५२ कुपोवषत मुले आढळून आली असून यामध्ये ४४ 
मध्यम आखण ८ अतत तीव्र कुपोवषत बालकाींचा समावेश असल्याचे मािे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशसनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,    
(४) असल्यास, िया जजल्ियात कुपोषण रोखण्याकररता शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: १) िे खरे नािी. 
    ठाणे व पालघर जजल्ियातील मागील दोन वषासतील कुपोषणाबाबतची 
शे्रणीतनिाय माहिती व बालमतृ्यबूाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आिे. 
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१३१०६३ 
(९२%) 

 

१०५८५ 
(७%) 

१८८९ 
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९२१० 
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४८५ 
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(२) िे अींशत: खरे आिे. 
      पालघर जजल्ियातील ग्रामीण तालुक्यामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये ाकूण 
४५७ बालमतृ्यू झाले असून मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये ाकूण २१ बालमतृ्य ूझाले 
आिेत. सदरचे ठाणे व पालघर जजल्ियातील बालमतृ्य ू िे कुपोषणामुळे झाले 
नसुन कमी वजनाची बालके, तापसदृष् आजार, डायररया, डडसेंन्री, न्युमोतनया, 
ा.आर.डी.ास, िापोथशमसया, कन्जेनी्ल ॲनामोली, कमी हदवसाची प्रसुती, 
ॲसपेक्शीय, सेप््ीशसशमया व इतर ववववि कारणाींमुळे झाले आिेत. 
    तसेच पालघर जजल्ियामध्ये मािे ावप्रल, २०१६ अखेर ाकूण तीव्र कमी 
वजनाची मुले ६३६४ आिेत. 
(३)  िे अींशत: खरे आिे. 
      वसई पींचायत सशमतीच्या बाल ववकास प्रकल्प ववभागामाफस त करण्यात 
आलेल्या सवेिणातनू मािे मे, २०१६ अखेर केलेल्या सवेिणातनू ३८१३५ 
मुलाींमिनू ाकूण ४२९० कमी वजनाची आढळून आली असून, यामध्ये ३६५१ 
मध्यम कमी वजनाची आखण ६३९ तीव्र कमी वजनाींच्या मुलाींचा समावेश आिे. 
(४) ाकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगसत अींगणवाडयातील ०-६ वयोग्ातील 
बालके, गभसवती, स्तनदा माता, ककशोरवयीन मुली याींना १) पुरक पोषण आिार 
२) आरोग्य तपासणी ३) सींदभस सेवा ४) अनौपचारीक पूवस शालेय शशिण ५) 
लसीकरण ६) आिार व आरोग्य इ. सेवा तनयमीत देण्यात येत आिेत. तीव्र 
कुपोवषत मुलाींसाठी राज्यात आरोग्य ववभागाींतगसत VCDC राबववण्यात येत 
असून यामध्ये अींगणवाडीमध्ये कुपोवषत मुलाींना ववशेष आिार देण्यात येवनू 
त्याचे कुपोषण कमी करणेबाबत ववशषे आिार व औषिोपचार करण्यात येत 
आिे. तसेच अींगणवाडीतील बालके, गरोदर जस्त्रया व स्तनदा माता याींची दरमिा 
आरोग्य ववभागाकडून तपासणी करण्यात येते व त्यानसुार सींदभस सेवा देण्यात 
येतात. तीव्र कुपोवषत मुलाींची तनयमीत आरोग्य तपासणी, औषिोपचार व ववशेष 
आिार देवनू त्याींना सािारण शे्रणीत आणण्याचे प्रयत्न केले जात आिेत. 
आहदवासी भागातील कुपोषणचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आहदवासी ववकास 
ववभागाच्या शासन तनणसयान्वये भारतरत्न डॉ. ा.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ 
आिार योजना सुरु करण्यात आली आिे. सदर योजनेची अींमलबजावणी हद.०१ 
डडसेंबर, २०१५ पासून ाकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींचे 
माफस त करण्यात येत आिे. 

