
महारा ट्र िवधानपिरषद 
ितसरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

सोमवार, िदनाकं ०१ ऑग ट, २०१६ / ावण १०, १९३८ ( शके ) 
 

  
(१) िव त आिण िनयोजन, वने मतं्री 

 

  यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) ग्रामिवकास, मिहला व बाल िवकास मतं्री 
(३) जलसंपदा मंत्री 
(४) खारभमूी िवकास मंत्री 
(५) सावर्जिनक आरोग्य आिण कुटंुब क याण मतं्री 
(६)  जलसंधारण मंत्री 
(७) रोजगार हमी योजना मंत्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ५० 
------------------------------------- 

 
रा यातील िज हापिरषद शाळेतील प्राथिमक िडमट्रड िशक्षकांना  

चौ या वेतन आयोगाची सुधािरत वेतन ेणी दे याबाबत 

(१) *  २२६६०   ी.िवक्रम काळे, ी.हेमंत टकले, ी.सितश च हाण, 
ी.अमरिसहं पिंडत : स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िज हापिरषद शाळेतील प्राथिमक िडमट्रड िशक्षकानंा चौ या वेतन 
आयोगाची सुधािरत वेतन ेणी व १८ वष पूणर् केले या िशक्षकांना िनवड ेणी या 
पाने वेतन ेणी दे याबाबत मा.उ च यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने िदनांक   
१३ फेब्रवुारी, २०१४ रोजी वा यासमुारास िनणर्य िदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िनणर्यानसुार शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय. 
(२) व (३) मा.उ च यायालयाने िदले या िनणर्या या अनुषंगाने शालेय िशक्षण 
व िव त िवभागाशी िवचार िविनमय क न धोरणा मक िनणर्य घे याची कायर्वाही 
कर यात येत आहे. 
 

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

को हापूर िज यातील सुक या योजनेच ेप्र ताव प्रलंिबत अस याबाबत 

(२) *  २३२१२   ी.सतजे ऊफर्  बटंी पाटील : स माननीय मिहला व बाल 
क याण मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सु  केले या सकु या योजनेच े को हापूर िज हयातील १३५५ 
प्र ताव मंजूरी या प्रितके्षत अस याचे माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रलिंबत प्र तावांना वरीत मंजूरी देऊन लाभा यार्ंना लाभ 
िमळ यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) अशंत: खरे आहे. 

     को हापरू िज यातील एकूण १३४७ प्र ताव िवभागीय उप आयुक्त, मिहला 
व बालिवकास, पुणे यांनी भारतीय आयुिवर्मा महामंडळास सादर केले आहेत. 
यापकैी ५०५ प्र तावांना मजंुरी िमळाली असून ८४२ प्र ताव भारतीय आयुिवर्मा 
महामंडळाकड ेप्रलंिबत आहेत. 
(२) सकु या योजनेबाबत प्रलंिबत प्र तावाबाबत भारतीय आयुिवर्मा महामंडळ 
यांचेकड े पाठपरुावा सु  असून भारतीय आयुिवर्मा महामंडळा या 
अिधकार्यासंमवेत आयुक्तालयाम ये बैठक घेवून ता काळ प्रमाणपत्र िनगर्िमत 
करणेबाबत सचूना दे यात आले या आहेत. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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िककवी पेयजल प्रक पास प्रशासकीय मा यता दे याबाबत 

(३) *  १९४८४   ी.जयवतंराव जाधव : स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नािशक शहराला िप याचे पाणी उपल ध हो  यासाठी शासनाने माहे ऑग ट, 
२००९ म ये वा यादर यान िककवी पेयजल प्रक पास प्रशासकीय मा यता 
देऊनही या प्रक पा या भसंूपादनाची कायर्वाही प्रलिंबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, कद्रीय पयार्वरण िवभागाने सदर प्रक पासाठी िदनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०१० रोजी वा यासमुारास मंजुरी िदलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रक पास या आिथर्क वषार्पासनू ट याट याने िनधी 
उपल ध क न दे याची मागणी थािनक लोकप्रितिनधींनी शासनाकड े केलेली 
असून सदर प्रक पाचे काम सु  कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) अंशत: खरे आहे. 

      प्रक पासाठी आव यक वनजमीन प्र तावास कद्र शासनाने त वत: 
मा यता िदलेली आहे. खाजगी जिमनी या भसंूपादनासाठीची संयुक्त मोजणी पूणर् 
झालेली आहे. 
(२) अंशत: खरे आहे. 
     तथािप, कद्रीय पयार्वरण व वन िवभाग, नवी िद ली यांचेकडून १७२.४६८ 
हेक्टर, वन जमीन प्र तावास िदनांक २८ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी त वत: मा यता 
िमळाली आहे. तसेच प्रक पा या पयार्वरण प्र तावास रा य शासना या पयार्वरण 
िवभागाने िदनांक २९ स टबर, २०१४ अ वये मा यता िदलेली आहे. 
(३) िककवी प्रक पास िनधी देवून प्रक पाच े बाधंकाम सु  कर याबाबत 
िनवेदना वारे व बैठकी वारे शासनाकड े मागणी केलेली आहे. तथािप, सदर 
प्रक प यायप्रिव ठ आहे. याबाबतची जनिहत यािचका िनकाली िनघा यानंतर 
पुढील कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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रा यात अंगणवाडीमधील बालकांना पुरिव यात येणारी  
पूरक पोषण आहार योजना बंद अस याबाबत 

(४) *  २३११५   ीमती ि मता वाघ :  स माननीय मिहला व बाल क याण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात अंगणवाडीतील बालकांचे कुपोषण कमी हावे हणून पुरिव  यात 
येणारा पूरक पोषण आहार बंद अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न चौकशी या अनुषगंाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?    
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

     रा यातील एकाि मक बालिवकास सेवा योजनतगर्त अगंणवाडीतील 
बालकांना परुिव यात येणारा पुरक पोषण आहार योजना िनयिमतपणे सु  असून 
याम ये खंड पडलेला नाही. 
(२) व (३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यात नवीन शे टर होम (िनवारा गहेृ) उभार या या िनणर्याबाबत 

(५) *  १९७७९   ी.जग नाथ िशदें, ी.ख्वाजा बेग : स माननीय मिहला व 
बाल क याण मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात ३ वषार्पासनू बालगहृां या प्रलंिबत भोजन अनुदानासाठी िनधी न 
िद यामुळे सदर बालगहृांकड ेदलुर्क्ष क न मिहला व बालिवकास िवभागाने प्र येक 
तालुक्यात २५ मलुांसाठी एक याप्रमाणे समुारे ३०० त े३५० नवीन शे टर होम 
(िनवारा गॄहे) रा यात उभार याचा िनणर्य घेतला असनू यासंदभार्त आयुक्तालय 
तरावर प्र तावही मागिव यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, रा यात मुबंइर्, जालना, जळगाव आिण मराठवाडयात बालगहेृ 
असून न याने बालगहृानंा संमती न दे याचा िनणर्य शासनाने सन २०१० म येच 
घेतला असताना, बीड िज हयातील उजनी येथील धमार्पूर संचािलत ‘रोकड वर 
बहुउ शेीय सेवाभावी” सं थेतील १०० मलुां या बालगहृाला मा यता दे याचा 
िनणर्य िदनांक २ माचर्, २०१६ रोजी वा यासमुारास घे यात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) अस यास, दरूव थेतील बालगहृाकंड े दलुर्क्ष क न न याने शे टर होम 
(िनवारा गहेृ) उभार यासाठी प्र ताव मागिव याची सवर्साधारण कारणे काय 
आहेत, 
(४) तसेच रा यातील स या अि त वात असले या सं थांना िनयिमत अनदुान, 
कमर्चार्यानंा वेतन आिण बालगहृां या इमारतींचे भाड ेदे याचा िनणर्य मिहला व 
बालिवकास िवभागाने घ्यावा व यानंतरच सं था वाटप करावे अशी प्रितिक्रया 
महारा ट्र रा य बालगहृचालक महासघंा या सरिचटणीस यांनी माहे एिप्रल, २०१६ 
या शेवट या आठवडयात मा. मिहला व बाल िवकास मतं्री, सिचव, मिहला व 
बालिवकास िवभाग इ यादीकड े लेखी िनवेदना वारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न चौकशी या अनुषंगाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) अंशत: खरे आहे. 
     शासनाने बीड िज हयातील एका सं थसे त वत: मा यता िदलेली आहे, 
परंतु आयुक्तालय तराव न अंितम मा यता अ याप िदलेली नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) अि त वात असले या सं थांना कमर्चारी वतेन व इमारतीचे भाड ेदेणेबाबतचा 
 प्र ताव मिहला व बालिवकास आयुक्तालयाकडून शासनास प्रा त झालेला आहे. 
        सदर मागणी या अनुषगंाने मा.उ च यायालयात वेळोवेळी यािचका 
दाखल झाले या हो या. या यािचकांपकैी क्र.२८६१/२०१२ म ये रा यातील 
बालगहृांची मोठी सखं्या लक्षात घेता शासनावर मोठा आिथर्क भार पडणार 
अस याने वयसेंवी सं थाचंी सदरची मागणी मा य करता येणार नाही, असे 
मा. यायालया या िनदशर्नास आण यात आलेले आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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यवतमाळ िज यात अपंग वाचे प्रमाणपत्र िमळ यास िवलंब होत अस याबाबत 
 

(६) *  १९३००   ी.हिरिसगं राठोड : स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण 
कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने अपंगांची सवर् प्रमाणपत्र ेऑनलाईन कर या या घेतले या िनणर्यानसुार 
यवतमाळ िज हयातील वसतंराव नाईक शासकीय वै यकीय ग्णालय येथे 
िज यातील अंध, मुकबधीर, कणर्बधीर, मतीमदं, अि थ यगं व पॅरािलसेस 
असले या यक्तींनी अपगं वा या प्रमाणपत्रासाठी न दी क नही यांना सदर 
प्रमाणपत्र दोन त ेतीन मिह या या िवलबंाने िमळत अस याच ेमाहे मे, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, यानसुार शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपक सावंत : (१) व (२) अशंत: खरे आहे, 
     अंध, मकुबधीर, कणर्बधीर व पॅरािलसेस असले या अपंगांना याच िदवशी 
अपंग प्रमाणपत्र िवतरीत केले जाते. 
     केवळ अि थ यंग असणार्या उमेदवारांची संख्या मोठया प्रमाणात 
अस याने,  या तुलनेत त ज्ञ डॉक्टरांची कमी सखं्या. इ. कारणामुंळे यांना 
अपंग प्रमाणपत्र दे यास एक मिह याचा िवलंब लागतो. तथािप, अि थ यगं 
अपंगाची संख्या लक्षात घेवून या ग्णालयात आठवडयातून तीन िदवस अपंग 
प्रमाणपत्र िवतरण कर यात येते. जून, २०१६ म ये िवशषे मोिहम राबवून सलग 
एक मिहना अि थ यंग अपंग प्रमाणपत्रे िवतरीत कर यात आली आहेत. 
     जानेवारी, २०१६ ते जनू, २०१६ या कालावधीत न दणी झाले या ३५०५ 
अपंग यक्तीपकैी ३४६० अपगं यक्तींना अपंग व प्रमाणपत्र िवतरीत केले आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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रा यातील दु काळाची ती ता व या ती वाढत अस याने  
जलसंधारणाची कामे पुणर् कर याबाबत 

