
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि २१ जुलै, २०१६ / आषाढ ३०, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल वििास मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) खारभूमी वििास मांत्री 
(५) सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 

मांत्री 
(६) जलसांधारि मांत्री 
(७) रोजगार हमी योजना मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

  

भटाळा (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) लघु पाटबांधारे तलािाांच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(१) *  ६०८११   श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भ्ाळा (ता.वरोरा, जि.चींद्रपूर) लघु पा्बींधारे तलावाचे खोलीकरण, नहर व 
दरवाजयाींची दरुुस्ती, तसेच मािी मालगुिारी (मामा) तलावाच्या दरुुस्तीची कामे 
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतततनधी याींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेददनाींक 
२६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास पत्राव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलसींपदा ववभागाने काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींधारे ववभाग, 
नागपूर आणण मुख्य अभभयींता, िलसींपदा, नागपूर याींना काययवाही करण्याबाबत 
ददनाींक १२ फेब्रवुारी, २०१६ रोिी लेखी आदेश ददले असतानाही अद्याप कोणतीही 
काययवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार काययवाहीस ववलींब करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत व दरुुस्तीची कामे तात्काळ सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) काययवाहीस ववलींब झालेला नाही. भ्ाळा लघु पा्बींधारे तलाव ववशेष 
दरुुस्ती प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी दद.१६.०६.२०१६ रोिी ववदभय पा्बींधारे 
ववकास महामींडळाकडून (ववपाववम) शासनास सादर करण्यात आलेला असून 
त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. 
     भ्ाळा मामा तलाव दरुुस्ती प्रस्तावास ववपाववम नागपूर कडून प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सदर तलावाची ववशेष दरुुस्तीची कामे करण्यास्तव 
आवश्यक काययवाही क्षेत्रत्रय स्तरावर सुरु आहे. 

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

िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्िालयाची क्षमता िाढविण्याबाबत 
  

(२) *  ५९८६२  श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०११ ची िनगणना िाहीर झाल्यानुसार वसई (जि.पालघर) 
तालुक्यातील लोकसींख्या ततप्प् प्रमाणात वाढली असून या भागासाठी 
महानगरपाभलका स्थापन करण्यात आली असताना, सन २००१ च्या 
िनगणनेनुसार शासनाने ददनाींक ९ िून, २०१४ रोिी मींिूर केलेल्या आरोग्य 
सींस्था स्थापनेच्या आराखडयानुसार या तालुक्यासाठी फक्त १०० खा्ाींचे 
उपजिल्हा रुग्णालय मींिूर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजस्तत्वात असलेली आरोग्य सेवा वाढत्या लोकसींख्येनुसार अपुरी 
पडत असल्याने स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या 
पत्रान्वये या रुग्णालयाची क्षमता १०० खा्ाींऐविी ३०० खा्ाींपयतं वाढववण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रस्ततु मागणीनसुार शासनाने रुग्णालयाची क्षमता 
वाढववण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) १०० खा्ाींच ेउपजिल्हा रुग्णालयासाठी िागा उपलब्ध करुन घेण्याची काययवाही 
उपसींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई मींडळ, ठाणे याींच्या स्तरावरुन सुरु आहे. तसेच 
रुग्णालय क्षमता वाढववण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोरजर्ाटा ते देिळे (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(३) *  ६०१३६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पोलादपूर (जि.रायगड) तालुक्यातील देवळे ववभागात िाणाऱ् या प्रमुख 
रस्त्यावरील बोरिफा्ा ते देवळे रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्यामुळे या 
रस्त्यावर अपघात होण्याची शक्यता तनमायण झाली असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पोलादपूरही तालुक्याची मुख्य बािारपेठ असून व्यवसायातनभमत्त, 
भशक्षणासाठी व आरोग्य सेवेसाठी येथील िनतेला यामागायनेच वाहतकू करावी 
लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, तद्नुसार या 
रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. तथावप सदर रस्त्यावर एस.्ी.वाहतकु 
सुरु आहे.     
(२) होय. 
(३) प्रश्नाींककत बोरिफा्ा देवळे हळदळेु दाभभळ रस्ता इतर जिल्हा मागय क्र.१५४ 
असून या रस्त्याची एकूण लाींबी ७.०० कक.मी. आहे. रस्त्याची लाींबी डाींबरी 
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पषृठभागाची असून जिल्हा पररषदेमाफय त पाहणी केली असता सुरुवातीचा २.०० 
कक.मी. रस्ता खराब झालेला आहे. सद्यजस्थतीत खात्याच्या मिुराींमाफय त खड्ड े
भरण्याचे काम सुरु आहे. 
     तसेच सींपूणय रस्त्याच्या दरुुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा वावषयक योिना सन 
२०१६-१७ अींतगयत मींिूरीकरीता जिल्हा तनयोिन सभमतीकड ेजिल्हा पररषदेमाफय त 
पाठववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ससडिो (जज.नाांदेड) येथील सुननता बालगहृातून एिा बालिाची झालेली विक्री 
  

(४) *  ५५९०१   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.मधिुरराि चव्हाि (तुळजापूर), श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) भसडको (जि.नाींदेड) येथील सुतनता या खासगी बालगहृातनू दक्षक्षण मुींबईतील 
एका दाम्पत्याने दहा ददवसाचे एक मूल १ लाख ८० हिार रुपयाींना ववकत 
घेतल् याची घ्ना ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून व त्यानुसार या प्रकरणातील आरोपीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच राजयातील सवयच दत्तक सींस्थाींची चौकशी करुन अशा प्रकारे मुलाींच्या 
होणाऱ्या ववक्रीवर अकुीं श ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) सींस्थेच्या तत्कालीन अधधक्षक्षका श्रीमती सत्यश्री खाड े (गु््े) याींच्यावर 
बालकाची ववक्री केल्याचा ताडदेव पोलीस स््ेशन मुींबई येथे भादवव ३७० (१) ३४, 
कलम ८० नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर प्रकरणी त्याींना अ्क 
करण्यात आलेली होती. त्यानींतर दद. ०९.०५.२०१६ रोिी सत्र न्यायालयाने 
५०,०००/- च्या िाभमनावर त्याींना मुक्त केलेले आहे. 
     जिल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी,नाींदेड, पररववक्षा अधधकारी, 
अध्यक्ष व सदस्य बाल कल्याण सभमती, जिल्हा बाल सींरक्षण कक्षाचे सदस्य 
याींनी यासींबींधधचे वतृ्त प्रभसध्द झाल्यानींतर दद.२०.०४.२०१६ रोिी सींस्थेस प्रत्यक्ष 
भे् देऊन तपासणी करून अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. सदर 
तपासणीच्यावेळी सींस्थेत प्ावर नोंदणी नसलेले बाळ आढळून आले. सदरची 
बाब तनयमाचे उल्लींघन करणारी असल्याने अधधक्षक, श्री नागेश गु््े याींच्यावर 
कलम ३७० अींतगयत पोभलस स््ेशन,नाींदेड ग्रामीण येथे गुन्हा नोंदववण्यात आला 
आहे. 
(४) व (५) कें द्रीय दत्तक स्त्रोत प्राधधकरण (कारा) याींचेकडून दत्तकासींबींधीच्या 
सवय प्रकक्रयाींचे तनयमन केले िाते. या प्राधधकरणाने सवय दत्तक प्रकरणाींची, 
दत्तकेच्छुक पालकाींची व दत्तकास योग्य बालके या सवाचंी नोंद CARINGS या 
सींकेतस्थळावर सींबींधधताींनी करणे बींधनकारक केले आहे. तसेच, या गींभीर 
घ्नेच्या पाश्वयभूमीवर राजय शासनाने राजयात काययरत असलेल्या  एकूण ६३ 
ववशेष दत्तक सींस्थाींची तपासणी करण्यासाठी योग्य ते तनकष ठरवनू 
जिल्हाबाह्य अधधकाऱ्याींमाफय त तपासणी करण्याबाबतचे आदेश आयुक्त, मदहला व 
बाल ववकास आयुक्तालय, पणेु याींना देण्यात आलेले आहेत. 

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

राज्यातील िर ि िरेतर महसूलाच्या थिबािीची रक्िम िसुल िरण्याबाबत 
  

(५) *  ५३६७०   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी) :   सन्माननीय वित् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजयातील दषुकाळी पररस्थीती, वाढत असलेले किय व त्यावरील व्याि 
असह्य होत असताींना ववववध मागायने िमा होणारा कर आणण करेतर महसूल 
वसुल न केल्याने शासनाला ६२ हिार ९०७ को्ी ९१ लाखाींचा महसूल न 
भमळाल्याची बाब मध्यम मुदतीच्या रािकोषीय धोरण सन २०१६-१७ च्या 
दस्तऐविातनू माहे माचय, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 



6 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार बडुीत महसूल वसूल करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) शासनाने प्रभसध्द केलेले राजयाचे मध्यम मुदतीचे 
रािकोषीय धोरण, रािकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे वववरणपत्र आणण 
प्रक्ीकरणे २०१६-१७ यामधील नमुना ख-१ मध्ये मागील १ ते १० वषायपेक्षा 
अधधक कालावधीतील वाढववलेला परींत ुवसुल न झालेल्या कर महसूलाची रक्कम 
रु. ५९७१५.४७ को्ी व नमुना ख-२ मध्ये मागील १ ते ५ वषायपेक्षा अधधक 
कालावधीतील करेतर महसूलाच्या थकबाकीची रक्कम रु.३१९२.४४ को्ी अशा 
एकूण रु.६२९०७.९१ को्ी इतक्या रकमेची थकबाकी दशयववली आहे. 
(२) व (३) यासींदभायत प्रधान सधचव (ववत्तीय सुधारणा) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
ददनाींक १०/०२/२०१६ रोिी झालेल्या बठैकीत प्रमुख कर सींकलनाचा आढावा 
घेण्यात येऊन वाढववलेल्या परींतु वसूल न झालेल् या कराच्या थकीत रकमा 
लवकरात लवकर वसूल करण्याबाबत कसोशीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना 
सींबींधधत ववभागाना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नांदरूबार जजल््यात स्िासभमान सबलीिरि योजनेतील  
लाभार्थयाांच्या ननधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  ५७७८६   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), 
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जिल्हयात ववशेष कें द्रीय सहाय्य योिनेअींतगयत राबववलेल्या 
स्वाभभमान सबलीकरण योिनेत लाभार्थयांसाठी ववहीरी न खोदताच परस्पर तनधी 
बळकाववण्यात आला असल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नींदरूबार जिल्हा पररषदेच्या कृषी ववभागाने सन २०११-१२ मध्ये 
४६ लाभार्थयानंा ७५ लाखाींचा तनधी मींिूर केला होता त्यापकैी ६२ लाख ५० हिार 
रुपयाींचा तनधी प्रत्यक्ष ववतरीत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत कृषी ववभागाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये ही कामे 
पूणय झाल्याचा बनाव् अहवालही सादर केला असून या अहवालासोबत 
लाभार्थयाचंा १०० रुपयाींच्या मुद्राींकावर करारनामा तसेच तनधीच्या उपयोगीतेचे 
प्रमाणपत्र िोडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने एकाजत्मक 
आददवासी प्रकल्पाने घेतलेल्या आक्षेपानुसार शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी 
केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी असणा-या उपअभभयींता व कृषी अधधकारी 
याींच्यावर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
ववशषे कें द्रीय सहाय्य योिनेतींगयत सन २०१०-११ करीता ४६ लाभार्थयाकंरीता रु. 
११५.०० लक्ष व सन २०११-१२ करीता २५ लभार्थयांकरीता रु.७५.०० लक्ष तनधी 
मींिूर करण्यात आला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, तळोदा याींनी सदर 
अपहाराप्रकरणी मुख्य काययकारी अधधकारी जिल्हा नींदरूबार याींचेकड े अहवाल 
मागववला असता या प्रकरणाची मुख्य काययकारी अधधकारी जिल्हा नींदरूबार याींनी 
प्राथभमक चौकशी केली असता सदर प्रकरणी श्री.एस.आर.पाडवी याींनी कृषी 
ववभागाच्या पदाींच्या भशक्क् याींचा गैरवापर करून शासनाची फसवणकू केल्याचे 
सकृत दशयनी तनदयशनास आले आहे. 
(५) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, तळोदा माफय त श्री.एस.आर.पाडवी याींचे 
ववरूद्ध पदाच्या भशक्क्याचा दरुूपयोग करून ददशाभूल व फसवणकू केल्याबाबत 
तळोदा पोलीस स््ेशन मध्ये गु.र.नीं २०१६/६८ भा.द.वव. कलम ४२०, ४०९, ४६६, 
४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे स््े. डा.  ई. नींबर ३४, दद.१३/०६/२०१६ रोिी ददशाभूल व 
फसवणकूीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याच्या अनषुींगाने 
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श्री.एस.आर.पाडवी याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. या अनषुींगाने कृषी 
ववभागाने त्याींच्या दद.२२/०६/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये श्री पाडवी याींना तनलींत्रबत 
केले असून त्याींचे ववरूद्ध ववभागीय चौकशी चालू केली आहे. तसेच सदर अपहार 
प्रकरणाशी सींबधधत सवय यींत्रणाींची सखोल चौकशी करून अहवाल शासनास सादर 
करण्याबाबत आददवासी ववकास ववभागाच्या दद. ३०/०६/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये 
जिल्हाधधकारी, नींदरूबार याींना कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जरीपटक्यातील पाटििर चौि (जज.नागपूर) येथील बालसुधारगहृातून  
२१ मुलाांनी पलायन िेल्याबाबत 