----------------- 
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लशलोडा आणि िळमदेिी (िा.डहाि,ू जज.पालघर) येथे इांददरा आिास 
योजनेंिगवि घरिुल योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

(५५) *  २१२६५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ लशांदे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शशलोडा आखण कळमदेवी (ता.डिाण,ू जज.पालघर) येथे सन २०१२-१३ मध्ये 
आधथसकदृषट्या दबुसल असलेल्या घ्काींसाठी इींहदरा आवास योजनेतनू घरकुल 
देण्याची योजना राबववली जात असून सदर योजनेतील ३४ घरकुलाींचे काम अपूणस 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अपणूस घरकुलाींच्या पूणसत्वाचे दाखले देऊन सींबींधित 
अधिकाऱ्याींनी गरीब व अशशक्षित आहदवासीींचा गैरफायदा घेऊन घरकुलाच्या 
रकमा काढल्या परींत ुसदर रक्कम अद्याप मूळ लाभाथींना शमळालेली नािी, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त हठकाणी गैरव्यविार झाल्याने ग्रामस्थाींनी डिाण ूपींचायत 
सशमतीचे प्रभारी ग्ववकास आधिकारी याींच्याकड े तसेच स्थातनक 
लोकप्रतततनिीनी   हदनाींक ३ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये मा.ग्रामववकास मींत्री याींना 
चौकशी करण्याबाबत लेखी कळववले िोते, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, घरकुल योजनेतील लाभाथी चौकशीला गेले असता सरपींच व 
उपसरपींच याींच्याकडून लाभाथींना शशवीगाळ व मारण्याच्या िमक्या हदल्या जात 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली वा 
करण्यात येत आिे ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) िोय. सन २०१२-१३ मध्ये शशलोडा आखण कळमदेवी 
(ता. डिाण,ू जज. पालघर) येथे ाकूण २०९ घरकुले मींजूर करण्यात आली. 
त्यापैकी ाकूण २१ घरकुलाींचे कामे अपूणस आिे. 
(२) नािी. 
(३) िोय. 
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(४) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याकररता ग् ववकास अधिकारी, पींचायत 
सशमती, वाडा याींना हदनाींक २४ जनू, २०१६ रोजी चौकशी करणेसाठी तनयुक्त 
केले आिे. 
(५) वरीलप्रमाणे. 