(७) *  १९५३१   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६३०८ ला िदनांक   
१८ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय जलसंधारण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यात िदनांक १ एिप्रल, २०१४ पुवीर् (िवदभर् वगळून) प्रशासकीय मा यता 
प्रदान कर यातं आले या व िदनांक १ एिप्रल, २०१४ नंतर प्रशासकीय मा यता 
िदले या परंत ुप्र यक्षात के्षित्रय कामे सु  झालेली नाहीत, अशा सवर् योजनांची 
कायर्वाही थिगत ठेव यातं आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, थिगत केले या कामांपकैी जलयुक्त िशवार अिभयानांतगर्त 
टंचाईमुक्त कर यासाठी िनवड यात आले या गांवामधील १०१ कामाचंी थिगती 
उठिव यात येवून दु काळा या पा वर्ंभुमीवर जलसंधारणाची कामे हाती 
घे याबाबत महामंडळामाफर् त पुढील ५ वषार्चा आराखडा तयार कर यातं येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त आराखडा तयार कर याची सु  असलेली कायर्वाही पुणर् 
झाली आहे काय, उक्त कायर्वाही के हापयर्ंत होणे अपिेक्षत आहे, तसेच रा यात 
दु काळाची या ती िदवसिदवस वाढत अस या या पा वर्भूमीवर जलसंधारणाची 
सवर् मा यता प्रा त कामे पणुर् कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अंशत: खरे आहे. 
     महारा ट्र जलसंधारण महामंडळा या िदनांक २४/९/२०१५ रोजी संप न 
झाले या संचालक मंडळा या ४९ या बैठकीत, िदनांक १/४/२०१४ नंतर 
प्रशासकीय मा यता िदले या १२०० योजना तसेच िदनांक १/४/२०१४ पूवीर् (िवदभर् 
वगळून) प्रशासकीय मा यता िदले या ११३० योजना, परंत ुप्र यक्षात के्षित्रय कामे 
सु  झाली नाहीत अशा एकूण २३३० योजनांना थिगती दे यात आली होती. 
तथािप, िदनांक १/४/२०१४ पूवीर् प्रशासकीय मा यता िदले या ११३० योजनांपैकी 
जलयुक्त िशवार योजनांतगर्त येणार्या १०१ योजनांची कामे िनधी उपल धतनेुसार 
हाती घे यास संचालक मंडळाने मा यता िदली. िनधी उपल धते या अनुषंगाने 
पुढील ५ वषार्च े िनयोजन कर याबाबत के्षित्रय तरावर सूचना महामंडळाकडून 
दे यात येत आहेत. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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महारा ट्र रा य बाल हक्क सरंक्षण आयोगाची 
अ यक्ष व सद यांची िरक्त पदे भर याबाबत 

(८) *  २१८६०   ी.धनंजय मंुड,े ीमती िव या च हाण : स माननीय मिहला 
व बाल क याण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महारा ट्र रा य बाल हक्क सरंक्षण आयोगाची अ यक्ष व सद यांची पदे 
िरक्त असून सदर पदे भर याबाबत मा.उ च यायालयाने माहे मे, २०१६ म ये 
वा यादर यान शासनास िनदश िदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िरक्त पदे भर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय. 

(२) व (३) महारा ट्र रा य बाल हक्क संरक्षण आयोगावर अ यक्ष व सद य 
यांची िशफारस करणेबाबत ित्रसद यीय िनवड सिमती शासन िनणर्य क्र.    
बाहआ-२०११/प्र.क्र.११५(भाग-२)/का-९, िदनांक २० जलु,ै २०१६ अ वये गिठत 
कर यात आली आहे. याचप्रमाणे महारा ट्र रा य बाल हक्क संरक्षण आयोगावर 
अ यक्ष व सद य यांची िनयुक्ती कर या या अनुषगंाने िदनांक २१/७/२०१६ 
रोजी या रा य तरीय टाई स ऑफ इंिडया, लोकस ता, लोकमत व सकाळ या 
वतर्मानपत्रांम ये जािहरात प्रिस द कर यात आली आहे. तथािप, जनिहत 
यािचका क्र. ८४/२०१३ फोरम फॉर फेअरनेस इन ए युकेशन िव द यिुनयन 
ऑफ इंिडया व इतर या केसम ये िदनांक २२/०७/२०१६ रोजी मा.उ च 
यायालयासमोर झाले या सनुावणी दर यान मा. यायालयाने िदले या िनदशा या 
अनुषंगाने पुढील कायर्वाही कर यात येत आहे. 

----------------- 
बाबरवाडी (ता.दोडामागर्, िज.िसधंदुगुर्) येथे ह तींनी नुकसान केले या  

बागायतींचे पचंनामे क न नकुसानभरपाई दे याबाबत 
(९) *  २०७९०   ीमती हु नबानू खिलफे, ी.संजय द त, ी.रामहरी 
पनवर : स माननीय वने मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१)  बाबरवाडी (ता.दोडामागर्, िज.िसधुंदगुर्) येथे ह तींनी धमुाकळ घातला असून 
या ह तींना हुसकावून लाव याचा प्रय न करणार्या ग्राम थ व वन 
कमर्चार्यांचा ह तीने पाठलाग क न बागायतींचे नुकसान के याच ेमाहे मे, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या ह तीमुळे नुकसान झाले या बागायतीचे पंचनामे क न बािधत 
शतेकर्यांना नकुसान भरपाई दे यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) होय हे खरे आहे.  

(२) हेवाळे बाबरवाडी पिरसरात माहे मे, २०१६ म ये या व यह तीनी बागायतीच े
नुकसान के याची ५ प्रकरणे िनदशर्नास आली असून प्रचिलत शासन 
िनणर्यानसुार संबिंधत नुकसानग्र त शतेकर्यास . १,७४,५४०/- इतकी नकुसान 
भरपाई दे यात आली आहे.  
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

 

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

नागपूर शहरातील पाणीपुरवठा बंद के याबाबत 

(१०) *  २१४७१   प्रा.अिनल सोले, ी.िगरीशचंद्र यास, ी.िमतेश भांगिडया, 
ी.नागो गाणार : स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात उ हा या या िदवसात अितिरक्त पा याची आव यकता 
अस याने िदनांक २३ माचर्, २०१६ पासनू पाटबंधारे िवभागाने पाणी सोडले असता 
िदनांक ८ त े ११ एिप्रल, २०१६ या कालावधीत महानगरपािलकेला पाटबंधारे 
िवभागाने कोणतीही मािहती न देता शहरातील पाणी पुरवठा बंद के याची घटना 
िदनांक १८ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, पाणीपुरवठा ४ िदवस बंद अस याने शहरातील नागरीकांना पाणी 
टंचाईचा सामना करावा लाग याने या सदंभार्त मा.महापौर यांनी मा.पालकमंत्री 
यांचेकड े पाटबधंारे िवभागा या कारभाराची लेखी तक्रार केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यावर काय 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  



10 

ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. 
     नागपूर शहराला पच प्रक पातून व क हान नदीतून िप यासाठी पाणी 
पुरवठा केला जातो. िदनांक २२/३/२०१६ पासून पच प्रक पा या उज या 
काल यातून अितिरक्त पाणी दे यात येत होते. िदनांक ८/४/२०१६ त े िदनांक 
११/४/२०१६ या कालावधीम ये पच उजवा मुख्य कालवा सा.क्र. १९२० मी. येथील 
बांधकाम दु ती किरता कालवा बदं कर यात आलेला होता. याबाबत कायर्कारी 
अिभयंता, नागपूर पाटबंधारे िवभाग (दिक्षण), नागपूर यांनी िदनांक ०४/०४/२०१६ 
या पत्राने कायर्कारी अिभयंता, जलप्रदाय िवभाग, महानगरपािलका, नागपूर 
यांना आगाऊ कळिवले होते. 
(२) अशी तक्रार मा.महापौर, नागपूर महानगरपािलकेकडून प्रा त झालेली नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
औरंगाबाद येथ ेजलसंधारण आयुक्तालयाची िनिमर्ती करणेबाबत 

(११) *  २२५९८   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े:  तारांिकत प्र न क्रमाकं १६०१४ ला िदनांक १८ माचर्, २०१६ 

रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालय िनिमर्ती कर याची बाब शासना या 
िवचाराधीन आहे, तसेच सदर िवचाराधीन बाबीवर शासनाने कोणता िनणर्य केला 
व हे जलसधंारण आयुक्तालय के हा सु  होणार आहे, 
(२) अस यास, दु काळग्र त भागातील सक्षम जलसंधारण आयुक्तालयाची 
सरंचना, कायर्, व प कशा प दतीचे असणार आहे, 
(३) अस या◌ास, मा.रा यमतं्री, जलसंधारण यांनी याबाबत औरंगाबाद येथ े
केले या घोषणेनुसार शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१), (२) व (३) जलसंधारण आयुक्तालयाची िनिमर्ती 
कर याबाबतची बाब शासना या िवचाराधीन आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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म यप्रदेश रा यातील चौरई धरणामुळे नागपरू िज हयातील 
पच धरणातील पाणी कमी झा याबाबत 

(१२) *  २१७२२   ी.िगरीशचंद्र यास, प्रा.अिनल सोले, ी.नागो गाणार :   
स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म यप्रदेश मधील चौरई धरणामुळे नागपूर िज यातील पच धरणावर     
५० टक्के इ फलो (५०० टी.एम.सी.) पाणी कमी होणार अस याने १,२०,००० 
हेक्टर िसचंन के्षत्र होणार अस याचे िनवेदन मा.जलसंपदा मंत्री यांना माहे   
एिप्रल, २०१६ या दसुर्या आठव यात िदले,  हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त िनवेदना या अनुषंगाने शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) चौराई येथ ेधरण झा यास महारा ट्रा या वा याला येणार्या ये यात होणार्या 
तुटीमुळे होणारे सभंा य नकुसान भ न काढ यासाठी उपाययोजना सुचिव या या 
टीने कायर्कारी संचालक यां या अ यक्षतेखाली थािनक लोकप्रितिनधी सह 

सिमती गठीत कर याबाबतची कायर्वाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पालघर िज हयातील सयुार् प्रक पा या उज या व डा या  

काल यातून पा याची गळती होत अस याबाबत 
(१३) *  २१४७२   ी.आनंद ठाकूर, ी.हेमंत टकले, ी.िकरण पावसकर, 
ी.ख्वाजा बेग, ी.नरद्र पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १५७५० ला िदनांक   

११ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर िज हयातील सयुार् प्रक पा या उज या व डा या काल यातून हजारो 
िलटर पा याची गळती होत अस याच ेमाहे मे, २०१६ या पिह या आठवडयात 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या काल याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नुसार सदर काल यांची गळती थांबिवणेबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीष महाजन : (१) अंशत: खरे आहे. 
     सुयार् प्रक पा या काल यांची बांधकामे व अ तरीकरण सुमारे ३०-३५ वष 
जुने झा याने बांधकामे तसेच अ तरीकरण क्षितग्र त होत अस याच ेिनदशर्नास 
आले आहे. पिरणाम व प काल या या बांधकामातून काही प्रमाणात गळती होत 
असते. 
(२) पाणी सोड यापवूीर् के्षित्रय तरावर काल याची िनधी या उपल धतनेसुार 
अ याव यक कामाची दु ती कर यात येत आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मेरा ब.ु (ता.िचखली, िज. बुलढाणा) िशवाराम ये सु   

असलेले काल याचे काम िनकृ ट झा याबाबत 

(१४) *  २२३८७   ी.सभुाष झांबड, ी.रामहरी पनवर : स माननीय जलसंपदा 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेरा ब.ु  (ता.िचखली, िज. बलुढाणा) िशवाराम ये सु  असलेले काल याचे 
काम िनकृ ट दजार्च ेकर यात येत असून मातीिम ीत वाळू आिण िगट्टीचा चुरा 
बांधकामात वापर याने जागोजागी बांधकामाला भेगा पडून ते खच यास सु वात 
झा याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या अनुषंगाने 
िनकृ ठ दजार्चे बांधकाम करणार्या ठेकेदारांवर व दलुर्क्ष करणार्या पाटबंधारे 
िवभागातील अिधकार्यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबांची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. 

