
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ०१ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १२, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

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

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

 
 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १०७ 
------------------------------------- 

 

नांदरूबार शहरासाठी तापी बुराई योजनेचे पािी ठािेपाडा  
एमआय टँि नां.२ मध्ये साठविण्याबाबत 

(१) *  १६१३२   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार शहरात भविषयात होऱायाया पाऱी ी्ंचाासा त तापी बुराा योेनेचे 
पाऱी  ाऱेपाडा एमआय ्ँक नीं.२ मध्ये सा विण्यात यािे अशी लोकप्रतततनधीींनी 
िारींिार मागऱी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मागऱी करुनही पाऱीपुरि ा विभागाच्या अधधकायायाींचे 
दलुलक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रकरऱी त्िरीत तनऱलय 
घेण्याबाबत कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रकाशा बुराा उपसा ससींचन योेनेच्या ेल तनयोेनात  ाऱेपाडा एमआय 
्ँक नीं.२ मध्ये ्ाकण्यासा त पाण्याची तरतूद नाही. 
     नींदरुबार शहरासा त सशिऱ मध्यम प्रकल्पात ४.६० दलघमी पाऱी आरक्षऱ 
आहे. तसेच या धरऱात औद्योधगक िापरासा त १ दलघमी पाण्याचे आरक्षऱ 
आहे. औद्योधगक परिाने अद्यापी ददले नसल्याने नींदरुबार शहराची िाढीि 
मागऱी आल्यास ततचा विचार करता येाल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पाथरी िनपररक्षेत्राांतगवत निेगाि बबटा (ता. सािली, जज.चांद्रपूर) येथे 

िाघाचे ४ बछड ेमतृािस्थेत आढळल्याबाबत 

(२) *  १५७९८   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.माणििराि ठािरे, 
श्रीमती शोभाताई र्डििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जेल््यात ४ िर्ालत २५ िाघ ि ३ बबबटयाींचा ददनाींक १४ ेानेिारी, 
२०१६ रोेी िा त्यासुमारास मतृ्य ू झाल्याचे तसेच राषरीय महामागालिरील 
देिळापार िनपररक्षेत्राेिळ उमरी गािाच्या तलािाेिळ ४ ते ५ िर्ालच्या िाघाचा 
विर्बाधेने मतृ्यू झाल्याचे ददनाींक ३ ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास 
तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पाथरी िनपररक्षेत्राींतगलत निेगाि बब्ा (ता.सािली, जे.चींद्रपूर) येथील 
आसोला मेंढा तलािाच्या उप कालयायाेिळ िाघाचे ४ बछड े मतृािस्थेत 
आढळल्याचे ि बछडयाींना सोडून िाघीऱ बेपत्ता झाल्याचे ददनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१६ रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ४ पकैी २ बछडयाींचा मतृ्यू पाथरी ि ससींदेिाही येथे 
पशुिदै्यकीय अधधकारी नसल्याने उपचाराअभािी झाला ि स्थातनकाींना एक बछडा 
ेखमी आढळल्याने िनविभागाला सूधचत केले असता हद्द कुऱाची यात िेळ 
गेल्याने सदर बछडयाने प्राऱ िाच ूशकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सींबींधधताींिर कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) तसेच, िाघाींचे मतृ्यू ्ाळण्यासा त ि त्याींचे सींरक्षऱासा त शासनाने कोऱती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय     
आहेत ?  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जेल््यात मागील ४ िर्ालत २२ िाघ ि २९ 
बबबटयाींचा विविध कारऱामुळे मतृ्यू झाल्याचे तनदशलनास आले आहे. नागपूर िन 
विभागाींतगलत देिलापार िनपररक्षेत्रातील ेनेुिानी बी् क्र.४९२ येथे ददनाींक २ 
ेानेिारी, २०१६ रोेी नर िाघ अींदाेे िय ५ ते ६ िर्ल मतृािस्थेत आढळून 
आला. पशुिदै्यकीय अधधकारी याींनी मतृ िाघाचे शिविच्छेदन केले असून 
िाघाच्या मतृ्यूचे सींभायाय कारऱ “haemorrhagic Shock” असे नमूद केले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. चींद्रपूर जेल््यातील पाथरी पररक्षेत्रामध्ये ददनाींक 
२७.१२.२०१५ रोेी ४ बछडयाींचा मतृ्यू पो् ररकामे असल्यामुळे ि तीव्र थींडीचे 
िातािरऱामुळे झाल्याचे तनदशलनास आले आहे. 
(३) ि (४) उपरोक्त ४ बछडयाींपकैी तीन बछड ेमतृािस्थेत आढळले तर गींभीर 
आेारी जस्थतीतील िाघाच्या एका बछडयास उपचाराकरीता पशुिदै्यकीय 
दिाखाना पाथरी, येथे अद्ययाित सुविधा नसल्याकारऱाने पशुधन विकास 
अधधकारी ्याींच्या सल्यानुसार सदर बछडयास चींद्रपूर येथील जेल्हा 
पशुिदै्यकीय सिलधचककत्सालय येथे नेमण्यात आले. उपचारादरम्यान बछडयाचा 
मतृ्य ूझाली. 
(५) 
 

 िनविभागातरे्फ सशकारीिर तनयींत्रऱ करण्यासा त पेंच, ताडोबा-अींधारी यायाघ्र 
प्रकल्पासा त विशरे् यायाघ्र सींरक्षऱ दल (STPF) ची तनसमलती करण्यात आली 
आहे. तसेच मेळघा् ि निेगाि-नागझझरा यायाघ्र प्रकल्पाींसा त विशरे् यायाघ्र 
सींरक्षऱ दल (STPF) मींेूर करण्यात आले आहे. 

 विशरे् यायाघ्र सींरक्षऱ दलामार्फल त कोर ि बर्फर क्षेत्राच्या सींिेदशील भागात 
तनयसमत ददिसरात्र गस्त घातली ेाते. 

 यायाघ्र प्रकल्प क्षेत्रात सींरक्षऱ कुटया स्थावपत करण्यात आल्या असून प्रत्येक 
सींरक्षऱ कु्ीत िनरक्षक/िन मेूर मुक्कामी राहून रात्र ददिस गस्त करीत 
असतात. 

 महत्िाच्या द काऱी तपासऱी नाके उभारण्यात आलेले आहे. 
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 यायाघ्र प्रकल्प क्षेत्रात बबनतारी सींदेश यींत्रऱा २४ तासाकरीता कायलरत असून 
गस्तपथक सातत्याने कायलरत आहे. 

 कॅमेरा रॅप लािनू िाघ/बबब् याींच्या हालचालीींची सींतनयींत्रऱ करण्यात येते. 
 िन्यप्राऱी उन्हाळ्यामध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या शोधात नागरी िस्त्याकड े
कर्फरकू नये ि त्याअन्िये अिैध सशकारीस िाि समळू नये यासा त त्याींना 
िनातच वपण्याींचे पाऱी उपलब्ध याहािे यासा त िनतलाि/खोदतळे बाींधऱे, 
कृबत्रम पाऱि े (ससमे् ्ाके बाींधऱे) इत्यादी कामे करण्यात आली आहेत. 

 उपलब्ध बारमाही ि हींगामी पाऱस्थळािर तनयसमतपऱे गस्त िाढिनू 
त्यामध्ये सुध्दा पाऱी ेास्त काळ उपलब्ध राहील याबाबत काळेी घेण्यात 
येत आहे. 

 ेींगलातील विहीरीींना क ड ेबाींधण्यात आलेले आहेत. 
 सींिेदनशील द काऱी रस्त्यािर िाहनाींची गती कमी करण्याकरीता सािले तनक 
बाींधकाम विभागाद्िारे गततरोधक लािण्यात आलेले आहे. 

----------------- 
परराज्यातील ऑनलाईन लॉटरीमुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याबाबत 

(३) *  १५९५४   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११६६१ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) परराज्यातील ऑनलाान लॉ्रीमुळे शासनाचा ९३३ को्ी रुपयाींचा महसूल 
बुडत असून या विरोधात काही सामाजेक सींस्थाींनी आझाद मैदान, मुींबा येथे 
आींदोलन करण्याचा इशारा माहे ेानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ददला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींदोलनाच्या इशाया यानुसार शासनाचा महसूल बुडू नये म्हऱनू 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     तथावप, सन २००७ ते २००९ या कालािधीतील अन्य राज्याच्या प्रितलक 
कीं पन्याकड ेरु. ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री करािी रक्कम थकीत आहे. 
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     महाराषर राज्यात लॉ्री ततकी् विक्री करण्यात येऱायाया सिल लॉ्री 
सोडतीिर आगाऊ लॉ्री कर भरऱे महाराषर लॉ्यायािरील कर अधधतनयम २००६ 
अनुसार लॉ्री प्रितलकाींना (प्रथम विके्रत्यास) बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. 
तथावप, इतर राज्याींच्या लॉ्री प्रितलकाींनी महाराषर लॉ्यायाींिरील कर अधधतनयम 
२००६ विरोधात उच्च न्यायालय, मुींबा येथे याधचका दाखल केल्या होत्या. उच्च 
न्यायालयाने क ोर कारिाा न करण्याबाबत अींतररम आदेश ददले. सदर अींतररम 
आदेश ददले. सदर अींतररम आदेशाचा र्फायदा घेऊन परराज्याच्या लॉ्री 
प्रितलकाींनी लॉ्री कर भरऱा केला नाही. उच्च न्यायालयाने दाखल याधचकाींिर 
सन २००९ मध्ये अींततम तनऱलय ददला. त्यात राज्य शासन लॉ्री कर लािण्यास 
ि िसूल करण्यास सक्षम असल्याचा तनऱलय ददला. उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक 
१४/८/२००९ च्या अींततम तनऱलयानींतर सिल प्रितलक ददनाींक २६/१०/२००९ पासून 
तनयसमतपऱे आगाऊ लॉ्री कर भरऱा करीत आहेत. त्यामुळे सन २००९ नींतर 
लॉ्री कराची थकबाकी नाही. 
     सन २००७ ते २००९ या कालािधीतील रु. ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री 
कराची थकबाकी िसूली करीता सींबींधधत राज्याींकडून चालविण्यात आलेल्या लॉ्री 
योेनाींची मादहती पत्रयायिहार चालविण्यात आलेल्या लॉ्री योेनाींची मादहती 
पत्रयायिहार करुन घेण्यात आली. सींबींधधत राज्याकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीच्या 
आधारे कर आकारऱी आदेश ि कर मागऱी आदेश तनगलसमत करण्यात आले. 
तथावप, सींबींधधत थकबाकीदार कीं पन्याींनी लॉ्री कर भरऱा केला नाही म्हऱनू 
महाराषर लॉ्यायाींिरील कर अधधतनयम, २००६ मधील कलम १८ नसुार ेमीन 
महसूलाच्या िसूली प्रमाऱे थकीत लॉ्री कर िसूल करण्याकररता सींबींधधत 
जेल्हाधधकायायाींना कळविण्यात आले होते.   
     तथावप, थकबाकीदार प्रितलक कीं पन्या त्याींनी ददलेल्या पत्त्यािर आढळून 
येत नाही. असे जेल्हाधधकारी याींनी कळविले त्यामुळे आता पढुील कायदेशीर 
कायलिाही करीता सदरचे प्रकरऱ बहृन्मुींबा पोलीस दलाकड े पा विण्यात आले 
आहे. 

 
----------------- 
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राज्यात इांहदरा आिास योजनेची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 
(४) *  १६२३४   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.विनायिराि मेटे, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इींददरा आिास योेना हा दाररद्रय तनमूललनाचा महत्िाकाींक्षी कायलक्रम 
पीएर्फएमएस प्रऱालीद्िारे राज्यात राबविण्यात येत असून या योेनेमध्ये कें द्र ि 
राज्याचा दहस्सा ६० : ४० याप्रमाऱे असून हा कायलक्रम पररऱामकारकररत्या ि 
ेलदगतीने राबविण्यासा त जेल्हा ि तालुका स्तरािरील अधधकारी / कमलचायायाींना 
विभाग स्तरािरुन िेळोिेळी प्रसशक्षऱ ि मागलदशलन करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, इींददरा आिास योेनेंतगलत राज्याला ११०० को्ीचा तनधी उपलब्ध 
झाला असूनही कें द्र शासनाच्याितीने राबविण्यात येऱायाया सदर योेनेची 
अींमलबेािऱी ेलद गतीने करण्याच्या सुचना जेल्हा स्तरािरुन िाींरिार देण्यात 
येऊन सुध्दा काही जेल््याींमध्ये या योेनेच्या अमींलबेािऱीचे काम 
असमाधानकारक असल्याचे, या योेनेच्या अींमलबेािऱीसींदभालत ददनाींक     
३१ डडसेंबर, २०१५ रोेी िा त्यासुमारास घेण्यात आलेल्या आढािा बै कीत स्पष् 
झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच जेल्हा ग्रामीऱ विकास यींत्रऱेच्या माध्यमातनू इींददरा आिास 
योेनेंतगलत मागील ३ िर्ालत ेिळपास १०,६१९ घरकुलाींना मान्यता देण्यात 
आली, तसेच पींचायत ससमतीला तनधीचे वितरऱ करुनही १५०० घरकुले अपूऱल 
अिस्थेत आहेत, माचलपयतं ेर हा तनधी खचीत झाला नाही तर हा तनधी 
शासनाच्या खात्यात ेमा होऱार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या जेल््याींमध्ये इींददरा आिास योेनेच्या कामाची गती कमी 
आहे अशा जेल््याींतील अधधकारी ि कमलचायायाींविरोधात प्रशासकीय कारिाा 
करण्याच्या सूचना ग्रामविकास ि ेलसींधारऱ विभागाच्या प्रधान सधचिाींनी 
विभागीय आयकु्ताींना ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील कोऱकोऱत्या जेल््याींमध्ये इींददरा आिास योेनेची 
अींमलबेािऱी सींथगतीने सुरु आहे ि तेथील सींबींधधताींिर शासनाने कोऱती 
कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
     तथावप, काही जेल््यात काही प्रिगालचे लाभाथी उपलब्ध होत नसल्यामुळे 
अींमलबेािऱीत विलींब होत आहे. 
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(३) मागील तीन िर्ालत ४,९८,७४९ घरकुलाींना मान्यता देण्यात आली आहे. 
     पींचायत ससमतीला तनधीचे वितरऱ करुनही विविध कारऱामुळे काही 
घरकुले अपूऱल आहेत. 
     माचल, २०१६ पयतं तनधी अखधचलत रादहल्यास तो राज्यस्तरीय कें द्रीय 
खात्यात ेमा होऱार आहे ि राज्यस्तरीय तनधीमधनू लाभार्थयांच्या बँक खात्यात 
PFMS प्रऱालीद्िारे तनधी वितरीत करण्यात येऱार आहे. 
(४) होय. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
धचिलठािा (औरांगाबाद) पररसरातील ममनीघाटी २०० खाटाचे 

जजल्हा सामान्द्य रुग्िालयाचे िाम पूिव िरण्याबाबत 

(५) *  १४८७८   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  धचकल ाऱा (औरींगाबाद) पररसरातील समनीघा्ी २०० खा्ाचे जेल्हा 
सामान्य रुग्ऱालयाचे काम ३८ को्ी रुपये खचल करुन उभारण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रुग्ऱालय ेानेिारी, २०१६ मध्ये कायालजन्ित करण्याचे 
दृष्ीने ९५% काम पुऱल केले आहे, परींतू उिलरीत काम पूऱल करऱेसा त रुपये ५ 
को्ीची आिश्यकता आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उिलरीत काम पुऱल करण्यासा त रुपये ५ को्ी ि ३९५ पदाींना 
मान्यता देण्यासा त शासनाने काय कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 
     औरींगाबाद येथील २०० खा्ाींच्या जेल्हा रुग्ऱालयाचे बाींधकाम ९५% पूऱल 
झाले असून रुग्ऱालयातील शस्त्रकक्रयागहृ, िातानकूुलन (A.C.) ब्लडबँक विभाग, 
र्फायर र्फायद्ींग, सोलार िॉ्र दह्ीींग, रेन िॉ्र हािेजस् ी्ंग, रुग्ऱालयातील पररसर 
सुशोसभकरऱ इत्यादी कामे बाकी आहेत. याकररता आिश्यक रुपये ५.४१ को्ी 
तनधीपकैी सन २०१५-१६ या िर्ालत पुरिऱी मागऱीद्िारा काही प्रमाऱात तनधी 
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उपलब्ध करुन देण्यात आला असून सन २०१६-१७ या आधथलक िर्ालत 
अथलसींकजल्पय तरतदुीद्िारा उिलररत तनधी उपलब्ध करुन देण्याची कायलिाही 
करण्यात येत आहे. 
     सदर रुग्ऱालयाकरीता पदाींच्या तनसमलतीचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

राज्यातील अांगििाडी िमवचाऱयाांना अशकै्षणिि िामे हदल्याबाबत 

(६) *  १५७३४   श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगऱिाडी कमलचायायाींना प्रततददन १३० ि ६० रुपये अदा करुन 
ददिसभर राबून अनेक अशैक्षझऱक कामे करािी लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगऱिाडी कमलचायायाींना अशैक्षझऱक कामे करािी लागू नयेत 
म्हऱनू शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अींगऱिाडी कमलचायायाींना एकाजत्मक बाल विकास सेिा योेनेयायततररक्त 
कोऱतीही कामे परस्पर सोपिू नयेत असे तनदेश मदहला ि बाल विकास विभाग, 
पररपत्रक क्र.एबावि-२०११/प्र.क्र.१३/का.६, ददनाींक २५ रे्फब्रिुारी, २०११ अन्िये 
देण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाऱे क्षबेत्रय कायाललयाकडून कायलिाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



9 

राज्यातील मेळघाट, धारिी, नांदरुबार या आहदिासी तालुक्यातील िुपोषिाबाबत 

(७) *  १५६९१   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्रीमती जस्मता िाघ :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मेळघा्, धारऱी, नींदरुबार या आददिासी तालुक्यात कुपोर्ऱामुळे 
ददनाींक १ ेानेिारी, २०१५ ते ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ या कालािधीत 
कुपोर्ऱामुळे ककती बालकाींचा ि माताींचा मतृ्य ूझाला आहे, 
(२) तसेच नींदरुबारसह १३ तालुक्याींचा ० ते १ िर्ालच्या अभलक मतृ्य ूदर देशाच्या 
एकूऱ अभलक मतृ्यदूर ४० पेक्षाही ेास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरील प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ाींगाने शासनाने कोऱती कायलिाही िा उपाययोेना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) राज्यातील धचखलदरा ि धारऱी (मेळघा्) आझऱ 
नींदरूबार या आददिासी तालुक्यातील ददनाींक १ ेानेिारी, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, 
२०१५ या कालािधीत ० ते ६ िर्ल ियोग्ातील ३१२ बालमतृ्यू ि ५ मातामतृ्य ू
झालेले आहेत. हे बालमतृ्यू ि मातामतृ्यू विविध िदै्यकीय कारऱाने ि आेाराने 
झालेले आहेत. बालमतृ्य ू हे कमी िेनाचे बालक, कमी ददिसाची प्रसुती, 
अँसपेजक्सया, सेप््ीसससमया, इ.कारऱाने झालेले आहे. माता मतृ्यू हे प्रसुतीपिूल 
रक्तस्त्राि/ प्रसूतीपश्यात रक्तस्त्राि, गरोदरपऱातील उच्च रक्तदाब प्रसुती पश्यात 
ेींतदुोर्, रक्तक्षय, इ. विविध कारऱाींनी माता मतृ्यू झालेले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    डी एच आय एस-२ च्या अहिालािरुन राज्यात अभलकमतृ्यू दर ४० पेक्षाही 
ेास्त असऱारे १० तालुके आहेत तथावप नींदरूबार तालुक्याचा अभलकमतृ्यू दर २८ 
प्रतत हेार जेिींत ेन्म एिढा आहे. 
(३) बाल मतृ्यू ्ाळण्यासा त पुढील उपाय योेना शासनाकडून राबविल्या 
ेातात- ेननी सशशु सुरक्षा योेना, सींस्थेत प्रसुती, तनिळ स्तनपान ि पोर्ऱ 
आहार, बाल उपचार कें द्र, आशामार्फल त गहृभे्ीद्िारे पा पुरािा, ेींतनाशक ि 
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ेीिनसत्ि “अ” मोदहम, तनयमीत लसीकरऱ कायलक्रम, राषरीय बाल स्िास्थ 
कायलक्रम, मानि विकास कायलक्रमाींतगलत बालरोगतज्ाींकडून तपासऱी, अभलक मतृ्यू 
ि बाल मतृ्यू अन्िेर्ऱ इत्यादी. 
     आरोग्य मादहती यायिस्थापन पध्दतीच्या अहिालानुसार राज्यातील ेास्त 
अभलकमतृ्यूदर असलेल्या २४ तालुक्याचे विशेर् सींतनयींत्रऱ ि पयलिेक्षऱ 
करण्यासा त प्रत्येक तालुक्याला एक राज्यस्तरीय नोडल अधधकारी ि एक 
सल्लागार याींची नेमऱकू करण्यात आलेली आहे. हे अधधकारी नेमून ददलेल्या 
तालुक्यातील सींतनयींत्रऱ करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बीड जजल्हा पररषदेमध्ये िस्तीशाळेच्या ननममशक्षिाांना जजल्हापररषदेच्या सेिेत 

थेट मशक्षि म्हिनू घेताना ननयम ि ननिष पाळले गेले नसल्याबाबत 
(८) *  १६१७८   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जेल्हा पररर्देमध्ये िस्तीशाळेच्या तनमसशक्षकाींना जेल्हापररर्देच्या 
सेिेत थे् सशक्षक म्हऱनू घेताना तनयम ि तनकर् पाळले गेले नसल्याने सदर 
१४१ सशक्षकाींिर बडतर्फीची कायलिाही सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जेल्हा पररर्द मुख्य कायलकारी अधधकारी याींनी बींद केलेल्या 
िसती शाळेिर बनाि् कागदपत्राींच्या आधारे नयाया यायक्तीींची तनयुक्ती 
केल्याचे तक्रारी ि िेगिेगळ्या ससमत्याींनी ि सशक्षऱ विस्तार अधधकायायाींने 
ददलेल्या अहिालािरून बडतर्फीची कायलिाही सुरु केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर १४१ सशक्षकाींनी प्रशासन आझऱ शासनाची र्फसिऱकू करून 
नोकरी समळिली याबाबत शासनाने सींबींधधताींिर कोऱती कारिाा केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) ४२ िस्ती शाळा सशक्षक तनकर् पूऱल करीत नसल्याने त्याींच्या सेिा 
समाप्त करण्यात आल्या आहेत. तर उिलररत १०४ िस्ती शाळा सशक्षकाींच्या सेिा 
समाप्त करण्यासींबधात जेल्हा पररर्देला मागलदशलन करण्याचे अनरु्ींगाने शासन 
स्तरािर कायलिाही सुरु आहे. 

----------------- 
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बुलडािा जजल्हयातील सोनाळा, िारी, पळसोळा नतथवक्षेत्रािर 
जािाऱया मागावची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(९) *  १५१५३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाऱा जेल्हयातील सोनाळा,िारी,पळसोळा आदद ततथलक्षेत्रािर ेाण्यासा त 
असलेल्या सोनाळा-बािनबीर-खलद या मागालची दरुिस्था झालेली आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, या रस्त्यािरुन ेाऱा-या भाविकाींची गैरसोय होत असून या 
रस्त्याचे नुतनीकरऱ, डाींबरीकरऱ याकररता प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेतींगलत 
तनधी उपलबध करुन देण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ि (३) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेअींतगलत विदहत तनकर्ानुसार हे काम 
त्यामध्ये अींतभूलत होत नाही. तथावप प्रश्नाींककत सोनाळा ते बािनिीर हा रस्ता 
इतर जेल्हा मागल क्र.१२ देालचा रस्ता असून सदर रस्त्याच्या ०/०० ते ३/०० 
कक.मी. ्या लाींबीतील जेल्हा तनयोेन विकास कायलक्रमाींतगलत सन २०१५-१६ 
मध्ये दरुुस्तीचे काम सािले तनक बाींधकाम विभागाकड े मींेूर असून तनविदा 
प्रकक्रया सुरु आहे. 
     रस्त्याच्या उिलररत खराब लाींबीतील दरुुस्तीचे काम जेल्हा पररर्देला विविध 
योेनाींमधून प्राप्त तनधी ि तनकर्ाच्या अधधन राहून प्रस्तावित करण्याचे जेल्हा 
पररर्देचे तनयोेन आहे. 