(७) *  ५६०७३   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊर्व  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), डॉ.समसलांद माने   
(नागपूर उत्तर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.विजय औटी (पारनेर) : 
सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) िरीप्क्यातील पा्णकर चौक (जि.नागपूर) येथील बालसुधारगहृातनू २१ 
मुलाींनी चौकीदाराच्या डोयायात भमरची पूड ्ाकून व त्याला मारहाण करुन 
पलायन केले असल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व पळून गेलेल्या मुलाींना 
पकडण्यात शासनाला यश आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे, 
(२)  व (३) सदर प्रकरणी ववभागीय उपआयुक्त, मदहला व बाल ववकास 
अमरावती ववभाग, अमरावती याींचेमाफय त चौकशी करण्यात आली असून सींबधधत 
जिल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, पररववक्षा अधधकारी, समुपदेशक व 
कतनषठ काळिी वाहक याींना कारणे दाखवा नोद्सा बिावण्यात आलेल्या आहेत. 
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     दद.२४.४.२०१६ रोिी २१ प्रवेभशत पळून गेलेल्या घ्नेची मादहती पोलीसाींना 
देण्यात आली. त्यानसुार अद्यापपावेतो, १२ प्रवेभशताींचा शोध घेऊन त्याींना पुन्हा 
सींस्थेत दाखल करण्यात आले असून उवयरीत ९ प्रवेभशताींचा शोध घेण्याबाबत  
काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात टशवरी िॅन्सर िेअर सेंटर सुरु िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(८) *  ५४५५०   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(ससन्नर), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनाििे (जनु्नर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या सहकायायने राजयात ४ दठकाणी ततृीय सींदभय सेवा (्शयरी 
कॅन्सर केअर से्ं र) अत्याधतुनक कॅन्सर रुग्णालय सुरु केले िाणार आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अत्याधुतनक रुग्णालयाींसाठी राजय शासनाकडून नाभशक, 
अमरावती, नागपूर व लातरू या चार शहराींचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड े सादर 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अत्याधुतनक कॅन्सर रुग्णालये तातडीने सुरु होण्यासाठी 
शासनामाफय त कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय. 
(३) ककय रोगावर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयाचे बळक्ीकरण करण्यासाठीच्या कें द्र 
शासनाच्या योिनेअींतगयत सन २०१६-१७ कररता राषरसींत तकुडोिी ररिनल 
कॅन्सर हॉजस्प्ल, नागपूर व वववेकानींद मेडीकल फाऊीं डशेन अँड ररसचय से्ं र, 
लातूर या दोन रुग्णालयाींना ्शयरी कॅन्सर केअर से्ं सय म्हणनू मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. तसेच ववभागीय सींदभय सेवा 
रुग्णालय, नाभशक व अमरावती या दोन रुग्णालयाींचे प्रस्ताव कें द्र शासनास 
पाठववण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रा म्हपूरी (जज.चांद्रपूर) येथील जलसेतूचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 
  

(९) *  ५५४८३   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोसीखदुय प्रकल्पाींतगयत येणाऱ्या उिवा कालव्यातील ब्रम्हपूरी (जि.चींद्रपूर) 
िवळ असलेल्या गराडी नाल्यावरील िलसेतूचे बाींधकाम तनकृष् दिायचे 
केल्यामुळे िलसेतूची दरुवस्था झाल्याने गेल्या तीन वषायपासून सावली आणण मूल 
तालुक्यातील हिारो शेतकरी भसींचनापासून वींधचत असल्याची बाब ददनाींक ५ िून 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसींचाई ववभागातील अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने सबींधधत 
कीं त्रा्दारानी लाईतनींगचे बाींधकाम व इतर बाींधकाम तनकृष् दिायचे केल्यामुळे 
सदर िलसेतू पदहल्याच पाण्यात उध्वस्त झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नादरुूस्त िलसेतूचे नव्याने पक्के बाींधकाम तातडीने करून 
आसोलामेंढा तलावात पाणी सोडण्यासाठी व शेतकऱ्याींना गोसीखदुय प्रकल्पाचे पाणी 
भसींचनाकरीता उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     तथावप, सन २०१२ च्या अततवषृ्ीमुळे िलसेतुच्या काही भागास क्षती 
झालेली होती. तसेच क् ातीग्रस्त भागातील भराव काम पूणय करुन सन २०१४ 
मध्ये कालव्याची चाचणी करते वेळी तनम्न बािकूडील माती कामाचे िोडा मधनु 
piping होऊन पाणी णझरपल्यामुळे िलसेत ूपनु्हा क्षतीग्रस्त झाला. 
     सन २०१५ मध्ये िलसेतूच्या दठकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात स््ील पाईप 
वापरुन उिवा कालवा व आसोलामेंढा तलावात शतेकऱ्याींसाठी पाणी सोडण्यात 
आले आहे. 
(२) नाही. 
     िलसेतूच्या उध्वय व तनम्न भागातील कालव्याचे अस्तरीकरणाचे काम 
अद्याप झालेले नाही. सन २०१४ मध्ये कालव्याची चाचणी करते वेळी तनम्न 
बािकुडील माती कामाचे िोडा मधनु पाईवपींग होऊन पाणी णझरपल्यामुळे िलसेतू 
क्षतीग्रस्त झाला.      
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(३) गोसीखदुय उिव्या कालव्याच्या सा.क्र. ४५६६० मी. वरील क्षततग्रस्त िलसेतूचे 
दरुुस्तीचे कामाच्या तनववदेस सक्षम स्तरावर मान्यता देण्यात आली आहे. व 
कायायरींभ आदेश देण्याींची प्रकक्रया क्षेत्रीय स्तरावर सूरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आांबेडिर नगर (जज.औरांगाबाद) येथील अांगििाडीच्या पोषि  
आहारामध्ये अळ्या आढळून आल्याबाबत 

  

(१०) *  ५८१५४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील आींबेडकर नगर, गल्ली नीं ११ मधील अींगणवाडीच्या 
पोहे व हरभऱ्याची उसळ या पोषण आहारामध्ये अयाया असल्याचे ददनाींक ६ 
माचय, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी याींनी या घ्नेची पहाणी 
केल्यानींतरही पुढे कोणतीही काययवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े:(१) होय. 
     दद. ०४/०३/२०१६ रोिी आींबेडकर नगर मधील गल्ली नीं ११ मधील 
अ.क्र.४४ येथील अींगणवाडीमध्ये पुरववण्यात आलेल्या पोहयामध्ये अळी आढळून 
आली आहे. 
(२) व (३) सदर तक्रार प्राप्त होताच बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी, औरींगाबाद-३ 
हे दद.०४/०६/२०१६ रोिी अींगणवाडी क्र.४४ येथे पोहचले. सवय पालकाींशी चचाय केली 
व आहारामध्ये आढळून आलेल्या अळीचा व आहाराचा नमुना पींचनामा करुन 
त्याच ददवशी प्रादेभशक सावयितनक आरोग्य प्रयोगशाळा, औरींगाबाद येथे 
तपासणीसाठी पाठववण्यात आला. 
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(४) प्रादेभशक आरोग्य प्रयोगशाळा, औरींगाबाद याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
अहवालानुसार सींबींधधत धगररिा मदहला बचत ग् याींच्यावर शासन तनणयय 
ददनाींक २४/०८/२००९ नुसार दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच 
अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, मुख्यसेववका याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात 
आली असून अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींची दसुऱ्या अींगणवाडीवर बदली 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िासा (ता.डहाि,ू जज.पालघर) िनपररक्षेत्राांतगवत असलेल्या िन जसमनीिर 
अिैधररत्या बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

(११) *  ५९७८०   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.पास्िल धनारे (डहाि)ू :  
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डहाण ू (जि.पालघर) उप वनसींरक्षक अींतगयत कासा वनपररक्षेत्राींतगयत कासा, 
चारो्ी भागात शासकीय वनिभमनीवर प्रोिेक्् फॉरेस्् या तनयमाखाली आलेल्या 
ग् क्र. २०, २१, १७, ३१ चे भूखींडावर मोठया प्रमाणावर अवैधररत्या बाींधकाम 
करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकाम वनपररक्षेत्राधधकारी आणण वन कमयचाऱ्याींच्या 
सींगनमताने करण्यात आले असल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने या प्रकरणातील दोषी आढळलेल्या 
वनाधधकारी व कमयचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार :(१) डहाण ूवनववभागातील कासा वनपररक्षेत्राींतगयत कासा, 
चारो्ी भागातील मौिे कासा खदुय येथील ग् क्रमाींक १७, २०, २१, ३१ क्षेत्राचे 
ग्ानुसार एकूण क्षेत्र २९.८५ हे. आर असून सदर क्षेत्राचा वैधातनक दिाय सींरक्षक्षत 
वन असा आहे. तथावप, सदर क्षेत्रावर बाींधकाम झाल्याचे माहे मे, २०१६ वा त्या 
दरम्यान तनदशयनास आलेले नाही. 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांरा ा (जज.ठािे) विभागातील िौसा येथील िन विभागाच्या  
जागेमध्ये बांधारा बाांधण्याबाबत 

(१२) *  ५६२९३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महापाभलका क्षते्रातील मुींब्रा ववभागातील पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सोडववण्यासाठी कौसा येथील वन ववभागाच्या सवे क्र.१ या िागेमध्ये बींधारा 
बाींधण्यासाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींच्या मागणीनुसार जिल्हाधधकारी, ठाणे 
याींच्या आदेशानुसार ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी वन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी 
सींबींधधताींसमवेत पाहणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार या पररसरातील तीव्र पाणी ी्ंचाई सोडववण्यासाठी सदरचा 
बींधारा बाींधण्यासींदभायत आतापयतं शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) वन ववभागामाफय त मुींब्रा ववभागातील कौसा 
पररसरात असलेल्या वनक्षेत्रात वनबींधारे बाींधण्यासाठीच्या कामाच्या प्रस्तावास 
जिल्हाधधकारी तथा सदस्य सधचव, जिल्हा तनयोिन सभमती, ठाणे याींनी 
दद.०२.०५.२०१६ रोिी प्रशासकीय मींिुरी ददली आहे. सदर वनबींधाऱ्याच्या 
कामासींदभायत ई-तनववदा प्रगती पथावर आहे. ई-तनववदेस मींिुरी भमळण्याच्या 
प्रकक्रयेस काही  कालावधी लागणार आहे. तसेच सध्या पावसाळा देखील सुरु 
आहे. त्यामुळे सदर वन बींधाऱ्याचे काम साधारणपणे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर मध्ये 
सुरु होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धमावबाद (जज.नाांदेड) तालुक्यात रोजगार हमी योजनेच्या  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) *  ५५४०७   श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धमायबाद (जि.नाींदेड) तालुक्यात महात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची 
कामे कागदोपत्री दाखवनू रोिगाराच्या यादीत रोिगार सेवकाचे नातेवाईक, 
कु्ुींत्रबय आदीींचा समावेश करुन प्रत्येक आठवड्याला बँकेतून पसेै घेण्याचा प्रकार 
मागील तीन वषायपासून सुरु असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०११-१२ मध्ये कुशल-अकुशलची ३९ लाखाींची कामे व सन 
२०१२-१३ मध्ये २८ लाखाींची शेततळे, नाला सरळीकरण, वकृ्षलागवडीची कामे 
झाल्याची नोंद आहे परींतु प्रत्यक्षात कोणतेही कामे झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार महात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या 
कामात गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे घोटिड े(ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील पथददव्याांच्या 
एलइडी बल्बच्या खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ५६७६९   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौिे घो्वड े (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) येथील पथददव्याींच्या एलइडी 
बल्बच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे माहे मे, २०१६ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार सदर गैरव्यवहार करणाऱ्या ग्रामपींचायतीतील सरपींच, 
उपसरपींच तसेच सदस्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे अींशत: खरे आहे. 
     ग्रामपींचायत घो्वड े येथील पथददव्यासाठी एलइडी बल्ब खरेदीमध्ये 
अतनयभमतता झालेचे माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये तनदशयनास आले आहे. 
(२) होय, एलइडी बल्ब खरेदी मध्ये अतनयभमतता झालेली आहे. 
(३) महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयम १९५८ चे कलम ३९ (१) अन्वये 
ग्रामपींचायत काययकाररणी याींचेवरील कारवाईचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, पुणे 
ववभाग, पुणे याींचेकड ेदद.३०/०६/२०१६ अन्वये सादर केला आहे. तसेच तत्कालीन 
ग्रामसेवक श्री.ददलीप आनींदा पा्ील याींची एक पात्र वेतनवाढ कायमपणे बींद 
करण्याबाबतचे आदेश दद.०७/०४/२०१६ अन्वये ददलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भोमडी र्ाटा, मौजे बातिली ते धचपाटा (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी)  
रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 