     तथािप, खडकपणुार् प्रक पांतगर्त उपसा िसचंन योजना ट पा क्र. ४ या 
मखु्य काल यावरील मेरी िवतरीकेवरील सा.क्र.११,२९५ मी. वरील पलुाच े
बांधकामा या गुणव तेबाबत िद. २५ मे, २०१६ या वृ तपत्रात उ लेख आहे. 
(२) वृ तपत्र बातमीची दखल घेऊन संबधंीत उपिवभागीय अिभयंता व कायर्कारी 
अिभयंता यांनी िद. २५ मे, २०१६ रोजीच कामाची पाहणी केली. कामाचा दजार् 
चांगला आढळला. यामळेु अिधका-यांवर कारवाई कर याचा प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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अकोला िज हयातील िनधी अखचीर्त रािह याबाबत 

(१५) *  २३२५१   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला िज हयातील पये २६ कोटी ३० लाखाचा अखिचर्त िनधी शासिकय 
अिधका-यां या उदािसनतमेळेु परत गे यामळेु जलयुक्त िशवार योजनेसह 
मह वाची िवकास कामे रखड याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िनधी परत गे यामुळे िज यातील मुंडगावसह अनेक 
गावातील िवकास कामे प्रलिंबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या 
अनुषंगाने दोषी अिधकार्यािंव द कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) एकूण पये २६.३६ कोटी िनधी यपगत झाला  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सदर िनधी यपगत झालेला असला तरी या िनधीतून प्र तािवत केलेली 
कामे वेळेवर पुणर् कर याचे व यास आव यक अस यास सन २०१६-१७ म ये 
उपल ध केले या िनधीतून देयके अदा कर या या सुचना दे यात आले या 
आहेत. तसेच मुंडगाव ता.अकोट या गावाचा जलयुक्त िशवार अिभयानांतगर्त 
समावेश कर यात आलेला नाही.  
(३) व (४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील ककर् रोग आटोक्यात आण याबाबत 

(१६) *  २००८१   ी.प्रकाश गजिभये :  स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण 
कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील रा ट्रसंत तुकडोजी प्रादेिशक ककर् रोग ग्णालयाम ये 
ककर् रोगाची सखं्या सन २०१४ म ये ३०८५ तर सन २०१५ म ये  ४७८७ एवढी 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ककर् रोग आटोक्यात आण यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा कर यात येत आहे, 
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(३) अस यास, ककर् रोग होऊ नये यासाठी कद्र व रा य शासनाने कोण या 
योजना राबिवले या आहेत, 
(४) तसेच राजीव गांधी योजनेमाफर् त िकती झोपडपट्टीवािसयांना हया योजनेचा 
फायदा झालेला नाही ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) अशंत: खरे आहे, रा ट्रसतं तुकडोजी प्रादेिशक ककर् रोग 
ग्णालयाम ये नवीन ककर् रोग ग्णांची सखं्या सन २०१४-१५ म ये ४७२५ तसेच 

२०१५-१६ म ये ४७४८ इतकी आहे. 
(२) व (३) ककर् रोगावर उपचार करणार्या ग्णालयाच े बळकटीकरण 
कर यासाठी या कद्र शासना या योजनतगर्त सन २०१६-१७ किरता रा ट्रसतं 
तुकडोजी िरजनल कॅ सर हॉि पटल, नागपूर व िववेकानंद मेिडकल फाऊंडशेन 
अँड िरसचर् सटर, लातूर या दोन ग्णालयांना टशर्री कॅ सर केअर सटसर् हणनू 
मा यता दे याचा प्र ताव कद्र शासनाकड े सादर कर यात आला आहे. तसेच 
िवभागीय सदंभर् सेवा ग्णालय, नािशक व अमरावती या दोन ग्णालयांच े
प्र ताव कद्र शासनास पाठिव याबाबतची कायर्वाही सु  आहे. २० िज हा 
ग्णालयाम ये टाटा कॅ सर ग्णालयातील प्रिशिक्षत तज्ञामंाफर् त तपासणी 

कर यासाठी बाहय ग्ण िवभाग थापन कर यात आला आहे. यात मिह यातून 
िकंवा १५ िदवसातनू एकदा ककर् रोगा या ग्णांची तपासणी कर यात येते. 
     राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनतगर्त ककर् रोगावर उपचारासाठी १८ 
शासकीय, ३३ खाजगी ग्णालये सलंिग्नत कर यात आले आहेत. तसेच मेडीकल 
ऑ कॉलॉजीच े७२ शासकीय व खाजगी ३११ ग्णालये संलिग्नत कर यात आले 
आहेत. रेिडएशन ऑ कॉलॉजीचे १० शासकीय ३९ खाजगी ग्णालये, सिजर्कल 
ऑ कॉलॉजीच े४५ शासकीय व ४५ खाजगी ग्णालये सलंिग्नत कर यात आले 
आहेत. 
     या यितिरक्त महारा ट्र शासनातफ ककर् रोगा या ग्णांना लवकर िनदान 
व वेळेत उपचार िमळावेत यासाठी महारा ट्र कॅ सर वॉिरयसर् हा उपक्रम टाटा 
मेमोिरयल सटर यां या सहकायार्ने सु  केला आहे. मिहला आरोग्य 
अिभयानांतगर्त ७,६२,३२५ मिहलांनी ककर् रोग प्राथिमक तपासणीचा लाभ घेतला आहे. 
     वै यकीय अिधकारी, समुपदेशक व मिहला आरोग्य सेिवका यां या मदतीने 
ककर् रोगाची प्राथिमक लक्षणे, िनदान व उपचार याबाबत जनजागतृी कर यात येत 
असून, िवशषे आरोग्य िशिबरातूनही ककर् रोगाबाबत जनजागतृी कर यात येत आहे. 
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(४) राजीव गाधंी जीवनदायी योजनेचा लाभ रा यातील िपवळी, अं योदय योजना 
व केशरी िशधापित्रकाधारक कुटंुबांना यांचा लाभ िदला जातो. या योजनतगर्त 
िशधापित्रके या आधारे केले या वगीर्करणािशवाय इतर कोणताही अिभलेख 
ठेव यात येत नस याने िकती झोपडपट्टीवािसयांनी या योजनेचा लाभ घेतला 
नाही याचा आकडवेारी उपल ध क न देता येत नाही. या योजनतगर्त 
लाभा यार्ंवर आजवर ९,३३,४४० इतक्या श त्रिक्रया व उपचार कर यात आले 
आहेत. 

 

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

मौजे खडकी (ता.िहमायतनगर, िज.नांदेड) ग्रामपंचायती या कायर्के्षत्रात  
पाणलोट या कामात गैर यवहार झा याबाबत 

(१७) *  १९९८७   ी.अमरनाथ राजूरकर :  स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मौजे खडकी (ता.िहमायतनगर, िज.नांदेड) ग्रामपंचायती या कायर्के्षत्रात 
कर यात आले या पाणलोट या कामांत पये २५ लक्ष रक्कमेचा गरै यवहार 
झा याची बाब माहे नो हबर, २०१५ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न संबंिधत दोषींवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथािप, आिदवासी समाज जनजागतृी युवा सघंषर् सिमती नांदेड यांचा 
िदनांक ९/२/२०१६ रोजीचा तक्रार अजर् िज हािधकारी, नांदेड यां या कायार्लयात 
प्रा त झाला आहे. प्रा त झाले या तक्रारी या अनुषंगाने उपिवभागीय कृिष 
अिधकारी, िकनवट यांनी चौकशी केली असता कामे कृिष िवभागा या मागर्दशर्क 
सूचनेप्रमाणे झाली अस याच ेव चौकशीत त य नस याचे आढळून आले आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे िभनार (ता.िभवंडी, िज.ठाणे) येथील ग्रामपचंायतीमधील  
ग्रामसेवकां या मनमानी कारभाराबाबत 

(१८) *  १९५४१   ी.जयंत पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १८०७६ ला िदनांक 
११ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय ग्रामिवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे िभनार (ता.िभवंडी, िज.ठाणे) येथील ग्रामसेवकां या मनमानी 
कारभाराब ल ग्राम थांनी ग्रामपंचायतीला कुलूप लाव याची घटना िदनांक     
२२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यानसुार ग्रामसेवकां या कारभाराची तपासणी कर यात आली 
आहे काय, तसेच तपासणी अिधकारी, पंचायत सिमती, िव तार अिधकारी, 
िभवडंी यांनी चौकशी अहवाल गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती, िभवंडी 
यांना के हा सादर केला आहे, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न चौकशीअंती कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय. 

(२) होय, िदनांक १ माचर्, २०१६ रोजी चौकशी अहवाल गट िवकास अिधकारी 
पंचायत सिमती िभवंडी यांना सादर केलेला आहे. 
(३) त कालीन ग्रामसेवक ी.योगेश बापू क डलेकर यानंा गैरिश त व        
गैरवतर्णुकीबाबत ज्ञापन व दोषारोप पत्र बजाव यात आले आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
उ हासनगर (िज.ठाणे) येथील आरोग्य कद्र तसेच इतर पाच 

शासकीय ग्णालयातील गैरसोई दरू कर याबाबत 
(१९) *  २३३१९   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे, ी.रिवदं्र फाटक : स माननीय 
सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उ हासनगर (िज.ठाणे) येथील आरोग्य कद्र तसेच इतर पाच शासकीय 
ग्णालयात अनेक गैरसोई असनू डॉक्टर व कमर्चार्यांची पदे िरक्त अस याने 

सामा य ग्णांना उपचारापासून वंिचत रहावे लागत अस याने यावर कायर्वाहीची 
मागणी िनवेदना वारे लोकप्रितिनधींनी मा.सावर्जिनक आरोग्य मतं्री यांचेकड े
िदनांक २४ मे, २०१६ रोजी वा यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) होय. 
(२) म यवतीर् ग्णालय उ हासनगर, शासकीय प्रसतुीगहृ उ हासनगर, नागरी 
आरोग्य कद्र, माता बाल संगोपन कद्र, इ. आरोग्य सं थांम ये काही पदे िरक्त 
आहेत ही बाब खरी आहे. तथािप, यामळेु अथवा सोयी सुिवधां या अभावामुळे 
सामा य ग्णांना उपचारापासून वंिचत रहावे लागत अस याची बाब खरी नाही. 
िरक्त पदे भर याबाबतची कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

पोखणीर् व बनवस (ता.पालम, िज.परभणी) येथे जलयुक्त िशवार  
अिभयानांतगर्त उपल ध िनधी प्रलंिबत रािह याबाबत 

(२०) *  १९८२८   ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.सिुनल तटकरे, ी.अमरिसहं 
पंिडत : स माननीय जलसंधारण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जलयुक्त िशवार अिभयानातंगर्त पोखणीर् व बनवस (ता.पालम, िज.परभणी) 
येथील िवकास कामासाठी मुंबई येथील िस दीिवनायक ट्र टने िदलेला       
पये १ कोटीचा िनधी माहे जानेवारी, २०१६ अखेर खचार्िवना प्रलंिबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िज हािधकारी कायार्लयातील जबाबदार अिधकार्यांनी केलेली 
आिथर्क मागणी तसेच अडवणूकीमुळे सदर प्रकार घडला असा आके्षप माहे 
जानेवारी, २०१६ म ये वा यादर यान न दिव यात आला आहे, तसेच, 
िनवडणुकीचा खोटा दावा सांगून िदशाभलू कर याचा प्रकारही जलयुक्त िशवार 
अिभयानांतगर्त िवभागा या उपिज हािधकार्यांनी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न संबंिधतांवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशदें : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
       तथािप, स यि थतीत सवर् िनधी खचर् झाला असून याबाबतचा अहवाल 
मखु्य कायर्कारी अिधकारी ी. िस दीिवनायक ट्र ट, मुंबई यांचेकड ेउपयोिगता 
प्रमाणपत्रासह सादर कर यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर िज याम ये जलयुक्त िशवार अिभयानांतगर्त 

