
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २३ माचच, २०१५ / चैत्र २, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िन ेमांत्री 

 

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

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

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ८७ 

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

हांसराज नगरचा (ता.खामगाि, जज.बुलढािा) जयपूर लाांड ेग्रामपांचायतीमध्ये  
समािेश िरण्याबाबत 

 (१) *  ४०४१   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९२८ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.सुरेंद्रकुमार वल्लभदास पुरोहीत, खामगाींव, जि.बुलढाणा याींनी तसेच लोकप्रतततनधी याींनी 
ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकड े ददनाींक २२ ऑगस््, २०१३ रोिीच्या तनवेदनानुसार व 
पत्रानुसार हींसराि नगर हा भाग ियपूर लाींड े या गावात समाववष् करुन घेणेबाबत मागणी 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौि े ियपूर लाींड े या ग्रामपींचायतीन ेहींसराि नगरला ग्रामपींचायतीमध्ये 
समाववष् करणेबाबत ठराव मींिूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हींसराि नगर हे त्रत्रशींकु के्षत्र महसलूी गाींव म्हणून िाहीर करण्यासाठी मखु्य 
काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, बुलढाणा याींनी ददनाींक १० डडसेंबर, २०१३ रोिीच्या 
पत्रानुसार जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचेकड ेहा प्रस्ताव मागील ३ मदहन्यापासून प्रलींत्रबत 
असण् याची कारणे काय आहेत, 
(५) हींसराि नगर (ता.खामगाींव) या भागाला तात्काळ ियपूर लाींड े या ग्राम पींचायतीमध्ये 
समाववष् करणेबाबत जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना आदेश देण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) हींसराि नगर, ता.खामगाव या भागाला ियपूर लाींड े या ग्रामपींचायतीमध्ये 
समाववष् करणेसींदभायत तनयमानसुार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, अमरावती 
याींचेमार्य त जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरुन सादर 
करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रु्ीींची पुतयता करुन पररपूणय प्रस्ताव दद. 
२७.१.२०१५ रोिी उप अधधक्षक भूमम अमभलेख, खामगाींव याींचेकड े पाठववण्यात आला आहे. 
सदर प्रस्तावावर उप अधधक्षक भूमम अमभलेख, खामगाींव याींचा तपासणी अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर हींसराि नगर सह सींिीवनी कॉलनी, सींत तुकाराम कॉलनी, गोपाळकृषण कॉलनी 
इ. भागासाठी महसूली गाव स्थापन करणेबाबत तनणयय घेण्यात येणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील वििासिामाांिरील िपात रद्द िरुन वििासिाम ेिरण्याबाबत 
  

(२) *  ३०४२   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.जगन्नाथ शशांदे :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे आधथयक तनयोिन त्रबघडल्याने चालू आधथयक वषायअखेर म्हणिचे माचयपययत 
योिनेतील तरतूदीींच्या ६० ्क्केच रक्कम खचय करण्याच े बींधन राज्य शासनाने घातल्यामळेु 
ववकासकामाींवरील खचायत ४० ्क्केच कपात होणार असल्याने रस्ते, मसींचन, पाणीपुरवठा आदी 
ववकासकामाींना ववलींब होणार असल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववकासकामाींवर करण्यात आलेली ४० ्क्के कपात रद्द करण्यात 
येवून राज्यातील ववकासकामे करण्यासाठी शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), व (३) योिनाींतगयत व योिनेतर तनधी ववभागाींना वषायच् या 
सुरुवातीस उपलब् ध करुन देण् यात येतो. त् यास अनुसरुन योिनाींतगयत य योिनेतर तनधी ६०% 
ववतरीत करण् यात आला होता. ववतरीत तनधी व त् याचा झालेला ववतनयोग तसेच वषयभर अनेक 
तातडीच् या ंकीं वा अनपेषक्षत मान् य करण् यात आलेल् या मागण् या या सवय बाबीींचा तसेच 
राज् याच् या उपलब् ध साधनसपींत्तीचा साकल् याने ववचार करुन योिनाींतगयत अथयसींकल् पीय 
तनधीमध् ये वाढ करुन आता तो ७५ % व योिनेतर ८५ %  इतका ववतरीत करण् यात आला 
आहे. तसचे तनयोिन ववभाग (स् थातनक आमदार तनधीच् या तरतूदीसह) आददवासी ववकास 
ववभाग व सामाजिक न् याय ववभाग अींतगयत ववकास कामाींच् या जिल् हा वावषयक योिनाींचा तनधी 
१०० % ववतरणास अनुमती देण् यात आली आहे. 
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    याचबरोबर वेतन, मिूरी, तनवतृ्तीवेतन, ववकास खचय, दरूध् वनी, वीि, पाणी शुल् क, 
भाडपेट्टी व कर, शस् त्र ेव दारुगोळा, पेट्रोल, तेल व वींगण, मशष यवतृ् या व ववदयावेतन,े सहायक 
अनुदान े(वेतन), व् याि, किायची परतरे्ड, यासाठीच् या योिनेतर व योिनाींतगयत तनधी १००% 
ववतरीत करण् यात आला आहे. 