  

(१५) *  ६१३२७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील भोमडी फा्ा, मौिे बातवली ते धचपा्ा 
रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून गेल्या १० वषायत रु.४२.३७ लक्ष इतका तनधी खचय 
होऊनही रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू रस्ता सुमारे १२.६० कक.मी. चा असून तालुक्याला 
िोडणारा असल्याने रस्त्याच्या दरुवस्थेमुळे या पररसरातील नागररकाींची गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता तातडीने दरुुस्त करण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी वारींवार ववभागास सूचना देऊन पाठपुरावा केल्यानींतर तात्पुरत्या 
स्वरुपाची डागडुिी केली िाते परींतु कालाींतराने पनु्हा रस्त्याची दरुवस्था होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्यासाठी शासनाने 
तनधी देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ते (३) अींशत: खरे आहे तथावप अततपियन्यवषृ्ीमुळे 
तसेच रस्त्यावरील तनयमीत वाहतकु वदयळीमुळे पूवी कामे केलेल्या रस्त्याचा 
पषृठभाग आता काही प्रमाणात खराब झालेला आहे. 
       उपलब्ध तनधीमधनू या रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु रहाण्याच्या 
दृष्ीने िास्त खराब झालेल्या लाींबीमध्ये लहान स्वरुपाची कामे करण्यात आली 
आहेत. 
(४) सींपूणय राजयामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागय व इतर 
जिल्हा मागय रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार एकूण लाींबी 
२३६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी 
आहे.    
     सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड ेउपलब्ध असलेल्या तनधीचे वा्प  
रस्त्याींच्या लाींबीच्या व मानव ववकास तनदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येते . 
त्यानुसार  रत्नाधगरी  जिल्हा पररषदे अींतगयत ग्रामीण मागय व इतर जिल्हा मागय 
रस्त्याींची एकूण लाींबी ८०८५.३५  कक.मी. इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी 
६४४१.११ कक.मी इतकी आहे. रस्ते व पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या काययक्रमा 
अींतगयत  सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आधथयक वषायसाठी रत्नाधगरी जिल्हा 
पररषदेस एकूण रु.३३३२.१० लक्ष, तेरावा ववत्त आयोगाअींतगयत सन २०१२-२०१३ 
ते २०१४-२०१५ अींतगयत रु.७२८.५१ लक्ष तर पुरहानी काययक्रमाींतगयत सन २०१३-१४ 
मध्ये रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेस रु.१७००.६३ लक्ष असा एकूण रु.५७६१.२४ लक्ष 
तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
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     सन २०१५-१६ मध्ये या रस्त्यावर रस्ते ववशेष दरुुस्ती काययक्रम ग्-ब 
अींतगयत ३/३०० ते ६/८०० कक.मी. मध्ये नवीन डाींबरीकरणाचे काम मींिुर आहे. 
     सन २०१६-१७ अींतगयत जिल्हा वावषयक योिना आराखडा तयार करण्यात 
येत असून या आराखड्यामध्ये रस्त्याच्या खराब झालेल्या सींपूणय लाींबीमध्ये 
दरुुस्तीचे काम प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हा पररषदेचे तनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील रास्त भाि दिुानाांचे  
मदहला बचत गट अजस्तत्िात नसल्याबाबत 

  

(१६) *  ६०२४८   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पिूव) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यात १९६ रास्त भाव दकुानाींपकैी ४८ दकुाने ही 
मदहला बचत ग्ाकड े असून त्यापैकी अनेक मदहला बचत ग् अजस्तत्वात 
नसल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मुरबाड पींचायत सभमतीने 
ददलेल्या मादहतीत तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाच्या बर्र क्षेत्रातील  
मोहुली िक्ष क्रमाांि ८७४ मधील िनाला लागलेली आग 

(१७) *  ५५८०३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.अ दलु 
सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.भास्िर जाधि 
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(गुहागर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सरदार 
ताराससांह (मुलुांड), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील मोहुली 
कक्ष क्रमाींक ८७४ मधील िींगलाला ददनाींक २ मे, २०१६ रोिी आग लागून ६ 
हेक््र िींगल िळल्याचे तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू आग नेमकी कशामुळे लागली याची चौकशी करण्यात 
आली काय, चौकशीत काय आढळून व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सतत वनाला लागलेली आग तातडीने ववझववण्यासाठी आधतुनक 
यींत्रसामुग्री खरेदी करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वणवा ववझववण्यासाठी आधतुनक यींत्रसामुग्री खरेदी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अींधारी व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील मोहुली कक्ष क्रमाींक ८७४ मध्ये दद. ०२.०५.२०१६ रोिी 
आग लागून १ हेक््र वनक्षते्र व लगतचे महाराषर राजय ववद्यतु मींडळाचे इरई 
िलाशयाचे बुडीत क्षेत्र ५ हेक््र असे ६ हेक््र क्षेत्र िळल्याचे तनदशयनास आले 
आहे. सदर क्षेत्रात िींगल नसून वाळलेले गवत िळलेले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर आगीची नोंद आकजस्मक आग म्हणनू घेण्यात आलेली 
आहे. 
     बफर ववभागात आगीवर तनयींत्रण ठेवण्याकरीता १५ High power leaf 
blower खरेदी करण्यात आलेले आहेत. तसेच आगीची मादहती वेळीच 
भमळण्यासाठी ८७ वनरक्षकाींना PDA (Personal Digital Assistant)  पुरवठा 
करण्यात आलेले आहेत. तर Heje कीं पनीच्या सॉफ््वेअरच्या माध्यमातून देखील 
यावर तनयींत्रण ठेवण्यात येते.  
(५) सदर आग ही आकजस्मक स्वरुपाची असल्याने कोणावर काययवाही करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिसरी बदु्रिु (ता.आांबेगाि, जज.पुिे) अांधारिस्ती येथील िोल्हापूरी  
पध्दतीच्या बांधाऱ्यातून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत 

  

(१८) *  ५८६१३   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील अवसरी बदु्रकु येथील अींधारवस्ती येथील 
ओढयावर गेल्यावषी ५३ लाख रुपये खचय करुन जिल्हा पररषदेने बाींधलेल्या 
कोल्हापूरी बींधाऱ्यामध्ये पाण्याचा साठा होत नसून बींधाऱ्याला गळती लागल्याचे 
माहे मे, २०१६ अखेर तनदशयनास आले असल्याने या सींदभायत ददनाींक २ िनू, 
२०१६ रोिी मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकड ेतनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींधाऱ्याच्या ठेकेदाराने बींधाऱ्याच्या पायामध्ये भसमें् वापर 
अत्यींत कमी प्रमाणात केला असल्याने गळतीमुळे बींधाऱ्यात पाणी साठा होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने ठेकेदाराववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
प्रा. राम सशांदे : (१) व (२) होय. 
     मा.लोकप्रतततनधी याींचे ददनाींक ३०/६/२०१६ रोिीचे तनवेदन प्राप्त झालेले 
आहे. 
     सदर कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याींची प्रशासकीय मान्यता रक्कम रूपये 
५३.९२ लक्ष असून माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर काम भौततक दृष्या पूणय झालेले 
आहे. बींधाऱ्यावर रूपये ३९.०० लक्ष तनधी खचय झालेला आहे. 
     माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये बींधाऱ्याचे बगे बसववले तेव्हाीं ओढ्यातील 
पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्याने बींधाऱ्यात पाणी साठा झालेला नाही. सदर 
बींधाऱ्याच्या कामात भसमें्चा वापर योग्य प्रमाणात केलेला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील मोरबे धरि  
प्रिल्पग्रस्ताांना सोयीसुविधा देण्याबाबत 

  

(१९) *  ५३६९२   श्री.मनोहर भोईर (उरि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्ताींना १५ वषे 
उल्ूनही त्याींच्या वस्त्याींमध्ये वीि, रस्ते, गावठाण, मैदान व स्मशानभूमी या 
मुलभूत सुववधा ददलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्ताींनी त्याींना मूलभूत सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्याकररता वारींवार आींदोलने व मोचे काढले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मोरबे धरणग्रस्ताींना तातडीने मूलभूत सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्याकररता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) खालापूर तालुक् यातील प्रकल्पग्रस्त गावापैकी बहुतेक गावामध्ये आवश्यक 
मुलभूत सुववधा उपलब्ध आहेत. वपरक्वाडी, वरोसे, बरोसेवाडी, बोरगाव येथे 
रस्त्याचे काम सुरु असून वपरक्वाडी येथे नळ पाणी पुरवठ्यासाठी देखील 
तरतूद करण्यात आलेली असून काम प्रगतीत आहे. उक्त वस्त्यामध्ये 
कफल््रव्दारे शुध्द पाणी पुरवठा करणेसाठी ग्रामपींचायतीव्दारे तरतदु करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजांतूर (जज.परभिी) तालुक्यातील पांचायत ससमतीमध्ये ससांचन  
विहीरीांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२०) *  ५७२८९   श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जिींतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील पींचायत सभमतीकड े१ हिार ४९५ भसींचन 
ववदहरीींचे आदेश असताना तसेच सन २०१५-१६ मध्ये ४३० ववदहरीींच्या मींिूरीचे 
आदेश असून मात्र प्रत्यक्षात मींिूरीची ही सींख्या दपु्ीपेक्षा िास्त आहे त्याींना 
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परस्पर प्रशासकीय मान्यता देऊन यापासून खऱ् या लाभाथीना वींधचत ठेऊन िुन्या 
ववदहरीींना प्रशासकीय मींिूरी देऊन लाखो रुपयाींचा अपहार केल्याची बाब ददनाींक 
१६ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सवायधधक बनाव् भसींचन ववदहरी जिींतूर तालुक्यात असल्याने 
याबाबत सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत व ख-या लाभाथीना भसींचन 
ववहीरीींचा लाभ भमळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१)  हे अींशत: खरे आहे. सींबींधधत तत्कालीन प्रभारी ग् 
ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती जिींतूर याींनी सन २०१३-१४ मध्ये ३२३, सन 
२०१४-१५ मध्ये १६१५ व सन २०१५-१६ मध्ये ५०४ कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
ददलेल्या आहेत. यामध्ये त्याींनी दद.४ िलैु २०१२ च्या शासन तनणययातील 
तरतूदीचा भींग करुन तनयमबाह्यररत्या नवीन कामाींना अधधक प्रमाणात 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या आहेत. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी शासन तनणययाची अींमलबिावणी न करता कतयव्यात 
कसूर करुन प्रशासकीय कामकािात तनषकाळिीपणा केल्यामुळे सींबींधधत 
तत्कालीन प्रभारी ग्ववकास अधधकारी याींना तनलींबीत करुन त्याींच्या ववरुध्द 
ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 

----------------- 
  
डहाि ू(जज.पालघर) तालुक्यात आददिासीांची घरिुले अपिूाविस्थेत असल्याबाबत 

  