----------------- 
अांबाजोगाई (जज.बीड) िालुक्यािील रोजगार हमी योजनेच्या  

िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(५६) *  २१५९८   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) तालुक्यातील रोजगार िमी योजनेच्या ३७६ कामाींमध्ये 
५८ को्ी ८७ लाख रुपयाींचा गैरव्यविार करणाऱ्या ६ अधिकारी व कमसचाऱ्याींना 
ववभागीय आयुक्ताींनी तनलींत्रबत केले असून, या सिा जणाींची ववभागीय चौकशी 
करण्याचे आदेश ववभागीय आयुक्ताींनी मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
हदल्याचे तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तनलींत्रबत केलेल्याींमध्ये अींबाजोगाईचे तत्कालीन तिशसलदार, 
जजल्िा पररषद बाींिकाम ववभागाचे उपअशभयींता, शाखा अशभयींता, सामाजजक 
वनीकरण ववभागाचे लागवड अधिकारी, सिायक लागवड अधिकारी, अींबाजोगाई 
तिशसल कायासलयातील कारकून या व्यक्तीींचा समावेश आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय आयुक्ताींनी केलेल्या चौकशीचे प्रमुख तनषकषस काय 
आिेत तसेच सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे. मिात्मा गाींिी राषरीय 
ग्रामीण रोजगार िमी योजनेअींतगसत अींबाजोगाई तालुक्यामध्ये (जज.बीड) सन 
२०१४-१५ व सन २०१५-१६ या कालाविीमध्ये झालेल्या २५७ कामाींपकैी २१ 
कामाींची चौकशी उपायुक्त (रोियो) याींच्या अध्यितेखालील सशमतीने केली. सदर 
चौकशी अिवालानुसार दोषी आढळून आलेले ६ अधिकारी/कमसचारी याींना तनलींत्रबत 
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करुन त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायसवािी प्रस्ताववत करण्यात आली 
आिे. तसेच, इतर चार अधिकारी/कमसचारी याींना मिाराषर नागरी सेवा (शशस्त व 
अपील) तनयम १९७९ च्या तनयम १० नुसार कारणे दाखवा नो्ीस देऊन खलुासे 
मागववण्यात आले आिेत. 
(३) चौकशी अिवालात २१ पैकी १४ कामाींमध्ये रकमाींचे अततप्रदान व ववत्तीय 
अतनयशममता झाल्याचे तनदशसनास आले आिे. तसेच सन २०१४-२०१५ मध्ये 
प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या बिुताींश कामाचे अशभलेखे ग्रामपींचायतीकड ेउपलब्ि 
नसल्याचे तनदशसनास व सदर कामाींचे सामाजजक लेखापरीिण झाले नसल्याचे 
तनदशसनास आले आिे. सदर चौकशी अिवालाच्या अनषुींगाने काम तनिाय सींयुक्त 
मोजणी करुन अिवाल सादर करणेबाबत जजल्िाधिकारी, बीड याींना आदेशीत 
करण्यात आले आिे. उवसरीत २३६ कामाींची तपासणी करण्यासाठी इतर 
जजल््यातील अधिकाऱ्याींची २० पथके स्थापन करण्यात आली असून सदर 
पथकाींचा अिवाल प्राप्त िोताच पढुील कायसवािी करण्यात येईल. 
(४)  प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

रस्िे अपघािािील रुग्िाांचा िीन ददिसाचा िदै्यिीय खचव  
शासनाने िराियाच्या योजनेबाबि 

(५७) *  २०२६३   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमिी हुस्नबान ूखललरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोणत्यािी हठकाणी अपघात झाला तर नजजकच्या रुग्णालयात 
दाखल िोणाऱ्या रुग्णाींचा त्याच्या नातेवाईकाींचा शोि लागेपयतंचा पहिल्या तीन 
हदवसापयतंचा सवस वदै्यकीय खचस शासन करणार असून त्याबाबतची योजना 
लवकर जाहिर करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मा.सावसजतनक आरोग्यमींत्री 
याींनी केल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी शासनाने कोणती 
कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) हद. ७ जनू, २०१६ रोजी झालेल्या मींत्रत्रमींडळ बैठकीत स्व.बाळासािेब ठाकरे 
रस्ते अपघात ववमा योजना राज्यात राबववण्यात तत्वत: मान्यता देण्यात आली 
आिे. 
(३) योजनेचा तपशील तनजश्चत करण्याची कायसवािी सुरु आिे. 