----------------- 
िेितपाांगरी (ता.गेिराई) साठिि तलाि योजनेच्या सुधारीत प्रशासिीय मान्यतेबाबत 

(३) *  ३६६९   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलसींधारण महामींडळ, औरींगाबाद याींनी ददनाींक १७ िुल,ै २०१२ रोिी केकतपाींगरी साठवण 
तलाव योिनलेा सुधारीत मान्यतचेा प्रस्ताव शासनाकड ेसादर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.िलसींधारण राज्यमींत्री याींनी या प्रस्तावास एक मदहन्यात सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल असे आश्वासन ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोिी ववधान 
पररषद सभागहृात ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेवराई तालुक्यातील (जि.बीड) दषुकाळ व ततव्र पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 

ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोिी ववधानपररषद सभागहृात अधाय तास चचेच् या वेळी 
या प्रकरणी ववत्त ववभागाने उपजस्थत केलेल् या शेयायाींची पुतयता एक मदहन् यात करण् यात ये न 
ववत्त ववभागास कळववण् यात येईल अस ेआश् वासन देण् यात आलेले आहे. 
(३) सुधारीत प्रशासकीय मान् यता प्रस् तावावर शासनाने उपजस्थत केलेल् या शेयायाींची पुतयता 
अहवाल शासनास प्राप् त झाला असून त् या अहवालानुसार भसुींपादनापो्ी पूव  रुपये १६१.६२ 
लक्ष प्रस् ताववत करण् यात आलेली तरतूद अींततम तनवायायानुसार रुपये ३१३.१६ लक्ष झाली आहे. 
सदर शेयायाींच्या पूतयतेचा अहवाल ववत्त ववभागास ददनाींक ०४ माचय, २०१५ रोिी सादर करण् यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल््यात िुपोषिामुळे होिारे बालमतृ्यू दरू िरण्यासाठी  

आखलेल्या योजना िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

 (४) *  ४१४६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान 
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दरुाचिी, श्रीमती शोभाताई फडििीस, अॅड.अननल परब, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सभुाष झाांबड, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मेळघा् (जि.अमरावती) येथे कुपोषणामुळे ३६५ बालमतृ्यूची नोंद झाली असून थींडीमळेु 
माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ४० आणण माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा दरम्यान 
२४ बालकाींचे मतृ्यू झाल्याच ेतनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेळघा्, धारणी, धचखलदरा (जि.अमरावती) येथे “िननी सुरक्षा योिना, 
माताबालक, पोषण आहार योिना,माहेर”   यासारख्या योिना राबवून व को्यवधी रुपये खचय 
करुनही राज्यात हिार बालकाींमागे बालमतृ्यूदराचे प्रमाण ३६ इतके असताींनाही धारणी, 
धचखलदरा व मेळघा्ामध्ये तोच दर ४२ इतका असून सन २०१४ मध्ये २६९ बालकाींचा मतृ्य ू
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या दसुयाया सप्ताहात तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच माताींकररता राबववण्यात येणायाया महत्वाकाींक्षी इींददरा गाींधी माततृ्व योिनेअींतगयत 
अमरावती जिल््यास ममळालेले ५ को्ी २५ लाख रूपये ववत्त ववभागाने अनौपचाररक सींदभय न 
ममळाल्यान ेवापरात आणलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मेळघा्ातील बालमतृ्यू वाढल्यामळेु नवीन वषायत मेळघा् कुपोषणमुक्तीचा 
पॅ्नय राबवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधधन असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त पॅ्नयमध्ये वैदयकीय त्रु्ी पूणयपणे दरू करण्यासह प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील डॉक््राींच्या ररक्त िागा भरण्याबाबत ववववध ववभागाींच्या समन्वयान े कुपोषणाचा 
प्रश्न कायमस्वरुपी सोडववण्याबाबतचा अींतभायव शासनाने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, माता व बालक याींसाठी आखलेल्या योिना न राबववणायाया अधधकायायाींववरूध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) तसेच आददवासी कुपोवषत बालके व माता याींचा मतृ्यू ्ाळण्याकररता शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येतआहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशतः खरे आहे. 
   मेळघा् पररसरात सन २०१४-१५ मध् ये डडसेंबर २०१४ अखेर २९१ बालमतृ् यू झालेले आहेत. 
त् याचप्रमाणे नोव् हेंबर, २०१४ मदहन् यात ३२ बालमतृ् यू व डडसेंबर २०१४ मध् ये २२ बालमतृ् य ू
झालेले आहेत. 
    मेळघा् भागात सन २०१३-१४ मध् ये अभयक मतृ् यूदर ३८ तर बालमतृ् य ूदर ९ आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     इींददरा गाींधी माततृ् व सहयोग योिना (IGMSY) या १०० %  कें द्र पुरस् कृत योिनेकरीता 
कें द्र शासनाकडून प्राप् त झालेले अनुदान खचय करण् यास दद.०९.०२.२०१५ च् या शासन 
तनणययादवारे मान् यता देण् यात आलेली आहे 
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(४) व (५) हे खरे नाही. 
   बालमतृ् यूच े प्रमाण कमी करण् यासाठी व कुपोषणाला आळा घालण् यासाठी शासनाकडून 
खालीलप्रमाण ेउपाययोिना करण् यात येत.े 