 गावांची िनवड कर याबाबत  
(२१) *  २२५४९   ी.अ णकाका जगताप : स माननीय जलसंधारण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलयुक्त िशवार योजनेम ये समािव ट केलेली गावे िनि चत करत असताना 
शासनाने कोणते धोरण व िनकष ठरिव यात आलेले आहे, 
(२) अस यास, अहमदनगर िज हयात एकूण िकती गावांची यादी जलयुक्त 
िशवार योजनेकरीता माहे जानेवारी, २०१५ म ये वा यादर यान घे यात आली 
आहे, तसेच अहमदनगर िज हयातील अनेक गावे ही जलयुक्त िशवार 
योजनेकरीता िनकषाम ये बसत असताना ती घे यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, ग्राम थानंी तसेच लोकप्रितिनधींनी िज हा प्रशासन कृषी 
िवभागाकड ेजलयकु्त िशवाराकरीता गावे घे याबाबत माहे जानेवारी, २०१६ म ये 
वा यादर यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
 

प्रा. राम िशदें : (१) जलयुक्त िशवार अिभयाना अंतगर्त िद. २ जानेवारी २०१५ व 
१४ ऑग ट २०१५ या शासन पिरपत्रका वये गाव िनवडीचे िनकष िनि चत 
कर यात आले आहेत. 
(२) अहमदनगर िज याम ये सन २०१५-१६ या वषार्किरता एकूण २७९ गावे 
जलयुक्त िशवार अिभयानातंगर्त िनवड यात आली असनू िज यामधील गावांची 
ट याट याने िनवड कर यात येत आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) जलयुक्त िशवार अिभयानांतगर्त सन २०१६-१७ साठी एकूण २६८ गावे 
घे यात आलेली आहेत. 

----------------- 
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मौजे िदग्रस (ता.पालम, िज.परभणी) येथे गोदावरी नदीवर  
िदग्रस बंधार्यात पाणीसाठा वाढिव याबाबत 

(२२) *  २१९२८   ी.रामराव वडकुत,े ी. जयंत पाटील : स माननीय 
जलसंपदा मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िदग्रस (ता.पालम, िज.परभणी) येथे गोदावरी नदीवर िदग्रस बधंार्याचे 
काम सन २०११ म ये झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या बंधार्याची क्षमता ६३.०० एम.एम.३ असतांना बंधार्यात     
४० ते ४३ एम.एम.३ पा याचा साठा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या िठकाणी असले या धानोरा काळे मधील सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागा या पलुाची उंची कमी अस याने ४० त े ४३ एम.एम.३ पा याचा साठा 
करावा लागतो, तसेच सदर पुलाची उंची वाढिव याबाबत सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाने जलसंपदा िवभागाकड े पये २० कोटीची मागणी केली आहे, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(५) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१)  होय. 

(२) व (३) हे अंशत: खरे आहे. 
      बंधा-याची सकं पीत साठवण क्षमता ६३.८५ दलघमी आहे. तथापी 
बंधार्याचे पाणी पसा-यातील पालम-ताडकळस रा यमागर् क्र. २३५ वरील मौजे 
धानोरा (काळे) गावठाणालगत या अि त वात असले या पूलाची पातळी कमी 
अस याने बंधार्यातील पाणीसाठा ३२ दलघमीस िसमीत करावा लागतो. 
    सदर पलुाच ेबांधकामासाठी सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने .२४.१४ कोटीची 
मागणी केली आहे. 
(४) सदर बंधा-याचा िव णूपरुी प्रक पांतगर्त समावेश आहे. िव णूपरुी प्रक पा या 
प्र तािवत पाच या सधुारीत प्रक प अहवालात उपरोक्त पलुासाठी देय रकमेची 
तरतदू कर यात आलेली आहे. िव णूपरुी प्रक पाचा प्र तािवत पाचवा सु.प्र.मा. 
अहवाल मा यते या कायर्वाहीत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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संभाजीराव सावंत ग्णालय, कोरेगाव (िज.सातारा) येथे एका नसर्ने  
मोबाईल या मािहतीव न मिहलेची प्रसतूी के याबाबत 

 

(२३) *  २२४७८   ी.आनदंराव पाटील, ी.संजय द त, ी.अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप : स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सभंाजीराव सावंत ग्णालय, कोरेगाव (िज.सातारा) येथे एका नसर्ने 
डॉक्टरांकडून मोबाईलव न िमळणार्या मािहती या आधारे िबदाल (ता.माण) 
येथील एका मिहलेची प्रसूती कर याचा प्रय न केला यामुळे मिहले या बाळाची 
प्रकृती गभंीर अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी क न संबंिधतांवर कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ.िदपक सावतं : (१) हे खरे आहे. 
(२) सभंाजीराव सावतं ग्णालय कोरेगाव (िज.सातारा) या खाजगी ग्णालयात 
एका नसर्ने चतैाली सुहास जगदाळे, यांची प्रसतुी कर याचा प्रय न के याबाबत 
यांच ेपती ी.सुहास भगवान जगदाळे यांनी पोिलस िनरीक्षक, कोरेगांव, पोिलस 
टेशन, कोरेगांव येथे िदले या तक्रारी या अनुषगंाने पोिलस िनरीक्षकांनी िज हा 
श य िचिक सालयाकडून अहवाल मागिवला िज हा श य िचिक सका या 
अ यक्षतखेाली अि त वात असले या तज्ञ सिमतीची बैठक घेवून िज हा तज्ञ 
सिमतीचा अहवाल पुढील योग्य या कायदेशीर कायर्वाहीकरीता पोलीस िनरीक्षक, 
कोरेगाव पोलीस टेशन यांना िदनांक २२/०७/२०१६ रोजी पाठिव यात आला आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे पाचलगांव (ता.राजापरू, िज.र नािगरी) येथील िदवाळवाडी  
धरणाची आिण काल याची दु ती कर या या मागणीबाबत 

(२४) *  २२०२२   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, ी.अिनल 
भोसले :  तारांिकत प्र न क्रमांक १२२५२ ला िदनांक १० िडसबर, २०१५ रोजी 
िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पाचलगांव (ता.राजापरू, िज.र नािगरी) येथील िदवाळवाडी धरणाची 
अिण काल याची दु ती कर याची मागणी थािनक लोकप्रितिनधींनी       
मा.जलसंपदा मंत्री यांचेकड ेिदनांक २१ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त मागणी या अनुषंगाने शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) अंशत: खरे आहे. 

     थािनक लोकप्रितिनधींनी िदनांक १२ एिप्रल, २०१६ पाचलगांव येथील 
िदवाळवाडी धरणाची व काल याची दू ती कर याची मागणी केली आहे. 
(२) सदर धरणा या व काल या या दु तीचे काम िव तार व सुधारणा लेखा 
िशषार्अतंगर्त वततं्र प्रशासकीय मा यता देऊन कर याच े िनयोजन असनू 
याबाबत अदंाजपत्रक व प्र ताव कर याच ेक्षेित्रय तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यातील बालगहृांच ेथिकत अनुदान अदा कर  याबाबत 

(२५) *  १९३६०   अॅड.िनरंजन डावखरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६२४८ ला 
िदनांक ११ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय मिहला 
व बाल क याण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यातील वयसेंवी सं थामाफर् त चालिव यात येणार्या ९९६ बालगहृांची 
उपिज हा तरीय अिधकार्यामंाफर् त माहे जलु-ैऑग ट, २०१५ म ये वा 
यादर  यान तपासणी कर यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या बालगहृाचे थकीत अनदुान िवतिरत कर यासाठी पये १५६.४४ 
कोटी रकमेची पुरवणी मागणी सादर कर यात आली अस याच ेउ तरात नमदू 
कर यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासन आदेशानसुार बालगहृांची तपासणी पुणर् होऊनही सदर 
बालगहृांना अनुदान िवतरीत कर यात आले नस याचे िदनांक १ मे, २०१६ रोजी 
वा यासुमारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) बालगहृांची तपासणी मोिहम पूणर् झालेली आहे. तथािप, सदर 
तपासणी या मोिहमा या अनुषंगाने पुढील कायर्वाही यायप्रिव ठ आहे. 
     सन २०१५-१६ या मागील आिथर्क वषार्त बालगहृांना सहा यक अनुदान 
व पात पये ७०.४१ कोटी इतके िवभागास उपल ध झा यानुसार िवतरीत 
कर यात आलेला आहे. सन २०१६-१७ या आिथर्क वषार्त पये २६.२१ कोटी िनधी 
अथर्संकि पत कर यात आलेला असून स यि थतीत पये २०.९७ कोटी इतका 
िनधी बीडीएस प्रणालीवर आयुक्त, मिहला व बाल िवकास आयुक्तालय, पुणे 
यांचे कायार्लयास उपल ध कर यात आला आहे. 
 

----------------- 
रेिडओलॉिज ट या माग या मा य क न संप िमटिव याबाबत 

(२६) *  २२७४८   ी.सिुनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.आनदं ठाकूर, 
ी.िकरण पावसकर, ी.नरद्र पाटील, ी.सितश च हाण : स माननीय 

सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  रेिडओलॉिज टवर होत असले या कारवाईिव द्ध रेिडओलॉिज ट असोिसएशन 
िदनांक १४ जनू, २०१६ रोजीपासून सपंावर गेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या संपावर तोडगा न िनघा यामुळे रा यातील समुारे दोन 
हजार रेिडओलॉिज ट िदनांक २० जून, २०१६ रोजी वा यासमुारापासून बेमुदत 
संपावर गेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, संप कालावधीम ये ग्णांची गैरसोय होव ूनये तसेच रेिडओलॉिज ट या 
माग या मा य क न संप िमटिव याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. रा यातील खाजगी रेिडओलॉजी ट बेमदुत सपंावर नसून िदनांक 
१४/६/२०१६ ते २१/०६/२०१६ पयर्ंत खाजगी सोनोग्राफी कद्र बंद होती. 
(३) रेडीओलॉिज ट या सपंामुळे खाजगी सोनोग्राफी कदे्र ही िदनांक १४/६/२०१६ त े
२१/०६/२०१६ या दर यान बंद होती. मात्र या कालावधीत शासिकय व 
िनमशासकीय ग्णालयामधील सवर् सोनोग्राफी कदे्र चालू होती व ग्णानंा 
आव यकतेनसुार सेवा दे यात आली आहे. तसेच शासनाने रेिडओलॉिज ट 
असोिसएशन या पदािधकार्यासंोबत चचार् केली व सपं िमटिव यात आला. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
बुलढाणा िज यातील मास ळ धरणातील पा याच ेके्षत्र वाढिव याबाबत 

(२७) * २२३८०   ी.रामहरी पनवर : स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा (िज.बुलढाणा) मास ळ धरणा या वाढीव के्षत्रासाठी जिमनी 
अिधग्रहीत करा या आिण धरणाची उंची वाढिव यासाठी अपूणर् असलेले साडं याच े
काम पूणर् क न धरणातील पा याचे के्षत्र वाढवावे व याचा शतेकर्यांना लाभ 
िमळवून यावा, अशी मागणी थािनक ग्राम थानंी िज हािधकारी, बलुढाणा 
यांचेकड ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याअनुषंगाने शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) होय.  