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

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंिगवि विदहरीांच्या  
िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(५८) *  २०९५८   श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल 
सोले, श्री.नागो गािार, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाविी, श्री.अमरलसांह पांडडि :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिात्मा गाींिी राषरीय रोजगार िमी योजनेंतगसत शतेकऱ्याींना देण्यात येणाऱ्या 
शसींचन वविीर योजनेची सद्य:जस्थती मािे ावप्रल, २०१६ च्या ततसऱ्या वा चौथ्या 
आठवडयात तनदशसनास येताच मींत्रालयातून बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी 
जजल्िा प्रशासनाने ववहिरीींच्या कामाची चौकशी करण्याकरीता सुरुवात केल् याचे 
तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या पाचिी जजल्ियाींमध्ये अनेक हठकाणी बोगस ववहिरीींना मींजूरी 
देण्यात येणे, लाभाथ्यानंी कजस काढून वविीरीींची कामे पणूस केली असता त्याींना 
अनदुान न शमळणे, रोजगार िमी योजना ववभागातील कुशल व अकुशल 
कामगाराींचे तनिी उपलब्ि नसल्यामुळे लाखो रुपयाींचे देणे थककत असल्याचे 
तनदशसनास येणे, तसेच चार िजार ववहिरीींच्या देयकाींबाबत स्पष्ीकरण उपलब्ि 
न िोणे इ. अनेक गैरप्रकार या केलेल्या पािणीमध्ये तनदशसनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-२०१५ या काळात ववववि योजनाींतगसत वविीरीींना 
देण्यात आलेली मींजुरी व सन २०११ ते २०१४ या काळात देण्यात आलेल्या 
मींजुरीपकैी अपूणस राहिलेली ववहिरीींची कामे याबाबतचा अिवाल शासनास प्राप्त 
झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) िोय. िे खरे आिे. 
    दैतनक लोकमत मिील हदनाींक २६ ावप्रल,२०१६ रोजी ववहिरीसींदभासत प्रशसद्ध 
झालेल्या बातमीनुसार सींबींधित लाभाथ्यांच्या शसींचन ववहिरीच्या कामाींची 
जजल्िास्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     मिात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेअींतगसत मािे ावप्रल, 
२०१६ च्या सुरुवातीला कुशल देयके अदा करण्यास स्थधगती देण्यात आली िोती. 
मािे मे, २०१६ पासून कुशल देयके वा्प करण्यास परवानगी देण्यात आली आिे. 
त्यानुसार बीड जजल्ियामध्ये देयके अदा करण्याची कायसवािी चालू आिे. 
     लातूर जजल्ियामध्ये कोणत्यािी प्रकारची अतनयशमतता अथवा गैरव्यविार 
करण्यात आला नसल्याची खात्री ग् ववकास अधिकारी याींनी केली आिे. 
     उस्मानाबाद जजल्ियात शसींचन ववहिरीींच्या कामाींची चौकशी केली असता, 
यामध्ये अतनयशमतता वा गैरव्यविार झाल्याचे तनदशसनास आले नािी. 
     परभणी जजल्ियात शसींचन ववहिरीच्या कामाबाबत जजींतूर तालुक्यामध्ये 
मनरेगाच्या ववहिरीच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देताना झालेल्या 
अतनयशमततेसींदभासत तत्कालीन प्रभारी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, 
जजींतूर याींना तनलींत्रबत करण्यात आले आिे. तसेच सेलू तालुक्यात तनयमबािय 
पद्धतीने वयैजक्तक शसींचन ववहिरीींच्या कामाींना मींजूरी हदल्यामुळे प्रभारी ग् 
ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, सेलू याींना तनलींत्रबत करण्यात आले आिे. 
(३)  दैतनक लोकमतमध्ये शसींचन ववहिरीसींदभासत प्रशसद्ध झालेल्या बातमीच्या 
अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून हदनाींक २६ ावप्रल, २०१६ च्या 
पत्रान्वये अिवाल शासनास प्राप्त झाला आिे. 
(४) याबाबत दोषी आढळलेले प्रभारी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, 
जजींतूर व प्रभारी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, सेलू याींना तनलींत्रबत 
करण्यात आले असून दोन्िी अधिकाऱ्याींववरुद्ध ववभागीय चौकशीची कायसवािी 
प्रस्ताववत करण्यात आली आिे. 

----------------- 
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सािवजतनि आरोग्य विभागाि औषधाांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराप्रिरिी  
एि सदस्यीय सलमिी गठीि िरण्याबाबि 