१) िननी मशश ूसुरक्षा योिना 
२) ग्राम बाल ववकास कें दे्र 
३) जिवनसत् व अ व िींतनाशक मोदहम 
४) आिारी नविात बालकाींच् या उपचारासाठी ववशेष कक्ष 
५) उपजिल् हा रुग् णालय धारणी येथे पोषण पुनवयसन कें द्र 
६) भरारी पथक योिना 
७) तनयममत लसीकरण काययक्रम 
८) राष ट्रीय बाल सुरक्षा काययक्रम 
मेळघा् काययके्षत्रात तालुका वैदयंकय अधधकारी, वैदयंकय अधधकारी ग् अ, 

वैदयंकय अधधकारी ग् ब, आरोग् य सहा्यक, सहा्यीका, आरोग् य सेवक, सेववका, 
प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ, औषध तनमायता इ. ची एकुण मींिुर पदे ३२५ असुन भरलेली पदे ३११ आहेत 
वैदयकीय अधधकारी ग्-अ व ग्-ब याींची ररक् त पदे भरण् याची काययवाही शासनस् तरावरुन 
चालू आहे. तसेच उवयररत पदे भरण् याची काययवाही ववभागीय स् तरावरुन चाल ूआहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(७) माता व बालमतृ् यू कमी करण् यासाठी प्रश् न भाग (४) व (५) मध् ये नमूद केलेल् या 
योिनाींव् यततररक् त खालील उपाययोिना राबववण् यात येतात. 

१) माता आरोग् य काययक्रमामध् ये गरोदर माताींची नोंदणी केली िाते. तसेच त् याींची 
तपासणी केली िात ेव धनुवायताच ेइींिेक् शन् स व लोहयुक् त गो्या ददल् या िातात. 
२) त् याचबरोबर िननी मशश ु सुरक्षा काययक्रमाींतगयत गरोदर माताींना प्रसूतीपूव , 
प्रसूतीदरम् यान व प्रसूतीपश् चात आणण ० त े १ वष े वयोग्ातील बालकाींना मोर्त 
सेवा देण् यात येतात. यामध् ये लाभाथ याांना घरापासून आरोग् य सींस् थेपयांत तसचे 
सींस् थेतून परत घरी मोर्त वाहतकू सुववधा देण् यात येत.े आरोग् य सींस् थेमध् ये दाखल 
झाल् यावर मोर्त आहार, मोर्त रोगतनदान, मोर्त औषधे व उपचार करणे इत् यादी 
सुववधा देण् यात येतात. 
३) िननी सुरक्षा योिनेअींतगयत आरोग् य सींस् थेत प्रसुतीच् या प्रमाणात वाढ होण् यासाठी 
राज् यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दाररद्रय रेषेखालील, अनुसूधचत िाती व 
अनुसूधचत िमातीच् या कु्ुींबातील गभयवती माताींना प्रसूतीपश् चात आधथयक लाभ 
देण् यात येतो. 

     बाल आरोग् य काययक्रमामध् ये बालकाींसाठी तनयममत लसीकरण, आिारी नविात 
बालकाींच् या उपचारासाठी ववशेष कक्ष या योिनाींचा समावेश आहे. 