(२) उंचीवाढीचा प्र ताव आतंभूर्त क न सुधारीत प्रक प अहवाल तयार करणते 
आला आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर शहरास पाणीपुरवठा कर यासाठी उजनी जलाशयातून 
निवन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करणेबाबत 

(२८) *  २२६६४   ी.िवक्रम काळे, ी.हेमंत टकले, ी.सितश च हाण, 
ी.अमरिसहं पिंडत : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) लातूर शहरास पाणीपुरवठा कर यासाठी उजनी जलाशयातून निवन 
पाणीपुरवठा योजना मजंूर कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही कर यात 
आली आहे, 
(२) अस यास, शासनाने केले या कायर्वाहीचे व प काय आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) कद्र शासन परु कृत अमतृ योजनेअंतगर्त 

लातूर महानगरपािलके या मागणीनुसार िवतरण यव थेची सुधारणा करणे कामी 
पये ४६.२१ कोटी िकंमती या प्र तावास शासनाने मा यता िदलेली आहे. 

     तथािप उजनी जलाशयातून लातूर शहरास पाणी पुरवठा कर या या 
योजनेबाबत लातूर महानगरपािलकेने पाणी आरक्षण िमळवणे व सदर योजना 
राबिव यास महानगरपािलकेचा ठराव करणे आव यक आहे. 

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

मोकभणगी व लासलगाव (िज.नािशक) येथील वै यकीय  
अिधकारी व अिधक्षक यां यावर कारवाई करणेबाबत 

(२९) *  १९५००   ी.जयवंतराव जाधव : स माननीय सावर्जिनक आरोग् य 
आिण कुटंुब क याण मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोकभणगी (ता.कळवण, िज.नािशक) येथील वै यकीय अिधकार्यां या 
मनमानी कारभारामुळे याचंी िज हा पिरषद, नािशक मधून िज याबाहेर बदली 
कर याची मागणी नािशक िज हा पिरषद प्रशासनाने िदनांक १४ स टबर, २०१५ 
रोजी वा यासमुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर आरोग्य अिधकार्यां या बदलीसाठी ग्राम थानंी माहे स टबर, 
२०१५ म ये वा यादर यान मोकभणगी आरोग्य कद्राला कुलूप लावले तसेच 
ग्रामसभेचा ठराव केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच ग्रामीण, ग्णालय लासलगाव (ता.िनफाड, िज.नािशक) येथील 
वै यकीय अिधक्षकास िनलंिबत कर यासाठी िज हा श यिचिक सक यांनी माहे 
ऑक्टोबर, २०१५ म ये शासनाकड ेप्र ताव पाठिवलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) प्र न भाग (३) मधील अिधकार्यांवर कारवाई कर यासाठी माहे ऑक्टोबर, 
२०१५ म ये वा यादर यान लासलगाव िज हा नािशक येथे आंदोलन कर यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) व (२) होय. 
(३) अंशत: खरे आहे. 
    िज हा श य िचिक सक यांनी माहे ऑक्टोबर, २०१५ म ये सादर केले या 
अहवालात िनलंबन कर याची िशफारस नसनू बदली कर याबाबत िशफारस 
केलेली आहे. 
(४) होय. 
(५) प्राथिमक आरोग्य कद्र, मोकभणगी, ता.कळवण, िज.नािशक येथील तक्रार 
कर यात आले या संबिंधत वै यकीय अिधकार्यािव  द िवभागीय चौकशी सु  
कर याबाबतची कायर्वाही कर यात येत आहे.  
    ग्रामीण ग्णालय, लासलगाव, ता.िनफाड, िज.नािशक येथील वै यकीय 
अिधक्षक यांची िज हा श य िचिक सक यां या तराव न चौकशी कर यात 
आली असून यांनी संबिंधत वै यकीय अिधक्षकांना सक्त ताकीद देऊन कारणे 
दाखवा नोटीस बजाव यात आली आहे. तसेच यानंा ता पुर या व पात ग्रामीण 
ग्णालय, लासलगांव येथनू सामा य ग्णालय, नािशक येथे प्रितिनयुक्ती 
दे यात आली आहे. 

----------------- 
मौजे जावसई (ता.अंबरनाथ, िज.ठाणे) या पाझर तलावातील  

गाळ काढून उंची वाढिव याबाबत 
(३०) *  २०२२९   ी.जग नाथ िशदें, अॅड.िनरंजन डावखरे, ी.नरद्र पाटील :   
स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अंबरनाथ शहरा या पि चमेकडील खुटंवली, जावसइर् आदी ड गर रांगा या 
भागात पा याच े िजवतं झरे असून जावसइर् गावालगत असले या जलाशयातील 
गाळ काढून यांची उंची वाढवून पा याचा साठा वाढिव याबाबत तसेच झरे 
व छ क न पा याच ेबंधारे बांध याबाबत ग्राम थासंह थािनक लोकप्रितिनधींनी 
जलसंपदा िवभाग तसेच वन िवभागाकड े लेखी िनवेदना वारे माहे जानेवारी, 
२०१६ म ये वा यादर यान मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, मानव सेवा चेिरटेबल ट्र ट यांनीही नागरीकां या सहभागातून 
पा याच े बंधारे बांध याची तयारी दशर्िवली असून यासंदभार्त जलसंपदा 
िवभागाकड े लेखी िनवेदना वारे माहे जानेवारी, २०१६ म ये वा यादर यान 
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) व (२) अशा प्रकारची िनवेदने िवभागात आढळून येत नाहीत. 
(३) मौजे-जावसई या पाझर तलावातील गाळ काढून उंची वाढिवणे सदंभार्त 
ग्राम थ व थािनक लोकप्रितिनधी यानंी लघ ु िसचंन (िज हा पिरषद) ठाणे 
िवभागाकड े मागणी केलेली नाही. तथािप, तहिसलदार, अंबरनाथ यांचेकड े
थािनक ग्राम थांनी पाझर तलावातील गाळ काढणेबाबत माहे मे, २०१६ 
मिह यात त डी मागणी केली होती. यानुषगंाने उप अिभयंता, लघु िसचंन उप 
िवभाग, अंबरनाथ यांनी तहिसलदार अंबरनाथ यांचे सोबत प्र यक्ष पाझर 
तलावाची िदनांक १३ मे, २०१६ रोजी पाहणी केली होती. यावेळी पाझर तलावात 
जा त प्रमाणात पाणी साठा अस यामळेु पाझर तलावातील गाळ काढणे शक्य 
नस याच े िनदशर्नास आले. यामळेु लोकसहभागातून गाळ काढणेचे काम होव ू
शकले नाही. स या जावसई व खुंटवली ही गावे अंबरनाथ नगरपिरषद ह ीत 
समािव ट आहेत. जावसई पाझर तलावा या पिरसरात नागरीकरण झालेले आहे. 
सदर तलाव अंबरनाथ नगरपिरषदेकड ेह तांतरण करणेचा प्र ताव िवचाराधीन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
डागा ग्णालय, नागपूर येथ ेगभार्शयातील पिरक्षण तपासणी  

यंत्रणेबाबत या प्र तावास मंजूरी दे याबाबत 

(३१) *  १९४८२   ी.हिरिसगं राठोड, प्रा.अिनल सोले : स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िवदभार्त गभार्शयातील बाळाला िसकलसेल आजार असले या चार-पाच 
गभर्वती मिहला उपचाराकरीता डागा ग्णालय, नागपूर येथ ेयेतात परंत ुतपासणी 
यंत्रणा उपल ध नस यामुळे सदर मिहलांना बाहे न उपचार घ्यावे लाग याचे 
िदनांक ३० मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, गभार्शयातील पिरक्षण तपासणी यतं्रणेबाबतचा प्र ताव डागा 
ग्णालय व मेिडकल यांनी शासनाकड े सादर क नही यास अ याप मंजूरी 
दे यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्र तावास मजंूरी दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) अंशत: खरे आहे. 
(२) व (३) रा ट्रीय आरोग्य अिभयानांतगर्त िसकलसेल आजार िनयतं्रण 
कायर्क्रमांतगर्त नागपूर येथ े िसकलसेल गभर्जल पिरक्षण तपासणी कद्र थापन 
कर याकिरता सन २०१५-१६ या प्रक प अंमलबजावणी आराखडयात 
कद्रशासनास प्र ताव सादर कर यात आला होता. सदर प्र तावास कद्र शासनाने 
मंजूरी िदली असनू डागा मतृी शासकीय त्री व बाल ग्णालय, नागपूर येथ े
गभर्जल पिरक्षण तपासणी कद्राकिरता आव यक इमारत दु तीच े काम सु  
आहे. तसेच गभर्जल तपासणीसाठी लागणार्या साधन सामुग्रीची खरेदी प्रिक्रया 
सु  कर यात आलेली आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
प्राथिमक आरोग्य कद्रा या िठकाणी इसीजी मशीन उपल ध क न दे याबाबत 

(३२) *  २२५०६   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक ९२१५ ला िदनांक   
१४ जलु,ै २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यात ग्रामीण भागात दयिवकारासारख्या गभंीर आजाराचे वरीत िनदान 
हावे यानुषगंाने रा यातील सवर् प्राथिमक आरोग्य कद्रांना रा ट्रीय आरोग्य 
अिभयानांतगर्त ईसीजी मशीन सुिवधा उपल ध क न दे याचे प्र तािवत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, प्र तािवत ५३ प्राथिमक आरोग्य कद्रांना ईसीजी मशीन खरेदी 
कर यासाठी कद्राकडून अनदुान उपल ध क न दे यात आले आहे काय, 
(३) नस यास, आराख यात समािव ट व रा यातील सवर्च ग्रामीण, प्राथिमक 
आरोग्य कद्रानंा ईसीजी मशीन ही सिुवधा िनकडीची व अ याव यक अस याने 
अनुदानासह रा य शासनाकडून कद्र शासनाकड े कोणता पाठपरुावा कर यात 
आला वा येत आहे ? 
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डॉ. दीपक सावंत : (१) व (२) आरोग्य सेवा संचालनालया या अख यािरतील    
५३ प्राथिमक आरोग्य कद्राना ईसीजी मशीन खरेदी कर याकिरता सन २०१५-१६ 
या आिथर्क वषार्त रा ट्रीय आरोग्य अिभयान कायर्क्रम अमंलबजावणी 
आराखडयाम ये  (पीआयपी) अनुदान प्र तािवत कर यात आले होते. तथािप, 
कद्र शासनाकडून सन २०१५-१६ या पीआयपी म ये ईसीजी मशीन खरेदी 
कर यासाठी अनुदान प्रा त झाले नाही. यामुळे सन २०१५-१६ म ये ईसीजी 
मशीनची खरेदी कर यात आलेली नाही. 
(३) सन २०१६-१७ या पुरवणी प्रक प अमंलबजावणी आराखडयात ही बाब पु हा 
प्र तािवत आहे. 