(२१) *  ६१५६६   श्री.असमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(जि.पालघर) तालुक्यात सन २०१२ पासून ते सन २०१५ पयतं 
शासनाने एकूण १२,९४४ घरकुले मींिूर केली परींत ु पींचायत सभमतीच्या शाखा 
अभभयींता, ग्रामसेवक, पींचायत सभमती याींच्या अयोग्य कारभारामुळे घरकुलाींचे 
मुल्यमापन वेळोवेळी करण्यात आले नसल्यामुळे गत ३ ते ४ वषायत शकेडो 
घरकुले अपूणायवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये मींिूर झालेल्या ९८१ घरकुलाींना अद्यापही 
दसु-या हप्त्याींची रक्कम भमळाली नसल्याने दाररद्रय रेषेखालील आददवासीींनी 
बाींधायला घेतलेली घरकुले अपूणायवस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सींबींधधत दोषीींवर काय कारवाई केली तसेच 
आददवासीींना घरकुल योिनेचा दसुरा हप्ता देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
    डहाण ू तालुक्यात सन २०१२-१३ ते सन २०१५-१६ पयतं १८०२१ घरकुले 
मींिूर झालेली आहेत. त्यापकैी सन २०१२-१३ मधील ०४ घरकुले, सन २०१३-१४ 
मधील १५ घरकुले व सन २०१४-१५ मधील १९३ घरकुले, सन २०१५-१६ मधील 
९८१ घरकुले असे एकूण ११९३ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. 
(२) नाही. 
     सन २०१५-१६ या आधथयक वषायत माहे माचय, २०१६ अखरे घरकुलाींना मींिूरी 
प्राप्त झाली आहे. सद्या लाभार्थयानंा PFMS  प्रणालीद्वारे पदहला हप्ता त्याींच्या 
वैयजक्तक बकँ खात्यात थे् ववतरीत करण्यात आला आहे. योिनेच्या मागयदशयक 
सूचनेनुसार दसुरा हप्ता ववतरीत करण्यासाठी घरकुलाींचे काम भली्ं ल लेवल पयतं 
पूणय होणे आवश्यक आहे. लाभार्थयाचें बाींधकाम भली्ं ल लेवल पययत पूणय न 
झाल्यामुळे दसुरा हप्ता ववतरीत करण्यात आला नाही. लाभार्थयाचें भली्ं ल लेवल 
पयतंचे बाींधकाम पूणय झाल्यानींतर दसुरा हप्ता ववतरीत करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मालोंड-मालडी (ता.मालिि, जज.ससांधदुगुव) येथील गडनदीिर पाििठा नतरािर 
िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ्याचे िाम अपूिाविस्थेत असल्याबाबत 

(२२) *  ५७०६३   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालोंड-मालडी (ता.मालवण, जि.भसींधुदगुय) येथील गडनदीवर पाणवठा ततरावर 
कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याचे मींिूर झालेले काम िलसींधारण ववभागाने 
अद्याप पूणय केलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्याींचे काम तात्काळ पूणय व्हावे यासाठी स्थातनक 
आमदार व ग्रामस्थाींनी तसेच मा.पालकमींत्रयाींनी लेखी मागणी मा.िलसींपदा व 
िलसींधारण मींत्री व राजयमींत्री याींच्याकड ेददनाींक ३१ मे, २०१६ रोिी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच सदर बींधारा ककती कालावधीत पूणय करण्याचे तनयोिन आहे व 
त्यासाठी ककती तनधीची तरतदू करण्यात आली आहे, 
(४) उक्त मागणीबाबत अद्याप कोणतीही काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम सशांदे : (१) हे खरे आहे. 
     महाराषर िलसींधारण महामींडळाने सदर कामास ददनाींक १२/१२/२०१३ रोिी 
प्रशासकीय मान्यता ददलेली होती.  तथावप, महामींडळाच्या ददनाींक २४/९/२०१५ 
रोिी सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या बैठकीत या योिनेची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव सींमत करण्यात आला. पाररत ठरावास 
अनुसरून उपरोक्त योिनेची प्रशासकीय मान्यता महामींडळाच्या ददनाींक १८ माचय, 
२०१६ चे तनणययान्वये रद्द करण्यात आली आहे. 
(२) होय.      
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

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

राज्यात डेंग् यु ि मलेररयाचे रुग्ि आढळून आल्याबाबत 

(२३) *  ५४८०६   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.िुिाल पाटील 
(धुळे ग्रामीि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राजयात मागील सहा वषायत डेंग्यचू्या २६२११ रुग्णाींची नोंद झाली असून 
यातील ४६८ िणाींचा मतृ्यू झाला आहे. सन २०१४-१५ या दोन वषायत १०५८४ 
िणाींना डेंग्युची लागण झाली असून यातील १७७ िणाींना िीव गमवावा लागला 
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सन २०१६ मध्ये राजयात डेंग्युच्या २०५ नवीन रुग् णाींची नोंद झाली असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) येथे दोन मदहन्यापासून सावयितनक 
स्वच्छतेकड ेदलुयक्ष झाल्याने डेंग्युमुळे ततघाींचा मतृ्यू झाला आहे, तसेच कोल्हापूर 
शहरातील कसबा बावडयात आणण सानोळे (गावठाण) व सानोळे खदुय (ता.वाडा, 
जि.पालघर) येथेही प्रशासनाच्या दलुयक्षामुळे डेंग्युची साथ पसरली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, डेंग्युच्या वाढत्या प्रसारावर तनयींत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    राजयात मागील सहा वषायत डेंग्युच्या २५९४८ रुग्णाींची नोंद झाली असून 
यातील ४६० िणाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
    सन २०१४-१५ या दोन वषायत १३६९२ िणाींना डेंग्यचुी लागण झाली असून 
यातील १७७ रुग्णाींचा मतृ्यू झाला आहे. 
    सन २०१६ मध्ये माहे एवप्रल अखेर ५६४ नवीन रुग्णाींची नोंद झाली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     इचलकरींिी, जि. कोल्हापूर येथे सुत धगरण्या व कापड तयार करणाऱ्या 
अनेक कारखान्याींमध्ये परराजयातनू रोिींदारीवर मोठा मिुर वगय येतो व 
तात्पुरत्या स्वरुपात झोप्पट्टीमध्ये राहतो. त्यादठकाणी असलेला अपुरा 
पाणीपुरवठा व लोकाींच्या पाणी साठवनू ठेवण्याच्या प्रवतृ्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर 
डासोत्पत्ती होऊन डेंग्यु रुग्ण सींख्येत वाढ झाली आहे. येथे आढळलेल्या १०९ 
डेंग्यु दवुषत रुग्णाींपैकी २ रुग्णाींचा मतृ्यू झाला असून १ सींशतयत डेंग्यु मतृ्यू आहे. 
तसेच कोल्हापूर मनपा काययक्षेत्रातील कसबा बावड्यात १७ डेंग्यु दवुषत रुग्ण 
आढळून आले असून मतृ्यू तनरींक आहे. 
     पालघर जिल्ह्यातील सोनाळे (गावठाण) व सोनाळे खदुय (प्राथभमक आरोग्य 
कें द्र परळी, ता.वाडा) या गावात ददनाींक १४ मे, २०१६ च्या सुमारास ताप रुग्ण 
सींख्येत वाढ ददसून आल्याने ताप उदे्रक घोवषत केला होता. त्यादठकाणी १ 
डेंग्युदवुषत रुग्ण आढळून आला असून मतृ्यू तनरींक आहे. 
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     उपरोक्त सवय दठकाणी त्वरीत प्रततबींधात्मक व तनयींत्रणात्मक उपाययोिना 
करण्यात आल्या व येत आहेत. तर सोनाळे (गावठाण) व सोनाळे खदुय 
यादठकाणी असलेल्या उदे्रक दद.१ िून, २०१६ रोिीच आ्ोक्यात आला आहे. 
     त्यामुळे सवय दठकाणचे उदे्रक आ्ोक्यात आले असून प्रशासनाचे दलुयक्ष 
झालेले नाही. 
(३) राषरीय कक्किन्यरोग तनयींत्रण काययक्रमाींतगयत डेंग्यू व मलेररया 
तनयींत्रणाकरीता खालीलप्रमाणे कक्किन्यरोग प्रततबींधात्मक काययवाही तनयभमत 
करण्यात येते. 
• तनयभमत ताप रुग्ण सवेक्षण 
• कीं ्ेनर सवेक्षण 
• सींशतयत ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमुन्याींची एलायझाव्दारे तपासणी 
• समुळ उपचार 
• तनयभमत कक्कनाशक फवारणी 
• अळीनाशक काययवाही 
• िैववक डास अळी तनयींत्रण काययवाही 
• धूर फवारणी 
• आरोग्य भशक्षण 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गांगाखेड (जज.परभिी) येथील रोजगार हमी योजनेच्या  
िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार  

(२४) *  ५९७१४   श्री.मधसूुदन िें दे्र (गांगाखेड) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गींगाखेड तालुक्यात रस्त्याच्या दतुफाय झाड ेलावणे या कामाकरीता लागवड 
अधधकारी सामाजिक वनीकरण व तहसीलदार याींनी महात्मा गाींधी ग्रामीण 
रोिगार हमी योिना क्र. १, २ अींतगयत ४४ कामे मींिुर करून केलेल्या 
गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक २ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ४४ रस्त्याींच्या दतुफाय झाड ेददनाींक १ ते ७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास लागवड केल्याचे दशयवून गैरव्यवहार केल्याची तक्रार स्थातनक 
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लोकप्रतततनधी याींनी जिल्हाधधकारी याींच्याकड े करूनसुध्दा दोषीींवर कारवाई 
करण्याबाबत दलुयक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहेत व त्यानुसार उक्त प्रकरणी दोषीींवर 
व दलुयक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणात स्थातनक लोकप्रतततनधीींच्या तक्रारीनुसार तक्रार 
तनवारण प्राधधकारी, परभणी याींच्या माफय त चौकशी करण्यात आली आहे. या 
चौकशीत सींबींधधत तहभसलदार याींनी शासनाच्या दद. ३ ऑगस््, २०११ रोिीच्या 
शासन तनणययातील सुचनाींचे पालन न करता एकाच कामाचे दोन तीन भाग 
करुन अधधकारापेक्षा अधधक रकमेस प्रशासकीय मींिूरी ददल्याचे तनदशयनास आले 
आहे. सदर दोषी आढळलेल्या तहभसलदार याींना तनयमानसुार रु.१,०००/- इतक्या 
रकमेची दींडात्मक कारवाई करुन तनलींत्रबत करण्यात आले आहे. तसेच, या 
प्रकरणी दोन लागवड अधधकारी, सामाजिक वनीकरण ववभाग, गींगाखेड हे दोषी 
आढळून आले आहेत. त्यापैकी एक लागवड अधधकारी याींच्यावर रु.१,०००/- 
इतक्या रकमेची दींडात्मक कारवाई करुन त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. दसुरे लागवड अधधकारी याींच्यावर रु.१,०००/- 
इतक्या रकमेची दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरात मोठ्या प्रमािात गभवपात होत असल्याबाबत 
  

(२५) *  ५३९२३   अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.पराग 
अळििी (विलेपाले) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबईमध्ये ववभशष् प्रकरणात गभयपात केलेल्याींची सींख्या ३४ हिार ७९० 
इतकी असून या गभयपातादरम्यान आठ मदहलाींचा मतृ्य ूझाला असून यामध्ये १९ 
ते २५ वयोग्ातील मुलीींची सींख्या अधधक असल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहेत व त्यानुसार मुलगी नको या 
मानभसकतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर गभयपात करण्यात येत असल्यामुळे अशा स्त्री-
भू्रणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डििीस :(१) सन २०१५-१६ मध्ये एकूण गभयपात केलेल्या मदहलाींची 
सींख्या ३४,७९० असून या गभयपातादरम्यान आठ मदहलाींचा मतृ्यू झाला आहे 
त्यापैकी १९ ते २५ वयोग्ातील मदहलाींची सींख्या ५ आहे. 
(२) गभयपात व गभयपातामुळे झालेल्या मतृ्यूींची महानगरपाभलकेच्या गुणवत्ता 
अभभवेचन सभमती (QAC) माफय त दरमहा चौकशी करण्यात येते. 
    त्यानुसार सन २०१५-१६ मध्ये महापाभलकेमाफय त दरमहा चौकशी करण्यात 
आली आहे. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीचे तनषकषय 
खालीलप्रमाणे आहेत:- 

 गभयपात केलेल्या मदहलाींची एकूण सींख्या ३४,७९० 
 वयोग् १९ ते २४ वषांमधील केलेले एकूण गभयपात  ६८२६ 
 गभयपात व त्याींच्या गुींतागुींतीमुळे झालेले एकूण मतृ्य ू ८ 

     स्त्री-भू्रणहत्या रोखण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफय त पढुीलप्रमाणे 
काययवाही करण्यात येत आहे:- 

 सन २००१ पासून गभयधारणापूवय व प्रसवपूवय तनदानतींत्र कायद्याची 
अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 

 सवय पीसीपीएनडी्ी कें द्राींना भे्ी देऊन तेथील कामाची पाहणी 
करण्यासाठी पीसीपीएनडी्ी सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
सेलमाफय त अचानक भे्ी देण्यात येतात. 