तसेच कुपोषणाला आळा घालण् याकरीता राज्यात रािमाता जििा  कुपोषण ममशनची 
स्थापना करण्यात आलेली असून यादवारे कुपोषणाला आळा घालण्यासींबींधी आवश् यक 
उपाययोिना करण् यात येत आहेत. तसेच VCDC / CTC दवारे कुपोवषत बालकाींना आवश् यक 
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सुववधा व उपचार पुरववण् यात ये न कुपोषणाच ेप्रमाण कमी करण् याबाबत काययवाही करण् यात 
येत आहे. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगयत तनयममत आहाराव् यततररक् त पौजष्क 
धचक् की, तसेच ववववध प्रकारची आरोग् यदायी औषध ेइ. चा पुरवठा अींगणवाडीतील लाभाथींना 
तनधीच् या उपलब् धतेनुसार केला िातो. आददवासी के्षत्रातील नवसींिीवनी के्षत्राींतगयत येणा-या 
प्रकल् पातील लाभाथ याांना अततररक् त पोषण मुल् य असणारा आहार परुववण् यात येतो. 
(८) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोंहदया ि भांडारा जजल््यातील पांचायत सशमतीच्या निीन प्रशासिीय  

इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

 (५) *  २६८६   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंददया व भींडारा जिल््यातील पींचायत सममतीची प्रशासकीय इमारत र्ार िीणय झाली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) सदर इमारतीच े नवीन बाींधकाम करण् यासाठी गोंददया जिल्हा पररषदेकडून प्रस्ताव सादर 
झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील प्रस्तावीत इमारतीच्या कामास मींिुरी देण् यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) गोंददया जिल् हा पररषदे अींतगयत एकूण ८ पींचायत सममत् या असून 
पैकी, गोंददया व सडक य अिुयनी पींचायत सममतीींच् या प्रशासकीय इमारती सुजस्थतीत आहेत. 
आमगाव, सालेकसा व देवरी पींचायत सममतीींच् या प्रशासकीय इमारती सवयसाधारण जस्थतीत 
असून, मोरगाव य अिुयनी, गोरेगाव व ततरोडा पींचायत सममतीींच् या प्रशासकीय इमारती िीणय 
झालेल् या आहेत. 
       भींडारा जिल् हा पररषदेअींतगयत लाखाींदरू व साकोली पींचायत सममतीच् या प्रशासकीय 
इमारती िीणय झालेल् या आहेत. 
(२) नाही. 
(३) जिल् हा पररषदेकडून सववस् तर प्रस् ताव सादर करण् यात आल् यावर त् यावर उधचत काययवाही 
करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील रोजगार हमी योजना, जलस्िराज्य, स्मशानभमूी, 

नळपािी, अांगििाडया या योजना अपूिच अिस्थेत असल्याबाबत 
  

(६) *  ४०९२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) तालुक्यातील आददवासीींच्या ववकासासाठी राबववण्यात येणायाया 
रोिगार हमी योिना, िलस्वराज्य, स्मशानभमूी, नळपाणी, अींगणवाडया या योिना अपूणय 
अवस्थेत असल्याबाबतची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यासमुारास तनदशयनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेतनषकषय काय आहेत व त्याअनुषींगान ेसदर योिना ंकती कालावधीत 
पूणय करण्यात येणार आहेत, 
(४) अदयापी, काययवाही केली नसल्यास, होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, ववक्रमगड तालुक् यातील ववववध मींिूर योिनाींचा आढावा घेण् यात आला आहे. 
(३) ववक्रमगड तालुक् यातील ववववध मींिूर योिनातील मींिूर कामाींपैकी काही कामे पूणय झालेली 
असून उवयरीत प्रगतीपथावरील कामे माहे म,े २०१५ पयांत पूणय करण् याचे प्रस् ताववत आहे. 
(४) प्रश् नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िुमारी माताांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

(७) *  ३६७६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.प्रिाश 
गजशभये : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुमारी माताींच े पनुवयसन करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पूणय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेआतापयांत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय, शासन स् तरावर कुमारी माताींच् या समस् येची दखल घेण् यात आली असून, सदरील 
माताींना व त् याींच् या बालकाींना खालील योिनाींचा लाभ देण् यात येत आहे. 
  (१) बाल सींगोपन योिना. 
      (२) जिल् हा पररषद अींतगयत शळेी वा्प योिना. 