----------------- 
रेणापूर (िज.लातूर) पचंायत सिमतीम ये महा मा गांधी रा ट्रीय ग्रामीण  

रोजगार हमी योजने या कामामं ये झालेला गैर यवहार 

(३३) *  २१९१०   ी.धनंजय मंुड े: स माननीय रोजगार हमी योजना मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेणापूर (िज.लातूर) पचंायत सिमतीम ये महा मा गांधी रा ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजने या कामांम ये झाले या पये १ कोटी २१ लाखा या 
गैर यवहाराप्रकरणी चार वषार्नतंरही कारवाई झाली नस याचे माहे मे, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सन २०१२ मधील या गैर यवहार प्रकरणी िज हािधकारी, लातूर 
यांनी अिनयिमतता झा याचे कारण देऊन पये १ कोटी २१ लाख वसलु 
कर याचे आदेश देऊनही या प्रकरणी वसलुीही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणी शासनाने दोषींना पाठीशी घालणार्या तसेच वसलुी न 
करणार्या अिधकार्यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) सदर प्रकरणात िदनांक २१ जानेवारी, २०१३ रोजी 

िज हािधकारी, लातूर यांनी िज हा अिधक्षक कृषी अिधकारी, लातूर, वनपिरके्षत्र 
अिधकारी लातूर, लेखािधकारी िज हािधकारी कायार्लय लातूर यांचे पथक नेमून 
मौजे रेणापूर, दवनगांव, रामवाडी, पानगाव, वंजारवाडी, गरसुळी या ग्रामपंचायत 
अंतगर्त सन २०१२-१३ म ये झाले या कामांची तपासणी क न िनयुक्त 
पथकामंाफर् त िदनांक २०.०४.२०१३ रोजी तपासणी अहवाल प्रा त क न घेतला. 
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सदर प्रकरणात प्रथमदशर्नी दोषी आढळून आले या वगर् १ या ४ 
अिधकार्यांिव द िवभागीय चौकशीचा प्र ताव शासनाकड ेसादर कर यात आला 
आहे. तसेच या प्रकरणात प्रथमदशर्नी दोषी आढळून आले या वगर् ३ या ७ 
कमर्चार्यां या िवरोधात मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद लातूर यांनी 
िदनांक १६.०२.२०१५ व िदनांक १७.१०.२०१५ अ वये सहायक आयुक्त (चौकशी) 
िवभागीय आयुक्त कायार्लय, औरंगाबाद यां याकड े िवभागीय चौकशीचा प्र ताव 
सादर केला होता. चौकशीअतंी दोषारोप िस द होऊ शकले नाहीत. 
(२) िज हािधकारी लातूर यां याकडून वसुलीचे कोणतेही आदेश िदले गेलेले 
नाहीत. 
(३) िवभागीय चौकशीअतंी योग्य ती कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) या प्रकरणात कायर्वाही चालू अस याने िवलंब झालेला नाही. 
 

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

बीड िज हयात मनरेगांतगर्ंत शतेतळयाची मंजूर कामे अपूणर् अस याबाबत 
 

(३४) *  २२६१३   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मुंड े: स माननीय रोजगार हमी योजना मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) बीड िज हयात मनरेगांतगर्ंत २३४६ शते तळयाची कामे मंजूर असताना 
 यापैकी १४७८ कामे अपणूर् आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मनरेगातंगर्ंत आ मह याग्र त शतेकर्यां या वारसांना वैयिक्तक 
जलिसचंन िवहीरींचा लक्षांक ७१२ असताना केवळ २५३ िवहीरींना मंजूरी दे यात 
येवुन यापैकी एका िविहरीच ेकाम पणूर् झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत लोकप्रितिनधी यांनी िदनांक १३ जून, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िज हािधकारी, बीड यां याकड े चौकशीची मागणी केली आहे, 
याअनुषंगाने शासनाने सदर प्रकरणी चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. जयकुमार रावल : (१) बीड िज हयात मनरेगा अतंगर्त ११०९ शतेतळी 
िज हा पिरषद व कृिष िवभागामाफर् त मंजरू कर यात आली असून, यापकैी २०० 
शतेतळी पणूर् व ३४२ शतेतळी प्रगतीपथावर आहेत. 
(२) बीड िज हयात मनरेगा अतंगर्त एकूण ७१२ आ मह याग्र त शेतकर्यां या 
वारसासाठी िविहरींचे इ टांक प्रा त झाले असून, ३७० आ मह याग्र त 
शतेकर्यां या वारसांच े िविहत प्रपत्रात प्रा त मागणीनसुार वयैिक्तक जलिसचंन 
िविहरी मंजूर कर यात आले या आहेत. यापकैी २० जलिसचंन िविहरी पूणर् व 
२७४ जलिसचंन िविहरी प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) लोकप्रितिनधीं या पत्रा या अनुषगंाने िज हािधकारी कायार्लय, बीड यांनी 
िदनांक ०१ जलु,ै २०१६ या पत्रा वये मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद, 
बीड व िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी, बीड यांना व तुि थतीदशर्क अहवाल 
सादर कर याबाबत कळिवले आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पालघर िज हा पिरषद समाजक याण िवभागामाफर् त सेस फंडातून 

मागासव तीतील गं्रथालयासाठी पु तके पुरिवताना झालेला गैर यवहार 

(३५) *  २१५०७   ी.आनंद ठाकूर, ी.हेमंत टकले, ी.िकरण पावसकर, 
ी.नरद्र पाटील, ी.ख्वाजा बेग : स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर िज हा पिरषद समाजक याण िवभागामाफर् त आठ पंचायत 
सिम यांना सन २०१४-१५ या वषार्तील २० टक्के सेस फंडातून मागासव तीत 
ग्रंथालयासाठी पु तके पुरवताना गैर यवहार झा याचे माहे माचर्, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या अनुषंगाने 
या प्रकरणातील संबंिधत अिधकारी व ठेकेदारािंव द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे आहे. 

(२) िज हा पिरषद पालघर अंतगर्त ८ गटांना पुरवठा केले या पु तका या 
अनुषंगाने संबंिधत गटिवकास अिधकारी यांचा खुलासा मागिवणेत आलेला असून 
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चौकशी अहवाल प्रा त झा यानसुार संबिंधत पुरवठादारास परुवठा आदेशातील 
अटी व शतीर्चा भंग के याने फसवणुकीचा फौजदारी गु हा दाखल कर याबाबत 
सक्त ताकीद दे यात आली आहे. तसेच पु तकां या देयकापोटी ठेकेदारासं अदा 
केलेली रक्कम पये २७,८८,५२०/- िज हा पिरषद ठाणे यांनी संबंिधत 
ठेकेदाराकडून वसलू क न िज हा पिरषद, पालघर यांचकेड ेिज हा सेस खाती वगर् 
कर यात आली आहे. उवर्रीत रक्कम िज हा पिरषद, पालघरकड े वगर् 
कर याबाबत कायर्वाही कर यात येत आहे. 
     सबंंिधत चौकशी या अनुषंगाने िवभागीय आयुक्त, कोकण िवभाग 
यां याकडून पोच देणार्या संबिंधत अिधकारी/कमर्चार्यांचे नावासिंहत मािहती 
सादर कर याबाबत गट िवकास अिधकारी यांना कळिवलेले असून प्रा त 
अहवालानुसार सािह य ता यात घेणार्या अिधकारी कमर्चार्यांवर कायर्वाही करणे 
प्र तािवत आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नांदेड िज यातील मनरेगांतगर्त मजूरांना मजूरी अदा कर याबाबत 

(३६) *  २०००४   ी.अमरनाथ राजरूकर : स माननीय रोजगार हमी योजना 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नांदेड िज यातील मनरेगा या कामावर काम क नही मजरूांना वेळेवर 
मजूरी अदा कर यात आली नस याच े माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मनरेगा वर काम करणार्या मजरूानंा पधंरा िदवसात हजेरी पत्रक 
तयार क न यां या खा यावर रक्कम वगर् कर याच ेआदेश असतानंाही मजूरांना 
चार चार मिहने मजूरीच ेपसेै िमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. जयकुमार रावल : (१) व (२) हे अंशत: खरे आहे. 

     महा मा गांधी रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनतगर्त नांदेड िज हयात 
मजूरांची मजरूी १५ िदवसां या आत अदा कर यात आली आहे. तथािप काही 
िठकाणी १५ िदवसांपेक्षा अिधक कालावधीने मजूरीच ेप्रदान झाले आहे. 
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(३) व (४) नाही. 
     तथािप, िवहीत कालावधीत मजूरीचे प्रदान कर या या सूचना शासनाने 
के्षत्रीय तरावर िदले या आहेत. तसेच महा मा गाधंी रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनतगर्त मजूरांच ेप्रदान १५ िदवसा या आत कर यात आले नाहीत तर 
मजूरी या प्रदानाम ये होणार्या िवलंबासाठी १६ या िदवसापासनू प्रितिदवस देय 
मजूरीवर ०.०५% नुकसान भरपाई दे यासंदभार्त िदनांक २६ फेब्रवुारी, २०१४ 
रोजीचा शासन िनणर्य िनगर्िमत कर यात आला आहे. सदर कायर्प दती नवीन 
अस याने िदनांक ३० जनू २०१५ पयर्त िवलंब नुकसान भरपाई या रकमेचा भार 
रा य शासनामाफर् त सोस यात आला आहे. िवलंब नकुसान भरपाईची रक्कम 
िदनांक १ जुलै, २०१५ पासनू िवलंबास जबाबदार संबंिधत अिधकारी/कमर्चारी 
यां याकडून वसलू कर यात येत आहे. 
 

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

परभणी िज हा पिरषदेतील रोजगार हमी योजने या  
कामात गैर यवहार झा याबाबत 

 

(३७) *  १९९३३   ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.सिुनल तटकरे, ी.अमरिसहं 
पंिडत : स माननीय रोजगार हमी योजना मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी िज हा पिरषदेतील आठ अिभयंतांना रोजगार हमी योजने या कामात 
केलेली अिनयिमतता व गैरप्रकाराबाबत जबाबदार ध न यां यािव द िनलंबनाचे 
आदेश िज हा पिरषदेचे मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी काढून िविवध 
िवभागां या कायर्कारी अिभयतंांना सन २०१६ म ये वा यादर यान िदले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न सदर अिभयंतांवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. जयकुमार रावल : (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा, सांगली िज यातील धरण प्रक पांतील गाळ काढ याबाबत 
 

(३८) *  २२७०४   ी.आनंदराव पाटील, ी.संजय द त : स माननीय जलसंपदा 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा, सांगली िज यातील बहुतके धरण प्रक पातंील गाळ काढलेला 
नस याने धरणांमधील गाळाचे प्रमाण वाढत अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर धरणातील गाळ काढलेला नस याने पाणी साठिवता येत 
नाही व धरणातील पाणी नदीत सोडून यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) व (२) अशंत: खरे आहे. 

    पाटबंधारे प्रक पाम ये (धरणाम ये) गाळ येईल असे गहृीत ध न अचल 
साठा (dead storage) ची तरतूद संक पनात केलेली आहे. याम ये प्रतीवषीर् 
गाळ साठ याची प्रिक्रया चालू राहते. तथािप, याचा धरणा या उपयुक्त पाणी 
सा यावर पिरणाम होत नाही. 
(३) रा यातील पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे प्रक प व त सम लहान 
जलाशयातील गाळ काढ याचे कामे जलयकु्त िशवार व जलसंधारण कायर्क्रमातनू 
संबंिधत िवभागामाफर् त केली जातात. जलसंपदा िवभागांतगर्त मोठे, म यम व 
लघु पाटबंधारे प्रक पातील गाळ शतेकर्यांना यां या वत: या यंत्रणेमाफर् त 
िवनामु य घेवनू जा यासाठी प्रचिलत धोरणानसुार मा यता आहे. 
     िस दनाथ व सोरडी तालुका, जत या लघ ु पाटबंधारे तलावातील गाळ 
रोजगार हमी योजनेतून काढ यात येत आहे. 
(४) नाही. 
 

----------------- 
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रा यात बला कार, ॲिसड ह यांतील मिहलासंाठी सु  कर यात आले या 
मनोधयैर् योजनेचे काम पणूर्क्षमतेने चालिव याबाबत 

(३९) *  २२०२४   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, ी.अिनल 
भोसले : स माननीय मिहला व बाल क याण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा यात बला कार, ॲिसड ह यातील मिहलासंाठी सु  कर यात झाले या 
मनोधयैर् योजनेचे काम पणूर्क्षमतनेे चालत नस याच े माहे माचर्, २०१६ या 
चौ या आठवडयात िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार मनोधैयर् योजनेचे काम पूणर्क्षमतेने चालावे हणून 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) अशंत: खरे आहे. 