 गुणवत्ता अभभवेचन सभमती (QAC) व वैद्यकीय आरोग्य अधधकारी / 
पीसीपीएनडी्ी सेलव्दारे सबींधधत सोनोग्राफ़ी / गभयपात कें द्राींना वारींवार 
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भे् देऊन गभयधारणा गभयभलींग तनदान कायदा तसेच वैद्यकीय 
गभयधारणा कायदा याींचे का्ेकोरपणे पालन केले िाते. 

 गभयधारणा गभयभलींग तनदान कायदा अींतगयत ३० न्यायालयीन दावे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 

 बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या एफ़ / दक्षक्षण, एम / पजश्चम, के / पवूय 
या तीन ववभागातील अशय (ARSH) कें द्रातफ़े तसेच आरोग्य कें द्राींतफ़े  
पौगींडावस्थेतील मुलीींना आरोग्य भशक्षण तसेच लैंधगक भशक्षणाचे 
प्रभशक्षण देण्यात येते. 

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

  
मुांबई-गोिा महामागावच्या पररसरात अद्ययाित  
सुपर स्पेशासलटी रुग्िालय उभारण्याबाबत 

  

(२६) *  ५३७२४   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अ दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पिूव), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागायवर गेल्या पाच वषायत तीन हिाराींहून अधधक अपघात 
झाले असून ७०० िणाींचा अपघातात मतृ्यू झाला आहे व दोन हिार प्रवासी 
गींभीर िखमी झाले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या महामागायवर वारींवार अपघात होत असतानाही येथे कोणतेही 
सुपर स्पेशाभल्ी रुग्णालय उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागायवरील अपघाताच्या दठकाणच्या पररसरात अद्ययावत 
सुपर स्पेशाभल्ी रुग्णालय उभारण्यास मान्यता दयावी, या सींदभायत 
लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक ०६ िनू, २०१६ रोिी तनवेदन 
ददले, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू तनवेदनानुसार शासनातफे कोणती काययवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) अद्याप शासनाने काययवाही केली नसल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१)  हे खरे आहे 
(२) सदर महामागायवर सुपर स्पेशाभल्ी हॉजस्प्ल नाही ही बाब खरी आहे.  
     तथावप सदर राषरीय मागायवर पनवेल, पोलादपूर, महाड चौक येथे ग्रामीण 
रुग्णालय अजस्तत्वात आहेत. तसेच माणगाव, पेण, रोहा या दठकाणी उपजिल्हा 
रुग्णालय कायायजन्वत आहेत. तसेच अभलबाग येथे जिल्हा रुग्णालय कायायजन्वत 
आहे.  
     मुींबई-गोवा महामागायवरील रत्नाधगरी जिल्हयात कळींबणी, कामथे, 
सींगमेश्वर, कणकवली, सावींतवाडी येथे उपजिल्हा रुग्णालय कायायजन्वत आहेत. 
तसेच रत्नाधगरी येथे जिल्हा रुग्णालय काययरत आहे.  
     सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत राजयात आरोग्य सींस्था स्थापनेचा 
बहृत आराखडा मींिूर करण्यात आला आहे. त्यानसुार राजयात राषरीय महामागय 
व राजय महामागायवर नवीन ३९ रामा केअर यतुन्ला मींिुरी देण्यात आली आहे. 
रायगड जिल्हयात महाड येथे रत्नाधगरी जिल्हयात कळींबणी, कामथे, सींगमेशवर 
कणकवली सावींतवाडी, तरळा व रत्नाधगरी येथे रामा केअर यतुन्ला मींिुरी 
देण्यात आली आहे. 
     कळींबणी, कामथे, सींगमेश् वर व रत्नाधगरी येथील युतन् सुरु झाले असून, 
कणकवली व सावींतवाडी यनुी्चे बाींधकाम सुरु आहे.  
(३) हे खरे आहे  
(४) व (५) सदर तनवेदनातील मागणी तपासून त्यानुषींगाने पढुील काययवाही 
करण्यात येईल. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील खोपी-वप ांपळिाडी धरिातील  
पािी शेतिऱ्याांना शतेीसाठी देण्याबाबत 

(२७) *  ५४२३९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील डुबी नदीवरील खोपी-वप ींपळवाडी धरणाचे 
सन १९८३ मध्ये झालेले काम गेल्या ३३ वषायमध्ये ७६ को्ी रुपये खचय होऊन 
देखील अद्याप डाव्या व उिव्या कालव्याचे काम अपूणय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० मध्ये धरणाचे काम पूणय होऊन पाणी सोडण्यात आले 
त्यावेळी धरणाला गळती लागली, मागयदशयक भभींत कोसळली व धरणाखालून झरे 
वाहू लागले यामुळे या धरणाचे काम तनकृष् असून शासकीय तनधीचा मोठा 
गैरव्यवहार झाल्याचे ददसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ३३ वषायत ७६ को्ी रुपये खचय होऊनही अद्याप िभमन 
ओभलताखाली आली नाहीच मात्र िे काम पूणय झाले आहे त्या धरणाच्या 
कालव्याींना गळती लागल्याने साठलेल्या पाण्याचा उपयोग कोणत्याही कामासाठी 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू धरणाच्या तनकृष् दिांच्या कामाबाबत तसेच गैरव्यवहार 
झाल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, दरुुस्तीसाठी व रादहलेल्या कामाींसाठी योग्य त्या तनधीची तरतदू करुन 
उक्त धरणाचे काम त्वरीत पूणय करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे 
     डावा कालवा ९ कक.मी. व ववतररका ११ कक.मी. आहे. उिवा कालवा व 
त्यावरील ववतररकेचे काम पूणय आहे. डावा कालवा पणूय  आहे. तथावप, डाव्या 
ववतररकेचे काम प्रगतीत आहे. 
(२) नाही. धरणाच्या मातीकामामधून गळती नाही. त्यामुळे धरणास कोणताही 
धोका नाही. धरणाचे काम तनकृष् नाही, तसेच तनधीचा गैरव्यवहार झालेला 
नाही. 
(३), (४) व (५) सदर कालवा हा उींच सखल भागातनू िात असल्याने तसेच 
सजच्छद्र भूस्तरातनू गळती असल्याने कालवा पाझरत आहे. कालव्याला 
अततपाझर असलेल्या दठकाणी कालवा अस्तरीकरण करणे तसेच कालव्यावरील 
उवयररत बाींधकामे तनधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याच्या आरोग्य सांचालनालयाला अियिदानाच्या चळिळीसाठी  
ददला जािारा ननधी िें द्र शासनाने रोखनू ठेिल्याबाबत 

  

(२८) *  ५३९००   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.विलासराि जगताप 
(जत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.असमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), डॉ.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.िुिाल पाटील (धळेु 
ग्रामीि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजयाच्या आरोग्य सींचालनालयाने सुमारे ४३ को्ी रुपयाींचा दहशोब कें द्र 
शासनाला सादर केलेला नसल्याने अवयवदानाच्या चळवळीसाठी ददला िाणारा 
पाच को्ी रुपयाींचा तनधी कें द्र शासनाने रोखनू ठेवल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून राजयातील ३२ नभसगं कॉलेिसाठी सन २०१३ 
मध्ये सुमारे ४३ को्ी रुपयाींचा तनधी ददला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नभसयग कॉलेिचे काम बघणाऱ्या एका सहाय्यक सींचालकाने 
सदरच्या रकमेचा दहशोब अद्यापपयतं न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, कें द्र शासनाला कधीपयतं दहशोब ददला िाणार आहे व अवयवदान 
चळवळीचे ५ को्ी रुपये परत आणण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाने राषरीय अवयव प्रत्यारोपण कायदयाींतगयत महाराषरासाठी 
एकुण रु. ७८.२० लक्ष इतका तनधी मींिुर केला आहे. (ROTTO कररता रु.६३.२० 
लक्ष, प्रभशक्षण- रु.५.०० लक्ष, िादहरात व प्रभसध्दी रु.१०.०० लक्ष) 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    सन २०१२-१३ या वषायत नभसगं कॉलेिसाठी  कें द्र शासनाकडून प्राप्त 
रु.४२.५० को्ी तनधी प्राप्त झालेला आहे.  
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(३) व (४) उपरोक्त प्राप्त तनधीपकैी रु.२७.०१ को्ी रक्कमेचे उपयोधगता 
प्रमाणपत्र सींचालक, आरोग्य सेवा याींनी सादर केलेले असून रु.१५ को्ीचे अनुदान 
अखचीत रादहल्याने त्या रकमेची उपयोधगता प्रमाणपत्र े सादर करता आलेली 
नाहीत. तथावप ददनाींक २२.०६.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनास अवयवदान 
चळवळीचा रु.६३.२० लक्ष तनधी ववतरीत करण्याबाबत ववनींती करण्यात आलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात िुपोषिामुळे बालिाांचे झालेले मतृ्य ू

(२९) *  ५३९६३   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.असमत घोडा (पालघर), श्री.विजय औटी 
(पारनेर), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(ससन्नर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.समीर 
िुिािार (दहांगिघाट), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई) :  सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राजयात बालमतृ्यचेू प्रमाण कमी झालेले नसून, गेल्या वषयभरात धारणी, 
धचखलदरा आणण नींदरुबार या तीन आददवासी तालुक्याींमध्ये ३१२ बालमतृ्युींची 
नोंद झाली असून, पालघर जिल्हयातील िव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड या 
तालुक्यात माहे एवप्रल ते नोव्हेंबर, २०१५ अखेर पययत एकूण ४६७ बालकाींचा 
मतृ्य ू झाल्याची मादहती माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच वसई पींचायत सभमतीच्या बालववकास प्रकल्प ववभागामाफय त करण्यात 
आलेल्या सवेक्षणातनू तब्बल ५२ कुपोवषत मुले आढळून आली असून यामध्ये ४४ 
मध्यम आणण ८ अतततीव्र कुपोवषत बालकाींचा समावेश असल्याचे तसेच नाभशक 
जिल्हयात १८६ व रायगड जिल्हयात १५० बालके कुपोवषत आढळल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुपोषण व बालमतृ्यचेू आकड े प्रत्यक्षात हिारोंच्या घरात िात 
असताना ते शुन्य असल्याचे दशयवून शासन िनतेची ददशाभूल करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने राजयात वाढत असलेल्या बालमतृ्यूच्या 
प्रमाणाला व कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाकडून कोणती प्रभावी 
उपाययोिना राबववण्यात येणार आहे ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१५ ते नोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीत ० ते ६ वषे 
वयोग्ातील बालमतृ्यु बाबतची मादहती खालील प्रमाणे आहे. 

दठकाण सींख्या 
धारणी, धचखलदरा (मेळघा्) 
जि.अमरावती 

२०२ 

नींदरूबार, ता.जि.नींदरूबार ८६ 
िव्हार, जि.पालघर ३३ 
मोखाडा, जि.पालघर २३ 
ववक्रमगड, जि.पालघर ३४ 
एकूण ३७८ 

(२) हे अींशत: खरे आहे.  
     १) वसई पींचायत सभमतीच्या बालववकास प्रकल्प ववभागामाफय त करण्यात 
आलेल्या सवेक्षणातनू माहे मे, २०१६ अखरे ३८,१३५ मुलाींपैकी ४२९१ बालके कमी 
विनाची, ३६५१ बालके मध्यम कमी विनाची आणण ६४० बालके तीव्रकमी 
विनाची असल्याचे आढळून आले. 
 