----------------- 
धोंडराई ि मातोरी (जज.बीड) येथे प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या इमारत 

बाांधिामासाठी शासिीय जमीन उपलब्ध िरिेबाबत 
(१०) *  १५९७६   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धोंडराा ि मातोरी (जे.बीड) येथे नविन प्राथसमक आरोग् य कें द्र इमारत 
बाींधकामास ददनाींक १७ ेानेिारी, २०१३ रोेीच्या शासन तनऱलयाप्रमाऱे मींेुरी 
देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१३ पासुन सींबींधधत ग्रामपींचायत आझऱ आरोग्य विभाग 
आरोग्य सींस्थाींच्या बाींधकामाींसा त शासकीय ेागा उपलब्ध करण्यासा त महसूल 
यींत्रऱेकड ेपा पुरािा करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केिळ शासकीय ेागा हस्ताींतरीत होत नसल्यामुळे आरोग्य 
सींस्थाींचे बाींधकाम होत नसल्याची तक्रार लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक १४ 
ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास जेल्हाधधकारी, बीड याींचेकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार मौेे धोंडराा ि मातोरी सह बीड जेल््यातील इतर 
आरोग्य सींस्थाींना शासकीय ेागा हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोऱती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     शासन तनऱलय ददनाींक १७.०१.२०१३ अन्िये धोंडराा, ता.गेिराा ि मातोरी, 
ता.सशरुर जे.बीड येथे प्रा.आ.कें द्र मींेूर झालेले आहेत. परींत ु अद्याप ेागा 
उपलब्ध न झाल्यामुळे बाींधकामास मीें ूरी देण्यात आलेली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     मौेे मातोरी येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्रासा त ेागा उपलब्ध होण्यासा त 
ग्रामपींचायतच्या  रािासह प्रस्ताि जेल्हा पररर्देच्या आरोग्य विभागामार्फल त 
सशरुर तहससल कायाललयास सादर करण्यात आला आहे. मात्र, धोंडराा 
ग्रामपींचायतीकडून ेागा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनरु्ींगाने कोऱतीही कायलिाही 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) ि (४) हे खरे आहे. 
     मा.लोकप्रतततनधीींच्या ददनाींक ११.०१.२०१६ च्या तनिेदनानसुार 
जेल्हाधधकारी, बीड याींनी या प्राथसमक आरोग्य कें द्राकरीता ेागा उपलब्ध 
होण्याच्या अनुर्ींगाने छाननी करुन प्रस्ताि सादर करण्याबाबत सींबींधधत 
तहससलदाराींना सूधचत केले आहे. तसेच यायायततररक्त बहृत आराखडयात मीें ूर 
प्राथसमक आरोग्य कें द्र, चयाहा्ा, रुा धारुर, ददींद्रडु करीता ेागा उपलब्ध झाली 
असून तेथे बाींधकामाची कायलिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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उध्िव गोदािरी प्रिल्पाच्या आराखड्यास ततृीय सुधारीत 
 प्रशासिीय मान्द्यता देिेबाबत 

(११) *  १४९५०   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससींचन विर्यक विशेर् चौकशी ससमतीच्या अहिालानुसार उध्िल गोदािरी 
प्रकल्पातील माींेरपाडासह १७ िळऱ योेना तसेच पुऱेगाि–दरसिाडी–डोंगरगाि 
पोहोच कालिा इत्यादीबाबत राज्यस्तरीय ताींबत्रक सल्लागार ससमतीने तपासऱी 
करण्याचे ददनाींक २६ ेनू, २०१४ च्या पत्रान्िये शासनाने आदेश ददले होते, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त आदेशानुसार राज्यस्तरीय ताींबत्रक सल्लागार ससमतीने     
ददनाींक १९ डडसेंबर २०१५ रोेी शासनास अहिाल पा विला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहिालाच्या अनरु्ींगाने उध्िल गोदािरी प्रकल्पाच्या 
आराखडयास ततृीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऱेबाबत शासनाने कोऱती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्य ताींबत्रक सल्लागार ससमतीच्या अहिालानुसार प्रकल्पाच्या रे्फररचनेबाबत 
लिकरच तनऱलय घेण्यात येाल. त्यानुसार प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देऱेबाबतची कायलिाही केली ेााल. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जजल्हा पररषद िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील पूिविेळ  

मशक्षिाांना सुधारीत िेतनशे्रिी देण्याबाबत 

(१२) *  १५२८९   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जेल्हा पररर्द कतनष  महाविद्यालयातील पूऱलिेळ सशक्षकाींना शालेय सशक्षऱ 
विभागाच्या उच्च माध्यसमक शाळेतील सशक्षकाींप्रमाऱे सुधाररत विस्ताररत 
िेतनशे्रऱी देण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच शालेय सशक्षऱ विभागाच्या अखत्याररतील उच्च माध्यसमक 
शाळाींमधील सशक्षकाींना ददनाींक २६ रे्फब्रुिारी, २०१४ च्या शासन तनऱलयानुसार 
सुधाररत िेतनशे्रऱी ददनाींक १ ेानेिारी, १९९६ पासून लागू करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय सशक्षऱ विभागाप्रमाऱेच जेल्हा पररर्द कतनष  
महाविद्यालयातील पूऱलिेळ सशक्षकाींना सुधाररत िेतनशे्रऱी लागू करण्याबाबत 
नागपूर विभागाच्या लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २४ नोयाहेंबर, २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास शासनास पत्र देऊन विनींती केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रस्तािािर कायलिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात खासगी डायलेमसस सेंटरमधनु रुग्िाांची होिारी गैरसोय 

(१३) *  १४७२२   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खासगी डायलेससस से्ं रमधनु रुग्ऱाींची होऱारी आधथलक लू् ि योग्य 
उपचार समळत नसल्याने नोंदऱी नसलेल्या तसेच आरोग्य सेिेचे उल्लींघन  
करऱायाया से्ं रिर कारिाा करण्यासा त येत्या तीन मदहन्यात धोरऱ तनश्चीत 
करण्यात येऱार असल्याचे शासनाने ेाहीर केल्याचे माहे ेानेिारी-२०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरऱाची रुपरेर्ा  रविण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
     धोरऱ तनजश्चत करण्याची कायलिाही आरोग्य विभागामार्फल त चालू आहे. 
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(२) डायलेससस कें द्राच्या कायलप्रऱाली बाबतच्या मागलदशलक सूचना तनगलसमत 
करण्याची कायलिाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील अपूिव असलेले मध्यम 
ि लघु पाटबांधारे प्रिल्प पुिव िरण्याबाबत 

(१४) *  १४९८१   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जेल््यातील कोकऱ विकास पा्बींधारे महामींडळाअींतगलत २४ 
मध्यम ि लघु पा्बींधारे प्रकल्प गेल्या अनेक िर्ापंासून अपूऱल आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, हे प्रकल्प पऱूल करण्यासा त रक्कम रुपये ३३१७.१९ को्ी इतका 
खचल अपेक्षक्षत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे प्रकल्प हे तनधी अभािी अपूऱल रादहलेले असताना, 
सुतारिाडी (ता.धचपळूऱ), देबड े (ता.सींगमेश्िर), नाऱीे (ता. रत्नाधगरी), ककीं ेळे 
(ता.खेड), शीळ (ता.राेापूर) असे ५ निीन लघु पा्बींधारे प्रकल्प प्रस्तावित 
करण्याचा शासनाने तनऱलय घेतला असल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पूिीचे अपऱूल असलेले प्रकल्प पूऱल न करताच निीन ५ प्रकल्प 
शासनाने प्रस्तावित करण्याची कारऱे काय आहेत, 
(५) तसेच निीन प्रकल्पासा त ककती तनधीची तरतदू करण्यात आली आहे, 
(६) असल्यास, पूिीचे अपऱूल असलेले २४ प्रकल्प पऱूल करण्यासा त शासनाने 
कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कोकऱ विकास पा्बींधारे महामींडळाअींतगलत रत्नाधगरी जेल््यातील ३ 
मध्यम, ३४ लघ ु असे एकूऱ ३७ पा्बींधारे प्रकल्प असून, त्यापैकी १९ 
ल.पा.प्रकल्पाींची बहुताींश कामे पूऱल आहेत. ३ मध्यम ि १५ ल.पा.असे एकूऱ १८ 
बाींधकामाधीन प्रकल्प तनधी उपलब्धतेनुसार प्रगतीत आहेत. 
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(२) नाही. 
     अथलसींकजल्पय तरतदू असलेल्या रत्नाधगरी जेल््यातील १८ बाींधकामाधीन 
प्रकल्प पूऱल करण्यासा त सुमारे रुपये २०६६ को्ी इतक्या तनधीची आिश्यकता आहे. 
(३) खरे नाही. 
     सुतारिाडी, देबड,े नाऱीे, ककीं ेळे, सशळ हे प्रकल्प सयाहेक्षऱाधधन आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) तनधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रकल्पाींची कामे पूऱल करण्याचे तनयोेन आहे. 

----------------- 
िन्द्हारगाांि पररक्षेत्रातील िक्ष क्र. १३१ (ता.गोडवपांपरी, जज.चांद्रपूर) येथे  

होिारी अिैध िकृ्षतोड 
(१५) *  १५१८७   श्रीमती शोभाताई र्डििीस :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोडवपींपरी तालुक्यातील (जे.चींद्रपूर) एर्फ.डी.सी.एम. च्या मध्य चाींदा 
विभागाींतगलत कन्हारगाींि पररक्षेत्रातील कक्ष क्र.१३१ मधील बाींब ू क्ााचे काम 
करीत असताींना अिधैररत्या इतर क्षेत्रातील (ससमाींकन बाहेरील) बाींब ूक्ाा होत 
असल्याचे  ददनाींक १४ डडसेंबर २०१५ रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरऱाची शासनाने चौकशी केली काय ि अिैध 
क्षेत्राबाहेरील बाींबू क्ाा करऱायाया अधधकायायाींिर शासनाने कोऱती कारिाा केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे कोऱती आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जेल््यातील मध्य चाींदा िनविकास 
महामींडळ विभाग बल्लारशाह अींतगलत कन्हारगाि िनपररक्षेत्रातील कक्ष क्र. १३९ 
मध्ये परिानगी नसताींना मेुराींच्या चकुीने १ हेक््र क्षेत्रात बाींबुची क्ाा 
करण्यात आली आहे. 
(२) चींद्रपूर जेल््यातील मध्य चाींदा िनविकास महामींडळ विभाग बल्लारशाह 
अींतगलत कन्हारगाि िनपररक्षते्रातील कक्ष क्र. १३९ मध्ये बाींबू क्ााचे काम सुरु 
होते. त्याला लागुनच कक्ष क्र. १३९ आहे. मेुराींच्या चकुीने त्यात एकाच ददिशी 
१ हेक््र क्षेत्रात  २६८८ बाींबचूी क्ाा करण्यात आली. सदर बाब लक्षात येताच 
बाींबू क्ााचे काम त्िरीत थाींबविण्यात आले. 
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     ज्या मेुराींनी चुकीने कक्ष क्रीं . १३९ मध्ये बाींब ू क्ाा केली त्याींचेिर 
भारतीय िन अधधतनयमाींतगलत कारिाा करुन रु. ८५००/- नुकसान भरपाा िसूल 
करण्यात आली आहे. 
     सदर प्रकरऱाची सविस्तर चौकशी विभागीय यायिस्थापक पजश्चम चाींदा 
आझऱ सहाय्यक यायिस्थापक-१ मध्य चाींदा याींची सींयुक्त ससमती ग ऱ करुन, 
त्याींचेमार्फल त चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी पऱूल झाल्यानींतर, चौकशी 
अहिालात ेे अधधकारी/कमलचारी दोर्ी आढळतील त्याींचेविरुध्द योग्य ती 
कायलिाही करण्यात येाल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

परभिी जजल्हयातील मसमेंट नाला बांधाऱयाची िामे ननिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबत 

(१६) *  १५०२५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय : 
(१)  परभऱी जेल्हयात ेलसींधारऱ विभागामार्फल त करण्यात आलेल्या कामाींपकैी 
मे. राेलक्ष्मी इन्र्फो्ेक प्रा.सल. परभऱी या कीं त्रा्दाराने केलेल्या ससमें् नाला 
बींधायायाींची कामे तनकृष् देालची असल्याने त्या सिल कामाींची चौकशी करािी अशी 
मागऱी पाथरी येथील नागरीकाींनी प्रधान सधचि, ेलसींधारऱ याींच्याकड े सन 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तनिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने सींबींधधत दोर्ीींिर कोऱती कारिाा 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरऱाच्या अनरु्ींगाने जेल्हाधधकारी, परभऱी याींना चौकशी 
करण्याचे कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनेस ननधी उपलब्ध िरुन देिेबाबत 

(१७) *  १४५८३   डॉ.अपूिव हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४२९ ला    

हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत: सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेच्या कामाींच्या प्रमाऱात कमी तनधी 
कें द्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याने योेनेच्या कामािर पररऱाम झाल्याचे 
तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून कमी तनधी प्राप्त झाल्यामुळे माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ अखेर राज्यात प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेतील रु. ५३० को्ीची देयके 
प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेना भाग -१ अींतगलत राज्याने ५०० पेक्षा 
ेास्त लोकसींख्येच्या २५ िाडया/िस्त्या ेोडण्याचा प्रस्ताि ्प्पा -१३ अींतगलत 
कें द्र शासनाच्या मान्यतेस्ति सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्याच्या मागऱीनुसार योेनेच्या कामाींसा त कें द्राकडून 
आिश्यक तनधी उपलब्ध करुन प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेच्या प्रस्तािास कें द्र 
शासनाकडून मान्यता करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) कें द्राने मीें ूर केलेल्या कामासा त आिश्यक तनधी प्राप्त 
न झाल्याने कामाची गती राखता आली नाही. 
(२) ि (३) होय. 
(४) ि (५) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योेनेअींतगलत मींेूर कायलक्रमाच्या प्रमाऱात 
तनधी उपलब्धतेसा त िेळोिेळी कें द्र शासनाकड ेराज्यशासन स्तरािरुन पा पुरािा 
करण्यात आलेला आहे. 
 

----------------- 
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नागपाडा (मुांबई) पोलीस रुग्िालय ि त्याांच्या अधधपत्याखालील १२ पोलीस 
रुग्िालयाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१८) *  १५६३४   श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपाडा (मुींबा) पोलीस रुग्ऱालयात आिश्यक सोयीसुविधा, साधने तसेच 
त्या अधधपत्याखालील १२ पोलीस रुग्ऱालयाींमधील ररक्त पदे भरण्यात येतील 
असे आश्िासन मा.सािले तनक आरोग्य मींत्री याींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ददल्याचे तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, माहे माचल, २०१६ अखेरपयतं पोलीस रुग्ऱालयातील ककती ररक्त 
पदे भरण्यात आली आहेत, 
(३) तसेच, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) पोलीस रुग्ऱालय, नागपाडा, नायगाींि ि १२ पोलीस दिाखान्यातील २३८ 
मींेूर पदाींपैकी १५० पदे भरलेली असून ८८ पदे ररक्त आहेत. 
     ग्- “अ” ि “ब” सींिगालतील ३९ मींेूर पदापैकी १९ पदे भरलेली असून   
२० पदे ररक्त आहेत. 
     ग्- “क” सींिगालतील ८३ मींेूर पदापैकी ५७ पदे भरलेली असून २६ पदे 
ररक्त आहेत. 
     सािले तनक विभागातील ग् - “ड” सींिगालतील ५ मींेूर पदापैकी २ पदे 
भरलेली असून ३ पदे ररक्त आहेत. पोलीस शल्यधचककत्सक याींचे अधधनस्त ग्- 
“ड” सींिगालतील १११ मींेूर पदाींपकैी ७२ पदे भरलेली असून ३९ पदे ररक्त आहेत. 
(३) ग्- “अ” िैद्यकीय अधधकायायाींची पदे स्ितींत्र तनिडमींडळाकडून भरण्याची 
कायलिाही प्रगतीत आहे. कतनष  सलवपकाींची ५ ररक्त पदे महाराषर लोकसेिा 
आयोगाकडून भरण्यात येत असून, त्याप्रमाऱे महाराषर लेाकसेिा आयोगाकड े
मागऱीपत्र पा विले आहे. 
     सािले तनक आरोग्य विभागातील ग्- “क” ि “ड” ची ररक्त पदे 
भरण्याबाबतची ेादहरात प्रससद्ध करण्यात आली असून भरती प्रकक्रया सुरू आहे. 
     ग्- “ड” ची ररक्त पदे, पदाींचे आढायायास मीें ूरी समळाल्यानींतर पोलीस 
शल्य धचककत्सक याींचेमार्फल त भरण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सािवजननि आरोग्य विभागाांतगवत असलेल्या रुग्िालयामध्ये 
डायलेमसस मशीन खरेदी िरण्याबाबत 

(१९) *  १६१४०   श्री.सतेज ऊर्व  बांटी पाटील, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासनाच्या सािले तनक आरोग्य विभागाींतगलतच्या रुग्ऱालयामध्ये कोटयिधी 
रुपयाींच्या १०२ डायलेससस मशीन खरेदी करण्यात येत असून लोकप्रतततनधी याींनी 
मा.सािले तनक आरोग्य मींत्री ि मुख्य सधचि याींना लेखी पत्र पा िनू डायलेससस 
मशीन खरेदी करण्याकरीता घालण्यात आलेल्या अ्ी ि शतीमध्ये एका विसशष् 
कीं पनीलाच या मशीनची ऑडलर समळण्याकररता एका अ्ीमध्ये हेततू: केलेला 
बदल काढून ्ाकण्यात यािा अशी लेखी मागऱी केल्याची बाब ददनाींक       
१२ ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबा महापासलकेची रुग्ऱालये आरोग्य विभागाींतगलत येऱारी 
जेल्हा रुग्ऱालय तसेच मुींबासह देशभरातील पींचताराींककत रुग्ऱालयामध्ये गेली 
अनेक िरे् ेमलनीच्या फे्रझझनेस कीं पनीचे डायलेससस मशीन िापरले ेाते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २ िर्ालपूिी काही अधधकायायाींनी िदै्यककय सशक्षऱ विभागाच्या 
खरेदीत युएसएर्फडीए आझऱ सीा असा तनिेदनातील अ्ीत बदल केल्यामुळे 
ज्याींच्याकड े युएसएर्फडीए प्रमाऱपत्र आहे, अशी कीं पनी तनविदेत सशल्लक 
राहण्याची शक्यता तनमालऱ झाली, ही बाब मा.िदै्यकीय सशक्षऱमींत्री याींच्या 
लक्षात आल्यानींतर त्याींनी बदल केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, डायलेससस मशीनची खरेदी करताना तज्, डॉक््सल ि 
लोकप्रतततनधी याींच्याशी विचार वितनमय करुन मग तनऱलय घेण्याबाबत 
ि मसशनची खरेदी प्रकक्रया खलुी करण्यासा त सदर अ् रद्द करण्याबाबत कोऱती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) डायलेसीस मशीन खरेदी करण्यासा तच्या तनविदेसींदभालत 
मे.फे्रझझनेस मेडडकल केअर (इींडडया) प्रा.सल.याींची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
      राज्यातील जेल्हा/उपजेल्हा रुग्ऱालयाींकररता १०२ डायलेसीस मशीन 
खरेदी करण्यासा त आरोग्य सेिा सींचालनालयामार्फल त ददनाींक ८.१०.२०१५ रोेी 
तनविदा क्रमाींक ा-२१० प्रससध्द करण्यात आली आहे. सदर उपकरऱाच्या 
वितनदेशात CE आझऱ USFDA प्रमाऱपत्र असण्याची अ् अतनिायल करण्यात 
आली आहे. 
      CE आझऱ USFDA प्रमाऱपत्र असलेल्या नामाींककत कीं पनीकडील उत्कृष   
उपकरऱे रुग्ऱाींकररता उपलब्ध याहािीत या उद्देशाने सदर अ् तनविदेमध्ये 
समाविष् करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
      बहृन्मुींबा महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील तीन रुग्ऱालयाींमध्ये तसेच 
आरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या अखत्यारीतील काही जेल्हा रुग्ऱालयाींमध्ये 
ेमलनीच्या फे्रझझनेस कीं पनीचे डायलेसीस मशीन िापरले ेातात. 
(३) हे खरे आहे. 
      िैद्यकीय सशक्षऱ ि सींशोधन सींचालनालयामार्फल त दहमोडायलेससस 
मशीनसा त सन २०१४-१५ मध्ये तनविदा प्रकक्रया करण्यात आली होती. सदर 
तनविदेमध्ये सी.ा. आझऱ यूएसएर्फडीए प्रमाऱपत्र आिश्यक असल्याचे नमूद 
करण्यात आले होते. तथावप, तद्नींतर सदर तनविदेत बदल करून सी.ा.ककीं िा 
यूएसएर्फडीए यापैकी एक प्रमाऱपत्र आिश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले 
होते. 
(४) सदर उपकरऱाचे वितनदेश तज्ाींनी  रविलेले आहेत. 
      तसेच Critical Care सा त आिश्यक असऱायाया िैद्यकीय उपकरऱाींमध्ये 
CE ि  USFDA प्रमाऱपत्र असािे असा तनऱलय कें द्रीय खरेदी ससमतीच्या 
ददनाींक १२.६.२०१३ ि ददनाींक १.११.२०१४ च्या ब ैकीत म्हऱेेच सदर डायलेससस 
मशीन खरेदी करण्यासा त तनविदा प्रससध्द करण्यापूिीच घेण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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नाांदेड जजल्हयातील मुखेड तालुक्यात िृषी िायावलयाांतगवत एिाजत्मि पािलोट 
व्यिस्थापन िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२०) *  १५०६५   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड तालुक्यात (जे.नाींदेड) ४१ गािात एकाजत्मक पाऱलो् कामात 
अतनयसमतता ि गैरयायिहार झाल्याचे तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरऱी कृर्ी कायाललयातील कमलचारी तनलींबबत झाल्याचे माहे 
ेानेिारी-२०१६ च्या पदहल्या आ िडयात तनदशलनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मुखेड तालुक्यातील एकूऱ तपासऱी केलेल्या ५ 
गािाींमध्ये अतनयसमतता ि गैरयायिहार झाल्याचे तनदशलनास आलेले आहे. तसेच 
उिलररत कामाींची चौकशी दक्षता पथकामार्फल त सुरु आहे. 
(२) ि (३) होय, एकूऱ ५ कमलचारी याींना विभागीय कृवर् सहसींचालक, लातूर 
याींनी तनलींबीत केले असून या यायततररक्त ५ दोर्ी अधधकारी याींचेविरुध्दचा 
तनलींबनाचा प्रस्ताि आयुक्त कृवर् याींनी शासनास सादर केला आहे. याबाबत कृवर् 
विभागामार्फल त कायलिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जळोची, बारामती (जज. पुिे) येथे पे्ररिा िसनतगहृातील  

बाांग्लादेशीय तरुिी पळून गेल्याबाबत 

(२१) *  १४६४९   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती शहरातील (जे.पुऱे) ेळोची भागात असलेल्या पे्ररऱा िसततगहृातील 
८ बाींग्लादेशीय तरुऱी ददनाींक १० ेानेिारी, २०१६ रोेी अथिा त्या सुमारास 
झखडकीचे लोखींडी गींे काढून पळून गेल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरऱी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनसुार 
सींबधधताविरुध्द शासनाने कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय, तथावप पोलीसाींनी त्याींचे स्तरािरुन तनस्ून 
गेलेल्या ८ मदहलाींचा तपास केला असता, ३ प्रिेसशता ददनाींक ११.०१.२०१६ रोेी 
समळून आल्या ि त्याींना पनुश्च सींस्थेत दाखल करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
     जेल्हा मदहला ि बाल विकास अधधकारी ि जेल्हा पररविक्षा अधधकारी 
याींनी सींस्थेस ददनाींक १३.०१.२०१६ रोेी प्रत्यक्ष भे् देऊन घडलेल्या घ्नेच्या 
अनरु्ींगाने चौकशी केलेली आहे. चौकशीनुसार पोलीस सींरक्षऱ असताना सुध्दा 
मदहला सींस्थेतनू तनस्ून गेल्याने, सदर प्रकरऱी ेबाबदार असलेल्या पोलीस 
कमलचारी याींचेिर आिश्यक कारिाा करण्याबाबत पोलीस तनररक्षक, बारामती 
याींना आयुक्त, मदहला ि बाल विकास आयुक्तालय, पुऱे याींनी ददनाींक 
१८.०१.२०१६ च्या पत्रान्िये कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

श्रीक्षेत्र जेजुरी गडाच्या वििासासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(२२) *  १४९१२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीक्षेत्र ेेेुरी गडाच्या विकासासा त माहे सप् े्ंबर २०१४ मध्ये िा 
त्यादरम्यान रुपये १८० को्ी ७८ लाख रुपयाींचा तनधी उपलब्ध करण्यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१५ च्या शासन तनऱलयानुसार शासनाने 
नयायाने रुपये १२६ को्ी ५४ लाख रुपयाींचा तनधी मीें ूर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, िरील तनधी जेल्हाधधकारी, पुऱे याींचेकड े िगल करण्यात आला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तनधीतून कोऱत्या स्िरुपाची कामे केली ेाऱार आहेत 
याचा आराखडा तयार करण्यात येऊन कामास प्रत्यक्षात सुरुिात करण्यात आली 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) ि (३) तनयोेन विभागाच्या ददनाींक        
२२ रे्फब्रिुारी, २०११ रोेीच्या शासन तनऱलयान्िये एकूऱ रुपये ४९९.८७ लक्ष 
ककीं मतीच्या श्रीक्षेत्र ेेेुरी गड विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली असून 
त्यामध्ये शासन सहभाग रुपये ३१९.०९ लक्ष इतका होता. तद्नींतर ददनाींक     
१० सप् े्ंबर, २०१४ रोेीच्या शासन तनऱलयानुसार आराखडयाींतगलत रुपये १८०.७८ 
लक्ष ककीं मतीची कामे देिस्थानाकडून करण्याऐिेी शासन सहभागातनू करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेनुसार ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ च्या 
शासन तनऱलयानुसार रुपये १२६.५४ लक्ष तनधी जेल्हाधधकारी, पुऱे याींना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
(४) सदर तनधीमधनू ेेेुरी गड विकास आराखडयामधील मुख्यमींददर सभामींडप, 
त्बींदी, छज्ेा ि अनरु्ींधगक इमारतीचे िॉ्र प्रुकर्फीं ग करऱे आझऱ पालखी मागल 
ि उत्तर बाेूस दगडी पेयाहीींग करऱे ही कामे केली ेाऱार आहेत. त्यापैकी, 
दगडी पेयाहीींग बसविण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. तसेच िॉ्र प्रकुर्फीं गच्या 
कामाची तनविदा ददनाींक २३.०३.२०१६ रोेी उघडण्यात आली असून  ेकेदारास 
अनामत रक्कम भरण्यासा त पत्र ददले असून कायलिाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
दक्षक्षि सोलापूर येथे खाजगी आणि सािवजननि हठिािी जमा होिारा िचरा 

गािाांच्या ओढ्यात जमा होऊन प्रदषुि झाल्याबाबत 

(२३) *  १५४५५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षऱ सोलापूर येथे खाेगी आझऱ सािले तनक द काऱी ेमा होऱारा कचरा 
गािाींच्या ओढ्यात ेमा होऊ लागल् याने प्रदरू्ऱाची गींभीर समस् या ग्रामीऱ 
भागात तनमालऱ झाल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् यादरम्यान तनदशलनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने कच-याची विल् हेिा् लािण् याबाबत तसेच 
ओढ्यात साचलेला कचरा उचलून स् िच् छ करण् याबाबत कोऱती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान दक्षक्षऱ सोलापूर तालुक्यातील गािाींमध्ये ओढ्यात कचरा ेमा होऊन 
प्रदरू्ऱ होत असलेबाबतची एकही तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) िर नमूद केल्याप्रमाऱे तक्रार प्राप्त झाली नसल्याने तसेच अशी समस्या 
नसल्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