(२) बला कार/बालकांवरील लिगक अ याचार आिण ॲिसड ह याम ये बळी 
पडले या मिहला आिण बालकांना अथर्सहा य व यां या पुनवर्सनासाठी िदनांक 
२१.१०.२०१३ रोजीपासून मनोधैयर् योजना रा यात सु  कर यात आली आहे. 
मनोधयैर् योजना िदनांक ०२.१०.२०१३ पासून घडले या घटनांतील िपिडत 
मिहला/बालकास लाभ दे यात येतो. 
     सदर मनोधैयर् योजना सु  झा यापासून माहे फेब्रवुारी, २०१६ अखेरीस 
प्रा त झाले या एकूण ४८०९ प्रकरणापकैी िज हा मंडळाने ३७१४ प्रकरणात लाभ 
मंजूर केला असून, यापकैी िनधीअभावी ११९४ प्रकरणे प्रलिंबत होती. तथािप, 
मागील सन २०१५-१६ मधील उपल ध पये २१८८.८५ लाख इतक्या िनधी 
यितिरक्त माहे माचर्, २०१६ अखेर शासनाने पये १५.०० कोटी इतका िनधी 
पुरवणी मागणी वारे उपल ध क न िदला आहे. यामधून प्रलंिबत ११९४ 
प्रकरणापैकी अदंाजे ९५५ प्रकरणात लाभ दे यात आला असून, माचर्, २०१६ अखेर 
केवळ २३९ प्रकरणे िनधीअभावी प्रलिंबत रािहली होती. याकरीता चालू िव तीय 
वषार्त सन २०१६-१७ करीता प्रा त झाले या पये १५५७.२२ लाख इतक्या 
िनधीमधून सदर २३९ प्रकरणात अथर्सहा य अदा कर याची कायर्वाही िज हा 
तरावर कर यात येत आहे. 

(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
----------------- 
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कोकणासाठी वतंत्र वैधािनक िवकास मंडळ थापन करणेबाबत 

(४०) *  १९९६९   अॅड.िनरंजन डावखरे : स माननीय िनयोजन मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात मराठवाडा, िवदभर्, उवर्िरत महारा ट्र ही वधैािनक िवकास मंडळे 
थापन कर यात आली आहेत याच धतीर्वर कोकण िवकासाचा अनुशषे भ न 
काढ यासाठी कोकणासाठी वतंत्र वैधािनक िवकास मंडळ थापन कर याची 
मागणी मा.कद्रीय रे वे मतं्री यांनी शासनाकड ेके याच ेिदनांक ७ मे, २०१६ रोजी 
वा यासुमारास िनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस यास, यानसुार कोकणासाठी वततं्र वैधािनक िवकास मंडळ थापन 
कर या या टीने कद्र शासनाकड े िशफारस कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) हे खरे नाही. 

(२) व (३) प्र  न उ  ावत नाही. 
----------------- 

धुळे तालुक्यात शतेकर्यां या शेततळयां या दु तीसाठी  
अनुदान उपल ध क न दे याबाबत 

(४१) *  २२३९०   ी.रामहरी पनवर : स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालकु्यात अनेक शतेकर्यानंी शेततळे बांधले आहेत परंत ुसदर शते 
तळयांची दरुव था झालेली असून या शते तळयामं ये लाि टक या कागदाच े
आ छादन टाक यासाठी एका शेततळयाला तीन लाख पयाच ेअनदुान िमळावे 
अशी मागणी शतेकर्यांकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर शेततळे दु तीसाठी अनुदान उपल ध क न दे यासाठी 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) नाही. 
(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रा यातील सवर् शासकीय व िनमशासकीय कमर्चार्यांच े
सेवािनवृ ती या वयात वाढ कर याबाबत 

(४२) *  २२६७९   ी.िवक्रम काळे, ी.अमरिसहं पंिडत, ी.हेमंत टकले, 
ी.सितश च हाण, ी.ख्वाजा बेग : स माननीय िव  त मतं्री पढुील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील सवर् शासकीय व िनमशासकीय कमर्चार्यांच े सेवािनवृ तीचे वय   
६० वष कर याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(२) अस यास, शासनाने केले या कायर्वाही व प काय आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) शासनाने सदर प्र तावाचा साक याने िवचार क न 

रा य शासकीय कमर्चार्यां या सेवािनवृ ती या वयात बदल कर यात येव ूनये, 
अशा िन कषार्पयर्ंत शासन आले आहे. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रा यात आमदार आदशर् ग्राम योजनेची अमंलबजावणी कर याबाबत 

(४३) *  १९५५१   ी.जयवंतराव जाधव : स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमदार आदशर् ग्राम योजनेसाठी पु या या यशदाची मदत घेवून माहे 
िडसबर २०१५ पयर्ंत ग्रामिवकास आराखड े तयार कर याचा शासनाचा िनणर्य 
होवनूही माहे जून, २०१६ पयर्ंत रा यभरातील एकाही आदशर् ग्राम गावांचा 
यशदाकडून आराखडा तयार कर यात आलेला नस याची बाब िनदशर्नास आली, 
हे खरे आहे काय,  
(२) अस यास, आदशर् ग्राम योजनेच ेआराखड ेतयार न झा यामुळे सदर योजना 
प्रलंिबत रािहलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, आमदार आदशर् ग्राम योजनेची अंमलबजावणी कर यासाठी 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ीमती पकंजा मंुड े: (१) नाही. 
     तथािप, आमदार आदशर् गाव योजनेत अ यापपयर्ंत ४८ गावांचा िवकास 
आराखडा तयार कर यात आला आहे. तसेच उवर्िरत गावांचा िवकास आराखडा 
तयार कर याची प्रिक्रया सु  आहे. 
(२) प्र  न उ  ावत नाही. 
(३) कद्र शासना या सासंद आदशर् ग्राम योजने या धतीर्वर आमदार आदशर् ग्राम 
योजनेची पिरणामकारकिर या अंमलबजावणी कर यासाठी िदनांक ८ ऑक्टोबर, 
२०१५ रोजी सिव तर मागर्दशर्क सुचना िनगर्िमत कर यात आ या आहेत. 
यानसुार कायर्वाही कर यात येत आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यात मलुीं या ज माच ेप्रमाण वाढिव यासाठी  
रा य स लागार सिमती थापन कर याबाबत 

 

(४४) *  २२५०७   डॉ.अपूवर् िहरे : स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब 
क याण मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात दर हजार पु षामंागे मलुींची सखं्या कमी होत अस या या 
पा वर्भमुीवर रा यात मुलीचंे ज माच े प्रमाण वाढिव यासाठी शासनाकडून 
िनयोिजत प्रय नांतगर्त रा य समिुचत प्रािधकार्यास स ला आिण मदत 
कर यासाठी रा य स लागार सिमती थािपत कर याचे प्र तािवत कर यातं 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर सिमती थािपत कर यात आली, सिमतीच े व प व 
कायर्कक्षा काय आहे, 
(३) अ याप सिमती थािपत कर यांत आली नस यास, याच ेकारण काय आहे 
व बाजारात स यि थीतही उपल ध होणारी गभर्पाताची औषधे व अवैध 
सोनोग्राफी सुिवधा यावर सपूंणर् िनयंत्रण प्र थािपत कर यासाठी शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यातं येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासन अिधसूचना िदनांक २२/१/२०१६ नुसार रा यात मलुीं या ज माच े
प्रमाण वाढिव या या प्रयोजनाथर् रा य समुिचत प्रािधकारी यांना याचंे कायर् पार 
पाड यासाठी आिण मदत व स ला दे यासाठी रा य स लागार सिमती पुनगर्ठीत 
कर यात आली आहे. या सिमतीच े व प खालीलप्रमाणे आहे :- 

 वै यकीय शा त्रातील ३ नामांिकत सद य (प्रसतुी त्री रोग आिण प्रसतुी 
तज्ञ, बालरोग तज्ञ व मेिडकल जनेटीक) 

 याय िवधी तज्ञ. 
 मािहती व प्रिस दी िवभागातील अिधकारी. 
 तीन नामांिकत सामािजक कायर्कतीर् व यामधील एक मिहला वयसेंवी 

सं थेची प्रितिनधी. 
     सदर सिमतीच े कायर् प्रसवपवूर् िनदान तत्र (िविनयमन आिण दु पयोग 
प्रितबधं) (स लागार सिम या) िनयम, १९९६ अनसुार िविहत केले या िनयमां या 
अिधन असनू सिमतीचा कालावधी तीन वषार्चा आहे. 
(३) सिमती थािपत झालेली आहे. 
     बाजारात उपल ध होणार्या गभर्पाताची औषधे ही, औषधे व स दयर् प्रसाधने 
कायदा, १९४० िनयम १९४५ अंतगर्त असले या अनसुूिच “एच” म ये अतंभुर्त 
असून याच ेउ लंघन झा यास कायदेशीर कारवाई कर यात येते. 
     सोनोग्राफी सुिवधा यावर िनयंत्रण कर यासाठी गभर्धारणापूवर् व प्रसवपूवर् 
िनदान ततं्र (िलगं िनवडी प्रितबंध) कायदा, १९९४ अ वये प्रभावी अमंलबजावणी 
कर यात येते. 
     तसेच िविवध मा यमां वारे या कायर्क्रमास प्रिस दी देऊन जनजागतृी 
कर यात येते. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील िज हा बाल संरक्षण कक्षात एकाि मक बाल  
संरक्षण योजनतगर्त कमर्चार्यांची भरती झा याबाबत 

(४५) *  २२९६६   ी.धनंजय मंुड,े ी.सिुनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, 
ी.जयवंतराव जाधव : स माननीय मिहला व बाल क याण मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िज हा बाल संरक्षण कक्षात सन २०१३ म ये एकाि मक बाल 
सरंक्षण योजनतगर्त िविवध १२ पदांवर १५४ कमर्चार्यांची भरती कर यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, आयुक्त, मिहला व बालिवकास, पुणे यां या िदनांक २५ मे, २०१६ 
रोजी या पत्रा वये सदर योजनतगर्त कमर्चार्यां या सेवा समा त कर यात आ या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िनयुक्ती आदेशातील अटी व शतीर्चे पालन कर यात आले 
आहे काय, तसेच कद्र शासनाने या सदंभार्त ICPS मागर्दशर्क सुचना िदनांक    
१ एिप्रल, २०१४ पासून लाग ूकर याबाबत सुचना के या हो या, या शासनाने 
अंमलात आण या आहेत काय, 
(४) अस यास, या सेवासमा ती आदेशास थिगती देवनू करारातील अटीप्रमाणे 
कमर्चार्यांचे मु यांकन क न सेवा चाल ूठेव याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) एकाि मक बाल संरक्षण योजने या (ICPS) मागर्दशर्क सूचनांनसुार सदर या 
सेवा कंत्राटी प दतीने प्रथमत: ३ वषार्साठी घे यात आले या हो या. यांचा ३ 
वषार्चा करार कालावधी संपलेला आहे, अशा कंत्राटी कमर्चार्यां या सेवा संपु टात 
आ या आहेत. 
(३) सदर िनयकु्ती आदेशातील अटी व शतीर्चे पालन कर यात आलेले आहे. कद्र 
शासनाने िदनांक ०१ एिप्रल, २०१४ पासून योजनेचे आिथर्क िनकषांत वाढ केलेली 
आहे. तसेच, िदनांक ०१ एिप्रल, २०१५ पासून या योजनेचा कद्र/रा य िह सा 
७५:२५ व न ६०:४० असा केला आहे. यामुळे रा य शासनाचा योजनेतील आिथर्क 
भार वाढला अस याने सुधािरत िनकष लागू करणेसाठीचा प्र ताव िवचाराधीन 
आहे. 
(४) कमर्चार्याचंे मु यांकन क न घे याची कायर्वाही आयुक्तालय तराव न सु  
आहे. संबंिधत कमर्चार्यांनी मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ नागपूर व 
औरंगाबाद येथे िरट यािचका क्र.३१३३/२०१६, २२४१/२०१६ व ६१४२/२०१६ अ वये 
सेवािवषयक बाबीं या अनषुगंाने दाखल केले या अस याने स यि थतीत प्रकरण 
यायप्रिव ट आहे. 