(५९) *  २१६७३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश 
चव्हाि, श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सावसजतनक आरोग्य ववभागातील औषि गैरव्यविार प्रकरणी 
सधचवाींच्या अध्यितेखाली ाक सदस्यीय सशमती गठीत केल्याची घोषणा 
मा.सावसजतनक आरोग्य मींत्री याींनी मािे माचस, २०१६ च्या अथससींकजल्पय 
अधिवेशनामध्ये केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीला ाका महिन्यात अिवाल सादर करण्याची मुदत 
देण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीने केलेल्या अिवालातील शशफारशी कोणत्या व 
त्यानुसार काय कायसवािी केली वा करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) िे खरे आिे. 
     सन २०१४-१५ या आधथसक वषासत आरोग्य सेवा सींचालनालयामाफस त तसेच 
राषरीय आरोग्य अशभयान अींतगसत करण्यात आलेल्या औषि खरेदीची चौकशी 
करण्यासाठी डॉ.भगवान सिाय, अपर मुख्य सधचव याींची ाकसदस्यीय सशमती 
तनयुक्त करण्यात आली आिे. 
(३) व (४) चौकशी सशमतीने सादर केलेला अिवाल पढुील कायसवािीच्या आदेशाथस 
मा.मुख्यमींत्री मिोदय याींना सादर करण्यात आला आिे. 

----------------- 
बाांबड ेविजघर (िा.चांदगड, जज.िोल्हापूर) पररसराि हत्िीच्या  

िळपाने शेिीचे निुसान िेल्याबाबि 
(६०) *  २०७२३   श्रीमिी हुस्नबानू खललरे्, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाींबड े ववजघर (ता.चींदगड, जज.कोल्िापूर) पररसरात ित्तीच्या कळपाने शतेी 
बागायतीत शशरून केळी, नारळ, शमरची, काींदा इ.वपकाींचा फडशा पाडून 
शेतकऱ्याींचे लाखो रूपयाचे नकुसान केल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या पररसरात दर पाच ते सिा महिन्याने ित्ती शतेात दाखल 
िोऊन बागायतीचे नकुसान करत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१),  (२) व (३) मे, २०१६ वा त्यादरम्यान शसींिदुगुस 
जजल्ियातील बाींबड े या गावामध्ये वन्यित्तीनी शेतवपकाींचे नुकसान केल्याची    
४ प्रकरणे तनदशसनास आली असून सदर प्रकरणी सींबींधित नकुसानग्रस्त  
शेतकऱ्यास नुकसान भरपाईपो्ी रु. ५०,४००/- अथससिाय्य अदा करण्यात आले 
आिे. तथावप चींदगड तालुक्यातील ववजघर पररसरात वन्यित्तीनी शतेवपकाींचे 
नुकसान केल्याचे तनदशसनास आलेले नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
महाराष्ट्र ि गुजराि राज्याांनी नमवदा ि िापी नदी मधील  