धुळे, नांदरुबार ि जळगाि जजल््यात पांतप्रधान सडि  
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२४) *  १५४४४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, 
श्रीमती हुस्नबान ू खमलरे्, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उत्तर महाराषरातील धुळे, नींदरुबार ि ेळगाि जेल््यात 
पींतप्रधान सडक योेनेत गैरयायिहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ेकेदाराींनी तनकर् आझऱ मानके डािलून कामे केली असतानाही 
त्याींची देयके काढण्यात आल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी करून सींबींधधताींिर कोऱती 
कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 
 

----------------- 
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महागाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात प्राथममि िदै्यिीय  
िें द्रामध्ये तज्ञ डॉक्टर उपजस्थत नसल्याबाबत 

(२५) *  १५६३३   श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.किरि पािसिर, श्री.रामराि िडिुते :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महागाि (जे.यितमाळ) तालुक्यात प्राथसमक िदै्यकीय कें द्रामध्ये अनेकिेळा 
सींबींधधत तज् डॉक््र उपजस्थत नसल्याने रुग्ऱाींना खाेगी रुग्ऱालयात ेािे 
लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थातनकाींनी तसेच सामाजेक कायलकते याींनी शासनाकड े
िारींिार तक्रारी करुनसुध्दा दखल घेतली ेात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     यितमाळ जेल्हयातील महागाि तालुक्यामध्ये एकूऱ चार प्राथसमक 
आरोग्य कें दे्र सुरू आहेत. सदर प्राथसमक आरोग्य कें द्रामध्ये िदै्यकीय    
अधधका-याींची एकुऱ ८ पदे मींेूर असून सिल पदे भरलेली आहेत. प्राथसमक 
आरोग्य कें द्र महागाि येथील १ िदै्यकीय अधधकारी पदयायुतर सशक्षऱासा त गेले 
असून प्राथसमक आरोग्य कें द्र काळी दौलत येथील १ िदै्यकीय अधधकारी 
अनधधकृत गैरहेर आहेत. इतर िदै्यकीय अधधकारी तनयसमत हेर असून 
रुग्ऱाींना रुग्ऱसेिा उपलब्ध करून देत असून रुग्ऱाींना खाेगी रुग्ऱालयात 
पा विले ेात नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
बोगस अपांगत्ि प्रमािपत्र रोखण्यासाठी सांगििीय प्रिाली सक्तीची िेल्याबाबत 

(२६) *  १४६३८   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोगस अपींगत्ि प्रमाऱपत्र रोखण्यासा त शासनाने सींगऱकीय प्रऱाली सक्तीची 
केली आहे, यामध्ये यितमाळ जेल््यात पाच हेार प्रमाऱपत्र बोगस असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, अपींगत्िाचे बोगस प्रमाऱपत्र रोखण्यासा त शासनाने कोऱती 
उपाययोेना केली आहे, तसेच अपींगाचे प्रमाऱपत्र ऑनलाान समळिण्याकररता 
शासनाने सींपूऱल राज्यात विशेर् मोहीम राबविली होती, परींतु प्रत्येक तालुक्यात 
अपींगाच्या तपासऱीसा त कें द्र उघडण्याचे सूचना असतानाही कें द्र उघडण्यात न 
आल्याचे तनदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी करुन तालुका स्तरािर कें द्र 
उघडऱार आहे काय ि याबाबत शासनाचे धोरऱ काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) अपींगत्िाचे बोगस प्रमाऱपत्र े रोखण्यासा तच शासनाने सींगऱकीय 
प्रऱाली विकससत केली आहे. सींगऱकीय प्रमाऱपत्र देण्यासा त आ िडयातील 
एकच िार तनजश्चत करण्यात आला होता. तथावप प्रलींबबत प्रमाऱपत्राची सींख्या 
पाहता, रुग्ऱालयाींनी तज्ाींच्या उपलब्धतेनुसार आ िडयातून दोन ते तीन ददिस 
अपींग प्रमाऱपत्र देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दयािी अशा सुचना सिल 
सींबींधधताना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यात  तालुका ि ग्रामीऱ स्तरािर 
तज्ाींच्या उपलब्धते अभािी सदर सुविधा उपलब्ध करुन देता आलेली नाही. 
सद्यजस्थतीत तज् सींिगालच्या उपलब्धतेनुसार तालुकास्तरािर र्फक्त २ उपजेल्हा 
ि ३ ग्रामीऱ रुग्ऱालयातनू अपींगत्िाचे सींगऱकीय प्रमाऱपत्र ददले ेात आहे. 
उिलररत १०० खा्ाींच्या शासकीय रुग्ऱालयात विशेर्ज्ाींच्या उपलब्धतेनुसार 
सींगऱक प्रऱालीद्िारे अपींगाना अपींगाचे प्रमाऱपत्र वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
डहाि-ूबोडी (जज.पालघर) येथील समुद्रकिनाऱयालगत असलेल्या  

सुरुच्या बागाांना धोिा ननमावि झाल्याबाबत 

(२७) *  १५८०९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाऱ-ूबोडी (जे.पालघर) येथील समुद्रककनायायालगत असलेल्या सुरुच्या 
बागाींना समुद्राच्या ला्ाींनी धगळींकृत केल्यामुळे धोका तनमालऱ झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, डहाऱ-ूबोडी तनसगलरम्य समुद्रककनारा पयल् नस्थळ म्हऱनू 
विकससत होण्याआधीच सींपषु्ात ेाण्याची सभती तनमालऱ झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने डहाऱ-ूबोडी तनसगलरम्य पयल् नस्थळाचे 
सींरक्षऱ करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     डहाऱ-ूबोडी समुद्र ककनायायालगत डहाऱ ू तालुका पयालिरऱ सींरक्षऱ 
प्राधधकरऱाचे अथलसहाय्याने सन २००१, २००५ ि सन २०११ मध्ये एकूऱ २३.९० 
हेक््र क्षेत्रािर सुरु प्रेातीचे रोपिने घेण्यात आले आहेत. सदरहू रोपिने ही 
यशस्िी झाली असून या रोपाींची जेिींत ्क्केिारी सरासरी ८३ ते ९० ्क्के आहे. 
(२), (३) ि (४) डहाऱ-ूबोडी समुद्र ककनायायालगत सुरु रोपिन घेतल्याने समुद्राच्या 
तनसगल सौदयालत िाढ झालेली असून, सदरची द काऱी ही पयल् न स्थळे म्हऱनू 
उदयास येत असून ती पयल् काींना आकवर्लत करीत आहेत. 
     सुरुची लागिड केलेल्या रोपिनामुळे समुद्र ककनारी असलेल्या शेतकयायाींना 
त्याचा मो ा र्फायदा झालेला आहे. पिूी त्याींचे शेतामध्ये क्षारयुक्त हिा ि 
समुद्रातील िाळू हिेने ेाऊन शेती ि मालमत्तेचे नकुसान होत होते. परींतु सदर 
द काऱी रोपिने घेतल्याने क्षारयुक्त हिा ि समुद्रातील िाळू याींचा अ्काि 
झाल्याने शतेकयायाींचे शतेी ि मालमत्तेचे सींरक्षऱ झाले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील ग्रामरोजगार सेििाांच्या विविध मागण्याांबाबत 

(२८) *  १६३१०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामरोेगार सेिकाींनी आपल्या विविध मागण्याींसा त माहे 
ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान मुींबातील आझाद मदैानािर अन्नत्याग 
आींदोलन केले होते,  हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, बबहार आझऱ तासमळनाडुच्या धतीिर राज्यातील ग्रामरोेगार 
सेिकाींना प्रततमहा ९ हेार रूपये मानधन देण्याची ग्रामरोेगार सेिकाींची मागऱी 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामरोेगार सेिकाींच्या मागण्याींसींदभालत शासनाने कोऱती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ग्रामरोेगार सेिकाची मागऱी प्रततमाह रु.१८,०००/- मानधन समळण्याची आहे. 
(३) ि (४) विभागाच्या ददनाींक १.३.२०१४ च्या शासन तनऱलयान्िये ग्रामरोेगार 
सेिकाींना १००० िावर्लक मनुषयददनापयतं अकुशल खचालच्या ६%, १००१-२००० 
िावर्लक मनुषयददनापयतं एकूऱ अकुशल खचालच्या ४% ि २००१ िावर्लक 
मनुषयददनानींतर एकूऱ अकुशल खचालच्या २.२५% इतके मानधनाचे सुधारीत दर 
 रिून देण्यात आलेले आहेत. सदरचे मानधन झालेल्या कामािरील मेुरीच्या 
खचालिर आधारीत असल्याने ग्रामपींचायतीमध्ये मेुरीिर होऱायाया खचालच्या 
प्रमाऱात ग्राम रोेगार सेिकाींच्या मानधनात िाढ होत ेाते. त्यामुळे ग्राम 
रोेगार सेिकाींचे पूिीच्या मानधनात उपरोक्तप्रमाऱे शासनाने िाढ केलेली आहे. 

----------------- 
घरिुल योजनेंतगवत राज्यातील पात्र लाभार्थयाांना घरे  

बाांधण्यासाठी अनदुान देण्याबाबत 
(२९) *  १६३७३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घरकुल योेनेंतगलत राज्यातील पात्र लाभार्थयांना घरकुल बाींधण्यासा त 
शासकीय उपलब्ध ेमीन विकत घेण्यासा त रूपये ५० हेार शासनामार्फल त 
अनदुान स्िरुपात देण्यात येतील, असे मा.महसूल मींत्री याींनी माहे ेानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान आश्िाससत केल्याचे तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार याबाबत शासन तनऱलय होऊन शासनाने पररपत्रक 
ेाहीर केले आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     सदरचे आश्िासन शासकीय ेमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत नसून 
ग्रामपींचायत अींतगलत गाि ाऱ हद्दीत येऱारी ेागा ि गाि ाऱ हद्दीबाहेरील 
अकृर्क तनिासी प्रयोेनासा त सक्षम तनयोेन प्राधधकरऱाने मीें ूरी ददलेल्या 
ेागेसींदभालत आहे. 
(२) इींददरा आिास योेना ि अन्य राज्य पुरस्कृत योेनेअींतगलत पात्र असलेल्या 
परींतु स्ित:ची ेागा नसलेल्या लाभार्थयानंा ेागा खरेदीसा त रुपये ५०,०००/- 
पयतं अनदुान देण्यासा त पींडीत ददनदयाळ उपाध्याय घरकुल ेागा खरेदी 
अथलसहाय्य योेना ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ च्या शासन तनऱलयान्िये सुरु केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलडािा) तालुिा अिषविग्रस्त भागात  

ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(३०) *  १६५९७   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाींि (जे.बुलडाऱा) तालुका अिर्लऱग्रस्त असून गेली ४ ते ५ िर्ालपासून 
तनसगालच्या लहरीपऱामुळे शेतकयायाींना हाती आलेले पीक गमिािे लागले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, खामगाींि मतदार सींघातील विविध नद्या ि नाल्याींिर प्रस्तावित 
बींधारे तसेच ेलयकु्त असभयान योेनेंतगलत प्रस्तावित कामाींना मींेुरी देण्यात 
येऱार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार उपरोक्त प्रस्तािाींना 
मींेुरीसह आिश्यक तनधी उपलब्ध करुन देण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) ेलयुक्त सशिार असभयानाींतगलत सन २०१५-१६ मध्ये ३९ ससनाब 
पुऱल करण्यात आले असून ेून २०१६ पयतं ७१ ससनाब पूऱल करण्याचे तनयोेन 
आहे. तसेच ेलयकु्त सशिार असभयाींनातगलत १२२ कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल््यातील नतिसा पांचायत सममती ि नगरपांचायतमधील 
विहीरीांना अनदुान ममळण्याबाबत 

(३१) *  १६९२४   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र 
हुसेन सय्यद :  सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जेल््यातील ततिसा पींचायत ससमती ि नगरपींचायतमधील 
शेतकयायाींच्या खचलेल्या विहीरीींचे बाींधकाम प्रलींबबत असल्याचे माहे ेानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खचलेल्या विहीरीींच्या पनुलबाींधऱीसा त शासनस्तरािर अनदुानािर 
आधाररत योेना आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततिसा (जे.अमरािती) तालुक्यातील शेतकयायाींच्या खचलेल्या 
विहीरीींचे पनुलबाींधऱीबाबत अनुदान देऊन विहीरीींचे बाींधकाम करण्यासा त शासनाने 
कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) नगरपींचायत क्षेत्रात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीऱ 
रोेगार हमी योेना लागू नसल्याने नगरपींचायत िगळून उिलररत ततिसा 
तालुक्यात खचलेल्या विदहरीींची ९२ कामे प्रगतीपथािर आहेत ि उिलररत 
विदहरीींसींदभालत ताींबत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, कायालरींभ आदेश देण्याची 
तसेच अेांच्या अनरु्ींगाने तपासऱीची कामे सुरु आहेत. 
(२) महात्मा गाींधी नरेगा योेनेअींतगलत खचलेल्या ि बुे लेल्या विहीरीींच्या 
दरुुस्तीची कामे तनयसमत स्िरुपात घेण्यास शासन तनऱलय ददनाींक २० ेुलै, २०१५ 
नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानसुार दरुुस्तीच्या कामाींकररता 
रु.१,५०,०००/- इतकी कमाल रक्कम अनुजे्य करण्यात आलेली आहे. सदर 
योेनेमध्ये लाभार्थयालस प्रत्यक्ष अनदुान न देता लाभार्थयासं योेनेचा लाभ देऊन 
कुशल ि मेुरीचा खचल शासनातरे्फ करण्यात येतो. 
(३) ततिसा तालुक्यात नगरपींचायत िगळता ग्रामीऱ भागातील प्राप्त ८५१ 
अेांमधील २५३ खचलेल्या विदहरीींना कायांरभ आदेश देण्यात आले असून 
त्यापैकी ९२ विदहरीींची कामे प्रगतीपथािर आहेत. १५३ विदहरीींना प्रशासकीय 
मान्यता ि कायालरींभ आदेश देण्याची तसेच ७४ विदहरीींच्या कामाींना ताींबत्रक ि 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायलिाही करण्यात येत आहे. उिलररत ३७१ 
अेांसींदभालत तपासऱीच्या अनुर्ींगाने पढुील आिश्यक कायलिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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किन्द्हीराजा (जज.िामशम) येथील प्राथममि आरोग्य 
िें द्राच्या इमारतीचे बाांधिाम पूिव िरण्याबाबत 

 

(३२) *  १७००७   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ककन्हीराेा (जे.िासशम) येथे सन २०१० मध्ये तनमालऱ झालेल्या प्राथसमक 
आरोग्य कें द्राच्या इमारतीचे बाींधकाम प्रलींबबत असून ेनु्या आरोग्य उपकें द्राच्या 
इमारतीतच प्राथसमक आरोग्य कें द्र सुरु असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे तेथील ि आेबूाेूच्या नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
     प्राथसमक आरोग्य कें द्र, ककन्हीराेा हे सन २०१० मध्ये तनमालऱ झाले 
असून सदर प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या मुख्य इमारतीचे ८० ्क्के बाींधकाम पूऱल 
झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सद्यजस्थतीत प्राथसमक आरोग्य कें द्र उपकें द्राच्या तीन खोल्या ि 
आयुिेददक दिाखान्याच्या पाच खोल्या असे एकूऱ आ  खोल्याींमध्ये सुरु आहे ि 
नागररकाींची गैरसोय होत असल्याची कोऱतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 
 

----------------- 
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राज्यात गभवपातामुळे गभविती महहलाांच्या मतृ्यूमध्ये झालेली िाढ  
(३३) *  १७२११   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गभलपातामुळे मदहलाींच्या मतृ्यूचे प्रमाऱ िाढत असल्याने मागील 
पाच िर्ालत ११४ मदहला मतृ्यूमुखी पडल्याचे माहे ेानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरिर्ी तीन लाखाहून अधधक मदहला गभलपात करुन घेतात 
त्यातील असुरक्षक्षत गभलपातामुळे म्हऱेेच बोगस डॉक््र, घरगुती उपाय ि 
माींबत्रकामुळे मदहलाींचा मतृ्यू ओढितो, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
     १ एवप्रल, २०१० ते ेानेिारी, २०१६ अखेर या कालािधीत राज्यात 
गभलपातादरम्यान अथिा गभलपात केल्यानींतर ११८ मदहलाींचा मतृ्यू झाल्याचा 
अहिाल प्राप्त आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) असुरक्षक्षत गभलपात ्ाळण्यासा त ि गभलपातादरम्यान अथिा गभलपातानींतरचे 
मतृ्य ूरोखण्यासा त खालीलप्रमाऱे उपाययोेना केली आहे. 

 िैद्यकीय गभलपात कायदा, १९७१ ची अींमलबेािऱी करण्यासा त जेल्हा 
स्तरीय ससमत्यामार्फल त, कायद्याींतगलत तरतदुीींची पूतलता करऱायाया 
कें द्राींनाच मान्यता देऊन त्याींची नोंदऱी करण्यात येते. 

 राज्यात िदै्यकीय गभलपात कायद्याची प्रभािीपऱे अींमलबेािऱी होत 
असून, त्यासा त गभलपात योग्य द काऱी ि प्रसशक्षक्षत िदै्यकीय 
यायािसातयकाींद्िारे तसेच योग्य कारऱास्ति याहािेत यादृष्ीने कायलिाही 
केली ेाते. 

 सुरक्षक्षत गभलपाताची सुविधा २३ जेल्हा रुग्ऱालये, ११ स्त्री रुग्ऱालये, 
३२२ ग्रामीऱ रुग्ऱालये, २६ महानगरपासलका रुग्ऱालये, ९८ शहरी 
रुग्ऱालये, ३६९ प्राथसमक आरोग्य कें दे्र इ. सुसज्े शासकीय रुग्ऱालयात 
मोर्फत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
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 आयपास या सींस्थेच्या सहाय्याने २२९८ िैद्यकीय अधधकायायाींना 
रुग्ऱालयात १८ ददिसाींचे प्रत्यक्ष प्रसशक्षऱ देण्यात येत आहे. तसेच 
प्रसशक्षऱानींतर आयपास या सींस्थेमार्फल त ताींबत्रक सहाय्य केले ेात आहे. 

 पारींपाररक गभलपात शस्त्रकक्रयेच्या तुलनेत अधधक सुरक्षक्षत असऱारी 
मॅन्यअुल िकॅ्यमू ॲस्पीरेशन या अत्याधतुनक पद्धतीचा अिलींब शासकीय 
गभलपात कें द्राींमधनु केला ेात आहे. 

 गभलधारऱेनींतर ७ आ िडयाच्या आतील कालािधीतील गभलपात 
करण्यासा त मेडीकल मेथड ऑर्फ ॲबालशलन या पद्धतीद्िारे शस्त्रकक्रया न 
करता केिळ और्धाींचा उपयोग करुन सुरक्षक्षत गभलपाताची सुविधा 
शासकीय कें द्रामधनु मोर्फत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

 गभलपातादरम्यान अथिा गभलपातानींतर झालेला मदहलाींचा मतृ्यू हा 
मातामतृ्यू असतो. रुग्ऱालयात होऱायाया सिल मातामतृ्यूींचे अन्िेर्ऱ 
करण्यात येते. तसेच याची पनुराितृ्ती होऊ नये यासा त मागलदशलक सूचना 
सिल आरोग्य सींस्थाींना देण्यात आल्या आहेत. 

 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

महहलाांच्या सिाांधगि वििासासाठी नतसऱया महहला  
धोरिाची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 

(३४) *  १७२५१   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मदहलाींच्या सिांधगऱ विकासासा त महाराषर राज्याच्या ततसयाया मदहला 
धोरऱाला ददनाींक ५ रे्फब्रुिारी, २०१४ रोेी मान्यता समळाली असली तरी या 
धोरऱाची अींमलबेािऱी सींबींधधत विभागानी केलेली नाही ि याबाबत योग्य 
समन्ियही होत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त धोरऱाची अींमलबेािऱी पररऱामकारक याहािी यासा त 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     मदहला धोरऱ २०१४ च्या मसुद्यास मा.मींत्रीमींडळाने ददनाींक ०५.०२.२०१४ 
च्या मींत्रीमींडळाच्या बै कीत मान्यता ददली असून, त्यानुसार महाराषर राज्याचे 
ततसरे मदहला धोरऱ २०१४ या विभागाच्या शासन तनऱलय क्र. धोरऱ-
२०१३/प्र.क्र.२०५(भाग-२)/का- २, ददनाींक ०१.०३.२०१४ रोेी ेादहर करण्यात 
आलेले आहे. 
     िरील शासन तनऱलयामध्ये मदहला धोरऱ २०१४ ची प्रभािी अींमलबेािऱी 
होण्यासा त सींबींधधत सिल प्रशासकीय विभागाींनी समन्िय अधधकायायाींची तनयुक्ती 
करािी, असे स्पष् नमूद आहे. त्यानुसार सिल प्रशासकीय विभागाींना 
आयुक्तालयाने पररपत्रक ददनाींक २८.०३.२०१४ नुसार सिल प्रशासकीय विभागाींनी 
समन्िय अधधकायायाींची तनयुक्ती करण्यात यािी ि त्याींचे नाि, पदनाम, 
कायाललयाचा पत्ता, दरुध्िनी क्रमाींक इ. मादहती सींपकालसा त उपलब्ध करुन 
देण्याची विनींती करण्यात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
     शासन तनऱलय ददनाींक ०१.०३.२०१४ नुसार मदहला धोरऱ २०१४ मध्ये 
मदहला सक्षमीकरऱाच्या अनरु्ींगाने विविध बाबीींशी तनगडीत सींबींधधत प्रशासकीय 
विभागाींनी कायलिाही करऱे आिश्यक आहे. यानुसार सींबींधधत विभागाींना आिश्यक 
त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मराठिाडा, विदभव, उत्तर महाराष्ट्र ि पजश्चम महाराष्ट्रात  

ननमावि झालेली पािीटांचाई 

(३५) *  १७८६६   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरा िाडा, विदभल, उत्तर महाराषर ि पजश्चम महाराषर या भागाींत पाऊस 
कमी झाल्याने राज्यातील धरऱाींत केिळ ३५ ्क्के पाऱीसा ा सशल्लक असल्याचे 
माहे रे्फब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाऱीसा ा कमी असल्याने राज्यात पाऱी ी्ंचाा होण्याची शक्यता 
तनमालऱ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील विविध महसूली विभागातील ेलसींपदा विभागाच्या 
अधधपत्याखालील धरऱाींमध्ये ददनाींक ०५.०२.२०१६ रोेी पुढीलप्रमाऱे पाऱीसा ा 
उपलब्ध होता. 

१)  मरा िाडा प्रदेश             - ८% 
२) विदभालतील नागपूर प्रदेश  - ३५% 
३) विदभालतील अमरािती  प्रदेश  - ३२% 
४) नासशक प्रदेश - ३०% 
५) पुऱे (पजश्चम महाराषर) प्रदेश - ३६% 
६) कोंकऱ प्रदेश - ६६% 
 राज्यातील एकूऱ - ३१% 

 

(३) राज्यात उद्् ािलेल्या पाऱी ी्ंचाा सींदभालत पढुीलप्रमाऱे उपाययोेना करण्यात 
आल्या/येत आहेत. 

१) महसूल ि िन विभागाच्या ददनाींक ०७.०९.२०१५ च्या शासन 
तनऱलयानुसार ी्ंचाा काळामध्ये राज्यातील धरऱाींमधील पाऱीसा ा 
वपण्याच्या प्रयोेनाथल गरेेनुसार राखीि  ेिण्याचे अधधकार 
जेल्हाधधकारी याींना देण्यात आले असून त्यानुसार त्याींनी वपण्यासा त 
आिश्यकतेनसुार पाऱी आरक्षक्षत केले आहे. तसेच त्याअनरु्ींगाने 
राज्यातील सिल जेल्हाधधकायायाींनी सींभायाय पाऱी ी्ंचाा कृती आराखड े
तीन भागात तयार केले आहेत.  
  अ) ऑक््ोबर, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५  
  ब) ेानेिारी, २०१६ ते माचल, २०१६  
  क) एवप्रल, २०१६ ते ेनू, २०१६  

     या ी्ंचाा कृती आराखडयात सूचविण्यात आलेल्या उपाययोेना 
आिश्यकतेनसुार घेण्यात येत आहेत. 