 
----------------- 
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िपपंळनेर (ता.िज.बीड) ग्रामपंचायतीम ये आिथर्क गैर यवहार झा याबाबत 
(४६) *  २२६१७   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े: स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पढुील गो टींचा खुलासा करतील 

काय :- 
  

(१) मौजे िपपंळनेर (ता.िज.बीड) ग्रामपंचायतीम ये झाले या आिथर्क 
गैर यवहाराची चौकशी क न दोषींिव द कारवाई कर याची मागणी ग्राम थांनी 
िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यां यासह िज हािधकारी व मुख्य कायर्कारी 
अिधकारी यां याकड ेमाहे माचर्, २०१६ म ये वा यादर यान केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, लेखापिरक्षण अहवालातील आके्षप, ग्रामसिचवालय बाधंकामातील 
गैर यवहार, १३ या िव त आयोगातील िनधीचा अपहार याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशी या अनुषगंाने दोषीिंव द कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद, बीड यांनी िदनांक ३१/५/२०१६ 
रोजी या पत्रा वये सिमती गिठत क न चौकशी कर यात आली आहे. सदर 
सिमतीने िदनांक १५/७/२०१६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला आहे. तसेच 
ग्रामपंचायत िपपंळनेर येथील लेखापिरक्षण अहवालाम ये असले या आके्षपांचे 
िवशषे लेखापरीक्षण कर यासाठी सहायक संचालक, थािनक िनधी लेखापरीक्षा, 
बीड यांना िदनांक २८/३/२०१६ अ वये िवनंती कर यात आलेली असनू चौकशी 
सिमतीने सादर केलेला चौकशी अहवालही थािनक िनधी लेखा परीक्षा, बीड 
कायार्लयास िदनांक १६/७/२०१६ रोजी या पत्रा वये सादर केला आहे. 
     त कालीन ग्रामसेवक ी.ओ.एल.सुयर्वंशी यांनी अिभलेख उपल ध क न न 
िद यामुळे यानंा िदनांक २९.१२.२०१४ रोजी िनलिंबत कर यात आले आहे. तसेच 
यांचिेव द सहायक िवभागीय आयुक्त (चौकशी), औरंगाबाद यां यामाफर् त 
िवभागीय चौकशी कर यात आली असनू याम ये सवर् आरोप िस द झाले 
आहेत. ी.ओ.एल.सुयर्वशंी यांना िदनांक १८/७/२०१६ रोजी या पत्रा वये अंितम 
कारणे दाखवा नोटीस बजाव यात आली असनू शा तीबाबत कारवाई कर यात 
येत आहे. 
(३) िवलंब झालेला नाही. 

----------------- 
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वाडा खडकोना (ता.डहाण,ू िज.पालघर) ग्रामपंचायत के्षत्रातील 
आिदवासी पाडयांम ये मुलभूत सुिवधा पुरिव याबाबत 

(४७) *  २२७३५   ी.आनंद ठाकूर, ी.हेमंत टकले, ी.ख्वाजा बेग :   
स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वाडा खडकोना (ता.डहाणू, िज.पालघर) ग्रामपंचायत के्षत्रातील पारधी पाडा, 
गुरव पाडा येथे ६० हून अिधक कुटंुबे र त,े पाणी, वीज, आरोग्य आिण िशक्षण 
या मलुभतू सिुवधांपासून वंिचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या अनुषंगाने 
उक्त आिदवासी पाडयांम ये मलुभतू सुिवधा परुिव यासाठी कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) वाडा खडकोना या ग्रामपंचायतींतगर्त पारधी वाडा येथ े११ व गरुव पाडा येथ े
८९ कुटंुबे वा त यास आहेत. या गावासाठी र त,े वीज, पाणी, िशक्षण, आरोग्य 
इ यादी सिुवधा उपल ध आहेत. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मराठवाडा-िवदभार्तील भगूभार्तील पा याचे त्रोत दिुषत झा याने  

नागिरकांच ेआरोग्य धोक्यात आ याबाबत 

(४८) *  २०५४५   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.संजय द त, ी.सभुाष झांबड, 
ी.रामहरी पनवर : स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री 

पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा-िवदभार्तील भगूभार्तील पा याचे त्रोत दिुषत झा याने भूगभार्तील 
पा यात लोराईडचे प्रमाण वाढत अस याने अि थ यंग, दातावर काळे डाग 
पडणे तसेच मतु्राशयाचे आजार होत अस याच े माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या सम येवर गाभंीयार्ंने तोडगा काढला नाही तर ग्रामीण 
भागातील पुढ या िपढीत आरोग्या या गभंीर सम या उ  ावतील असा इशारा 
आरोग्य के्षत्रातील तज्ञांनी शासनाला िदला, हे खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व यानसुार दु काळग्र त भागातील आरोग्यिवषयी असले या 
सम या सोडिव यासाठी कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) अंशत: खरे आहे. 
     रा यात िदनांक १ स टबर २०१४ ते ३१ मे २०१५ या कालावधीत घे यात 
आले या रासायिनक पाणी तपासणी अिभयानात िवदभार्तील ४.२७ टक्के तर 
मराठवा यातील ३.६७ टक्के पाणी नमु यात लोराईडचे प्रमाण िनधार्िरत 
पातळीपेक्षा अिधक आढळून आले. 
(२) होय. 
     िनधार्िरत पातळीपेक्षा लोराईडच े प्रमाण अिधक असलेले पाणी दीघर्काळ 
िप याने आरोग्य िवषयक िविवध सम या िनमार्ण होतात, हे खरे आहे.  दात, 
हाड ेआिण मानवी शरीरातील इतर सं थांवर युरोिससचा िवपरीत पिरणाम होतो. 
(३) ११ या पंचावािषक योजनेत भारत सरकारने “रा ट्रीय युरोिसस प्रितबंधक 
व िनयंत्रण कायर्क्रम” (NPPCF) सु  केला असून या कायर्क्रमात सन २००९-१० 
पासून ट याट याने महारा ट्रातील एकूण सात यरुोिससग्र त िज यांचा 
समावेश कर यात आला आहे. या कायर्क्रमाअतंगर्त खालील उपाययोजना 
कर यात येत आहेत.  

 युरोिससग्र त गावातील शालेय मलुांच े तसेच िनवडक कुटंुबाच े
सवक्षण. 

 सावर्जिनक आरोग्य प्रयोगशाळेत पाणी तसेच मुत्रामधील लोराईडच े
प्रमाण शोध याची सुिवधा. 

 युरोिसस प्रितबंध व िनयंत्रणासंदभार्त आरोग्य अिधकारी, डॉक्टसर्, 
आशा, अंगणवाडी सेिवका याचें प्रिशक्षण. 

 युरोिसस प्रितबंधासाठी जनजागतृी. 
 युरोिससग्र त यक्तीसंाठी वै यकीय उपचार. 
 पाणीपुरवठा व व छता िवभाग, भजुल सवक्षण िवभाग यांचेशी 

सम वयाने पयार्यी पाणी त्रोताचा शोध घेणे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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मोखाडा (िज.पालघर) येथील डो हारा गाव पाझर  
तलावाचे काम प्रलंिबत अस याबाबत 

 

(४९) *  २२९५७   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, अॅड.जयदेव 
गायकवाड :  तारांिकत प्र न क्रमांक १५८२९ ला िदनांक १ एिप्रल, २०१६ रोजी 
िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (िज.पालघर) येथे पाणीटंचाईग्र त डो हारा गाव पाझर तलावा या 
कामाला सन २०१३ म ये मंजरूी दे यात येऊनही तीन वषार्ंपासून पाझर तलावाच े
काम प्रलिंबत अस याने आिदवासी बांधवाना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत 
अस या या तक्रारी उपअिभयंता लघुपाटबधंारे िवभाग (मोखाडा) यां याकड ेमाहे 
मे, २०१६ म ये वा यादर यान कर यात आले या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, तक्रारी या अनुषंगाने पाझर तलावा या कामासाठी िनधी उपल ध 
होणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     अशा प्रकारचे िनवेदन िज हा पिरषद पालघर यांचे कायार्लयात आढळून 
येत नाही. तथािप, सदर पाझर तलावाचे पातंर साठवण तलावात क न 
शतेीसाठी व िप या या पा यासाठी मागणी शतेकर्यांकडून होत आहे.   
(२) िनधी उपल ध आहे.          
(३) डो हारा पाझर तलावाच े पांतर साठवण तलावात कर या या अनुषगंाने 
कायर्कारी अिभयतंा, लघ ु पाटबंधारे िवभाग, िज हा पिरषद यांनी मंडळ 
कायार्लयामाफर् त सांडवा संक पनासाठी संक पिचत्र िवभाग, कोकणभवन व 
काट छेद संक पनासाठी अधीक्षक अिभयंता (धरण) म यवतीर् संक पिचत्र 
सघंटना, नािशक यांचेकड े प्र ताव सादर केला आहे. संक पन प्रा त होताच 
सुधािरत प्रशासकीय मा यतेची कायर्वाही क न पाझर तलावाच े काम पूणर् 
कर यात  येईल. 
 

----------------- 
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रा यात “मागले याला शतेतळे” या योजनेतून कोकणास वगळ याबाबत 

(५०) *  २२०७५   अॅड.िनरंजन डावखरे : स माननीय रोजगार हमी योजना मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६-१७ या वषार्ंपासून रा यात “मागले याला शतेतळे” ही योजना 
राबिव यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस यास, सदर योजनेमधून रायगड, ठाणे, पालघर, र नािगरी, िसधंदुगूर् या 
कोकणातील िज यांना वगळ यात आले अस याचे िदनांक ६ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िनदशर्नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  अस यास, कोकणातील पाचही िज यातील पा याची पातळी घटली 
असताना तसेच मागेल याला शतेतळे ही योजना सवर् रा यासाठी असताना, 
कोकणातील ५ िज यानंा वगळ याची कारणे काय आहेत, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. जयकुमार रावल : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) व (३) होय. 
     “मागले याला शतेतळे” योजनेसाठी उपल ध होणारा िनधी Drought 
Mitigation Measures हणून मदत व पनुवर्सन िवभागामाफर् त उपल ध क न 
दे यात आला आहे. यामळेु मागील ५ वषार्त एक वषर् तरी ५० पसेै पेक्षा कमी 
पैसेवारी जािहर झाले या गावातील लाभाथीर् या योजनेसाठी पात्र आहेत. 
     मागील ५ वषार्त टंचाईग्र त गावे कोकण िवभागात जाहीर झालेली 
नस याने ही योजना कोकण िवभागास लागू कर यात आलेली नाही. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
  
िवधान भवन :   उ तमिसगं च हाण 
मुंबई.   सिचव, 

महारा ट्र िवधानपिरषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवर् सवर् प्रिकया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर कर यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय म यवतीर् मुद्रणालय, मुंबई. 