पािी िाटपाचा सामांजस्य िरार िेल्याबाबि 

(६१) *  १९३५३   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाि, अॅड.तनरांजन डािखरे :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ८३५२ ला ददनाांि १४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नमसदा जल लवादाच्या अींततम तनणसयानुसार नमसदेतून मिाराषराला १० 
्ी.ाम.सी. तर सरदार सरोवरामुळे ववस्थावपत झालेल्या शेतकऱ्याींसाठी उकई 
प्रकल्पातनू मिाराषराला ५ ्ी.ाम.सी. पाणी गुजरात  राज्याकडून शमळणे 
बींिनकारक असूनिी  मींजूर असलेले व नमसदा खोऱ्यात उपलब्ि असणाऱ्या ११ 
्ी.ाम.सी पाण्यापकैी मिाराषराने गुजरातच्या मागणीनींतर ५ ्ी.ाम.सी पाण्यावर 
िक्क सोडला आिे, िे खरे आिे काय , 
(२) असल्यास, नमसदा खोऱ्यातून शमळणाऱ्या १० ्ीामसी पाण्यापैकी ५ ्ीामसी 
पाण्याचा िक्क सोडल्याचा करार गुजरात सोबत हदनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी 
केला असल्याचे हदनाींक २४ मे, २०१६ रोजी तनदशसनास आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
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(३)  तसेच तापी शसींचन पा्बींिारे मिामींडळाने या कराराला ववरोि केला िोता, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, नींदरुबार जजल््यातील सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवससन 
िेत्रात सदर ११ ्ी.ाम.सी पाणी वापरण्यासाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नािी. 
      नमसदा पाणी वा्प लवादानुसार नमसदा खोऱ्यात मिाराषरास १०.८९ अघफू 
पाणी वा्पाचे अधिकार आिेत. तथावप नमसदा खोऱ्यातील प्रततकूल भौगोशलक 
पररजस्थतीमुळे आतापयसत सदर पाण्याचा वापर करणे शक्य झालेला नािी. तसेच 
नमसदा खोऱ्यात भौगोशलक प्रततकूल पररजस्थतीमुळे व्यविायस शसींचन प्रकल्प शक्य 
नसल्याचे तनदशसनास आल्याने उकाई िरणातून ५ अ.घ.फू पाणी शमळणेबाबतची 
ववनींती गुजरात शासनास मुख्यमींत्री स्तरावरील बैठकीत हद. २३.८.२००२ रोजी 
करण्यात आली िोती. सदर ववनींती गुजरात शासनाने माचस, २००६ मध्ये सरदार 
सरोवर प्रकल्पाच्या मिाराषराच्या हिश्श्यात तततक्याच पाण्याची कपात 
करण्याच्या अ्ीवर मान्य केली. याबाबतचा सामींजस्य कराराच्या मसुद्यास 
सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये उभय राज्याींची सिमती झाली. 
       त्यानुसार हद.७.०१.२०१५ रोजी सामींजस्य करारावर स्वािरी केली आिे. 
       सदर करार िा नमसदा खोऱ्यातील प्रततकूल भौगोशलक पररजस्थती तसेच 
तापी खोऱ्यातील पाण्याची तु्  ववचारात घेऊन केला असून तो शासनाच्या 
हिताचा आिे. 
(३) नािी. 
(४) नमसदा जल लवाद आयोग तनवाड्यानुसार मिाराषराच्या वा्यास आलेल्या 
१०.८९ अघफू पाण्यापकैी नमसदा खोऱ्यातील ५.५९ अघफू पाणी तापी खोऱ्यात 
वळववणे या प्रकल्पाच्या सववस्त् ार सवेिणाच्या रु.६,४२,४९६००/- ककीं मतीच्या 
अींदाजपत्रकास हद.१३.०१.२००९ च्या शासन तनणसयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आिे. तसेच सदर प्रकल्पाच्या सववस्तर सवेिणाच्या 
रु.१२,९१,१९५००/- ककीं मतीच्या अींजदापत्रकास हद.०९.०८.२०११ चे शासन 
तनणसयान्वये सुिारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आिे. 
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     सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्ताींना शसींचन सुवविा पुरववणेसाठी उकाई िरणातून 
उपलब्ि िोणारे ५ अघफू पाणी उपसा करुन शसींचनासाठी उपलब्ि करुन 
देण्याच्या अनषुींगाने पवुस सींभाव्यता अिवाल (Pre feasibility report) तयार 
करण्याची कायसवािी िेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आिे. 
 

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

मराठिाड्यािील लसांचन प्रिल्पाांना तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(६२) *  १९५२७   डॉ.अपूिव दहरे, श्री.रामराि िडिुिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१६३०६ ला ददनाांि ११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळाकडील ८ मोठे, ७ मध्यम व 
४२ लघु पा्बींिारे असे ६४ प्रकल्प आखण कृषणा खोरे मिामींडळातील ७१ प्रकल्प 
मराठवाडा स्तरावर बाींिकामािीन आिेत, िे खरे आिे काय, 