२) तीव्र दाहकता ेाऱित असलेल्या मरा िाडयाकरीता सन २०१५-१६ मध्ये 
गोदािरी खोयायातील उध्िल भागातील धरऱसमुहाींमधनू ेायकिाडी 
धरऱासा त १०.४० ्ीएमसी पाऱी गोदािरी नदीत सोडण्यात आले ि 
त्यापैकी ेायकिाडी धरऱात ६.६३ ्ीएमसी पाऱी उपलब्ध झाले. 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 
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राज्य रक्त सांक्रमि पररषदेच्याितीने रक्तपेढ्याांना िमी पैसे ममळाल्याबाबत 

(३६) *  १८१७४   श्री.अननल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कें द्र सरकारच्या अखत्याररत असलेल्या नॅशनल एडस ् कन्रोल 
ऑगलनायझेशन तरे्फ प्रतत स्िेजच्छक रक्तदात्यासा त राज्य रक्त सींक्रमऱ 
पररर्देला ५८.३४ रुपये समळत असताना, राज्य रक्त सींक्रमऱ पररर्देच्या ितीने 
रक्तपेढ्याींना केिळ दात्यामागे ४० रुपये देण्यात येत असल्याचे ददनाींक ६ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     नॅशनल एडस कीं रोल ऑगलनायझेशन तरे्फ प्रतत स्िेजच्छक रक्त दात्यासा त 
अल्पोपहार रक्कम रु. २५/- ि रक्तदाता प्रमाऱपत्र, बॅेेस, वपन्स इत्यादीसा त 
रु.१५/- असे एकूऱ रु. ४०/- प्रत्येक रक्तदात्यामागे अनुदान देते. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

नघिली ते तारापूर (ता.जज.पालघर) या रस्त्याचे  
डाांबरीिरि ि मजबतुीिरि िरण्याबाबत 

(३७) *  १८१८८   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तघिली ते तारापूर (खारेबाि ते सोमिींशी क्षबत्रय सभागहृापयतं) 
(ता.जे.पालघर) या २.०० कक.मी. रस्त्याची १०-१५ िर्ांपासून दरूिस्था झाली 
असून िाहतकुीस अडथळा येत असल्याचे माहे रे्फब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे डाींबरीकरऱ ि मेबुतीकरऱ याहािे म्हऱनू 
ग्रामस्थाींनी मा. पालकमींत्री, पालघर, मा. मींत्री, ग्राम विकास, प्रधान सधचि, ग्राम 
विकास विभाग, मींत्रालय, मुींबा आझऱ कायलकारी असभयींता, जेल्हा पररर्द, 
सािले तनक बाींधकाम, पालघर याींना माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनिेदन 
ददले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय ि चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) प्रश्नाींककत रस्ता सद्यजस्थतीत िाहतुकीस सुजस्थतीत 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रश्नाींककत पालघर तालुक्यातील तारापूर काींबोड,े तघिली हा रस्ता 
इतर जेल्हा मागल क्र. ४२ असून त्याची एकूऱ लाींबी ३.३०० कक. मी. आहे ०/०० 
ते ०/१५० कक.मी. रस्ता काँकक्रीं ्ीकरऱाचा असून उिलरीत ३.१५ कक.मी. डाींबरी 
पषृ भागाचा आहे. प्रश्नाींककत रस्त्याच्या १/१५० ते १/६१२  ि २/३८५ ते २/८२० 
कक.मी. लाींबीतील रस्ता मेबुतीकरऱ ि डाींबरीकरऱाची कामे मींेूर आहेत. ७७३ 
मी्र खराब लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम जेल्हा पररर्देला विविध 
योेनाींमधून प्राप्त तनधी ि तनकर्ानुसार प्रस्तावित करण्याचे जेल्हा पररर्देचे 
तनयोेन आहे. 

----------------- 
राज्यातील हतनूर प्रिल्पातून पािीपुरिठा िेलेल्या  
बबगर मसांचन प्रिल्पाांची थिबािी राहहल्याबाबत 

(३८) *  १८१९४   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ेळगाि ि विदभालला िरदान  रलेल्या हतनूर प्रकल्पातनू 
दीपनगर िीे प्रकल्प, मध्य रेल्िे, महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळ    
इ. बबगर ससींचन प्रकल्पाींना आरक्षक्षत कोटयानुसार िर्लभर पाऱी पुरि ा केला 
ेातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सिल प्रकल्पाींकड े सन २०१५ अखेर सुमारे १०४ को्ी रु.ची 
थकबाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर सींस्थाींकडील थकबाकी मुख्यत: ही दींडऱीय अथिा दरातील तर्फाितीची 
असून सदर सींस्था दींडऱीय आकारऱी मार्फी करण्याबाबत िारींिार मागऱी करीत 
असतात. सदर प्रस्ताि शासन स्तरािर कायलिाहीत आहे. सदर सींस्थेमार्फल त 
तनयसमत पाऱीपट्टी करण्यात येते. प्रलींबबत थकबाकीच्या रक्कमेमध्ये प्रामुख्याने 
करारनामा नसल्यामुळे पोकळ आकारण्याची रक्कम, दींडाची रक्कम याींचा 
अींतभालि असून त्याबाबतचा िाद तनमालऱ झाल्याने त्या प्रलींबबत आहेत. याबाबत 
छाननी प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िोथळज (जज.हहांगोली) येथील रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(३९) *  १८४२०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादवन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोथळे (जे.दहींगोली) येथील रस्त्याची दरुिस्था झाली असल्याने 
गािकयायाींना ये-ेा करण्यास अडचऱीींना सामोरे ेािे लागत असून या रस्त्याची 
पुऱलपऱे दरुुस्ती याहािी अशी येथील ग्रामस्थाींची मागऱी असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. ग्रामस्थाींची रस्ता दरुुस्तीबाबत मागऱी आहे. 
(२) ि (३) कोथळे येथे मुख्य रस्त्यािरुन ेाण्याकरीता दोन मागल असून 
त्यापैकी ग्रामा-४० हा जेल्हा मुख्यालयासा त ेिळचा मागल असून त्याची 
गािापयतं ेाण्यासा त एकूऱ लाींबी ३.०० कक.मी. एिढी आहे. सदर रस्ता खडीचा 
असून िाहतकू योग्य आहे. परींतु सदर रस्त्यािर कयाध ूनदीिर निीन मोठ्या 
पूलाचे बाींधकाम सािले तनक बाींधकाम विभागामार्फल त सुरु असल्याने िाहतकू बींद आहे. 
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    कोथळे गािाकरीता ग्रा.मा. ४० चा भाग दसुरा पयालयी मागल असून तो 
गािापासून ते जेल्हा मुख्यालयापयतं डाींबरी असून सुजस्थतीत आहे. 
    सन २०१३-१४ मध्ये ग्रा.मा. ४० िर २.०० लक्ष रकमेचे काम करण्यात आले 
आहे. तनधीच्या उपलब्धतेनुसार रस्ते दरुुस्तीची कामे जेल्हा पररर्देमार्फल त हाती 
घेण्याचे जेल्हा पररर्देचे तनयोेन आहे. 

----------------- 
मौदा (जज.नागपूर) तालुक्यातील १२० बांधाऱयात पािीसाठा िरण् याबाबत 

(४०) *  १८६७७   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौदा (जे.नागपूर) तालुक्यात लाखो रुपये खचल करुन १२० बींधारे बाींधण्यात 
आले आहेत तथावप त्यात पाऱीसा ा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर बींधायायात पाऱी 
सा ा करण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     लघु ससींचन (ेलसींधारऱ) मींडळ, नागपूर कायाललयाींतगलत असलेल्या दोन्ही 
विभागाींनी मौदा तालुक्यात ३१ कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे ि ८६ सा िऱ बींधारे 
अशी एकूऱ ११७ बींधारे बाींधलेली आहेत. त्याींचा विभागिार तपसशल पढुीलप्रमाऱे, 
     िायविारी अमभयांता, लघु मसांचन (जलसांधारि) विभाग, नागपूर याींचे 
कायलक्षेत्रातील मौदा तालुक्यात एकूऱ ६ कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे ि ११ सा िऱ 
बींधारे बींधायायात र्फळ्या ्ाकून पाऱीसा ा केला आहे. ३ कोल्हापूरी पध्दतीच्या 
बींधायायाींना र्फळ्या नाहीत. परींतु बींधायायाच्या बुडीत क्षते्रात खोदलेल्या डोहात 
पाऱीसा ा झालेला आहे. २ सा िऱ बींधायायाींची दरुुस्ती आिश्यक आहे. आिश्यक 
र्फळ्याींकरीता ि बींधायायाींच्या आिश्यक दरुुस्तीकरीता तनधीचे उपलब्धतेनुसार 
र्फळ्याींचा पुरि ा ि दरुुस्तीचे काम करण्यात येाल. 
     िायविारी अमभयांता, लघु मसांचन (जजल्हा पररषद) विभाग, नागपूर याींचे 
कायलक्षेत्रातील मौदा तालुक्यात एकूऱ २५ कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे ि ७५ 
सा िऱ बींधारे बाींधण्यात आली आहेत. यापैकी १८ कोल्हापुरी पध्दतीचे बींधारे ि 
३५ सा िऱ बींधारे सुजस्थतीत असून त्यात पाऱीसा ा झालेला आहे. 
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(२) सदर कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधायायाींची ि सा िऱ बींधायायाींची तनयसमत 
पाहऱी करण्यात येते. 
(३) नादरुुस्त असलेल्या बींधायायाचे दरुुस्तीची कामे ेलयुक्त सशिार अींतगलत 
तसेच शासन तनधी अींतगलत करण्याबाबत तनधी उपल्बधतेनुसार करऱेचे तनयोेन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईत जिाती अभािी होिारे नुिसान टाळण्यासाठी निीन िर लािण्याबाबत 

(४१) *  १८६९१   श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबात ेकाती अभािी होऱारे नुकसान ्ाळण्यासा त शासनाने निीन कर 
लािण्याचा तनऱलय माहे रे्फब्रिुारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान दसुयाया सप्ताहात 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे सिलसाधारऱ स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, तसेच सिलसामान्य ेनता कराच्या भाराने भरडून ेाऊ नये 
म्हऱनू शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 

----------------- 
मराठिाडा विभागातील बीड जजल्हा पररषदेच्या मशक्षिाांच्या  

आतांरजजल्हा बदली प्रिरिाांबाबत 

(४२) *  १८७४२   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरा िाडा विभागातील बीड जेल्हा पररर्देच्या सशक्षकाींच्या आतींरजेल्हा 
बदली प्रकरऱामध्ये तत्कालीन मुख्य कायलकारी अधधकायायाींची शासनाने चौकशी 
करुन कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(२) तसेच उपरोक्त प्रकरऱामध्ये सुमारे अडीचशे कायमस्िरुपी सशक्षकाींचे िेतन 
बींद करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सशक्षकाींचे िेतन सुरु करण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) बीड जेल्हा पररर्देच्या सशक्षकाींच्या आींतर जेल्हा 
बदली प्रकरऱामध्ये ि इतर काही प्रकरऱामध्ये अतनयसमतता केल्यामुळे 
शासनाच्या ददनाींक १२.३.२०१५ च्या आदेशान्िये तत्कालीन मुख्य कायलकारी 
अधधकारी याींना तनलींबबत करण्यात आले होते त्याींच्यािर ददनाींक ३१-७-२०१५ च्या 
शासनाच्या ज्ापनान्िये दोर्ारोपपत्र बेािनू विभागीय चौकशी सुरु आहे. 
(२) होय, ददनाींक ३०.९.२०१४ च्या विद्याथी सींख्येिर आधारीत सींच मान्यता 
प्राप्त न झाल्याने सशक्षक अततररक्त झाल्याने त्याींचे िेतन अदा करण्यात आले 
नयाहते. 
(३) ि (४) सन २०१४-२०१५ ची सींच मान्यता माहे नोयाहेंबर, २०१५ मध्ये प्राप्त 
झालेली आहे. त्यानुसार सींबींधधताींचे माहे नोयाहेंबर, २०१५ पासून तनयसमत िेतन 
अदा करण्यात येत आहे. 

----------------- 
खटाि-माि (जज.सातारा) या तालुक्याांना उरमोडी  
पािी योजनेचे पािी पुिव क्षमतेने येण्याबाबत 

(४३) *  १८८०४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ख्ाि-माऱ (जे.सातारा) या तालुक्याींना िरदान  रऱायाया उरमोडी पाऱी 
योेनेचे पाऱी पुऱल क्षमतेने येण्याबाबत तनयोेन करण्यासा त या योेनेच्या 
सातही पींपाची चाचऱी त्िरीत करािी अशी सूचना लोकप्रतततनधीींनी ददहिडी 
विश्रामगहृात करमोडी विभागाच्या अधधकायायासोबत बै कीत केली असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सूचनेिर शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) पींपाींची चाचऱी घेण्यासा त िाढीि विद्यतु पुरि ा होण्यासा त महावितरऱकड े
आिश्यक कायलिाही करण्यात येत आहे. तनधीच्या उपलब्धतेनुसार विद्यतु ि 
याींबत्रक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील १० जजल््याांसाठी बेटी बचाओ उपक्रमाची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 

(४४) *  १८८७७   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींचा कमी ेन्मदर असलेल्या १० जेल््याींसा त बे्ी बचाओ 
उपक्रम राबविण्याचे घोवर्त करण्यात आले होते परींत ुशासनाकडून कमी तनधी 
प्राप्त झाल्याने या योेनेची अींमलबेािऱी योग्यररतीने झाली नसल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ि (२) बे्ी बचाओ-बे्ी पढाओ योेनेसा त 
महाराषरातील कोल्हापूर, साींगली, अहमदनगर, ेळगाींि, बीड, औरींगाबाद, 
उस्मानाबाद, ेालना, बुलढाऱा आझऱ िासशम या १० जेल््याींची तनिड करण्यात 
आली आहे. सदर योेनेसा त कें द्र शासनाकडून सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या 
दोन िर्ालसा त एकूऱ रु.२,४०,७३,०००/- एिढा तनधी प्राप्त झाला असून दहिाळी 
अधधिेशन २०१५ मध्ये सदर तनधी पुरिऱी मागऱीद्िारे अथलसींकजल्पत करण्यात 
आला आहे. माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये सींबींधधत जेल््याींना रुपये २,४०,७३,०००/- 
एिढा तनधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
     तसेच सदर योेनेसा त रुपये १,६०,७८,०००/- एिढा तनधी माहे नोयाहेंबर, 
२०१५ मध्ये कें द्र शासनाकडून प्राप्त झाला होता. याबाबतची पुरिऱी मागऱी माहे 
माचल, २०१६ च्या अधधिेशनात मीें ूर झाली असून त्यानुसार पढुील कायलिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात विविध अस्थापनेिर ननयुक्त झालेल्या ि सेिािाळात मतृ्यूमुखी 
पडलेल्या िमवचाऱयाांच्या िारसाांना ननितृ्ती िेतनाचे लाभ ममळण्याबाबत 

(४५) *  १८९२६   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ेूनी सेिातनितृ्ती योेना १९८२ नुसार राज्यात ददनाींक १ नोयाहेंबर, २००५ 
नींतर शासनाच्या विविध अस्थापनेिर तनयुक्त झालेल्या ि सेिाकाळात मतृ्यूमुखी 
पडलेल्या कमलचायायाींच्या िारसाींना तनितृ्ती िेतनाचे लाभ समळण्याविर्यी अनेक 
िर्ालपासून मागऱी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उत्तरप्रदेश ि राज्यस्थान इ .राज्याींमध्ये सदर योेनेंतगलत ददनाींक   
१ नोयाहेंबर, २००५ नींतर सेिेत कायलरत यायजक्तींचा मतृ्य ू झाल्यास त्याींच्या 
िारसाींना तनितृ्ती िेतन देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कमलचायायाींच्या िारसाींना तनितृी िेतन देण्यासा त 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. अशा प्रकारची एक मागऱी आपले 
सरकार पो ल्ल िर नोयाहेंबर, २०१५ मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. तथावप, सदर यायिस्था अींतररम असून तनितृ्तीिेतन तनधी 
वितनयामक ि विकास प्राधधकरऱ याींनी अींततम आदेश तनगलसमत केल्यानींतर सदर 
आदेश सींपुष्ात येऱार असल्याचे याबाबत उत्तर प्रदेश ि राज्यस्थान शासनाने 
तनगलसमत केलेल्या शासन तनऱलयािरून आढळून येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. कारऱ प्रत्येक राज्याच्या सेिाशती, कमलचायायाींना देण्यात 
येऱारे सेिाविर्यक लाभ सिलसाधारऱपऱे सभन्न असतात ि सिल राज्याींनी त्याींच्या 
कमलचायायाींना द्याियाच्या लाभाींमध्ये एकसूत्रता असािी असे राज्याींिर बधींनकारक 
नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेश ि राज्यस्थान शासनामार्फल त देण्यात येत असलेल्या 
लाभाींप्रमाऱे राज्य शासनाने कायलिाही करऱे बींधनकारक नाही. 
        तथावप, सद्य:जस्थतीत राषरीय तनितृ्तीिेतन योेनेच्या 
अींमलबेािऱीच्या प्रयोेनाथल राज्य शासन कें द्र शासनास सामील झाले 
असल्यामुळे कें द्र शासनाने विहीत केलेल्या कायलपध्दतीनसुार या योेनेचे लाभ 
देऱे राज् य शासनास बींधनकारक आहे. तनितृ्तीिेतन तनधी वितनयामक ि विकास 
प्राधधकरऱ याींनी ददनाींक ११.५.२०१५ अन्िये तनगलसमत केलेल्या अधधसूचनेनुसार 
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शासकीय कमलचायायाींचा सेिेत असताना मतृ्यू झाल्यास अशा कमलचायायाच्या राषरीय 
तनितृ्तीिेतन  योेनेच्या खात्यामध्ये ेमा असलेल्या रकमेपैकी ८०% रक्कम ही 
िावर्लकीमध्ये गुींतविऱे अतनिायल असून उिलररत रक्कम त्याच्या िारसाींना एकरकमी 
प्रदान करण्यात येाल. सदर िावर्लकीमधनू मतृ कमलचायायाींच्या कुीं ्ूींबास दरमहा 
 राविक  ोक रकमेचे प्रदान करण्यात येऱार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील िां त्राटी ग्रामसेििाांचा ३ िषावचा सेिा िालािधी १२ िषव 

िालबद्ध पदोन्द्नतीसाठी ग्रा्य धरण्याबाबत 

(४६) *  १८९५५   श्री.दत्तात्रय सािांत :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कीं त्रा्ी ग्रामसेिकाींचा ३ िर्ालचा सेिा कालािधी १२ िर्ल कालबद्ध 
पदोन्नतीसा त ग्रा्य धरण्याबाबत महाराषर राज्य ग्रामसेिक युतनयन या 
सींघ्नेने सधचि, ग्रामविकास विभाग याींना तनिेदने देऊन मागऱी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ि (३) याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

----------------- 
मौजे पुनस (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील सािांतिाडी-माटलिाडी-िुां भारिाडी 

या रस्त्याचे खडीिरि ि डाांबरीिरि िरण्याबाबत 

(४७) *  १८९७३   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.नागो गािार :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौेे पनुस (ता.लाींेा, जे.रत्नाधगरी) येथील सािींतिाडी-मा्लिाडी-कुीं भारिाडी 
या रस्त्याची दरुिस्था झाल्याने दरुुस्तीबाबत ग्रामस्थाींनी ग्रामपींचायत कायाललयात 
माहे मे, २०१२ मध्ये िा दरम्यान तनिेदन देिनू ही सदर रस्त्याचे काम 
अपूऱालिस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रस्ता माेी सरपींचाच्या ेसमनीतून ेात असल्याने त्याींचा 
होऱारा विरोध, माेी जेल्हा सभापती ि ग्रामपींचायत कायाललयाने या कामाबाबत 
दाखविलेली उदाससनता तसेच दसुयाया रस्त्याच्या कामाींना प्राधान्य ददल्याने उक्त 
रस्त्याचे काम प्रलींबबत रादहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या मोरीचे कच्चे काम झाले असून येऱायाया पािसाळ्याचा 
विचार करता सदर रस्त्याचे काम पूऱल करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) तनिेदन प्राप्त आहे. 
(२) नाही. प्रश्नाककीं त रस्ता पूनम सािींतिाडी धाडिेिाडी रस्ता ग्रामीऱ मागल क्र. 
१४० देालचा आहे. सदर रस्त्याची प्रत्यक्ष लाींबी १.७४० कक. मी. आहे. रस्त्याच्या 
अस्तीत्िातील लाींबीपकैी ०/०० ते ०/७३० कक.मी. पयलतचे डाींबरीकरऱ सन २०१३-
१४ मध्ये करण्यात आले आहे. सन २०१३-१४ च्या अततिषृ्ी अनुदानातनू कक.मी. 
०/७३० ते ०/९८० ि १/१०० ते१/६०० पयलतच्या लाींबीचे मेबूतीकरऱाचे ि 
डाींबरीकरऱाचे काम प्रत्यक्षात रे्फब्रुिारी २०१५ मध्ये सुरू केले असता तेथील 
ग्रामस्थ याींनी रस्त्याच्या ेागेसींदभालत हरकत घेतली. ेागेबाबत सहमती 
समळविऱेबाबत जे.प.सदस्य ि ग्रामपींचायतीचे सदस्य याींचेमार्फल त प्रयत्न करूनही 
सींबींधीत ग्रामस्थ याींची हरकत कायम रादहल्याने ०/७३० ते ०/९८० ि १/१०० ते 
१/६०० कक.मी. लाींबी ऐिेी ०/७३० ते ०/८८१ ि १/१०० ते १/७१८ पयलतचे 
मेबतुीकरऱ ि डाींबरीकरऱाचे काम पूऱल करण्यात आले. 
(३) ि (४) प्रश्नाककीं त रस्त्याला ेागेची हरकत आल्याने धाडिेिाडी कुीं भारिाडीतनू 
ेोडण्याचे द्ष्ीने धाडिेिाडीतील ग्रामस्थाींमार्फल त कक.मी. १/०९० या नाल्याचे 
द काऱी ६०० सम.यायासाचे ५ मी.लाींबीचे दोन राींगा आर.सी.सी. पााप बसविण्यात 
आले आहेत. मोरीचे बाींधकाम करण्यात आलेले नाही. सींबींधीत ग्रामस्थ याींच्याशी 
िा्ाघा्ीने ेमीन समळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ेागा उपलब्ध झाल्यानींतर 
अथलसींकल्पात/रस्ते विशेर् दरुूस्ती कायलक्रमातून पूरेसा तनधी उपलब्धतेनुसार सदर 
रस्त्याचे काम ्प्या ्प्याने प्रस्तावित करण्याचे जेल्हा पररर्देचे तनयोेन आहे. 

 
----------------- 
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चेंबूर ि मानखदुव (मुांबई) येथील बालगहृाांना देण्यात आलेला  
गहू िचऱयात रे्िल्याबाबत 

(४८) *  १९१००   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबातील चेंबूर येथील धचल्रने्स होम, मानखदुलमधील निीन बालगहृ या 
सींस्थाींना देण्यात आलेला गहू मोठ्या प्रमाऱािर कचयायात रे्फकण्यात आल्याची 
बाब तनदशलनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकर्ल काय आहेत ि त्याअनरु्ींगाने सींबींधधत अधधकारी 
ि सींस्थाींिर शासनाने कोऱती कारिाा केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, 
     सदरचा गहू कचयायात रे्फकण्यात आला नसून तनषकाससत करण्यात आला 
होता. कारऱ सन २०१३ मध्ये इस्कॉन या सींस्थेतरे्फ सदर बालगहृाींना एकिेळचे 
ेेिऱ पुरविण्यात आल्याने सींस्थेमधील गयाहाचा िापर कमी प्रमाऱात होऊन तो 
सशल्लक रादहला. कालाींतराने सदर गयाहामध्ये ककड ि की्क तनमालऱ झाल्याने 
सदर गहू तपासऱीसा त प्रयोगशाळेत पा विण्यात आला असता तो खाण्यायोग्य 
नसल्याचा अहिाल प्रयोगशाळेने ददल्याने सदर गहू तनषकाससत करण्यात आला. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
 ननजामपूर (ता.साक्री, जज.धळेु) येथील निट्या बांधाऱयाची उांची िाढविण्याबाबत 

(४९) *  १६१२६   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तनेामपूर (ता.साक्री, जे.धुळे) येथील नकटया बींधायायाची उींची िाढविण्याचे 
काम बयायाच ददिसापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर काम ककती ददिसात पुऱल करण्यात येऱार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    मौेे तनेामपूर, ता.साक्री येथील नकटया पाझर तलािाचे काम सन १९८१-
८२ मध्ये जेल्हा पररर्द धळेु मार्फल त पूऱल झाले आहे. सदर तलािात पाऱी सा ा 
होत असतो. सुमारे २६ हेक््र क्षेत्रास ससींचनाचा लाभ होत आहे. स्थातनक 
पातळीिर सदर तलािाची उींची िाढिनू क्षमता िाढविऱेची मागऱी होत असली 
तरी तलािाची उींची िाढविऱे ताींबत्रक ि आधथलकदृषटया योग्य नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
उल् हासनगरमधील शाांतीसदन महहला सुधारगहृातील गैरप्रिाराबाबत 