34 

     २) नाभशक जिल्ह्यात माहे मे, २०१६ अखेर केलेल्या सवेक्षणानुसार 
३६४४८५ बालकाींपकैी ३२०६४५ बालके सवयसाधारण, २५८४० बालके कमी विनाची 
व ५८५८ बालके तीव्रकमी विनाची असल्याचे आढळून आले. नाभशक  जिल्ह्यात 
प्रत्यक्षात MAM (Medium Acute Malnutrition) ची बालके ७५७ व SAM 
(Severe Acute Malnutrition) ची बालके २०२ एवढी आहेत. 
     ३) रायगड जिल्ह्यात माहे मे, २०१६ च्या माभसक प्रगती अहवालानुसार 
सवेक्षक्षत एकूण १६०३६८ बालकाींपकैी १४३७२० बालके सवयसाधारण, ६७९६ बालके 
कमी विनाची व १०८९ बालके तीव्रकमी विनाची असल्याचे आढळून आले. 
तसेच MAM ची बालके ७१९ व SAM ची बालके १७७ एवढी आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) बालमतृ्यू कमी करण्यासाठी आिारी नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववशेष 
नविात भशशु काळिी कक्ष, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुवयसन कें द्र, लसीकरण, 
िींतनाशक गोयाया व जिवनसत्व-अ मोदहम, राषरीय बाल स्वास्थ काययक्रम, 
अभयक मतृ्य ूव बाल मतृ्यू अन्वेषण, सींस्थात्मक प्रसुती वाढववणे, मानव ववकास 
काययक्रमाींतगयत भशत्रबरे आयोजित करून बालरोग तज्ाींमाफय त तपासणी करणे 
तसेच आददवासी भागातील नविात बालकाींसाठी आशा स्वयींसेववकेमाफय त घर 
भे्ी देऊन एक वषायपयतं पाठपुरावा करण्यात येतो. 
     कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेंतगयत 
असलेल्या अींगणवाडीतील ६ मदहने ते ३ वषे वयोग्ातील लाभाथी, गभयवती 
स्तनदा माता, तीव्रकमी विनाची मुले याींना THR व ३ वषे ते ६ वषे 
वयोग्ातील लाभार्थयानंा स्थातनक मदहला मींडळे व बचत ग् याींच्यामाफय त गरम 
ताजया आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. सवयसाधारण शे्रणीतील बालकाींना रु. ५/- 
प्रत्येकी एवढ्या ककीं मतीचा ५०० उषमाींक असलेला आणण १२ ते १५ गॅ्रम प्रधथने 
असलेला आहार देण्यात येतो. तसेच अतततीव्र कमी विनाच्या बालकाींना दररोि 
रु. ७/- प्रत्येकी एवढ्या ककमतीचा ८०० उषमाींक आणण २० ते २५ गॅ्रम प्रधथने 
असलेला आहार देण्यात येतो. तसेच कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी तनयभमत 
पोषण आहारा भशवाय अततररक्त पौष्ीक आहार व शजक्तवधयक ्ॉतनक इत्यादी 
पुरववण्यात येतात. 

----------------- 
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राज् यातील आददिासी ि दगुवम भागासह ग्रामीि भागातील अस्थायी  
डॉक्टराांना शासिीय सेिेत ननयसमत िरण्याबाबत 

(३०) *  ५५३७२   श्री.आससर् शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), 
श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.महेश चौघुले (सभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज यातील आददवासी व दगुयम भागासह ग्रामीण भागातील नागररकाींच्या 
आरोग्याची काळिी घेण्यासाठी आरोग्य कें द्रामध्ये शासनाने बीएएमएस डॉक््राींची 
सन २००४ मध्ये तनयुक्ती केली पण तेव्हापासून त्याींची तनयकु्ती ही अकरा 
मदहन्याच्या करारावर कीं त्रा्ी स्वरुपाची असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू डॉक््राींना कायमस्वरुपी तनयुक्ती देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) व (३) सन २००६ ते सन २०११ या कालावधीत वरीलप्रमाणे तनयकु्ती 
ददलेल्या ७९१ अस्थायी वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना शासन सेवेत समावेशन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

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

औांध जजल्हा रुग्िालयात ननविदा न िाढता औषधे, सादहत्य 
सामग्री ि खाद्योपयोगी िस्तुांची िेलेली खरेदी 

(३१) *  ५३९२७   श्रीमती मेधा िुलििी (िोथरुड) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औींध जिल्हा रुग्णालयात तनववदा न काढता औषधे, सादहत्य व धान्याची 
खरेदी करण्यात आल्याचे सन २०१६ च्या दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय 
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(२) तसेच जिल्हा धचककत्सक भाींडार प्रमुख व अधधकारी कमयचाऱ्याींनी सींगनमताने 
स्थातनक पुरवठादार याींच्याकडून औषधाींची खरेदी केल्याचे लेखा परीक्षणाच्या 
अहवालात तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आहारासाठी सादहत्य खरेदीत शासनाने ठरवून ददलेल्या अ्ी व 
शतीचे उल्लींघन केल्याचे ही तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तनयमाचे उल्लींघन करणाऱ्या दोषी अधधकारी व कमयचाऱ्यावर 
शासनाकडून काय कारवाई करण्यात येत आहे व केली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) सहसींचालक आरोग्य सेवा (अथय व प्रशासन), 
पुणे याींनी औींध येथील जिल्हा रुग्णालयाचे सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या 
वषायचे तनयभमत लेखापररक्षण ददनाींक ०९.०५.२०१६ ते १४.०५.२०१६ या कालावधीत 
केले असून या लेखापररक्षण अहवालात औषधे/सादहत्य सामग्री खरेदी तसेच 
खादयोपयोगी वस्तुींची खरेदी शासन तनयमानूसार केली नसल्याबाबत लेखा आक्षपे 
नोंदववण्यात आले आहेत. 
(४) लेखा पररक्षणात नमूद अतनयभमततेस िबाबदार असलेल्या सींबींधधत कमयचारी 
व अधधकारी याींचेवर िबाबदारी तनजश्चत करुन त्याींचेववरुध्द भशस्तभींगाची 
काययवाही करण्याबाबत सहसींचालक (अथय व प्रशासन), पुणे याींनी ददनाींक 
२९.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये उपसींचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मींडळ, पुणे याींना 
तनदेश ददले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोििातील लघुससांचन प्रिल्पाांना ननधी उपलध िरुन देण्याबाबत 
  

(३२) *  ५४३५०   श्री.ननतेश रािे (ििििली) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोकणात १५० इींच पाऊस पडत असल्याने सदरहू पाणी अडवून राजयाच्या 
िलसींधारण ववभागाने नदीच्या उगमस्थानी अींदािे १५ ते २० को्ी रूपयाींचे धरण 
बाींधनू महत्वकाींक्षी योिना राबववलेली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिनेंतगयत सन २०१४ मध्ये ४८ लघभुसींचनाच्या कामाींना 
मींिूरी देवनू तनववदा प्रकक्रया सुरू केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू ४८ लघुभसींचन प्रकल्प मागी लावण्याच्या दषॄ्ीने कोणतीही 
उपाययोिना केलेली नाही तसेच या प्रकल्पाच्या पूणयत्वासाठी तनधीची तरतदू सन 
२०१६-२०१७ च्या अथयसींकल्पात केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ४८ लघुभसींचन प्रकल्पाची कामे ववनाववलींब लवकरात 
लवकर पूणय होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम सशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
     महाराषर िलसींधारण महामींडळामाफय त  सन २०११-१२ ते सन २०१४-१५ 
मध्ये एकूण ४८ लघु भसींचनाच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली व 
या ४८ योिनाींची तनववदा प्रकक्रया सन २०१४ -१५ मध्ये सुरू करण्यात आली 
होती.      
(३) ४८ योिनाींपकैी १९ योिनाींना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने 
या योिनाींची प्रशासकीय मान्यता महामींडळाचे ददनाींक १४/१०/२०१४ चे पत्रान्वये 
रद्द करण्यात आली आहे. महामींडळाच्या ददनाींक २४/९/२०१५ रोिी झालेल्या  ४९ 
व्या सींचालक मींडळाच्या  बैठकीत उवयररत २९  योिनाींची प्रशासकीय मान्यता रद्द 
करण्याबाबतचा तनणयय घेण्यात आलेला आहे. यास्तव महामींडळाच्या  सन २०१६-
१७ च्या अथयसींकल्पात तनधीची तरतदू करण्यात आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजल्हा ननयोजन मांडळािडून समळालेल्या ननधीमध्ये औरांगाबाद  
जजल्हा पररषद िायावलयाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ६१२८४   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद औरींगाबाद कायायलयाने सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या 
आधथयक वषायमध्ये जिल्हा तनयोिन मींडळाकडून प्राथभमक शाळाच्या खोल्याच्या 
बाींधकामासाठी भमळालेल्या तनधीमध्ये को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला 
असल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच तत्कालीन जिल्हाधधकाऱ्याींनी प्राथभमक शाळाच्या खोल्याच्या 
बाींधकामाच्या प्रशासकीय मान्यता फे्ाळल्यानींतरही अधधकाऱ्याींनी ठेकेदाराींशी 
सींगनमत करुन ३२ कामाींची रक्कम ठेकेदाराींना अदा केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधधत ठेकेदार व अधधकाींऱ्यावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. तथावप, भशक्षण ववभागामाफय त तनयोिन 
करताींना दीड प्ीपेक्षा अधधक प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने बाींधकामाच्या 
दायीत्वात वाढ झाल्याची बाब तनदशयनास आली. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

 माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये अततररक्त दायीत्वाची बाब समोर आल्यानींतर 
जिल्हा पररषद (भशक्षण ववभाग) याींनी त्याींच्या एकूण ३२ कामाींच्या 
रु.११७.३५ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली 
होती. 

 तथावप, प्रशासकीय मान्यता रद्द होण्यापूवी बाींधकाम ववभाग जिल्हा पररषद 
याींच्याकडून कायायरींभ आदेश देण्यात आले होते. कामाच्या अनुषींगाने 
सींबींधधत ठेकेदाराींना रु.८५ लक्ष अदा करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासकीय 
मान्यतेचा फेर आढावा घेऊन प्रगतीपथावर असलेल्या ३२ कामाींना 
रु.११७.३५ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता कायम ठेवण्यात 
आली आहे. 

(३) नाही, वरीलप्रमाणे ३२ कामे पुणय झाल्यानींतर मोिमाप पसु्तीकेत नोंदणी 
घेऊन त्याप्रमाणे देयके अदा करण्यात आली आहेत. 
(४) अततररक्त दायीत्व तनमायण करणारे सींबींधधत वररषठ सहायक याींना तनलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. तसेच सींबींधधत अधधकारी व कमयचारी याींच्या १ वाषीक 
वेतनवाढ १ वषायसाठी रोखनु ठेवण्याची काययवाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पाटि (जज.सातारा) तालुक्यातील गाांिाना पूर सांरक्षि योजनेतांगवत  
सांरक्षि सभांत उभारिीस ननधी देण्याबाबत 

  

(३४) *  ५४१५२   श्री.शांभूराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे नेरळे, साींगवड, सािुर, पजश्चम सुपने (थोरात मळा) व केसे (ता.पा्ण, 
जि.सातारा) ही गावे कोयना नदी काठी वसली असून पावसायायात कोयना नदीस 
येणा-या पुरामुळे या गाींवाना पुराचा धोका तनमायण होत असल्याने या गावाींना 
सींरक्षण देणेकरीता सींरक्षक भभींत बाींधण्यासाठी शासनाच्या पूर सींरक्षण 
योिनेतींगयत शासनाने तनधी द्यावा अशी या गावातील ग्रामस्थाींनी व 
लोकप्रतततनधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकड े ददनाींक १५ िून, २०१५ व ददनाींक 
०७ िनू, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, लोकप्रतततनधीींच्या ददनाींक १५ िनू, २०१५ रोिीच्या पत्रावर 
मा.िलसींपदा मींत्री याींनी कृषणा खेारे ववकास महामींडळाचे काययकारी सींचालक 
याींना पूर सींरक्षण योिनेतींगयत कामाींना तनधी उपलब्ध करुन देणेबाबत तनदेश 
ददले आहेत, हे ही खेर आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभातं मा.िलसींपदा मींत्री याींचे तनदेशानुसार कृषणा खोरे 
ववकास महामींडळातींगयत येणाऱ् या ववभागातील साींगली पा्बींधारे ववभागाचे 
काययकारी अभभयींता याींना घेऊन या सींदभातंील प्रस्ताव तात्काळ सादर 
करण्यासींदभातं सूधचत करुनही साींगली पा्बींधारे ववभागाचे काययकारी अभभयींता 
याींनी िाणणवपवूयक हे प्रस्ताव मान्यतेकरीता सादर केले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरचे पूराच्या कक्षते येणा-या वरील गाींवाचे प्रस्ताव तात्काळ 
मागवून घेऊन पूर सींरक्षण योिनेतींगयत मौिे नेरळे, साींगवड, सािुर, पजश्चम 
सुपने (थोरात मळा) व केसे या गाींवाना तनधी देणेबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली आहे व िाणीव पुवयक या गावाींचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता सादर 
न करणाऱ्या साींगली पा्बींधारे ववभागाचे काययकारी अभभयींता याींच्यावर शासनाने 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) मौिे नेरळे, साींगवड, सािुर, पजश्चम सुपने (थोरात मळा) व केसे 
(ता.पा्ण, जि.सातारा) या ५ गावाींच्या सींदभायत गत दहा वषायतील पूरामुळे 
झालेल्या ववत्त हानीची आकडवेारी महसूल खात्याकडून प्राप्त करुन घेऊन तसेच 
सींबींधधत स्थातनक स्वराजय सींस्थाींकडून १० ्क्के लोकवगयणी व परररक्षणाच्या 
हमीबाबतची आवश्यक ती कागदपत्र ेप्राप्त करुन घेऊन सववस्तर अींदािपत्रकासह 
प्रशासककय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याची काययवाही क्षते्रत्रय स्तरावर सुरु आहे. 
सदर कामाींच्या आवश्यकतेची बाब प्रचभलत शासन तनयमानुसार पडताळून त्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन व तनधी पुरवठा करुन ही कामे हाती घेण्याचे 
तनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील जलयुक्त सशिार असभयानाांतगवत  
असलेली िाम पूिव िरण्याबाबत 