(२)   तसेच गोदावरी-मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळातींगसत रुपये ५३७.३७ 
को्ी ककीं मतीचे व ८६९६ िेक््र शसींचन िमतेचे २६ प्रकल्प िाती घेण्यास मान्यता 
देण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी त्याींचे हदनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या 
पत्रान्वये मा.राज्यपाल मिोदयाींना पुन्िा ववनींती करण्याींत आली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळाच्या अधिनस्त 
प्रकल्पाच्या पूणसत्वासाठी आवश्यक १२ िजार को्ी रुपयाचा तनिी उपलब्ि 
करण्यासाठी तसेच मध्य गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या िक्काचे वािून 
जाणारे पाणी अडववण्यासाठी १८.३३ ्ीामसी पाण्याच्या बिृत आराखड्यातील 
प्रस्तावीत प्रकल्पाची कामे सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे 
     गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळ कायासलयाच्या कायसकिते 
सन २०१६-१७ च्या आखणीनुसार मराठवाडयातील ाकूण मोठे ८, मध्यम ७ व 
४७ लघु प्रकल्प असे ाकूण ६२ बाींिकामािीन प्रकल्प आिेत. 
(२) िोय. 
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(३) गोदावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळाच्या अधिनस्त बाींिकामािीन 
प्रकल्प पूणस करण्यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु. १३६२.६० को्ी तरतदू करण्यात 
आली आिे. 
     मध्य गोदावरी खोऱ्यातील भववषयकालीन योजनाींच्या बिृत आराखडयास 
शासनाने कािी अ्ीींच्या अधिन रािून हदनाींक ०३.०४.२०१३ रोजी तत्वत: मान्यता 
हदली आिे. सदर अ्ीींची पतूसता मिामींडळ स्तरावर प्रगतीत आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

देिधर मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाच्या िुली घोिसरी (जज.लसांधुदगुव) धरिाच्या 
उजव्या िालव्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि 

(६३) *  २१२८०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देवघर मध्यम पा्बींिारे प्रकल्पाच्या कुली-घोणसरी (जज.शसींिदुगुस) िरणाच्या 
उजव्या कालव्याचे काम तनकृष् झाल्याने कालव्यातून मोठया प्रमाणावर गळती 
िोऊन शकेडो ाकर जमीन नापीक िोत असल्याचे मािे ावप्रल, २०१६ च्या 
पहिल्या सप्तािात तनदशसनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याचे काम पाच वषासपवूी पूणस िोऊनिी बाधित 
शेतकऱ्याींना त्याींचा मोबदला शमळालेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायसवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) िे खरे नािी. 
     देवघर उजव्या तीर कालव्याची ाकूण लाींबी ४.६१० कक.मी. असुन या 
कालव्याचे सवस मातीकाम व बाींिकामे पुणस झालेली आिेत. 
     उजव्या कालव्याचे काम तनकृषठ दजासचे झालेले नसुन केवळ या हठकाणाची 
कालवा सींरेखा खोदाईमिून असुन सदर हठकाणचा भूभाग िा जाींभा प्रकारच्या 
दगडाच्या मातीचा तसेच दगड गो्ेयुक्त, शसलीका प्रकारच्या मातीचा असा 
सशमश्र भूभाग असल्याने, कालवा खोदाईच्या भागातून पाणी पाझरत आिे. 
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(२) िे अींशत: खरे आिे. 
     देवघर उजव्या तीर कालव्याची ाकूण लाींबी ४.६१० कक.मी. आिे. या 
कालव्याचे कक.मी.३.०० पयतंचे भुसींपादन काम पुणस िोऊन सदरचे िेत्र मािे 
६/१९९८ मध्ये ताब्यात शमळालेले आिे. त्याकररता लागणारा मोबदला वा्पाचे 
काम पुणस करण्यात आले आिे. 
     कालव्याच्या उवसररत लाींबीतील िेत्राची भुसींपादनाची कायसवािी ववववि 
्प्यावर प्रगती पथावर आिे. सदरची भुसींपादनाची कायसवािी पुणस िोताच 
खातेदाराींना मोबदला वा्प करण्यात येईल. 
(३) गळती िोणाऱ्या कालव्याच्या भागात गळती प्रततबींिक उपाययोजना करणे 
प्रस्ताववत आिे. तसेच उजव्या कालव्याच्या कक.मी.३ ते ४.६१० मिील भूसींपादन 
प्रक्रीया प्रगतीत आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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