(५०) *  १५७२४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल 
भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मदहला ि बालकल् याऱ विभागाच् या उल् हासनगरमधील शाींतीसदन मदहला 
सुधारगहृातील २३ िर्ीय ब्र्मदेशी मदहला गरोदर असल् याचे िदै्यकीय तपासऱीत 
ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोेी िा त् या सुमारास तनदशलनास आल् यानींतर 
मींत्रालयीन ि विभागीय स् तरािर करण् यात आलेल् या उच् च स् तरीय चौकशीनींतर 
दहल लाान  ाण् यात नींदा घोडरेाि ि ततला सहकायल करऱा-याींविरोधात ६ 
मदहन् यानींतर गुन् हा दाखल करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरऱी चौकशी पूऱल झाल् यानींतर सुधारगहृाच् या अधधक्षीका नींदा 
घोडरेाि याींचेविरुध् द गुन् हा दाखल करण् यास ६ मदहन् याींचा कालािधी 
लागण् याची कारऱे काय आहेत, 
(३) असल्यास, नींदा घोडरेाि याींचेिर यापूिी अनेक िेळा तनलींबनाची कारिाा 
करण् यात येऊन मदहला ि बालविकास कल् याऱ विभागाच् या मींत्री महोदयाींनी नींदा 
घोडरेाि याींना तात् काळ तनलींबबत करुन गुन् हा दाखल करण् याची सशर्फारस करुनही 
सींबींधधताविरुध् द कारिाा करण् यास हेतुतव विलींब करऱा-या अधधका-याींविरुध् द 
शासनाने कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, मींत्रालयीन ि विभागीय स् तरािर करण् यात आलेल् या चौकशीमध् ये 
शाींती सदन या शासकीय मदहला सुधारगहृातील अन् य ककती कमलचारी ि 
अधधकारी चौकशीत दोर्ी आढळले त् याींचेविरुध् द तसेच त् याींना सहकायल करऱा-या 
सींबींधधत सिल शासकीय अधधकारी ि खाेगी या यक् तीींविरुध् द शासनाने कोऱती 
कारिाा केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) आयुक्त, मदहला ि बाल विकास आयकु्तालय, पुऱे याींनी ददनाींक १७.७.२०१५ 
रोेीच्या पत्रान्िये ददलेल्या तनदेशानुसार जेल्हा मदहला ि बाल विकास 
अधधकारी,  ाऱे याींनी ददनाींक १९/७/२०१५ रोेी िररष  पोलीस तनररक्षक, 
दहललाान, पोलीस  ाऱे, जे. ाऱे याींची भे् घेऊन ददनाींक २०.७.२०१५ रोेी 
सविस्तर तक्रार ददली होती. जेल्हा मदहला ि बाल विकास अधधकारी, कायाललय, 
 ाऱे याींनी पोलीस आयकु्त,  ाऱे शहर याींनाही ददनाींक २३.७.२०१५ रोेी गुन्हा 
दाखल करुन घेऱेबाबत सींबींधधताींना आदेश देऱेबाबत विनींती केली होती. 
     तद्नींतर जेल्हा मदहला ि बाल विकास अधधकारी,  ाऱे कायाललयाने 
ददनाींक १४/८/२०१५ ि ददनाींक १५/१०/२०१५ रोेीच्या पत्रान्िये गुन्हा दाखल करुन 
घेऱेबाबत पोलीस स््ेशनला पत्र ददले होते. तसेच प्रत्यक्ष ेाऊन विचारऱा केली 
होती. 
     सदर पोलीस  ाण्याचे सहायक पोलीस तनररक्षक याींनी गुन्हा दाखल करुन 
घेण्यासा त ददनाींक ६/१२/२०१५ ि ददनाींक ७/१२/२०१५ रोेी पोलीस स््ेशनला 
उपजस्थत राहऱेबाबत दरूध्िनीिरुन कळविले. त्यानुसार जेल्हा मदहला ि बाल 
विकास अधधकारी,  ाऱे याींनी ददनाींक ७/१२/२०१५ ि ददनाींक ८/१२/२०१५ रोेी 
पोलीस स््ेशनमध्ये ेािनू गुन्हा दाखल केला असून त्याचा गु.र.नीं.I ३६९/१२ 
ददनाींक ८/१२/२०१५ असा आहे. 
(३) श्रीमती नींदा घोडरेाि याींना शासन तनऱलय ददनाींक १७/७/२०१५ अन्िये 
तनलींबबत करण्यात आलेले आहे. गुन्हा दाखल करण्यासा त िेळोिेळी जेल्हा 
मदहला ि बाल विकास अधधकारी,  ाऱे याींनी िरीलप्रमाऱे पत्र यायिहाराद्िारे ि 
पा पुरािा करुन गुन्हा दाखल करण्याबाबतची कायलिाही केली आहे. 
     गुन्हा दाखल करण्यास विलींब झालेला नसल्याने कारिााचा प्रश्न उद्् ाित 
नाही. 
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(४) विभागीय स्तरािर करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये शाींतीसदन या शासकीय 
मदहला सुधारगहृातील अन्य कमलचारी ि अधधकारी चौकशीत दोर्ी असल्याचे 
तनदशलनास आले नाही. त्यामुळे कारिाा करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील ननलांबबत शासिीय अधधिारी ि िमवचाऱयाांविरुध्द 

सुरु असलेली चौिशी िेळेत पूिव िरण्याबाबत 
(५१) *  १५९९८   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय वित् त 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लाचखोरी, गैरयायिहार आझऱ कामातील चकुाींमुळे तनलींबबत शासकीय 
अधधकारी ि कमलचायायाींना तनलींबन काळात ५० ते ७५ ्क्क्याींपयतं िेतन देण्यात 
येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनलींबन काळातील िेतनात २५ ्क्के कपात करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारऱे काय आहेत, 
(४) असल्यास, तनलींबबत अधधकारी ि कमलचायायाींची सुरु असलेली चौकशी िेळेत 
पूऱल केल्यास त्याींना तनलींबन कालािधीतील िेतन देण्याची पररजस्थती उद्भिऱार 
नाही म्हऱनू ही चौकशी िेळेत पूऱल करण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) तनलींबबत शासकीय कमलचायायास ५०% िेतन तनिालह 
भत्ता म्हऱनू देण्याची ि तीन मदहन्यानींतर तनलींबनाचा कालािधी िाढण्यात 
शासकीय कम्रचारी ेबाबदार नसेल तर तनिालह भत्याच्या ेास्तीत ेास्त ५०% 
च्या मयालदेपयतं तनिालह भत्ता िाढविण्याची तर तनलींबनाचा कालािधी लाींबण्यास 
शासकीय कमलचारी ेबाबदार असेल तर तनिालह भत्याच्या ेास्तीत ेास्त ५०% 
इतक्या मयालदेपयतं तनिालह भत्ता कमी करण्याची तनयसमत तरतदू आहे. 
(२) ि (३) काही विसशष् गींभीर गुन््याींमध्ये ककीं िा लाचलूचपत प्रकरऱी तनलींबन 
काळातील तनिालहभत्ता ५० ्क्क्याींपयतं िाढविण्याऐिेी २०% ने िाढविण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
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(४) सामान्य प्रशासन विभागाने पररपत्रकाअन्िये तनलींबनाखाली असलेल्या 
शासकीय सेिकाींच्या प्रलींबबत विभागीय चौकशा प्राथम्याने पूऱल करण्याच्या सूचना 
सिल सशस्तभींगाविर्यक प्राधधकायायाींना ददल्या आहेत तसेच तनलींबन प्रकरऱाचा 
आढाि घेण्याच्या सूचनाही ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे पाटपन्द्हाळे (िोंडिाडी) (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील  

रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(५२) *  १८१९८   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौेे पा्पन्हाळे (ता.गुहागर, जे.रत्नाधगरी) येथील िाकी-वप ींपळि् 
(ग्रा.मा.१२) ि गऱेशिाडी-कोंडिाडी (ग्रा.मा.३९) या रस्त्याींच्या दरुुस्तीचे काम 
जेल्हापररर्देच्या विविध योेनाींमधनू प्राप्त होऱायाया तनधी ि तनकर्ाच्या 
अधधनतेने ि प्राधान्याने हाती घेण्याचे जेल्हापररर्देचे तनयोेन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुुस्तीच्या कामाींबाबत कोऱते तनयोेन करण्यात 
आले आहे, 
(३) असल्यास, सदर तनयोेनानुसार नादरुुस्त रस्ते दरुुस्त करण्यासा त लागऱारा 
सींपूऱल तनधी मीें ूर करुन सन २०१६ च्या पािसाळ्यापूिी रस्ते दरुुस्त करण्यासा त 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३) ि (४) सींपूऱल राज्यामध्ये जेल्हा पररर्दाींच्या अखत्याररतील ग्रामीऱ 
मागल ि इतर जेल्हा मागल रस्त्याींची एकूऱ लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. इतकी 
असून सदर रस्त्याींच्या दरुूस्तीसा त शासनाकड ेउपलब्ध असलेल्या तनधीचे िा्प 
रस्त्याींच्या लाींबीच्या प्रमाऱात करण्यात येते. त्यानुसार रत्नाधगरी जेल्हा पररर्दे 
अींतगलत ग्रामीऱ मागल ि इतर जेल्हा मागल रस्त्याींची एकूऱ लाींबी ८०८५.३५ 
कक.मी. इतकी आहे. रस्ते ि पूल, दरुुस्ती ि परीरक्षऱ या कायलक्रमा अींतगलत सन 
२०१२-१३, २०१३-१४ ि २०१४-१५ या आधथलक िर्ालसा त रत्नाधगरी जेल्हा पररर्देस 
एकूऱ रु.७६३.८२ लक्ष, तेरायाया वित्त आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३, २०१३-१४ ि 



52 

२०१४-१५ मध्ये एकूऱ रु.७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायलक्रमासा त रत्नाधगरी 
जेल्हा पररर्देला रु.१७००.६३ लक्ष असा एकूऱ रु.६१९८.०३ लक्ष इतका तनधी 
उपलब्ध  करुन देण्यात आलेला आहे. 
     सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योेनेनुसार पा्पन्हाळे िाकी वपींपळि् 
रस्ता ग्रामीऱ मागल क्र.१२ देालचा असून त्याची एकूऱ लाींबी ९.४०० कक.मी. 
इतकी आहे. त्याची एकूऱ लाींबी ९.४०० कक.मी. इतकी आहे. त्यापकैी ७.७५० 
कक.मी. पषृ  भाग डाींबरी आहे तर १.६०० कक.मी. पषृ भाग खडीचा आहे. 
     सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योेनेनुसार पा्पन्हाळे गऱेशिाडी कोंडिाडी 
रस्ता ग्रामीऱ मागल क्र.३९ देालचा असून त्याची एकूऱ लाींबी ४.०० कक.मी. इतकी 
आहे. त्यापैकी ३.१५० कक.मी. पषृ भाग डाींबरी आहे तर ०.८५० कक.मी. पषृ भाग 
खडीचा आहे. 
    िरील दोनही रस्त्याींिर बारमाही एस.्ी. िाहतकु सुरू आहे. 
     रस्ते लाींबीच्या प्रमाऱात विभागास उपलब्ध होऱारा तनधी अत्यींत अल्प 
आहे. याउल् शासन स्तरािर प्राप्त होऱायाया मागण्या ेास्त आहेत. 
     सदर रस्त्याींच्या खराब लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम मा.आमदार, 
मा.खासदार याींनी स्थातनक विकास कायलक्रमाींतगलत तसेच जेल्हा िावर्लक 
योेनेमधून सुचविल्यास ि त्यास मीें ूरी प्राप्त झाल्यास जेल्हा पररर्देला 
सदरची कामे घेऱे शक्य होतील. 
 

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

िोििातील समुद्राला जािारे पािी रोखण्याबाबत 
 

(५३) *  १६७८६   श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकऱातील समुद्राला ेाऱारे पाऱी िेळेत रोखले नाही तर कोकऱचा 
मरा िाडा होण्यास िेळ लागऱार नाही असा इशारा मॅगसेस पुरस्कार विेेते 
ेलपुरूर् याींनी माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददल्याचे तनदशलनास 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकऱातील समुद्राला ेाऱारे पाऱी रोखण्याबाबत शासनाने काय 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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 श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     तथावप, “नदीसोबत लोकाींना, लोकचळिळीला ेोडा, त्यातनू नदीचे प्रदरु्ऱ 
रोखा, मतृ नदी पनुरुज्ेीिीत करा आझऱ त्याींना प्रादेसशक िादहन्या बनिा”, असे 
डॉ.रा ेेंद्र ससींग मॅगसेस पुरस्कार विेेते ेलपरुुर् याींनी माहे ेानेिारी, २०१६ 
मध्ये म्ह्ले आहे. 
(२) सद्य:जस्थतीत कोकऱातील राज्यस्तरीय पूऱल ि बाींधकामामधील एकूऱ २२१ 
प्रकल्पाद्िारे ४२५४.८६ द.ल.घ.मी. पाऱी अडविऱेच्या तनयोजेत असून ेून, 
२०१५ अखेर त्यापैकी ३०६०.६८ द.ल.घ.मी. पाऱी अडविऱे आले आहे. 
     महाराषर ेलसींपत्ती तनयमन प्राधधकरऱ २००५ मधील कलम १५ ि १६ 
मधील तरतदूीनुसार राज्याचा एकाजत्मक ेलसींपत्ती आराखडा तयार करण्याचे 
काम प्रगतीपथािर असून त्याअींतगलत कोकऱातील २६ खोयायाींचा ेलसींपत्ती 
आराखडा तयार करऱेचे काम प्रगतीपथािर आहे. 
     सदर आराखडयामध्ये या उपखोयायात ७५% विश्िासहलतेनुसार उपलब्ध 
होऱारी ेलतनषपती, खोयायातील सद्याचा ि भविषयातील ससींचन ि बबगरससींचन 
पाऱीिापर, सदर पाऱीिापर िेा करता सशल्लक राहऱारे पाऱी, सदर सशल्लक 
राहऱारे पाऱी कशा प्रकारे, कोऱत्या योेनेद्िारे ि कोऱकोऱत्या भागात 
िळविता येाल याबाबतची आकडिेारी तनजश्चत होाल ि त्या आराखडयास राज्य 
ेल पररर्देची मान्यता समळाल्यानींतर पाऱी अडविऱे/िळविऱेबाबतची कायलिाही 
तनयोजेत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
िेर (ता.दोडामागव, जज.मसांधदुगुव) येथे अनेिाांना 

मािड तापाची लागि झाल्याबाबत 

(५४) *  १८२७९   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि :  सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) केर (ता.दोडामागल, जे.ससींधुदगुल) गािामध्ये अनेकाींना माकड तापाची लागऱ 
झाल्याची बाब माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माकड तापाची लागऱ होऊ नये म्हऱनू शासनाने कोऱती 
उपाययोेना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) केर (दोडामागल) आझऱ पररसरातील क्यासनूर रॅ्फररस्् डडसीे (माकड ताप) 
या आेाराच्या उदे्रकाच्या प्रततबींध ि तनयींत्रऱासा त खालील उपाययोेना 
करण्यात आल्या आहेत. 
   १) दैनींददन ताप रुग्ऱ सिेक्षऱ. 
   २) कक्क तनयींत्रऱासा त आिश्यक प्रयत्न. 
   ३) तज् पथकाींची भे् ि मागलदशलन. 

 राज्य शीघ्र प्रततसाद पथकाची भे्. 
 सशमोगा (कनाल् क) पथकाची भे्. 
 राषरीय विर्ाऱ ूविज्ान सींस्था, पुऱे येथील पथकाची भे्. 

४) राषरीय विर्ाऱ ूविज्ान सींस्था, पुऱे येथे रोग तनदानाची मोर्फत यायिस्था. 
५) उपचार सुविधा. 
६) माकडताप ्ाळण्यासा त ेनतेचे आरोग्य सशक्षऱ 

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

परळी तालुक्यातील (जज.बीड) ग्रामपांचायत िमवचारी 
राहिीमान ि भत्त्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

(५५) *  १६१४९   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी तालुक्यातील (जे.बीड) ग्रामपींचायत कमलचारी राहऱीमान ि 
भत्त्यापासून िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमलचायायाींना १५ ऑगस्् आझऱ २६ ेानेिारीच्या तनसमत्ताने 
गऱिेश देऱे बींधनकारक असतानाही सरपींचाच्या धोरऱामुळे िींचीत राहािे लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागण्याींकररता विविध सींघ्नेने आींदोलने करुनही शासन 
त्याींच्या मागण्याींकड ेदलुलक्ष करत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िरील प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करऱार येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     राज्यातील सिल ग्रामपींचायत कमलचायायाींना कामगार आयकु्त याींनी तनजश्चत 
केलेल्या दराप्रमाऱे ग्रामतनधीतनू राहऱीमान भत्ता देण्याबाबत िेळोिेळी 
कळविण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
     ग्रामपींचायत कमलचायायाींना गऱिेश देण्याबाबत तरतूद नाही. परींत ु
ग्रामपींचायतीच्या आधथलक पररजस्थतीनसुार गऱिेश देण्यात येतो. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अिोट (जज.अिोला) येथील नागरी आरोग्य उपिें द्र बांद पडल्याबाबत 

(५६) *  १८२४३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अको् (जे.अकोला) राषरीय शहरी आरोग्य असभयानातींगलत (एनयएुचएम) 
सुरु करण्यात आलेले नागरी आरोग्य उपकें द्र दोन िेगिेगळया विभागामध्ये 
समन्िय नसल्याने तसेच इतर कारऱाींमुळे दोन्ही आरोग्य उपकें द्र बींद पडल्याचे 
माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही उपकें द्र बींद असल्यामुळे रुग्ऱाींची गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच उपरोक्त उपकें द्रात डॉक््राींसह कमलचा-याींची अनेक पदे ररक्त 
असल्याचे तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार शासनाने कोऱती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: हे खरे आहे. 
(४) पदाींची भरती करण्यासींदभालत आढािा घेण्यात आला आहे. 
(५) नगरपासलका स्तरािर मींेूर पदाींची भरती प्रकक्रया करण्यासा त 
राज्यस्तरािरुन मागलदशलक सूचना देण्यात आल्या असून याबाबत पा पुरािा चालू 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जलयकु्त मशिार अमभयानाांतगवत गेिराई तालुक्यातील (जज.बीड)  

अमतृा नदीचे पुनजीिन िरण्याबाबत 

(५७) *  १६०६७   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८३० ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ेलयुक्त सशिार असभयानाींतगलत नदी पनुेीिन करऱे सींदभालत शासनाने  
ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोेी िा त्यासुमारास शासन तनऱलय तनगलसमत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेिराा तालुक्यातील (जे.बीड) अमतृा नदीचे पुनेीिन 
करऱेसींदभालत सिेक्षऱ ि अींदाेपत्रक तयार करण्याचे तनदेश लघसुसींचन 
(ेलसींधारऱ) विभागाला देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सयाहेक्षऱ ि अींदाेपत्रकाचे काम पूऱल झाले आहे काय, पदहल्या 
्प्प्यात कोऱकोऱते काम सुरु होऱार आहे, 
(४) जेल्हा अधधक्षक कृर्ी अधधकारी, बीड याींचेमार्फल त कोऱत्या स्िरुपाचे काम 
करण्यात येऱार आहे, 
(५) असल्यास, प्रत्यक्ष कामाला केयाहा सुरुिात होऱार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) अमतृा नदीिर १२ ससमें् बींधायायाचे कामाचे सिेक्षऱ करुन अींदाेपत्रकास 
ताींबत्रक मान्यता/प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून कामाींची तनविदा प्रक्रीया अींततम 
्प्प्यात आहे. कायालरींभ आदेश देऊन कामे सुरु करण्यात येऱार आहेत. 
(४) कायलकारी असभयींता लघुससींचन (ेलसींधारऱ) विभाग, बीड याींचे मार्फल त ससमें् 
नाला बींधायायाची कामे घेण्यात येत आहेत. 
(५) ि (६) कायालरींभ आदेश ददल्यानींतर कामे सुरु करण्यात येऱार आहे. 
 

----------------- 
मुिबधीर शासिीय िमवचाऱयाांना िाहतूि भत्ता मांजूर िरण्याबाबत 

(५८) *  १६४३१   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुकबधीर शासकीय कमलचायायाींना िाहतूक भत्ता मींेूर करण्यासा त वित्त 
विभागाने ददनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोेी तनगलसमत केलेल्या शासन तनऱलयात 
सुधारऱा करण्यासा त लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास शासनाकड ेतनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यस्तरीय कऱलबधीर असोससएशन ि लोकप्रतततनधीींच्या 
मागऱीप्रमाऱे शासन तनऱलयात सुधारऱा करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अपींगत्िाबाबतचा विर्य सामाजेक न्याय ि विशरे् सहाय्य विभागाच्या 
अखत्यारीत येत असल्यामुळे सदर तनिेदन असभप्रायासा त सामाजेक न्याय ि 
विशरे् सहाय्य विभागाकड े ददनाींक ३०.११.२०१५ रोेी पा विले आहे. सामाजेक 
न्याय ि विशेर् सहाय्य विभागाकडून असभप्राय अप्राप्त आहेत. त्या विभागाकडून 
असभप्राय प्राप्त झाल्यािर पढुील कायलिाही केली ेााल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील िामगार विमा योजना रुग्िालयातील ररक्त पदे  
भरून िमवचाऱयाांना पदोन्द्नती देण्याबाबत 

(५९) *  १७९४१   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कामगार ि त्याींच्या कु्ुींबबयाींसा त असलेल्या कामगार विमा 
योेनेची मुींबा, पुऱे, औरींगाबाद, सोलापूर, नागपूर अशी एकूऱ १४ रुग्ऱालये 
कायलरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामगार रुग्ऱालयात सन २००३ पासून सरळसेिा भरतीतनू 
पदे भरलेली नाहीत तसेच तनितृ्त झालेल्या कमलचायायाींच्या पदािर पदोन्नती 
देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) त्यामुळे या प्रकरऱी सन २०१३ मध्ये बबींदनुामािलीचे काम पूऱल 
झाल्यानींतरही कमलचारी पदोन्नतीपासून िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पदोन्नतीची प्रकक्रया पूऱल करुन कमलचायायाींना न्याय देण्यासा त 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यामध्ये कामगार विमा योेनेची एकुऱ १२ रुग्ऱालये कायलरत असून 
अींधेरी तसेच महात्मा गाींधी रुग्ऱालय कें द्र शासनाच्या महामींडळाच्या 
अधधपत्याखाली आहे. 
(२) नाही. 
     राज्य कामगार रुग्ऱालयात २००३ पासून ग्-अ सींिगालत २६ पदे, ग्-क 
सींिगालत ११८ पदे ि ग्-ड सींिगालत १६६ पदे सरळ सेिेने भरण्यात आली असून 
ग्-् सींिगालत २५ पदे, ग्-ब सींिगालत २० पदे ि ग्-क सींिगालत ३१८ पदे 
पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. 
(३) नाही. 
     सन २०१३ मध्ये बबींदनूामािलीचे काम पूऱल करुन ग्-क सींिगालत ११८ पदे 
ि ग्-ड सींिगालत १६६ पदे सरळसेिेने तसेच ग्-अ सींिगालत २५ पदे ि ग्-क 
सींिगालत २२१ पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. 
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(४) आयुक्त कायाललय सातत्याने पदोन्नतीची प्रकक्रया राबवित असून ग्-क 
सींिगालतील पदाींिर पदोन्नती देण्याकरीता विभागीय पदोन्नती प्रकक्रया पूऱल होाल. 
तसेच अन्य सींिगालबाबत कायलिाही सुरू असून सदर कायलिाही लिकरात लिकर 
पूऱल करण्यात येाल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मालोंड-मालडी (ता.मालिि, जज.मसांधदुगूव) येथील गडनदीिर 

िोल्हापूर पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याबाबत 

(६०) *  १८५२८   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९१७ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालोंड-मालडी (ता.मालिऱ, जे.ससींधुदगूल) येथे गडनदीिरील पाऱि ा ततरािर 
कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा बाींधण्याची मागऱी ग्रामस्थ, कोकऱ विकास आघाडी 
तसेच तरुऱ उत्कर्ल मींडळ, मालोंड या सामाजेक सींस्थाींचे पदाधधकारी याींनी लेखी 
तनिेदनाद्िारे शासनाकड ेगेल्या अनेक िर्ापंासून केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभालत शासनाने तनयकु्त केलेल्या ताींबत्रक यायिहायलता 
तपासऱी ससमतीने शासनास सादर केलेल्या अहिालात कोऱते असभप्राय नमूद 
केले आहेत, 
(३) तसेच उक्त अहिालाच्या तनऱलयाबाबत महाराषर ेलसींधारऱ महामींडळ 
स्तरािरील कायलिाही पूऱल करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ि (३) ददनाींक २८/७/२०१५ रोेी बत्रसदस्यीय ससमतीने महामींडळास अहिाल 
सादर केला आहे. सदर अहिालात ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ पिूी (विदभल िगळून) 
प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या परींतु प्रत्यक्षात कामे सुरु झाली नाहीत अशा ११३० 
योेनाींबाबत ि ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या १२०० 
योेनाींना अशा एकूऱ २३३० योेनाींना स्थधगती देण्याची सशर्फारस केली आहे. 
     ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ पिुी प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या ११३० 
योेनाींपैकी ेलयुक्त सशिार असभयानाींतगलत येऱायाया १०१ योेनाींची कामे तनधी 
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उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यास आझऱ उिलररत स्थधगती ददलेल्या योेनाींचा 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता ददली. पाररत 
 रािास अनसुरुन महामींडळामार्फल त २२२९ (२२३०-१०१) योेनाींची प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करण्याची कायलिाही प्रगतीत आहे. सदर २२२९ योेनाींमध्ये मालोंड-
मालडी या योेनेचा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परींत ु तनविदा न काढलेल्या 
योेनाींमध्ये समािेश असून सदर योेनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची 
कायलिाही महामींडळामार्फल त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
प.ह.हरांबा नां.१७ बबट (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) येथील अनतक्रमि थाांबविण्याबाबत 
(६१) *  १५२२३   श्रीमती शोभाताई र्डििीस :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प.ह.हरींबा नीं.१७ बब् (ता.सािली, जे.चींद्रपूर) येथील शासकीय ेसमनीिरील 
झाड े तोडून रॅक््रद्िारे ेमीन उ िून अततक्रमऱ केले ेात असल्याने सदर 
अततक्रमऱ थाींबविण्यासींबींधी हरींबा ग्रामस्थाींनी मुख्य िन सींरक्षक, चींद्रपूर ि 
जेल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी 
तनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरऱाची शासनाने चौकशी केली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने सींबींधधत दोर्ीींिर कोऱती कारिाा 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे कोऱती आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सािली िन पररक्षेत्रातील प.ह. हरींबा नीं. १७ बब् 
(ता.सािली, जे.चींद्रपूर) येथील िन विभागाच्या ेागेिरील अततक्रमऱाबाबत 
ददनाींक ६.०१.२०१६ रोेीचे तनिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरऱी िनपररक्षेत्र अधधकारी, सािली याींनी मोक्यािर 
ेाऊन तपासऱी केली असून ७.६८ हे. क्षेत्रािर पोरका क्ाा करुन अततक्रमऱ 
केल्याचे आढळून आले. सदर क्षेत्रािरील झालेल्या अततक्रमऱाबाबत दखल घेिून 
७ आरोपीींविरुध्द ददनाींक १३.०१.२०१६ रोेी प्रथम गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 
प्रस्ततु प्रकरऱी अततक्रमऱ ह्विण्यात आले असून, सदर ेागा िन विभागाच्या 
ताब्यात आहे. सन २०१६ चे पािसाळ्यात सदर ेसमनीिर ितनकरऱाची कामे 
प्रस्तावित आहेत. 