  

(३५) *  ५४८४८   श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.सुरेश लाड 
(िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.शामराि ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.धैयवशील पाटील (पेि) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यात सन २०१५-१६ करीता एकूण ४५ गावाींमध्ये िलयुक्त 
भशवार योिनेंतगयत माहे माचय, २०१६ अखेर १ हिार ४४ कामे पूणय करणेचे 
उद्दीष् होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रायगड जिल्ह्यात िलभशवार योिनेंतगयत माहे माचय, २०१६ 
अखेरपयतं ककती कामे पूणय झाली असून उवयररत अपूणय कामे ककती कालावधीत 
पूणय करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, उद्दीष्ानुसार कामे पूणय झाली नसल्यास एकूण मींिूर तनधीपकैी 
ककती तनधी माहे माचय, २०१६ अखेरपयतं अखचीत रादहला असून त्याबाबतची 
कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, तनधी खचय न झाल्याबद्दल शासनाने सींबींधधताींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम सशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे माचय, २०१६ अखेर ७२९ कामे पूणय झाली आहेत. माहे िनू २०१६ अखेर 
९१३ कामे पूणय झाली असून ३१ कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) माचय अखेर रु. ५१३.३३ लक्ष तनधी अखधचयत राहीला असून तो जिल्हा 
पररषदेकड े वगय करण्यात आला आहे. उपरोक्त कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
भमळाल्यानींतर ई-तनववदा प्रकक्रया राबववणे, तनववदेस प्रततसादर न भमळणे, 
ठेकेदाराींनी कामे वेळेवर सुरु व पूणय न करणे या कारणाींमुळे तनधी अखधचयत 
रादहला. 
(४) शासन आदेश दद.३१ माचय, २०१६ अन्वये सदरील तनधी माहे िून, २०१६ 
खचय करण्याच्या सूचना ददलेल्या होत्या. त्यानुसार माचय अखेर प्रगतीत असलेल्या 
व तनववदा प्रकक्रयेतील कामाींवर रु. ४७७.३३ लक्ष तनधी खचय करण्यात आला आहे. 
िून २०१६ अखेर रु. ३५.९७ लक्ष तनधी भशल्लक आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िजवत (जज.रायगड) तालुक्यातील ननयोजजत िोंढािे धरि 
प्रिल्पाचे िाम बांद असल्याबाबत 

  

(३६) *  ५३७१४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कियत (जि.रायगड) तालुक्यातील तनयोजित कोंढाणे धरण प्रकल्पाचे काम 
काही कारणास्तव गेल्या ३ ते ४ वषायपासून बींद असल्याचे माहे िनू २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण - डोंत्रबवली महानगरपाभलका, कुळगाव - बदलापूर 
नगरपाभलका, प्रस्ताववत पनवेल महानगरपाभलका व भसडको अधधगदृहत क्षेत्राची 
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भववषयातील पाण्याची गरि पाहता प्रलींत्रबत धरण प्रकल्पाचे काम पूणय होण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) कोंढाणे प्रकल्पाचे प्रकल्प अहवालात कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाभलका, 
कुळगाव-बदलापूर नगरपाभलका, प्रस्ताववत पनवेल महानगरपाभलका व भसडको 
करीता पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्ताववत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठािे जजल् हयातील अनेि शाळाांसाठी शालेय पोषि आहार ननधी असतानाही  
देयि मांजूर िरण्यासाठी विलांब होत असल्याबाबत 

  

(३७) *  ५३८१४   अॅड.पराग अळििी (विलेपाले), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि 
पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पिूव) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल् हयातील अनेक शाळाींतील ववद्यार्थ यांना शालेय पोषण आहार 
भमळावा याकररता तनधी उपलब् ध करुन देण् यात येतो, परींत ु तनधी असतानाही 
सींबींधधत यींत्रणेकडून देयक मींिूरीसाठी शाळाींकडून कभमशन माधगतले िात 
असल् याची बाब ददनाींक ३ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त् यासुमारास तनदशयनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शाळाींचे देयक मींिूर करण् यासाठी िाणीवपूवयक ववलींब करणा-या 
ठाणे जिल् हा पररषदेच् या ववत् त व लेखा अधधका-याींची चौकशी करुन त् याींच् यावर 
कारवाई करण् याची मागणी भशक्षक व लोकप्रतततनधी याींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर मागणीनुसार चौकशी करण् यात आली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
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(४) असल् यास, चौकशीनुसार शासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विदभावत नेमििू िरण्यात आलेल्या ४०८ एमबीबीएस डॉक्टराांपैिी  
१०१ डॉक्टराांनी रुजू होण्यास निार ददल्याबाबत 

  

(३८) *  ५६०१५   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासकीय रुग्णालयाींपेक्षा खािगी रुग्णालयाींकड ेडॉक््राींचा कल वाढला असून 
गेल्या वषयभरात ववदभायत नेमणकू करण्यात आलेल्या ४०८ एमबीबीएस 
डॉक््राींपैकी १०१ डॉक््राींनी नेमणकुीचे पत्र भमळूनही रुि ूहोण्यास नकार ददल्याचे 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे राजयातील सावयितनक आरोग्यसेवा अडचणीत येणार 
असून, याबाबत शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) सन २०१५ मध्ये नामतनदेशनाने तनयकु्ती ददलेल् या एकुण १३४९ 
उमेदवाराींपकैी १११४ वदै्यकीय अधधकाऱ्याींनी तनयुक्ती जस्वकारलेली आहे. 
शासनाने आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणनू िादहर केलेल्या १४ जिल्ह्याींमध्ये 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे मुलाखतीद्वारे भरण्याबाबतची काययवाही चालू 
आहे. तसेच सींपूणय राजयातील वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदेही मुलाखतीद्वारे 
भरण्याबाबतची प्रकक्रया करण्यात येत आहे. सद्यजस्थतीत ररक्त पदाींवर तनयभमत 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची तनयकु्ती होईपयतं काययरत असलेल्या अस्थायी वदै्यकीय 
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अधधकाऱ्याींच्या नेमणकूाींना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर 
ववचाराधीन आहे. त्यामुळे राजयातील वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची पदे ररक्त 
रादहल्यामुळे सावयितनक आरोग्य सेवा कोणत्याही पररजस्थतीत अडचणीत येणार 
नाही याबाबत खबरदारी घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जजल््यातील रोजगार हमी योजनेच्या िामातील  
गैरव्यिहाराच्या विभागीय चौिशीबाबत 

  

(३९) *  ५४३६९   श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.सरदार ताराससांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यातील अींबािोगाई तालुक्यातील रोिगार हमी योिनेच्या ३७६ 
कामाींमध्ये ५८ को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ववभागीय चौकशी करण्याचे 
आदेश ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी ददनाींक २४ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ददले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची ववभागीय चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय तनषपन्न झाले व सींबींधधत दोषीवर काय 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर चौकशीसाठी शासनास ककती 
कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. महात्मा गाींधी 
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत अींबािोगाई तालुक्यामध्ये (जि.बीड) 
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या कालावधीमध्ये झालेल्या २५७ कामाींपैकी २१ 
कामाींची चौकशी उपायकु्त (रोहयो) याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीने केली आहे. 
सदर चौकशी अहवालात २१ पैकी १४ कामाींमध्ये रकमाींचे अततप्रदान व ववजत्तय 
अतनयभमता झाल्याचे तनदशयनास आले आहे. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये 
प्रशासकीय मान्यता ददलेल्या बहुताींश कामाचे अभभलेखे ग्रामपींचायतीकड ेउपलब्ध 
नसल्याचे व सदर कामाींचे सामाजिक लेखापरीक् ाण झाले नसल्याचे तनदशयनास 
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आले आहे. त्यानुसार दोषी आढळून आलेले ६ अधधकारी/कमयचारी याींना तनलींत्रबत 
करुन त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशीची काययवाही प्रस्ताववत करण्यात आली 
आहे. तसेच, इतर चार अधधकारी/कमयचारी याींना महाराषर नागरी सेवा (भशस्त व 
अपील) तनयम १९७९ च्या तनयम १० नुसार कारणे दाखवा नो्ीस देऊन खलुासे 
मागववण्यात आले आहेत. सदर चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने काम तनहाय 
सींयुक्त मोिणी करुन अहवाल सादर करणे बाबत जिल्हाधधकारी, बीड याींना 
आदेशीत करण्यात आले आहे. उवयरीत २३६ कामाींची तपासणी करण्यासाठी इतर 
जिल्ह्यातील अधधकाऱ्याींची २० पथके स्थापन करण्यात आली असून सदर 
पथकाींचा अहवाल प्राप्त होताच पढुील काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लातुर जजल्हयातील शासिीय रुग्िालयातील अत्याधुननि  
यांत्रसामुग्री बांद असल्याबाबत 

  

(४०) *  ५८६१०   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर जिल्हयातील शासकीय रुग्णालयात रुग्णाींची सींख्या वाढत असताना 
रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या को्यवधी रुपयाींच्या अत्याधतुनक यींत्रसामुग्री बींद 
अवस्थेत असल्याने, ववववध तपासण्याींसाठी रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात िावे 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वषायच्या सुरुवातीपासून माहे एवप्रल, २०१६ पयतं एमआरआय 
मभशनद्वारे केवळ दोनच रुग्णाींची तपासणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयातील बींद पडलेल्या यींत्रसामुग्री अभावी रुग्णाींना होत 
असलेल्या त्रासाकड ेवररषठाचे दलुयक्ष झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यावर शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    लातूर जिल्ह्यात सद्य:जस्थतीत कायायजन्वत असलेल्या सवय शासकीय 
रुग्णालयाींतील उपलब्ध यींत्रसामुग्री सुजस्थतीत असून ववववध तपासण्याींसाठी 
रुग्णाींना खािगी रुग्णालयाींचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे तनदशयनास आलेले 
नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील एचआयव्ही बाधधताांना औषधाांचा अपुरा पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(४१) *  ५३६७२   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.रािाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.सुरेश 
लाड (िजवत), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ददपि चव्हाि (र्लटि), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पिूव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.गिपत 
गायििाड (िल्याि पिूव), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुिाल पाटील 
(धुळे ग्रामीि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू 
(अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजयातील बहुताींश एड्स तनयींत्रण सोसाय्ीच्या समुपदेशन कें द्रावर (एआर्ी) 
एचआयव्ही बाधधताींना तन:शुल्क भमळणाऱ्या औषधाींचा परुवठ्यात तु्वडा तनमायण 
झाल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कें द्रावर ववशेषत: एचआयव्ही सींबींधधत “झेडएल” व “्ीएलई” 
या नावाचे औषध उपलब्ध नसल्यामुळे राजयातील १ लाख ७० हिार एचआयव्ही 
सींसधगयत रुग्णाींच्या जिवीताींस धोका तनमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार एचआयव्ही ग्रस्त 
रुग्णाींना पुरेसा औषध पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
     नॅको नवी ददल्ली याींच्याकडून औषध पुरवठा अपुरा होत असल्या कारणाने 
काही कालावधीसाठी “झेडएल” व “्ीएलई” औषधाींचा तु् वडा झाला होता.  
तथावप रुग्णाींना लागणाऱ्या औषधात खींड पडू नये यासाठी नॅकोच्या मागयदशयक 
सूचनाींप्रमाणे रुग्णाींना बाहेरुन औषध ववकत घेण्यास साींगण्यात आले होते. तसेच 
रुग्णाींनी बाहेरुन खरेदी केलेल्या औषधाच्या रकमेची प्रततपूती ही एआर्ी कें द्राला 
तनधी प्राप्त होताच केली िाणार आहे. 
(३) व (४) सदर औषध पुरवठा नॅको नवी ददल्ली याींच्याकडून करण्यात येतो. 
मात्र नॅको नवी ददल्ली याींचेकडून पुरेसा औषध पुरवठा होण्याबाबत पाठपुरावा 
करण्यात आला आहे. तसेच राजय शासनाकडून एआर्ी औषध दह राजयाच्या 
(Essential drug list) मध्ये समाववष् करण्याची प्रकक्रया चालू आहे. 