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



61 

परभिी जजल्हयातील सहायि अधधक्षि याांचे बनािट जात 
प्रमािपत्र ि इतर गैरप्रिाराांची चौिशी िरण्याबाबत 

(६२) *  १५०२६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभऱी जेल्हयातील सहायक अधधक्षक सशरसेिाड याींच्या बनाि् ेात 
प्रमाऱपत्र ि इतर गैरप्रकाराींची चौकशी करून अहिाल सादर करण्याबाबत 
आरोग्य सींचालक, मुींबा याींनी उपसींचालक, औरींगाबाद ि जेल्हा शल्यधचककत्सक, 
परभऱी याींना आदेश ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आदेश देऊनही त्याींनी विदहत मुदतीत कायलिाही न करता केलेल्या 
आदेशाचा अिमान ि भींग केल्यािरून त्याींच्या विरूध्द कारिाा करण्यात यािी, 
अशी मागऱी परभऱी येथील पत्रकाराींनी सींचालक, आरोग्य सेिा, मुींबा याींच्याकड े
सन २०१५-१६ दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 

  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरऱी जेल्हा शल्यधचककत्सक, जेल्हा रुग्ऱालय, परभऱी याींचेमार्फल त 
चौकशी करण्यात आली असून प्रथम दशलनी श्री.सशरसेिाड याींची प्रमाऱपत्र ेयोग्य 
असल्याचे आढळून आले आहे. तथावप, सखोल चौकशी कररता सदर प्रमाऱपत्र े
ज्या सक्षम प्राधधकायायाींकडून देण्यात आली आहेत. त्याींचेकडून तपासऱी करुन 
घेण्याबाबत जेल्हा शल्यधचककत्सक, जेल्हा रुग्ऱालय, परभऱी याींना कळविण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील प्रत्येि जजल््यात स्ितांत्र महहला रुग्िालयास मांजूरी देण्याबाबत 

(६३) *  १८३३७   डॉ.अपिूव हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३१० ला हदनाांि १४ 
जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १७ ेानेिारी, २०१३ रोेीच्या शासन तनऱलयान्िये मदहलाींना आरोग्य 
सेिेचा लाभ देण्यासा त राज्यात १५ जेल््याच्या द काऱी १०० खा्ाींचे मदहला ि 
निेात सशशू रूग्ऱालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासन तनऱलयान्िये मींेूर झालेली मदहला ि सशशूींसा त 
स्ितींत्र रुग्ऱालये ककती जेल््याच्या द काऱी सुरु झालेली आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रुग्ऱालये सुरु करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शासन तनऱलय ददनाींक १७ ेानेिारी, २०१३ अन्िये मींेूर करण्यात 
आलेले १५ स्त्री रुग्ऱालयाींपकैी ७ द काऱी बाींधकाम सुरु आहे. तसेच ७ द काऱी 
अद्याप ेागा प्राप्त झालेल्या नसून १ द काऱचा आकृतीबींधानुसार पद 
तनसमलतीचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला आहे. शासन स्तरािर कायलिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
देहजे मध्यम (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) प्रिल्पाांतगवत  

येिाऱया गािाांचे पनुिवसन िरण्याबाबत 
(६४) *  १८९११   श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  
भाई जगताप, श्री.हेमांत टिले :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देहेे मध्यम प्रकल्प (ता.विक्रमगड, जे.पालघर) या ससींचन प्रकल्पास सन 
१९७९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता समळाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मान्यता समळूनही प्रकल्पाींतगलत येऱायाया गािाींचे सयाहेक्षऱ करऱे, 
प्रकल्प कायाललय उभारऱे, गािाींचे पुनिलसन यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, शासनाने यासा त आतायतं ककती तनधी खचल केला आहे ि पढुील 
कमाींसा त ककती तनधीची तरतदू करण्यात आली आहे ि सदर प्रकल्प ककती 
रकमेचा आहे, 
(४) सदर ससींचनासा तचा प्रकल्प आददिासी क्षेत्रात असल्याने शासनाचे या ससींचन 
प्रकल्पाकड ेदलुलक्ष झाले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ससींचन प्रकल्पासा त शासन ककती तनधी खचल करऱार आहे 
ि हा प्रकल्प ककती कालािधीत पुऱल होऱार आहे. 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
      तथावप, प्रकल्प अथलसींकल्पीत न झालेने पनु्हा ददनाींक २१.१०.२००५ रोेी 
नयायाने रुपये १५८.२५ को्ी इतक्या ककीं मतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. 
(२) प्रकल्पाच्या सयाहेक्षऱ ि अन्िेर्ऱाचे काम पूऱल झाले आहे. सविस्तर 
सींकल्पनाचे काम प्रगतीत आहे. प्रकल्पामुळे अींशत: बाधीत होऱायाया गािाींचे 
पुनिलसन करण्यात येाल. 
(३) सन २०१३-१४ चे सुधाररत दरसुचीिर आधाररत प्रकल्पाची ककीं मत रुपये 
५४६.६१ को्ी आहे. ेानेिारी, २०१६ अखेरचा खचल रुपये १७७.९९ को्ी आहे. 
सदर खचल मुख्यत्िे भूसींपादन, िनेमीन सींपादनािरील आहे. प्रकल्प बाींधकाम 
अद्यापी सुरु झालेले नाही. 
(४) ि (५) हे खरे नाही. सदर प्रकल्पामुळे तनयोेनानुसार ससींचन प्रकल्प होता. 
मात्र ददनाींक ४ माचल, २०१४ चे शासन तनऱलयानुसार प्रकल्प उद्देशात बदल 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प आता िसा- महापासलकेच्या तनधीतनू 
विकससत करण्यात येऱार आहे. 
     प्रकल्पासा त लागऱायाया ४४५.२९ हेक््र िनेसमनीस कें द्र शासनाची 
मान्यता ददनाींक ४ माचल, २०१६ रोेी समळविली आहे. 
     भुसींपादन ि पनुिलसन करुन महापासलकेकडून उपलब्ध होऱायाया तनधीप्रमाऱे 
प्रकल्प लिकरात लिकर पूऱल केला ेााल. 
(६) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
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मालेगाि (ता.अधावपूर जज.नाांदेड) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्रास  
जािा-या रस्त्याची दरूिस्था झाल्याबाबत 

(६५) *  १५०६६   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाि (ता.अधालपूर जे.नाींदेड) येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्राकड ेेाऱा-या 
मुख्य रस्त्याची दरूिस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कें द्राींतगलत २२ गािे असून प्राथसमक आरोग्य कें द्र हे 
गािापासून २ कक.मी.अींतरािर असल्याने ि कें द्रात ेाण्यासा त चाींगला रस्ता 
नसल्याने कें द्रात उपचारासा त ि प्रसुतीसा त येऱायाया मदहलाींना त्रास सहन करािा 
लागत असल्याची बाब माहे ेानेिारी-२०१६ च्या प्रथम सप्ताहात तनदशलनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने िरील प्रकरऱी कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) प्रजेमा २२ ते अधालपूर सािरगाि या रस्त्याच्या देोन्नतीचे काम कें द्र 
पुरस्कृत प्रधानमींत्री ग्राम सडक योेना भाग-२ अींतगलत १०.९५० कक.मी.चे काम 
मींेूर असून, त्यापकैी ५ कक.मी. चे काम पुऱल झालेले आहे. उिलररत काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(४) कें द्र शासनाकडून प्रधानमींत्री ग्राम सडक योेनेसा त मीें ूर कायलक्रमाच्या 
प्रमाऱात आिश्यक तनधी उपलब्ध न झाल्यामुळे कामाच्या गतीिर पररऱाम 
झाला आहे. 

----------------- 
तळिड े(जज.रत्नाधगरी) येथील लघपुाटबांधारे धरिातील  

बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 
(६६) *  १४९२६   श्री.जयांत पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लघपुा्बींधारे विभागाच्या तळिड े(जे. रत्नाधगरी) येथील बाींधण्यात आलेल्या 
धरऱाच्या कामातील गैरयायिहाराची चौकशी करण्यासा त तळिड े येथील 
शेतकयायाींनी दद.२६ ेानेिारी २०१६ रोेी जेल्हाधधकारी कायाललय, रत्नाधगरी येथे 
उपोर्ऱ करण्याचा तनऱलय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुमारे २० िर्ांपिूी बाींधण्यात आलेल्या या धरऱात गळती सुरु 
असून धरऱात पाण्याचा सा ा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरऱाच्या डायाया कालयायासा त कलम ४(१) ची अधधसूचना प्रससद्ध 
न करताच शतेकयायाींच्या ेसमनीत खोदकाम करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली ि करण्यात येत 
आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. तथावप सदर ददिशी शतेकयायाींनी उपोर्ऱ 
केलेले नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. गळतीमुळे माचल मदहन्याचे मध्यापयतं धरऱातील पाऱी 
सींपते. 
(३) होय, तथावप, कालयायाची कामे शेतकयायाींची सींमती घेिून ेानेिारी २०१२ 
मध्ये सुरू करण्यात आली आहेत. 
(४) गळती तनिारऱाथल धरऱ सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नासशक याींच्या मागलदशलनानुसार 
दरुुस्तीबाबतची कायलिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील चांद्रभागा नदीिर  

निीन बाांधलेल्या पुलास तड ेगेल्याबाबत 

(६७) *  १७२३५   श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जे.सोलापूर) येथील चींद्रभागा नदीिर निीन बाींधलेल्या पुलास अनेक 
द काऱी तड े गेल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर निीन पुलाच्या बाींधकामाची चौकशी करून सींबींधधत दोर्ीींिर 
शासनाने कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अमडापूर (ता.धचखली जज.बुलडािा) येथील प्राथममि 
आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(६८) *  १७१६२   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद :  सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अमडापूर (ता.धचखली, जे.बुलडाऱा) येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्रामध्ये 
डॉक््राींसह सहा ेागा ररक्त असल्याने रुग्ऱाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अमडापूर (ता.धचखली,जे.बुलढाऱा) येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्रामध्ये 
िैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींिगालची २ पदे मीें ूर असून माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये १ पद भरलेले ि १ पद ररक्त होते. तसेच कमलचायायाींची १० पदे मींेूर 
असून त्यापकैी ५ पदे भरलेली ि ५ पदे ररक्त होती. तथावप उपलब्ध िदै्यकीय 
अधधकारी ि कमलचायायाींमार्फल त रुग्ऱाींना आिश्यक रुग्ऱसेिा पुरविण्यात येत 
आहेत. 
(२) िदै्यकीय अधधकारी ग्-अ सींिगालच्या एका ररक्त पदािर माहे रे्फब्रुिारी, 
२०१६ मध्ये अस्थायी िदै्यकीय अधधकायायाची तनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
कमलचायायाींची ररक्त पदे भरण्याची कायलिाही सुरू आहे. तसेच राषरीय आरोग्य 
असभयान अींतगलत कमलचारी याींची पदे कीं त्रा्ी तत्िािर भरण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात शतेिऱयाांसाठी राबविण्यात येिाऱया व्यक्तीगत 
लाभाांच्या योजनेतील साहहत्य ननिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत 

(६९) *  १७४२१   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जेल््यात जेल्हा पररर्देच्या माध्यमातून शेतकयायाींसा त 
राबविण्यात येऱायाया यायक्तीगत लाभाींच्या योेनेतील सादहत्य तनकृष् देालचे 
पुरविले ेात असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार जेल्हा पररर्देमार्फल त 
पुरविण्यात येऱारे सादहत्य गुऱित्ता दशलक लाभार्थयानंा समळािे याबाबत शासनाने 
कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) जेल्हा पररर्द, यितमाळ कडून सन २०१५-१६ या 
वित्तीय िर्ालत ददनाींक ३१ ेानेिारी, २०१६ पयतं शेतकयायाींसा त यायक्तीगत 
लाभाच्या कोऱत्याही योेनेसा त सादहत्य खरेदी करण्यात आलेले नाही. 
     तथावप, कृर्ी विभागाकडून ेे सादहत्य खरेदी करण्यात आले आहे ते दर 
करारानसुार खरेदी करण्यात आले असून सिल सादहत्याचा पुरि ा महाराषर कृर्ी 
उद्योग विकास महामींडळ याींचेमार्फल त करण्यात आलेला आहे. पुरि ा करण्यात 
आलेले सादहत्य चाींगल्या प्रतीचे असून त्याचा शेतकयायाींना र्फायदा होत आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे मांगरुळ निघरे (ता.धचखली, जज.बुलढािा) येथील प्राथममि आरोग्य 

िें द्राच्या बाांधिामाच्या प्रस्तािास मांजुरी देण्याबाबत 
(७०) *  १७१५४   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौेे मींगरुळ निघरे (ता.धचखली, जे.बुलढाऱा) येथील प्राथसमक आरोग्य 
कें द्राच्या बाींधकामाच्या प्रस्तािास मींेुरी देऊन तनधी उपलब्ध करुन देण्यासा त 
लोकप्रतततनधीींनी मा.सािले तनक आरोग्य मींत्री याींना माहे नोयाहेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्या दरम्यान तनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या तनिेदनानुसार सदर प्राथसमक कें द्रास मींेुरी देऊन तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन तनऱलय ददनाींक १७.०१.२०१३ अन्िये मौेे मींगरुळ निघरे येथे 
प्राथसमक आरोग्य कें द्र मींेूर झाले असून त्यास ेागा प्राप्त झाली आहे.जेल्हा 
तनयोेन विकास ससमतीच्या पनुविलतनयोेनामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये तनधी 
मींेूर झाला आहे. त्या अनुर्ींगाने बाींधकामाचे अींदाेपत्रक तयार करऱे ि 
प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतची कायलिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पालघर जजल्हा पररषदेच्या अांतगवत असलेल्या मासिि-िाटाळे-नागझरी  

रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

(७१) *  १५८१२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जेल्हा पररर्देच्या अींतगलत असलेला मासिऱ-का्ाळे-नागझरी या 
ेिळपास नऊ कक.मी. च्या रस्त्याची दरुिस्था झालेली असून रस्त्याींिरील 
खडयाींमुळे अनेक अपघात झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यासा त रुपये १ को्ी १५ लाखाींचा तनधी मींेूर असूनही 
अद्याप रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. रस्ता िाहतुकीस सुजस्थतीत आहे. 
(२) जेल्हा पररर्द पालघरकड ेसदर रस्त्यासा त १ को्ी १५ लाखाींचा तनधी मींेूर 
नसून सािले तनक बाींधकाम विभाग पालघरकड ेसदरचा तनधी मींेूर आहे. 
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     रस्त्याच्या एकूऱ लाींबीपैकी २.१० कक.मी.रस्त्याचे रु. ५०.०० लक्ष ककीं मतीचे 
काम माचल, २०१४ च्या अथलसींकल्पात मींेूर असून प्रगतीपथािर आहे. माचल, 
२०१५ च्या अथलसींकल्पात ७०० मी्र लाींबीच्या रुीं दीकरऱाचे रु. ४०.०० लक्ष 
ककमतीचे काम मीें ूर असून तनविदा स्तरािर आहे. तसेच ६०० मी्रच्या 
रुीं दीकरऱाचे रु. ३५.०० लक्ष ककमतीचे काम ेुलै, २०१५ च्या अथलसींकल्पात मीें ूर 
असून तनविदा स्तरािर आहे. िरील कामे मे, २०१६ मध्ये पूऱल करण्याचे 
सािले तनक बाींधकाम विभागाचे तनयोेन आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुलभूत सोई-सुविधा अांतगवत मौजे उमरी (ता.जज.अिोला) येथील  

रस्त्याचे िाम न िरताच देयिे अदा झाल्याबाबत 

(७२) *  १७५४५   श्री.धनांजय मुांड े:  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुलभूत सोा-सुविधा अींतगलत मौेे उमरी (ता.जे.अकोला) येथील रस्त्याचे 
काम न करताच १० लाख रुपयाींची देयके ददनाींक ३१ माचल, २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास काढण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य कायलकारी अधधकारी, जे.प. अकोला याींचेकड े ददनाींक २ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोेी िा त्यासुमारास सदर प्रकरऱाची पुरायायासह तक्रार करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने दोर्ीींविरुध्द शासनाने कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) होय, कायलकारी असभयींता जेल्हा पररर्द अकोला याींच्यामार्फल त चौकशी 
करण्यात आली असून चौकशी अहिालानुसार सदर काम पूऱल झालेले असून 
कामाचा देाल समाधानकारक असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे कोऱािरही 
कायलिाही करण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
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माांढरदेि (जज.सातारा) येथील वििास िामाांसाठी िें द्र ि  
राज्य शासनाने हदलेल्या सांयकु्त वििास ननधीबाबत 

(७३) *  १६४११   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) माींढरदेि (जे.सातारा) येथील दघुल् नेला १० िरे् झाली तरी येथे यात्री तनिास, 
घा् रस्ता ते मींदीर रस्ता दरुुस्ती, बस स्थानक, अजग्नशामक यींत्रऱा, 
पाऱीपुरि ा, रुग्ऱालय, शौचालय तसेच सुरक्षा दल इत्यादद कामें अपूऱालिस्थेत 
असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ च्या ततसयाया सप्ताहात तनदशलनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, कें द्र ि राज्य शासनाने समळून सदर विकास कामाींसा त रुपये १५ 
को्ी देण्याची घोर्ऱा केली होती, प्रत्यक्षात मात्र ७ को्ी रुपये सदर विकास 
कामाींसा त देण्याींत आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माींढरदेि येथील विकास कामाची शासनाने चौकशी करून विकास 
कामे पूऱल करऱेबाबत कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदर तीथलक्षेत्राच्या द काऱी विविध विकास कामाींकरीता कें द्र शासनामार्फल त 
सन २००७-०८ मध्ये रुपये ३.९८ को्ी ि राज्य शासनाच्या पयल् न  विभागामार्फल त 
रुपये ३.१५ को्ी असा एकूऱ रुपये ७.१३ को्ी तनधी महाराषर पयल् न विकास 
महामींडळास वितरीत करण्यात आला आहे. सदर तनधीतनू १६५ दकुानगाळे, 
मादहती कें द्र, शौचालय (स्त्री ि पु), पदपथ, पोहोच रस्ता ि सींरक्षऱ सभींत इत्यादद 
कामे करण्यात आली आहेत. सदर कामे पूऱल झालेली असून िापरात आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    सदर तीथलक्षेत्राच्या द काऱी विविध विकास कामाींकरीता सन २००७-०८ मध्ये 
रुपये ३.९८ को्ी ि राज्य शासनाच्या पयल् न विभागामार्फल त रुपये ३.१५ को्ी 
असा एकूऱ रुपये ७.१३ को्ी तनधी महाराषर पयल् न विकास महामींडळास 
वितरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

------------------------- 
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खामगाि (जज. बुलढािा) येथील इांहदरा आिास योजनेचे 
 प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(७४) *  १६६२३   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाि (जे.बलुढाऱा) येथील इींददरा आिास योेनेचे घरकुलाचे ककती 
प्रस्ताि प्रलींबबत आहेत, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि प्रलींबबत असण्याची कारऱे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताि तनकाली काढण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सन २०१५-१६ मध्ये खामगािसा त (जे. बुलढाऱा) 
इींददरा आिास योेनेअींतगलत ३८० घरकुलाींचे उदद्दष् प्राप् त झाले असून सिल ३८० 
लाभार्थयानंा घरकुलासा त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल्हा सामान्द्य रुग्िालयात सीटी स्िॅन, 

एक्स-रे मशीन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(७५) *  १६९२८   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र 
हुसेन सय्यद :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जेल््यातील जेल्हा सामान्य रुग्ऱालय (इिीन) येथे सी्ी स्कॅन, 
डडजे्ल एक्स-रे मशीन उपलब्ध नसल्याने रुग्ऱाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे 
ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती जेल्हा सामान्य रुग्ऱालयात अद्ययाित सोयी, 
सुविधा, यींत्रसामुग्री पुरविण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
      जेल्हा सामान्य रुग्ऱालय, अमरािती येथे दोन क्ष-ककरऱ मशीन कायलरत 
आहेत. 
      सदरहू रुग्ऱालयातील सी.्ी.स्कॅन मशीन बींद असले तरी रुग्ऱाींची गैरसोय 
्ाळण्यासा त गरेू ि बी.पी.एल.धारक रुग्ऱाींचे मोर्फत सी.्ी. स्कॅन करण्याची 
यायिस्था करण्यात आलेली आहे. 
(२) जेल्हा रुग्ऱालय, अमरािती करीता नविन सस्ी स्कॅन मशीन उपलब्ध 
करून देण्याच्या दृष्ीने आरोग्य सेिा सींचालनालयामार्फल त तनविदा प्रकक्रया 
करण्यात येऊन ददनाींक १४.२.२०१६ रोेी सस्ी स्कॅन मशीन खरेदीबाबतचे 
पुरि ा आदेश तनगलसमत करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ग्राम एिलास (ता. मानोरा, जज.िामशम) येथील शतेमशिारात  

जलयकु्त मशिार योजनेंतगवत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(७६) *  १७०११   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राम एकलास (ता.मानोरा, जे.िासशम) येथील शेतसशिारात ेलयुक्त सशिार 
योेनेंतगलत लघू पा्बींधारे कारींेा विभागाच्याितीने बाींधलेल्या सभींतीचे बाींधकाम 
तनकृष् देालचे असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योेनेत गैरयायिहार झाल्याची तक्रार नागररकाींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी चौकशी करून शासनाने सींबींधधताींिर 
कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, पुऱल झालेल्या बींधायायासींदभालत स्थातनक नागररकाींनी ददनाींक ४ 
ेानेिारी, २०१६ रोेीला काम तनकृष  देालचे असल्याची तक्रार केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) तक्रारीनुसार जेल्हाधधकारी, िासशम याींनी कायलकारी असभयींता, लघुपा्बींधारे 
विभाग क्रमाींक २ कारींेा (लाड) याींना पाहऱी करण्याच्या सूचना ददल्या. 
     त्यानुसार कायलकारी असभयींता याींनी ददनाींक २६ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोेी 
प्रत्यक्ष कायलस्थळाची पहाऱी करुन कामाच्या सींधानकाच्या  ोकळ्याची 
दमऱक्षमता चाचऱी घेतली ि त्या चाचऱी अहिालाच्या आधारे सदर काम 
आिश्यक गुऱित्तेचे असल्याचे आढळून आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
विविध िां पन्द्याांनी िोटयिधी रुपयाांचा विक्रीिर भरला नसल्याबाबत 

(७७) *  १७२५७   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्राहकाींकडून विक्रीकराची िसूली करुन ती शासनाच्या ततेोरीत 
ेमा न करऱायाया सुमारे २५०० कीं पन्याींची यादी विक्रीकर विभागाच्या िेबसाा्िर 
प्रससध्द झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे शासनाचा को्यिधी रुपयाींचा विक्रीकर बुडत असल्याचे 
माहे नोयाहेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाच्या तनदशलनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) विक्रीकर विभागाने सन २०११ मध्ये खो्ी बबेके 
देऱायाया १५५५ यायापायायाींची यादी सींकेतस्थळािर प्रससध्द केली तद्नींतर 
आेपािेतो एकूऱ २२५२ खो्ी बबेके देऱारे यायापारी विक्रीकर विभागाच्या सींकेत 
स्थळािर प्रससध्द केलेले आहेत. 
(२) खो्ी बबेके देऱायाया यायापायायामुळे होऱायाया महसूल हानीबाबत विक्रीकर 
विभागामार्फल त सन २०११ पासून कायलिाही करण्यात येत आहे. 
(३) सदर प्रकरऱामध्ये खालीलप्रमाऱे कायलिाही करण्यात आली ि करण्यात येत 
आहे. 

१. खो्ी बबेके देत असल्याचे तनदशलनास आल्यामुळे अश्या सिल 
यायापायायाींचे नोंदऱी दाखले रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
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२. एकूऱ खो्ी बबेके देऱारे २२५२ यायापायायाींपैकी एकूऱ २०६५ 
प्रकरऱाींमध्ये पोलीसात तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत ि 
यापकैी एकूऱ ५११ प्रकरऱाींमध्ये गुन्हे दाखल (FIR) झालेले आहेत. 
उिलररत १८७ यायापायायाींपकैी ६ यायापायायाींचे तनधन झालेले असून सशल्लक 
१८१ यायापायायाींिर असभयोग प्रस्ताि तीन मदहन्याच्या कालािधी दाखल 
करण्यात येतील. 

३. लाभाथी यायापायायाींकडून बुडविलेल्या महसूलाची िसूली कराचा भरऱा िा 
तनधालरऱा करुन करण्यात येत आहे. आतापयतं लाभाथी यायापायायाींकडून 
रुपये १०५१.८५ को्ी महसूलाची रक्कम िसूल करण्यात आलेली आहे. 

(४) तनरींक. 
----------------- 

महाबळेश्िर जांगलातील पोलो मैदानाच्या सांभाव्य 
विस्तारामुळे पयाविरिास होिाऱया हानीबाबत 

(७८) *  १९१३२   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाबळेश्िर येथील ेींगलातील मदैानात ३.६७ हेक््र ेसमनीत इींग्रेाींच्या 
काळापासून पोलो मैदान आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मैदानात एवप्रल मे मदहन्यात पोलोच्या आींतरराषरीय स्पधाल 
घेण्यासा त दोन हेक््रने हे मैदान िाढिून त्याचा विकास करऱे आिश्यक आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासा त या पररसरातील १०० िर्ालपासूनची ेनुी िकृ्ष तसेच 
अत्यींत दसुमलळ प्रेातीचे िकृ्ष ि और्धी गुऱित्ता असलेल्या िनस्पती याींची तोड 
िन खात्यातरे्फच करण्यात येऱार असून त्याला पयालिरऱ तज्ज्ाींनी विरोध केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने 
शासनाने काय कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) जेल्हा कक्रडा अधधकारी, सातारा याींनी मौेे मालकमपे , 
ता.महाबळेश्िर, जे.सातारा येथे सध्या अजस्तत्िात असलेल्या ३.६७ हेक््र क्षेत्राचा 
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िापर पोलो ग्राऊीं डसा त करण्याकरीता िन (सींिधलन) अधधतनयम, १९८० अींतगलत 
िनेसमन िळतीकरऱासा त सादर केलेला प्रस्ताि कें द्र शासनाच्या पिूल 
मान्यतेसा त सादर केला आहे. 
     प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये वपसा ेातीचे एक झाड ि ३ गुीं े क्षेत्रािर तनरगुडी 
ेातीची झुडपे काढऱे प्रस्तावित आहे. सद्य:जस्थतीत सदरील क्षेत्र हे प्रामुख्याने 
मोकळे मदैान स्िरुपाचे आहे. 
     सदर प्रकरऱी बॉम्बे इन्याहॉयरमें्ल ॲक्शन गु्रप, मुींबा याींचेकडून प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीचे अनरु्ींगाने उप िनसींरक्षक, सातारा याींनी त्याींचे ददनाींक 
१५/३/२०१६ रोेीच्या पत्रान्िये त्याींना िस्तजुस्थती कळविली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
हहांगोली जजल््यातील पोत्रा ग्रामपांचायत िायावलयाच्या  
इमारत दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(७९) *  १८४२४   श्री.सुभाष झाांबड, आकिव .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जेल््यातील पोत्रा ग्रामपींचायत कायाललयाची इमारत मोडकळीस 
आल्यामुळे कमलचायायाींच्या ेीिास धोका तनमालऱ झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीच्या इमारत दरुुस्तीसा त तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) हे खरे नाही, तथावप, दहींगोली जेल््यातील पोत्रा 
ग्रामपींचायतीच्या स्लॅबचे प्लॅस््र ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोेी थोडसेे पडले 
होते. सदरील छताचे प्लॅस््र ग्रामपींचायतीमार्फल त ग्रामतनधीतनू दरुुस्त करण्यात 
आले आहे. सद्य:जस्थतीत ग्रामपींचायत कमलचायायाींच्या ेीवितास कोऱताही धोका 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील सिव शासिीय ि ननमशासिीय िमवचाऱयाांचे  
सेिाननितृ्तीचे िय ६० िषव िरण्याबाबत 

(८०) *  १८७५९   श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८६६ ला हदनाांि 
९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय वित् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिल शासकीय ि तनमशासकीय कमलचायायाींचे सेिातनितृ्तीचे िय ६० 
िर्ल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभालत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आधथलक ि प्रशासकीय बाबीींचा साकल्याने विचार करुन राज्य शासकीय 
कमलचायायाींच्या सेिातनितृ्तीच्या ियात बदल करण्यात येिू नये, असा तनऱलय 
शासनाने घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

सातारा जजल््यात जजहे िठापूर योजनेला ननधी देण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८१) *  १८८०७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जेल््यात जेहे क ापूर योेनेला २५१ को्ी देण्याचा प्रस्ताि 
शासनाने मा.राज्यपालाींकड े पा विला असून लिकरच हा तनधी देण्याबाबत 
मा.राज्यपालाींनी ेादहर केल्याचे माहे ेनू, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान 
तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद्नुर्ींगाने तनधीला मीें ूरी देण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) जेहे क ापूर उपसा ससींचन योेना अींशत: कायालजन्ित 
करुन माऱ ख्ाि तालुक्यात ११८५० हेक््र क्षेत्र तनमालऱ करण्यासा त आिश्यक 
रु.२५१ को्ी तनदेशाच्या बाहेर  ेिण्यास मान्यता द्यािी असा प्रस्ताि 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या स्तरािरुन मा.राज्यपालाींना मे, २०१५ मध्ये सादर 
करण्यात आला होता. मा.राज्यपालाींनी प्रकल्पासा तचे प्राथम्य  रिून या सींदभालत 
शासनाने तनऱलय घ्यािा असे कळविले आहे. 
(२) सन २०१६-१७ मध्ये प्रकल्पासा त रु.३० को्ीची तरतदू प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

राज्यात इांहदरा आिास योजनेतांगवत घरिुल लाभार्थयाांना  
ननधूवर चुलीचा पुरिठा िरण्याबाबत 

(८२) *  १९०८०   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इींददरा आिास योेनेची अींमलबेािऱी मागलदशलक तत्िानुसार केली 
ेात नसल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने सुचना करुनही घरकुल लाभार्थयानंा तनधुलर चुलीचा 
पुरि ा केला ेात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) सन २०१३-१४ पासून तनधुलर चुलीचा पुरि ा झालेला नाही, ही बाब खरी आहे. 
(३) सन २०१६-१७ पासून इींददरा आिास योेनेच्या लाभार्थयानंा तनधुलर चुलीची 
उपलब्धता करण्यासींदभालत योग्य कायलिाही करण्यात येाल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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औांध (पुिे) येथील जजल्हा रुग्िालयाच्या लेखा पररक्षिामध्ये 
 गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(८३) *  १७८५४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औींध (पुऱे) येथील जेल्हा रुग्ऱालयाचे सन २०११-१२ या िर्ालतील लेखा 
पररक्षऱ माचल, २०१५ मध्ये करण्यात आले, या लेखा पररक्षऱामधनू अनेक गींभीर 
अतनयसमतता ि गैरयायिहार झाल्याचे ददनाींक १४, १७ ि १८ ेानेिारी, २०१६ 
रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या अनेक िर्ापंासून लाखो रुपयाींचा गैरयायिहार या जेल्हा 
रुग्ऱालयाकडून करण्यात येत असून आरोग्य विभागाच्या सींचालकाींनी या जेल्हा 
रुग्ऱालयाच्या अधधकारी ि कमलचारी याींचेविरोधात कोऱतीही कारिाा न 
करण्याची सिलसाधारऱ कारऱे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाच्या अनेक तनयमाींचे उल्लींघन करुन करण्यात आलेले 
कोटयिधी रुपयाींचे गैरयायिहार तसेच और्धे ि धान्याच्या खरेदीमध्ये ि 
कमलचायायाींना घरबाींधऱी, िाहने घेण्यासा त देण्यात आलेल्या पैशाींची न झालेली 
िसुली, कमलचायायाींच्या घराींचे भरण्यात येऱारे लाा् बबल इ.या गैरयायिहाराबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) ि (३) वित्तीय ि प्रशासकीय अतनयसमतता झाल्याचे 
खरे आहे. 
     औींध जेल्हा रुग्ऱालयाचे सन २०११-१२ चे लेखापररक्षऱ ददनाींक ९.३.२०१५ 
ते १४.३.२०१५ या कालािधीत करण्यात आले असून त्यामध्ये रुग्ऱ शुल्काची 
ेमा रक्कम तनयमबा्य पध्दतीने खचल करऱे, रोख नोंदिहीत योग्यप्रकारे नोंदी 
न घेऱे, रेा प्रिास सिलतीची देयके सखोल तपासऱी न करता पारीत करऱे, 
घरबाींधऱी/सींगऱक/िाहन अधग्रम ददल्यानींतर वितनयोगाची प्रमाऱपत्र े न 
समळूनसुध्दा अधग्रमाची िसुली न करऱे, अशाप्रकारचे आक्षपे नोंदिण्यात आले 
आहेत. तसेच रुग्ऱालयाची मुख्य इमारत ि तनिासस्थानासा त स्ितींत्रपऱे विद्युत 
सम्र बसविण्यासा त विद्यतु पुरि ा विभागाकड ेर्फॉमल पा िण्यात आले आहेत. 
       लेखा पररक्षऱातील नमूद अतनयसमततेस ेबाबदार असलेल्या सींबींधधत 
अधधकारी/कमलचारी याींची ेबाबदारी तनजश्चत करून त्याींचेविरुध्द सशस्तभींगाची 
कारिाा करण्याबाबत सहसींचालक, आरोग्य सेिा (अथल ि प्रशासन), पुऱे याींनी 
उपसींचालक, आरोग्य सेिा, पुऱे मींडळ, पुऱे याींना तनदेश देण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
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धचखली (जज.बुलढािा) येथील ३० खाटाांच्या ग्रामीि रुग्िालयाला  
उपजजल्हा सामान्द्य रुग् िालयाचा दजाव देण्याबाबत 

(८४) *  १८४७३   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जे.बुलढाऱा) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीऱ रुग्ऱालयाला उपजेल्हा 
सामान्य रुग् ऱालयाचा देाल देण्याबाबत माहे ेानेिारी, २०१३ मध्ये मान्यता 
समळाली परींतु कोऱतीही कायलिाही न झाल्याने रुग्ऱाींची गैरसोय होत असल्याचे 
माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रुग्ऱालयाला उपजेल्हा रुग् ऱालयाचा देाल देऊन अत्याधतुनक 
सेिा सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, अींशत: हे खरे आहे. 
     शासन तनऱलय ददनाींक १७.१.२०१३ अन्िये धचखली येथील ३० खा्ाींच्या 
ग्रामीऱ रुग्ऱालयाचे शे्रऱीिधलन करुन ५० खा्ाींचे उपजेल्हा रुग्ऱालय मीें ूर 
करण्यात आले आहे. 
     परींत ु धचखली येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीऱ रुग्ऱालय कायालजन्ित असल्याने 
त्याद काऱी बा्यरुग्ऱ कक्ष, और्धी विभाग, प्रयोगशाळा, क्ष-ककरऱ विभाग, 
शस्त्रकक्रया कक्ष, प्रसुती कक्ष, रक्तसा ा कें द्र, लसीकरऱ सुविधा, शिविच्छेदनगहृ 
इत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत. 
(२) शे्रऱीिधीत उपजेल्हा रुग्ऱालय, धचखली च्या बाींधकामाचे अींदाेपत्रक ि 
आराखड ेतयार करण्यात येत असून ते शासनास प्राप्त होताच त्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची कायलिाही करण्यात येाल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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धचपळूि िराड रस्त्यािर िुां भाली घाटात (ता.धचपळूि, जज.रत्नाधगरी) अज्ञात 
िाहनाच्या धडिेने बबबट्याचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(८५) *  १७०४८   श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धचपळूऱ कराड रस्त्यािर कुीं भाली घा्ात (ता.धचपळूऱ, जे.रत्नाधगरी) रात्री 
अज्ात िाहनाच्या धडकेने ेखमी झालेल्या बबबटयाचा मतृ्य ू झाल्याचे माहे 
ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची चौकशी करून शासनाने सींबींधधताींिर कोऱती कारिाा 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ि (२) धचपळूऱ कराड रस्त्यािर ददनाींक 
०६.०१.२०१६ रोेी रात्री बबब् मादी वपल्लू (अींदाेे िय ५ मदहने ) अज्ात 
िाहनाच्या धडकेने ेखमी झाल्याचे आढळून आले असता तात्काळ पशुधन 
विकास अधधकारी, धचपळुऱ याींचेकड े प्राथसमक उपचाराकरीता नेण्यात आले. 
तथावप सदर बबब् मादी वपल्लू ददनाींक ०७.०१.२०१६ रोेी सकाळी ६.०० िाेता 
गींभीर दखुापतीमुळे मतृ पािले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रायगडहून आष्ट् टी (जज.बीड) येथे आांतर जजल् हा बदली झालेल्या मशक्षिाने 

आत्महत्येचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

(८६) *  १६१७३   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगडहून जेल्हापररर्द सशक्षक श्री.अण् ऱासाहेब खाकाळ  याींची आष ्ी 
(जे.बीड) येथे  आींतर जेल् हा बदली होऊनही  पदस् थापना न ददल् याने त् याींनी 
विर् प्राशन करुन ेीिन सींपिण् याचा प्रयत् न केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ग् सशक्षऱ अधधका-याींचे पद हे मागील तीन िर्ालपासून ररक् त 
असून सदर कारभार प्रभारीिरच चालत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, आष ्ी तालुक् यामध् ये आींतरजेल् हा बदलीने १०० पेक्षा ेास् त 
सशक्षक आले ि त् यापैकी ३५ ते ४० सशक्षकाचे कोऱतेही आधथलक मेळ न दाखिता 
पगार काढण् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ददनाींक २ ेानेिारी, २०१६ रोेी आष ्ी ग्सशक्षऱाधधकारी 
कायाललयात ररक् त पदाच् या यादीमध् ये ररक् त ेागा लपिनू तडेोड केल् याची चचाल 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, ज् या मुख् याध् यापक, कें द्र प्रमुख, ग्सशक्षऱाधधकारी याींनी िेतन 
गैरयायिहार केलेला आहे, त्याींची चौकशी करुन शासनाने कोऱती कायलिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  नसल् यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय, ही बाब दैतनक ितृ्तपत्रातनू तनदशलनास आली 
आहे. तथावप, कायाललयास कसल्याही प्रकारची लेखी तक्रार नाही. 
(२) होय. ग् सशक्षऱ अधधकारी, आष्ी हे पद सन २०१३ पासून ररक्त असून 
त्या पदाचा अततररक्त कायलभार अन्य अधधकायायाकड ेसोपविण्यात आला आहे. 
(३) नाही. आींतरजेल्हा बदलीने आष्ी तालुक्यात ९४ सशक्षक रुेू झाले आहेत. 
पैकी ४७ सशक्षकाींना पदस्थापना देिनू िेतन अदा करण्यात आले आहे. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अिोला जजल्हा पररषदेच्या महहला ि बालिल्याि विभागामार्व त राबविण्यात 

येिा-या विविध योजना प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

(८७) *  १८२४४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला जेल्हा पररर्देच्या मदहला ि बालकल्याऱ विभागामार्फल त राबविण्यात 
येऱा-या विविध योेना प्रलींबबत असून या योेनाींकररता उपलब्ध असलेला     
४ को्ी ७८ लाख ४७ हेार रुपयाींचा तनधी अखधचलत असल्याचे माहे ेानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योेनाींसा त लाभार्थयाचंी तनिड आझऱ लाभाथी याद्या तयार 
करण्याची प्रकक्रया अदयापही पूऱल करण्यात आली नसल्याने सदर योेना प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तदनुसार यास ेबाबदार असऱा-या यायक्तीींिर शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत, ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) खरे नाही. 
      अकोला जेल्हा पररर्देच्या सेस र्फीं डातनू मदहला ि बालकल्याऱ 
विभागामार्फल त विविध योेना राबविण्यात येत असून, या योेनाींसा त एकूऱ 
४,७८,७३,१५२/- इतक्या तनधीची तरतूद केली असून ग्- अ ची सींगऱक प्रसशक्षऱ 
योेना ि ग्-ब च्या दोन योेना (९०% अनदुानािर सौरकीं ददल ि लेडीे 
सायकल पुरविऱे) िगळून १६ योेनाींना प्रशासककय ि ताींबत्रक मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. ततुल सदर योेनेमधून खचल झालेला नाही सदर योेना दद. 
३१.३.२०१६ पयतं राबिनू तनधी जेल्हा पररर्देकडून खचल करण्याचे प्रस्तावित 
आहे. या योेनाींसा त लाभार्थयांची यादी तयार करुन पात्र लाभार्थयांची तनिड 
प्रकक्रया सुरु केली असून त्यासा त प्राप्त झालेल्या अेालची छाननी प्रकक्रया जेल्हा 
पररर्द स्तरािर सुरु आहे. योेनातनहाय पात्र लाभाथी सींख्येप्रमाऱे एकीं दरीत 
२,५४६ लाभार्थयानंा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकक्रया लिकरात लिकर 
पूऱल करण्यात येाल. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मध्य गोदािरी खोऱयातील १८.३३ टी.एम.सी. पािी  

िापराच्या बहृत आराखडयाबाबत 

(८८) *  १६०७२   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८४३ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मध्य गोदािरी खोयायातील १८.३३ ्ी.एम.सी. पाऱी िापराच्या बहृत 
आराखडयातील ८६९३ हे. ससींचन क्षमतेचे २६ प्रकल्पास मान्यता देण्याबाबत मा. 
राज्यपाल महोदय याींना ददनाींक ०५ ऑगस््, २०१४ रोेी िा त्यासुमारास 
तत्कालीन शासनाने विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त बहृत आराखडयातील २५० हे. क्षमतेपेक्षा कमी ससींचन 
क्षमतेच्या योेना ेलसींधारऱ कायलक्रमात समाविष् करण्यास ेलसींधारऱ 
विभागास कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रस्त बीड जेल््यातील २५० हे. पेक्षा कमी ससींचन 
क्षमतेच्या प्रकल्पाची कामे ेलसींधारऱ विभागामार्फल त केयाहा सुरु होऱार आहेत, 
(४) असल्यास, दषुकाळ ि ी्ंचाा पररजस्थती लक्षात घेिनू उक्त बहृत 
आराखडयातील सिल प्रकल्पाींची कामे सुरु करण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे कोऱती आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) २५० हे.ससींचन क्षमता ि २.०० .द.ल.घ.मी. पाऱीसा ा क्षमतेपेक्षा कमी 
प्रकल्पाींचे पाऱी उपलब्धता प्रस्ताि तयार करऱे ि सक्षम स्तरािरुन पाऱी 
उपलब्धता प्रमाऱपत्र घेऱेबाबतची आिश्यक कायलिाही प्रगतीपथािर आहे. उक्त 
प्रकल्पाींना सक्षम स्तरािरुन पाऱी उपलब्धता प्रमाऱपत्र प्राप्त झाल्यानींतर कामे 
सुरू करऱेबाबतची आिश्यक ती कायलिाही करण्यात येाल. तसेच २५० हे.चे िरील 
प्रकल्प घेण्यास मान्यता देण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी त्याींचे ददनाींक ५ 
ऑगस््, २०१४ ि ददनाींक १९.०१.२०१६ रोेीच्या पत्रान्िये मा.राज्यपाल 
महोदयाींना विनींती करण्यात आली आहे. 
    मा.राज्यपाल याींचेकडून अद्याप मान्यता प्राप्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेत ३० खाटाांच्या  

पुढील रुग्िालयाांचा समािेश िरण्याबाबत 
(८९) *  १६४४५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राेीि गाींधी ेीिनदायी आरोग्य योेनेसा त विमा कीं पनी ि आरोग्य 
सोसाय्ी याींच्यात करारानुसार र्फक्त ४८० रुग्ऱालयाींची कमाल मयालदा 
 रविल्यामुळे अनेक खाेगी रुग्ऱालयाींनी या योेनेत समाविष् होण्यासा त 
केलेले अेल प्रततक्षते आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदर योेनेसा त ३० खा्ाींच्या पढुील सिल रुग्ऱालयाींचा समािेश 
करण्याची लोकप्रतततनधधींनी मागऱी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विमा कीं पनीसोबतची कमाल मयालदेची अ् रद्द करुन या योेनेत 
समाविष् होण्यासा त अेल केलेल्या रुग्ऱालयाींचे प्रस्ताि मीें ूर करण्यासा त 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, करारानुसार योेनेंतगलत कमाल ४७० रुग्ऱालये 
अींगीकृत करण्याची तरतदु आहे. तथावप विमा कीं पनीच्या सहमतीने पदहल्या 
्प्प्याकररता ६ ि मा.मुख्यमींत्री याींनी घोर्ऱा केल्यानुसार १४ शतेकरी 
आत्महत्याग्रस्त जेल््याींमध्ये १५ अशा एकूऱ २१ अततररक्त रुग्ऱालयाींसह 
योेनेंतगलत ४९१ रुग्ऱालये अींगीकृत करण्यात आली आहेत. 
(२) होय. 
(३) नॅशनल इन्शुरन्स कीं पनी ि राेीि गाींधी ेीिनदायी आरोग्य योेना 
सोसाय्ी याींच्यामध्ये झालेल्या करारात मान्य केल्यापेक्षा ेास्त रुग्ऱालये 
अींगीकृत करण्यात आलेली आहेत. सदर करार सींपुष्ात आल्यासशिाय यामध्ये 
बदल करता येऱार नाही. सदर करार ददनाींक २० नोयाहेंबर, २०१६ रोेी सींपुष्ात 
येत असुन त्यानींतर नयायाने करण्यात येऱायाया करारामध्ये योेनेंतगलत अींगीकृत 
रुग्ऱालयाींची कमाल मयालदा िाढविऱे/कमाल मयालदेची अ् रद्द करऱे प्रस्तावित 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल्हा पररषदेतील ननयमबा्य बदली प्रिरिातील  

मशक्षिाांना पूिवित सेिेत घेण्याबाबत 

(९०) *  १९०४८   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जेल्हा पररर्देतील माहे मे, २०१३ ते सप् े्ंबर, २०१४ या कालािधीतील 
तनयमबा्य बदली प्रकरऱात १४ सशक्षकाींिर र्फौेदारी गुन्हे दाखल करण्यात 
आले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक २९ नोयाहेंबर २०१४ रोेी िा त्यासुमारास मुख्य कायलकारी 
अधधकारी, जे.प. नाींदेड याींनी चौकशी अहिाल आयुक्त, औरींगाबाद याींचेकड े
पा विला होता ि त्या अहिालानुसार ददनाींक ३० ेानेिारी २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास आयुक्त, औरींगाबाद याींनी बदली आदेश रद्द करण्याचे आदेसशत केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बदली प्रकरऱात १४ सशक्षकाींिर दाखल केलेले र्फौेदारी गुन्हे 
परत घेण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी शासनास तनिेदन देिनू विनींती केली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने चौकशी करून उक्त १४ सशक्षकाींिरील 
र्फौेदारी गुन्हे परत घेऊन त्याींना पूिलित सेिेत घेण्याबाबत कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाींदेड जेल्हा पररर्देतील तनयमबा्य बदली प्रकरऱात 
१३ सशक्षकाींिर र्फौेदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) र्फौेदारी गुन्हे दाखल झालेल्या सशक्षकाींना विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाद विभाग याींच्या आदेशानुसार मा.न्यायालयीन तनऱलय ि चौकशीच्या 
तनऱलयाच्या अधीन राहून ददनाींक ११.३.२०१६ च्या आदेशान्िये रोेी तनलींबनातून 
पुन:स्थावपत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
मौजे भुगाि येथील उत्तम गल्िा या िां पनीस ििा नदीच्या पात्रातील 

 पािी उचलण्यास परिानगी हदल्याबाबत 

(९१) *  १८५३०   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगऱघा् तालुक्यातील (जे.िधाल) िऱा नदीच्या िाहत्या पाण्यातनू मौेे 
भुगाि येथील उत्तम गल्िा या कीं पनीस नदीच्या पात्रातील ८.७६ दशलक्ष 
घनमी्र पाऱी उचलण्यास शासनाने परिानगी ददली असल्याचे           
ददनाींक ३० ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास तनदशलनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२)  असल्यास, सदर कीं पनीने मौेे भुगाि िरुन दहींगऱघा् पयतं मागल खोदनू 
पाापलाान ्ाकण्याचे काम सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगऱघा् तालुक्यात पाऱी ी्ंचाा असल्याने कीं पनीला पाऱी 
उचलण्याची परिानगी ददल्याबाबत िऱा नदी पाऱी बचाि सींघर्ल ससमतीच्या 
पदाधधकायायाींनी ददनाींक २९ ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास नाींदगाि 
चौरस्त्यािर रस्ता रोको आींदोलन करुन त्याबाबतचे तनिेदन मा.जेल्हाधधकारी, 
िधाल ि मा.मुख्यमींत्री, याींना सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सदर प्रकरऱी चौकशी केली आहे काय, 
त्यानरु्ींगाने कीं पनीने बेकायदेशीरररत्या पाापलाान ्ाकल्याप्रकरऱी सींबींधधत 
अधधकारी ि कीं पनी यायिस्थापनाविरुध्द कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) उत्तम गॅलयाहा कीं पनीचे भूगाि येथील स््ील 
उद्योगाकररता िऱा नदीतनू ८.७६ दलघमी िावर्लक पाऱी उचल परिानगी 
शासनाने ददनाींक २६/२/२०१० ला देण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
िऱा नदी पाऱी बचाि सींघर्ल ससमतीच्या पदाधधकायायाींनी ेून ि ेुलै, २०१५ च्या 
सुमारास सदर कीं पनीला िऱा नदीमधून पाऱी देण्यास विरोधाबाबतची तनिेदने 
मा.मुख्यमींत्री ि जेल्हाधधकारी, िधाल याींना ददली आहेत. 
(४) पाापलाान ्ाकण्याकररता कायलकारी असभयींता, सािले तनक बाींधकाम विभाग, 
िधाल याींनी ररतसर परिानगी ददलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नागभीड (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील ४० गािाांना गोसीखदुव प्रिल्पातून  

मसांचनाची सोय िरण्याबाबत 
(९२) *  १५३२२   श्रीमती शोभाताई र्डििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अननल 
सोले, श्री.नागो गािार :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) विदभालत ससींचनाची सोय उपलब्ध होण्याकरीता भींडारा जेल््यातील गोसीखदुल 
ससींचन प्रकल्पाच्या पाण्यापासून नागभीड (जे.चींद्रपूर) तालुक्यातील ४० गािे 
ससींचनापासून िींधचत राहत असल्याचे ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१५ रोेी िा 
त्यासुमारास तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ४० गाींिाना ससींचनाची सोय उपलब्ध होण्यासा त शासनाने 
कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे कोऱती आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत : खरे आहे. 
     लोकप्रततधीनी दद. ९ डडसेंबर,२०१४ चे पत्रान्िये नागसभड तालुक्यातील ४० 
गािाींना ससींचनाचा लाभ देऱेसा त गोसीखदुल उेयाया कालयायािरुन सशिनाला उपसा 
ससींचन योेना प्रस्तावित केली आहे. 
(२) गोसीखदुल प्रकल्पाचे मीें ुर मुळ, प्रथम अथिा द्वितीय सुप्रमा प्रस्तािात सदर 
सशिनाला उपसा ससींचन योेनेचा अींतभालि नाही तथापी लोकप्रतततनधीच्या 
मागऱीचा विचार करुन विदभल पा्बींधारे विकास महामींडळाने गोसीखदुल 
प्रकल्पाच्या प्रस्तावित ततृीय सुधारीत मान्यता प्रस्तािात सशिनाला उपसा ससींचन 
योेनेचा अींतभालि केला आहे. सदर प्रस्तािास मान्यता प्रदान झाल्यानींतर पुढील 
कायलिाही हाती घेण्यात येाल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
परभिी येथील जलयुक्त अमभयानाबाबत 