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

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील िन्हान नदीिर िोची ससांचन प्रिल्पाचे 
बाांधिाम ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४२) *  ६०२६४   श्री.सुननल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सावनेर (जि.नागपूर) तालुक्यातील कन्हान नदीवर कोची भसींचन प्रकल्पास 
मान् यता भमळाल्यानींतर सुध्दा गेल्या पाच वषायपासून तनधी अभावी सदर भसींचन 
प्रकल्पाचे बाींधकाम प्रलींत्रबत असल्याची मादहती ददनाींक १४ िून, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदेशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास तातडीने तनधी उपलब्ध होण्यासाठी आणण 
प्रकल्पाचे बाींधकाम पूणय होण्याबाबत सींबींधधत ववभागाची बैठक बोलववण्यात यावी 
अशा प्रकारचे तनवेदन लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक ८ िून, ५ ऑक््ोबर, १५ 
नोव्हेबर, २०१५ आणण १३ िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना 
ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोची भसींचन प्रकल्प पूणय होण्याकरीता येणाऱ्या अडचणीबाबत 
लोकप्रतततनधीने ददलेल्या तनवेदनावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, कन्हान नदी (कोच्छी बरेॅि) प्रकल्पास गेल्या ५ 
वषायपासून खालील प्रमाणे तरतदु करण्यात आली आहे. 
सन २०११-१२  रु. ३२.०० को्ी. 
सन २०१२-१३  रु. ३२.६५ को्ी. 
सन २०१३-१४  रु. ३५ को्ी. 
सन २०१४-१५  रु. ८० को्ी. 
सन २०१५-१६  रु. २२२.२२ को्ी. 
(२)  अींशत: खरे आहे, 
     दद.५.१०.२०१६ चे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(३) मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच्या अध्यक्षतेखाली दद.१.३.२०१६ रोिी पेंच प्रकल्प 
व कन्हान (कोच्छी बॅरेि) बाबत बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार कोच्छी बॅरेि 
प्रकल्पास सन २०१५-१६ या आधथयक वषायत   रु.१६२.२२ को्ी रुपये पनुववयतरणाने 
देण्यात आले आहेत.  तसेच या प्रकल्पास सन २०१६-१७ साठी रु.१ को्ी ची 
तरतूद मींिूर करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात निीन िीज प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 
  

(४३) *  ५८१५६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील 
(सशरोळ) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राजयाची २६३६ मेगावॅ्  वीितनभमयती क्षमता असलेला िलववद्यतु ववभाग बींद 
करुन नववन िलववद्यतु प्रकल्प न उभारता तो बीओ्ी तत्वावर उभारण्याचे 
काम सुरू असल्याची बाब ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन िलववद्युत प्रकल्प (हायरो)ो) प्रोिेक्् बीओ्ी तत्वावर 
करण्यासाठी खािगी कीं पनी अथवा व्यक्तीींशी करार करूनही अद्याप काम सुरू न 
केलेल्या सींबींधधतावर कारवाई करून नववन िादहरात अथवा तनववदा काढण्याची 
मागणी लोप्रतततनधी याींनी प्रधान सधचव, िलसींपदा ववभाग याींच्याकड े
तनवेदनाद्वारे ददनाींक ७ िनू, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्राप्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने नवीन प्रकल्प तात्काळ सुरु 
करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राजयात आतापयतं शासनामाफय त २६३६.३२५ मे.व.ॅचे ३४ प्रकल्प पूणय झाले 
असून त्यापैकी २५९२.७५ मे.व.ॅक्षमतेचे २७ िलववद्यतु प्रकल् प चालववण्यासाठी 
महािनको कड े वगय झालेले आहेत. सध्या शासनामाफय त कोयना धरण पायथा 
ववद्युतगहृ ८० मे.व ॅ व काळ कुीं भे ववद्यतु प्रकल्प २५ मे.व.ॅअसे एकूण १०५ 
मॅ.व.ॅचे प्रकल्प बाींधकामाधीन आहेत. राजयातील २५ मॅ.व.ॅक्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेचे 
एकूण ११३.१० मे.व.ॅक्षमतेचे २७ प्रकल्प प्रचलीत धोरणानसुार बी.ओ.्ी. वर चालू 
आहेत.सध्या राजयात उदींचन िलववद्यतु प्रकल्पाींची स्थळे भशल्लक असून ती 
बीओ्ी ककीं वा सींयुक्त अभभकरणाद्वारे हाती घेण्याचे धोरण आहे. 
िलसींपदाववभागाींतगयत िलववद्यतु ववभागाकड े एकूण १-मुख्य अभभयींता, ५-
अधधक्षक अभभयींता, २५-काययकारी अभभयींता, ९८-उप अभभयींता, २६२-कतनषठ 
अभभयींता / शाखा अभभयींता / सहायक अभभयींता व ९१५-अताींत्रत्रक पदे अशी 
एकूण १३०६ पदे मींिूर असून आस्थापनेवर प्रततवषी सरासरी रू. ३२.१२७२ को्ी  
खचय होतो. सध्या राजयातील िलववद्यतु  प्रकल्पाची बहुताींशी कामे पूणयत्वास 
आल्याने व मींिूर आस्थापनेस पुरेसा काययभार नसल्याने त्याचा आढावा घेण्याचे 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) िे प्रकल्प बी.ओ.्ी.वर मींिूर केले आहेत व जया दठकाणी शासनाची अडचण 
नाही त्यादठकाणी करारातील तरतदुीनुसार करारनामे रद्द करण्याची प्रकक्रया सुरु 
केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठािे जजल्हयातील मनोरुग्िालयात विविध सांिगावतील  
१३७ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४४) *  ५७२९५   श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्हयातील मनोरुग्णालयात ववववध सींवगायतील एकूण १३७ पदे ररक्त 
असून राजयातील ८ जिल्ह्यातून रुग्ण ठाणे येथील रुग्णालयात येत असून 
ववववध सींवगायतील ररक्त पदाींमध्ये अधीक्षक हे अततमहत्वाचे पदही आठ 
वषायपासून ररक्त असून मनोववकार तज् ५ पदे, पररचर ७० पदे, पररचाररका ५१ 
पदे व इतर १० पदे ररक्त असल्याची बाब ददनाींक २६ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनस्तरावर याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, काययवाहीची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) सवय सींवगायतील ररक्त पदे भरण्याची काययवाही सुरु आहे.  
(३) वदै्यकीय अधधक्षकाींची पदे पदोन्नतीने भरण्याचे तनयोिन आहे, उवयरीत पदे 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
 



51 

 
िळांबा (जज.िोल्हापूर) तलािाच्या पािलोट क्षेत्रामध्ये  
अिैधररत्या बाांधिाम िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४५) *  ५९३३८   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबा (जि.कोल्हापूर) तलावाच्या पाणलो् क्षेत्रामध्ये बेकायदेशीर अनेक 
्ोलेिींग इमारती, फामयहाऊस व उद्योग उभारले िात असून, उक्त तलावाचे 
िलस्त्रोत म्हणनू ओळखले िाणारे ओढे-नाले बुिवून प्लॉ् पाडले िात आहेत 
तसेच तलावाच्या काठावरच स्वच्छतागहेृ व मोठ्या गोदामाींचे बाींधकाम सुरु 
असल्याचेही नुकतेच माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाींधकाम करताना ग्रामपींचायतीची परवानगी घेतली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार यास 
िबाबदार असणाऱ् या दोषी व्यक्तीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) कोल्हापूर-इचलकरींिी मींिूर प्रादेभशक योिनेमध्ये कळींबा तफे ठाणे या 
गावाच्या महसूल क्षेत्राचा आणण कळींबा तलावाचा समावेश असून या प्रादेभशक 
योिनेचे तनयोिन प्राधधकरण, जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर हे आहेत. सबब 
ग्रामपींचायतीमाफय त सदर क्षेत्रात बाींधकाम परवानगी देण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

 
----------------- 
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सन २०१४-१५ च्या अथवसांिल्पात विविध वििास िामाांसाठी आणि सामाजजि 
योजनाांसाठी तरतूद िरण्यात आलेला ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत 

  

(४६) *  ५४६६०   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री.गोपालदास अग्रिाल 
(गोंददया), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), डॉ.पतांगराि िदम 
(पलूस िडगेाि), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-
पाटील (सशडी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजय शासनाने सन २०१४-१५ च्या अथयसींकल्पात ववववध ववकासकामासाठी 
तरतूद केलेल्या तनधीपकैी ४३ हिार २६५ को्ी रुपयाचा तनधी अखधचयत 
असल्याचे भारताचे तनयींत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) च्या अहवालातून माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सुमारे ८२ हिार कामे पूणय झाल्याबद्दल ६१,११८ को्ी 
रुपयाींच्या कामाींची पतूयता प्रमाणपत्र े सादर केलेली नसल्याचे तसेच ववववध 
खात्याच्या ८२ को्ी रुपयाींच्या खचायचा मेळ लागत नसल्याचे भारतीय तनयींत्रण 
आणण महालेखापालाींच्या अहवालात स्पष् करुन अथयसींकल्पात तरतदू केली 
नसतानाही अततररक्त ३ हिार ८०० को्ी रुपये खचय करण्यात आलेले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राजयावर दरवषी किायचा वाढता भार पाहता शासनाने मध्यम मुदतीची 
किय उभारुन धोका पत्करु नये व सन २०२० पयतं मुदत सींपतील अशी किय घेऊ 
नयेत अशी स्पष् सूचना महालेखापालाींच्या अहवालात (कॅग) मध्ये करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अहवालातील सुचनेनुसार ववववध ववभागावर होणाऱ्या खचायवर 
तनयींत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे, तथावप रु. ४३,२६५.६२ को्ी 
इतक्या रकमेचा उल्लेख अहवालात आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे, तथावप एकूण ६१,१४८.८७ को्ी रुपयाींची ८१,८७७ 
उपयोधगता प्रमाणपत्र ेप्रलींत्रबत आहेत. तसेच माचय, २०११ मध्ये DGP मुींबई याींनी 
आहरीत केलेल्या रुपये ९०.६५ को्ी रकमेपकैी रु. ८२.०२ को्ी DDO च्या 
खात्यात पडून होते. व सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३,८१७.७२ को्ी इतका अततररक्त 
खचय झाला असा अहवालात उल्लेख आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) खचायवर तनयींत्रण आणण्याकरीता खालील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
आल्या आहेत. 
     अ) दद. २.६.२०१५ च्या शासन तनणययान्वये वेतनावरील खचायची वाढ 
मयायददत करण्यासाठी उपाययोिना तनजश्चत केली आहे. 
     ब) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या तनणययाशी सुसींगत अशी काययवाही करुन 
सवय व्यजक्तगत लाभाथी योिना आधारशी िोडून लाभाची रक्कम लाभार्थयांच्या 
बँकेतील खात्यात परस्पर िमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     क) अनदुातनत सींस्थाींच्या कमयचा-याींचे वेतन कस््माईजड सेवाथय माफय त 
देण्यात येते. त्यामुळे आवश्यक तततका तनधीच आहररत केला िातो. अनावश्यक 
आहरणास तनयींत्रण आल्यामुळे शासनाचे व्यािाचे दातयत्व कमी होण्यास मदत 
झाली आहे. 
     ड) सावयितनक बाींधकाम/ िलसींपदा व वन खात्याींची सवय प्रकारची प्रदाने 
ई-प्रदानामाफय त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे गैरप्रकारास आळा बसववण्यात 
आला आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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