(९३) *  १५०३२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभऱी येथील ेलयुक्त असभयानाींतगलत करण्यात आलेल्या कामातील देाल 
तपासऱी, त्रयस्त यींत्रऱेने तपासलेल्या कामात गैरप्रकार असऱे तसेच पारदशलकता, 
गुऱित्ता, लोकसहभाग ि इतर प्रकरऱाींची तनितृ्त न्यायधधशाींचा त्रयस्त पथका 
मार्फल त चौकशी करण्याची मागऱी परभऱी येथील पत्रकाराींनी मा. प्रधान सधचि 
ेलसींधारऱ याींच्याकड ेसन २०१६ दरम्यान लेखी तनिेदनायादारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अेालप्रमाऱे तनितृ्त न्यायमुतींच्या स्तरािरून चौकशी 
करण्याबाबत शासन स्तरािरुन कोऱती कायलिाही करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अेालच्या अनुर्ींगाने जेल्हाधधकारी, परभऱी याींना सदर प्रकरऱी चौकशी 
करण्याचे कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात “बेटी-बचाओ-बेटी पढाओ’” या अमभयानासाठी सुधाररत  

आराखडा तयार िरुन िें द्र शासनािड ेपाठविण्याबाबत 

(९४) *  १८३३८   डॉ.अपिूव हहरे :  हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ९९२९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय महहला ि 
बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींच्या सशक्षऱ आझऱ वििाहासा त अल्प बचतीला प्रोत्साहन 
देण्याच्या अनुर्ींगाने राज्यातील १० जेल््याींची तनिड करण्यात येिून       
‘बे्ी-बचाओ-बे्ी पढाओ’ असभयानासा त कें द्र शासनाच्या सुधाररत मागलदशलक 
तत्िानुसार सन २०१५–२०१६ चा भौततक ि आधथलक आराखडा सदर जेल््याींकडून 
प्राप्त करून कें द्र शासनाकड ेपा विण्याची सुरु असलेली कायलिाही पुऱल झाली आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत १० जेल््याींकडून सदरचा आराखडा प्राप्त झालेला 
असल्यास तो कें द्र शासनास पा विण्याींत आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) होय. 
     सन २०१५-१६ चा कृती आराखडा ददनाींक ०५/०९/२०१५ च्या पत्रान्िये कें द्र 
शासनास पा विण्यात आला आहे. 
(३) “बे्ी बचाओ - बे्ी पढाओ” हा कें द्र शासन पुरस्कृत कायलक्रम राज्यातील 
बीड, ेळगाींि, अहमदनगर, बुलढाऱा, औरींगाबाद, िासशम, कोल्हापूर, 
उस्मानाबाद, साींगली ि ेालना या १० जेल््यात राबविण्याबाबतचा शासन 
तनऱलय ददनाींक ०२ नोयाहेंबर, २०१५ अन्िये तनगलसमत करण्यात आला आहे. 
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     सन २०१५-१६ या आधथलक िर्ालसा त रुपये २,४०,७३,०००/- एिढी तरतूद 
सींबींधधत जेल््याींना आयकु्त, एकाजत्मक बाल विकास सेिा योेना, निी मुींबा 
याींचेमार्फल त वितरीत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौ.िासराळी ि मौ.अांजनी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील  

आरोग्य उपिें द्रास सोईसुविधा पुरविण्याबाबत 

(९५) *  १५०६०   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ.कासराळी ि मौ.अीें नी (ता.बबलोली, जे.नाींदेड) या द काऱी प्राथसमक 
आरोग्य उपकें द्राच्या इमारतीमध्ये कमलचारी उपजस्थत राहत नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त रुग्ऱालयात अनेक पदे ररक्त असल्याने रुग्ऱाींची 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर उपकें द्र हे प्राथसमक आरोग्य कें द्र खतगाि (ता.बबलोली) याींच्या 
अींतगलत येत असल्याने प्राथसमक आरोग्य कें द्र खतगािचे अधधकारी याींच्या 
दलुलक्षपऱामुळे रुग्ऱाींची हेळसाींड होत असल्याचे माहे ेानेिारी-२०१६ च्या दसु-या 
सप्ताहात तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िरील प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
डॉ.हदपि सािांत : (१) ि (२) मौेे कासराळी या उपकें द्रासा त एक आरोग्य सेिक 
(पुरुर्) ि एक आरोग्य सेिक (स्त्री) अशी दोन पदे मीें ूर असून आरोग्य सेिक 
(पुरुर्) हे पद ररक्त आहे. आरोग्य सेिक (स्त्री) हे पद भरलेले असून अन्य एका 
कीं त्रा्ी आरोग्य सेविकेची तनयुक्ती करण्यात आली आहे. सदर कमलचारी 
मुख्यालयी राहून सेिा देत आहेत. 
     मौेे अींेनी या उपकें द्रासा त १ आरोग्य कमलचारी (पुरुर्) ि १ आरोग्य 
कमलचारी (स्त्री) अशी दोन पदे मीें ूर असून ती ररक्त आहेत. तथापी पयालयी 
यायिस्था म्हऱनू एका कीं त्रा्ी आरोग्य सेविकेची तनयुक्ती केली आहे. 
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(३) प्राथसमक आरोग्य कें द्र खतगाींिचे अधधकारी याींच्या दलुलक्षपऱामुळे रुग्ऱाींची 
हेळसाींड होत असल्याची ग्रामस्थाींची कोऱतीही तक्रार नाही. 
(४) ि (५) आरोग्य सेिक ि आरोग्य सेविका याींची ररक्त पदे प्राधान्याने 
भरण्याची कायलिाही सुरु आहे. 

----------------- 
र्िसाड (ता.मुरूड, जज.रायगड) इिोसेन्द्सेहटव्ह झोनला  

स्थाननिाांचा विरोध असल्याबाबत 
(९६) *  १६५१३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्फऱसाड (ता.मुरुड, जे.रायगड) अभयारण्यालगतचा पािऱेतीन कक.मी. 
पररघातील पररसर कें द्र शासनाने इकोसेन्सेद्याह झोन म्हऱनू ेादहर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररघा रेरे्अींतगलत अजस्तत्िात असलेल्या गािाींमध्ये ग्रामस्थाींना 
कोऱतेही विस्तारीत बाींधकाम अथिा तत्सम बाींधकाम ककीं िा खोदकाम केल्यास 
सींबींधधताींिर दींडात्मक कायलिाही होऱार असल्याने या प्रकल्पाला स्थातनकाींनी 
विरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इकोसेन्सेद्याह झोन रद्द करण्याबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पयालिरऱ, िन आझऱ ेलिाय ूपररितलन मींत्रालय, 
निी ददल्ली याींच्यामार्फल त र्फऱसाड अभयारण्याच्या पयालिरऱ सींिेदनशील 
क्षेत्राबाबतची (Eco- Sensitive Zone) प्रारुप अधधसूचना (Draft Notification) 
ददनाींक ३०.११.२०१५ अन्िये प्रससध्द करण्यात आली आहे. सदरचे क्षेत्र ० कक.मी. 
ते २.७५ कक.मी. अींतरापयतं प्रस्तावित आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रारुप अधधसूचनेिर कोऱाला हरकती घ्यायच्या असल्यास त्या 
६० ददिसाींच्या आत कें द्र शासनास कळविण्यात यायायात असे नमूद करण्यात 
आले आहे. त्या अनुर्ींगाने स्थातनक ग्रामस्थाींकडून प्राप्त झालेल्या हरकती सधचि 
पयालिरऱ िन आझऱ ेलिाय ू पररितलन याींना ददनाींक ३०.०१.२०१६ रोेी 
पा विण्यात आल्या आहेत. अद्याप कें द्र शासनाकडून अींततम अधधसूचना ेारी 
करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िामशम पाटबांधारे मांडळाांतगवत येिाऱया जजल््यातील ८८ लघुप्रिल्पाांची ि 
िॅनॉलची दरुुस्ती िरण्यासाठी ननधी ममळण्याबाबत 

(९७) *  १७२५२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासशम पा्बींधारे मींडळाींतगलत येऱायाया जेल््यातील ८८ लघपु्रकल्पाींची 
देखभाल दरुुस्ती ि कॅनॉलच्या दरुुस्तीकररता कमी तनधी समळत असल्याने सिल 
प्रकल्पाींिरील कॅनॉल नष् होण्याच्या मागालिर असल्याने पाऱी वितरऱ प्रऱालीिर 
विपरीत पररऱाम झाला असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जेल््यातील सोनल ि एकबुे ी या मध्यम प्रकल्पासा त 
शासनाकडून तनधी समळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प ि कॅनॉलची दरुुस्तीसा त आिश्यक तनधी देण्याबाबत 
शासनाने कोऱती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िासशम पा्बींधारे मींडळाअींतगलत ८८ प्रकल्प पुऱल झालेले असून त्यामध्ये २ 
मध्यम, ६३ ल.पा.योेना आझऱ २३ ल.पा. (सींग्राहक) योेना आहेत. कालिा 
प्रऱाली असलेल्या २ मध्यम ि ६३ ल.पा. प्रकल्पाींचे कालिे नामशेर् होण्याच्या 
मागालिर आहेत अशी िस्तुजस्थती नाही. प्रततिर्ी प्रकल्पाची देखभाल दरुूस्तीची 
कामे तनयसमतपऱे करऱे आिश्यक असते. त्यानुसार तनधी उपलब्धतेनुसार 
प्राधान्यक्रम  रिनू या प्रकल्पाींची दरुूस्ती कामे करण्यात येतात. मात्र काही 
प्रकल्पाींचे कालिे र्फार ेनेु असल्यामुळे प्रकल्पाींच्या पाऱी वितरऱप्रऱालीिर 
अशींत: पररऱाम होतो. ही िस्तुजस्थती आहे. 
(२) शासनाच्या प्रचसलत मापदींडानुसार तनयसमत देखभाल दरुुस्तीसा त तनधी 
देण्यात येतो. त्यानुसार सोनल ि एकबुेी प्रकल्पाला तनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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धुळे तालुक्यातील नागररिाांच्या आजाराांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 
 

(९८) *  १७०४२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालुक्यातील िातािरऱातील बदलाने गारयायात िाढ होऊन पररसरात 
सदी, खोकला, त्िचेचे विकार आदी आेाराींमध्ये िाढ झाल्याचे माहे ेानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आेाराींना तनबधं घालण्यासा त शासनाने कोऱती उपाययोेना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) धळेु तालुक्यात ेानेिारी, २०१५ मध्ये ग्रामीऱ भागात 
सदी खोकल्याचे २५०८ रुग्ऱ आढळले होते ि ेानेिारी, २०१६ मध्ये अशा 
रुग्ऱाींची सींख्या २०८७ होती. 
     त्िचा विकाराच्या रुग्ऱाींच्या सींख्येत िाढ झाल्याचे तनदशलनास आलेले नाही. 
(२) सदी खोकला आेाराच्या प्रततबींध ि तनयींत्रऱासा त खालील उपाययोेना 
राबविण्यात येतात. 

 तनयसमत सिेक्षऱ 
 सिल प्रा.आ.कें द्रात जस्क्रतनींग से्ं सल 
 सिल प्रा.आ.कें द्र/रुग्ऱालयात उपचार सुविधा 
 स्िाान फ्लल्यू और्धाचा पुरेसा सा ा 
 गींभीर रुग्ऱाींना सींदभल सेिा 
 समुहाने रुग्ऱ आढळल्यास विशेर् आरोग्य पथकामार्फल त सिेक्षऱ ि 

उपचार 
 फ्लल्यू प्रततबींधासा त ेनतेचे आरोग्य सशक्षऱ 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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घाटांजी (जज.यितमाळ) तालुक्यात मजुराांिरिी िराियाची 
विहहरीांची िामे जेसीबीच्या सहाय्याने िेल्याबाबत 

(९९) *  १८९७५   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंेी (जे.यितमाळ) तालुक्यात मेुराींकरिी कराियाची कामे ेेसीबीच्या 
सहाय्याने करण्यात येत असल्याने मेुराींची आधथलक हानी होत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यात होत असलेल्या विहीरीींच्या कामाची शासनामार्फल त 
पाहऱी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहऱीचे तनषकर्ल काय आहेत ि तद्नुसार ेेसीबीच्या सहाय्याने 
रोेगार हमीची कामे करून घेऱायाया अधधकायायाींिर शासनाने कोऱती कारिाा 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर कामाींना तालुकास्तरािरील अधधकारी/कमलचारी याींच्या मार्फल त भे्ी देिनू 
कामाची पाहऱी करण्यात येते. 
(३) सदर पाहाऱीमध्ये ग्रामपींचायत अींतगलत नोंदऱीकृत मेूराींमार्फल त सदर कामे 
होत असल्यामुळे ेेसीबी मशीनची कु ेही िापर होत नाही. 

----------------- 
मोखाडा (जज.पालघर) येथील डोल्हारा पाझर तलािाचे  

अपूिव िाम सुरु िरण्याबाबत 
(१००) *  १५८२९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जे.पालघर) येथील डोल्हारा पाझर तलािाचे काम मागील तीन 
िर्ालपासून अपूऱल जस्थतीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलािाचे काम याहािे यासा त डोल्हारिाससयाींनी आींदोलन केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरऱी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर तलािाचे काम सुरु करण्याबाबत 
शासन कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) काम पूऱल करण्याच्या अनरु्ींगाने ग्रामस्थाींना अिगत करण्यात आले 
आहे. डोल्हारा पाझर तलािाचे रुपाींतर सा िऱ तलािात करण्याच्या अनुर्ींगाने 
कायलकारी असभयींता, लघ ु पा्बींधारे विभाग, जेल्हा पररर्द याींनी मींडळ 
कायाललयामार्फल त साींडिा सींकल्पनासा त सींकल्पधचत्र विभाग, कोकऱभिन ि 
का्छेद सींकल्पनासा त मध्यिती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नासशक याींचे मींेूरीसा त 
प्रस्ताि सादर केला आहे. मीें ूरीची कायलिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

माांडिी (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथील उपसरपांच ि ग्रामसेििाांनी सरपांचाची  
खोटी स्िाक्षरी िरुन देशी दारुचे दिुानास सांमती हदल्याबाबत 

(१०१) *  १८७८५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) माींडिी (ता.ककनि्, जे.नाींदेड) येथील उपसरपींच ि ग्रामसेिकाींनी सरपींचाची 
खो्ी स्िाक्षरी करुन देशी दारुचे दकुानास सींमती ददल्याची तक्रार सरपींच ि 
ग्रामपींचायत सदस्य ि स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान जेल्हाधधकारी ि मुख्य कायलकारी अधधकारी याींचेकड े केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच बनाि्  रािाद्िारे ग्रामपींचायतीच्या मालकीचे गाळे िा्प सुध्दा 
उपसरपींचाींनी स्ित:चे मुलाचे नािे करुन घेतले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायतचे आधथलक नुकसान ि पदाींचा गैरिापर झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरऱाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने दोर्ी ग्रामसेिक ि उपसरपींचािर 
कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) प्रस्ततु प्रकरऱाची चौकशी केली असता, ग्रामसेिकाने कतलयायात कसून 
केल्याचे ि उपसरपींचानी पदाचा गैरिापर केल्याचे आढळून आल्याने, 
ग्रामपींचायतीच्या मालकीची मोकळी ेागा उपसरपींचाच्या मुलासह इतर सहा 
ग्रामस्थाींमध्ये िा्प करण्याचा ग्रामपींचायतीचा माससक सभेचा  राि क्र.८ 
(दद.२२.१२.२०१३) हा मुींबा ग्रामपींचायत अधधतनयम १९५८ च्या कलम ५६ अनुसार 
रद्दबादल करण्यासा त जेल्हा पररर्देच्या स्थायी ससमतीपुढे  ेिण्याची कायलिाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) सदर प्रकरऱी ग्रामसेिकाला तनलींबबत केले असून विभागीय चौकशीची 
कारिाा प्रस्तावित आहे. तसेच उपसरपींचािर महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयम 
कलम ३९(१) नुसार कारिाा करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
हांसराज नगर स्ितांत्र ग्रामपांचायत म्हिनू घोषीत िरण्याबाबत 

(१०२) *  १६६२७   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५९६ ला 
हदनाांि १० डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) हींसराे नगर या भागाचा समािेश मौेे ेयपूर लाींड े या ग्रामपींचायतीत 
करण्याची मागऱी ग्रामस्थाींनी ि स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी शासनाकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागऱीनुसार सदर पररसराचा मौेे ेयपूर लाींड े
ग्रामपींचायतीत समािेश करऱेबाबत शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, या पररसरातील अनुक्रमे सिे नीं.१४२,१४४,१४५,१४७,१४८,१४९,१५० 
या सलग सिे नीं मध्ये एकूऱ १८०० लोकिस्ती आहे,  हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जेल्हाधधकारी बुलढाऱा याींनी काढलेल्या अधधसूचना          
क्र./किी/राेस्ि -७/ कली /५४४/२०१५ दद. ५/०८/२०१५ िर  हींसराे नगर  या 
भागातील नागररकाींना  हरकती घेतलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, या हरकतीनुसार हींसराे नगर हा भाग स्ितींत्र्य ग्रामपींचायत 
म्हऱनू घोवर्त न करण्याची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भौगोसलक सलगतेच्या अभािामुळे हींसराे नगर हा भाग ेयपूर लाींड े या 
ग्रामपींचायतीमध्ये समाविष् करता येत नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     नमूद सिे नीं. मधील लोकसींख्या अींदाेे १८०० इतकी आहे. या पररसरातील 
१४४,१४७,१४८,१४९ हे सिे नीं.सलग आहेत. मात्र, १४२,१४५,१५० हे सिे नीं. सलग 
नाहीत. 
(४) ि (५) प्रारुप अधधसूचना ददनाींक ५ ऑगस््, २०१५ बाबत तीन आक्षपे/हरकती 
प्राप्त झाल्या असून, प्राप्त तीनही हरकती तनकाली काढण्यात आल्या आहेत. 
     नयायाने महसुली गाि म्हऱनू घोर्ीत झालेल्या “खामगाि ग्रामीऱ” या 
महसुली गािामध्ये हींसराे नगर या भागाचा समािेश असून, ददनाींक १२ 
रे्फब्रिुारी, २००४ च्या शासन तनऱलयानुसार स्ितींत्र ग्रामपींचायत स्थापन 
करण्यासा त स्ितींत्र महसूली गाि या घ्काचा विचार करण्यात येत असल्यामुळे 
हींसराे नगर हा भाग स्ितींत्र ग्रामपींचायत म्हऱनू घोर्ीत करता येत नाही. 
     तथावप, हींसराे नगर या भागाचा समािेश असलेल्या “खामगाि ग्रामीऱ” 
या महसूली गािासा त स्ितींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासा त सदरील महसूली 
गाि महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयम, १९५८ कलम ४ अन्िये स्ितींत्र गाि 
म्हऱनू घोर्ीत करऱेबाबतची अधधसूचना ददनाींक १८ माचल, २०१६ रोेी राेपत्रात 
प्रससध्द करण्यात आली आहे. 

----------------- 
िामशम जजल््यातील िनक्षेत्रामुळे बाधीत असलेल्या सात प्रिल्पाांना 

िनविभागािडून एर्आरए प्रमािपत्र ममळण्याबाबत 

(१०३) *  १७०१३   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासशम जेल््यातील िनक्षेत्रामुळे बाधीत असलेल्या सात प्रकल्पाींना 
िनविभागाकडून र्फॉरेस्् राा् ॲक््-२०१६ अथालत एर्फआरए प्रमाऱपत्र समळाले 
नसल्याने मागील पाच िर्ालपासून या प्रकल्पाींची कामे प्रलींबबत रादहल्याचे माहे 
ेानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेअभािी उक्त जेल््यातील २७ 
प्रकल् पाींची कामे प्रलींबबत असताींना उपरोक्त सात प्रकल् प िनाींमुळे बाधीत 
झाल्याने सदर विभागात ससींचनाचा प्रश्न तनमालऱ झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िासशम जेल््यातील िन (सींिधलन) अधधतनयम, 
१९८० अींतगलत िनेसमन िळतीकरऱासा त प्राप्त एकूऱ ७ प्रकल्पाींपकैी ५ 
प्रकल्पाींबाबतचे अनुसूधचत ेमाती ि इतर परींपरागत रदहिाशी (िनहक्काींची 
मान्यता) अधधतनयम, २००६ अींतगलत प्रमाऱपत्र जेल्हाधधकारी याींनी वितररत केले 
असून, उिलरीत २ प्रकल्पाींबाबतचे प्रमाऱपत्र वितररत करण्याची कायलिाही सुरू 
आहे. 
(२), (३) ि (४) अनुसूधचत ेमाती ि इतर परींपरागत रदहिाशी (िनहक्काींची 
मान्यता) अधधतनयम, २००६ अींतगलत प्रमाऱपत्र त्िरीत सादर करऱेबाबत प्रकल्प 
यींत्रऱेस िेळोिेळी िनविभागामार्फल त कळविण्यात आले आहे. तसेच जेल्हाधधकारी, 
िासशम याींना शासन पत्र ददनाींक ५/३/२०१६ रोेीच्या पत्रान्िये सदर प्रमाऱपत्राची 
पूतलता तात्काळ करण्याबाबत कळविले आहे. 
     अनुसूधचत ेमाती ि इतर परींपरागत रदहिाशी (िनहक्काींची मान्यता) 
अधधतनयम, २००६ अींतगलत प्रमाऱपत्राच्या अभािी प्रकल्प/प्रस्ताि मीें ूरीस विलींब 
होऊ नये याकरीता शासनाने ददनाींक २३/२/२०१६ रोेीच्या पररपत्रकान्िये सिल 
सींबींधधताींस सविस्तर सूचना ददल्या आहेत. 
 

----------------- 
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देिाचे गोठिे (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे मसमेंट ि िळि  
बांधाऱयाच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१०४) *  १७२६०   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६५३२ ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) देिाचे गो ऱे (ता.राेापूर, जे.रत्नाधगरी) येथे पाऱलो् क्षेत्र विकास 
कामाींतगलत ससमें् ि िळऱ बींधायायाची करण्यात आलेली कामे देालदहन ि 
गुऱित्तादहन असून त्यात मोठ्या प्रमाऱात अतनतयसमतता होऊन शासकीय 
तनधीचा अपहार झाल्याबाबतच्या तक्रारी स्थातनक ग्रामस्थाींनी ददनाींक १० 
ेानेिारी, २०१६ रोेी िा त्यासुमारास मा.ेलसींधारऱ राज्यमींत्री, प्रधान सधचि, 
ेलसींधारऱ विभाग, आयुक्त, कृर्ी, पुऱे ि जेल्हाधधकारी, रत्नाधगरी इत्यादीकड े
लेखी स्िरुपात केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार शासनाने 
सींबींधधताींिर कोऱती कारिाा केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) प्रकल्प यायिस्थापक तथा जेल्हा अधधक्षक कृवर् अधधकारी, रत्नाधगरी याींना 
चौकशी अहिाल सादर करण्याचे आदेश िसुींधरा पाऱलो् विकास यींत्रऱा, पुऱे 
कायाललयाकडून देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
मसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात मनरेगाची िामे सुरु िरण्याबाबत 

(१०५) *  १८८६३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससल्लोड (जे.औरींगाबाद) तालुक्यात येथे दषुकाळी पररजस्थती असतानाही 
पींचायत ससमती, कृर्ी विभाग, सामाजेक िनीकरऱ हे विभाग िगळता अन्य 
विभागाींनी मनरेगा योेनेची कामे सुरु केली नसल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त द काऱच्या मेूराींच्या हाताला कामे देण्यासा त इतर 
विभागाींनी मनरेगाींची कामे सुरु करािीत यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय. ससल्लोड तालुक्यामध्ये महात्मा गाींधी राषरीय 
ग्रामीऱ रोेगार हमी योेनेअींतगलत माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये ग्रामपींचायत, 
कृर्ी विभाग ि सामाजेक िनीकरऱ विभागामार्फल त कामे सुरु होती. 
(२) ससल्लोड तालुक्यामध्ये मग्रारोहयो अींतगलत सध्या ५४३२ कामे शले्र्फिर 
आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपींचायतीस ५ कामाचा शले्र्फ आहे. 
      जेल्हाधधकारी, औरींगाबाद कायाललयाने मग्रारोहयो अींतगलत सिल यींत्रऱाना, 
यींत्रऱातनहाय मेूराींच्या मागऱीप्रमाऱे काम उपलब्ध करून देण्याचे िेळोिेळी 
कळविले आहे. 
      तसेच उपविभागीय अधधकारी, ससल्लोड याींच्या अध्यक्षतेखाली िेळोिेळी 
बै का घेिून तालुकास्तरीय यींत्रऱा प्रमुख अधधकारी याींना कामे उपलब्ध करून 
देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील जजल्हापररषद शाळेतील प्राथममि डडमरेंड मशक्षिाांना  

चौर्थया िेतन आयोगाची सुधाररत िेतनशे्रिी देण्याबाबत 

(१०६) *  १८७६६   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जेल्हापररर्द शाळेतील प्राथसमक डडमरेंड सशक्षकाींना चौर्थया िेतन 
आयोगाची सुधाररत िेतनशे्रऱी ि १८ िरे् पुऱल केलेल्या सशक्षकाींना तनिडशे्रऱीच्या 
अनरु्ींगाने सुधाररत िेतनशे्रऱी देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद 
खींडपी ाने ददनाींक १३ रे्फब्रुिारी, २०१४ रोेी िा त्यासुमारास तनऱलय ददलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या तनऱलयानुसार शासनाने कोऱती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची  कारऱे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) प्रस्ताि विचाराधीन आहे. 
 

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

उमरोडी प्रिल्पातनू (जज.सातारा) नेर तलािात पािी नेण्याच्या  
योजनेची अांमलबजाििी िरण्याबाबत 

(१०७) *  १८८११   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जेल््यातील उमरोडी प्रकल्पातून नेर तलािात पाऱी नेऱार असल्याचे 
मा.पालकमींत्री याींनी जेल्हा तनयोेन ससमतीच्या बै कीत ेाहीर केले असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योेना अींमलात आऱण्यासा त शासनाने कोऱती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तममसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रऱपूिल सिल प्रककया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगऱक यींत्रऱेिर करण्यात आली आहे. 
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