(३) यवतमाळ जिल् ्यात सदर कुमारी माताींचे सवेक्षण करण् यात आले असून त् याींच े
पुनवयसनाकरीता स् वाधारगहृ उभारण् याची काययवाही सुरू आहे. 
(४) जिल् हा पररषदेच् या शेष र्ीं डा अींतगयत राबववण् यात येत असलेल् या योिनाचा लाभ 
देण् यात येत आहे. 
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(३) सदर प्रकरणाबाबत मा.पोलीस अधधक्षक, यवतमाळ याींचे ववशेष पथकादवारे चौकशी 
करण् यात आली व त् याींचे अहवालानुसार कुमारी माताींना त् याींचेवर झालेल् या अत् याचाराींबाबत 
ववचारणा करण् यात आली असता, त् याींनी कोणतीही तक्रार ददलेली नाही. झरी येथील दोन 
कुमारी माताींनी सींशयीत आरोपीींववरुद्ध पोलीस स् ्ेशनमध् ये ंर्यायद नोंदववली आहे. सदर 
प्रकरणी जिल् ्यातील कुमारी माता व त् याींच े मुलाींच् या पुनवयसनाकरीता मारेगाींव तालुक् यातील 
मौि े्ाकरखेडा ग् क्र.३४ व ३५ येथील ५ एकर ई-क् लास िममनीवर स् वाधार कें द्र उभारण् याची 
प्रंक्रया प्रस् ताववत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही.    

----------------- 
राज्यातील अांगििाडी सेवििा ि मदतनीस याांच ेथिीत मानधनाबाबत 

  

(८) *  ३९२७   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९०६६ ला हदनाांि १४ जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनते ८८२७२ अींगणवाडी सेववका व ८८२७२ 
मदतनीस काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसचे एकाजत्मक बालववकास योिनेंतगयत राज्यातील अींगणवाडी कें द्रामध्ये पययवेक्षक, ३ 
हिार ५३२ अींगणवाडी सेववका आणण ५ हिार २२३ मदततनसाींची, २४९ बालववकास प्रकल्प 
अधधकारी व सहा्यक बालववकास प्रकल्प अधधकायायाींची पदे ररक्त असल्यामुळे कुपोषण 
तनमुयलन काययक्रम प्रभावीपणे राबववला िात नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना मागील चार मदहन्याींपासून पगार ददला 
नसल्यान ेत्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींगणवाडी कमयचायायाींना दद.०१ एवप्रल, २०१४ पासून मान्य केलेले वाढीव 
मानधन अदा करणे बाबत शासनाने दद. ३० एवप्रल, २०१४ च्या शासन तनणययानसुार तनदेमशत 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील अींगणवाडी सेववकाींच्या थंकत मानधन, तनयममत वेतन याींसह 
ववववध मागण्याींसाठी अींगणवाडी सेववका व मदतनीस महासींघाच्यावतीने ददनाींक २ िानेवारी, 
२०१५ रोिी बीड, दहींगोली जिल्हा पररषद येथे मोच ेकाढले होत,े हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, राज्यासह बीड जिल््यातील अींगणवाडी कमयचायायाींच ेथकीत मानधन अदा करणे 
तसेच त्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यामध्ये ऑक््ोंबर, २०१४ च्या मामसक प्रगती अहवालानसुार (MPR) एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योिनअेींतगयत ९५३४१ अींगणवाडी सेववका व ९२०२३ मदतनीस काम करीत आहेत. 
(२) राज्यामध्ये एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेअींतगयत पययवषेक्षकाच्या ५८७, अींगणवाडी 
सेववकाींची २१३४, मदतनीसाींची ५४५२ तर बाल ववकास प्रकल्प अधधकायायाींची ३२१ पदे ररक्त 
आहेत. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) होय. 
(६) बीड जिल््यासह राज्यातील अींगणवाडी कमयचायायाींचे थकीत मानधन अदा करण्यासाठी सन 
२०१५-१६ मध्ये ववत्तीय तरतूद करण्याची काययवाही चालू आहे. तसेच बीड जिल््यासह 
राज्यातील अींगणवाडी कमयचायायाींची ररक्त पदे भरण्याच्या अनुषींगाने शासन तनणयय ददनाींक 
०२.०३.२०१५ अन्वये ददनाींक ०५.०८.२०१० व ददनाींक १५.०९.२०११ चे शासन तनणययानुसार सुरु 
असलेली अींगणवाडी सेववका, मदतनीस पदाींबाबतची भरती प्रंक्रया ददनाींक ३१.०३.२०१५ पयांत 
पुणय न केल्यास त्या भरतीप्रंक्रया रद्द करुन ददनाींक १३.०८.२०१४ च्या शासन तनणययानुसार 
पुणय करण्याच ेतनदेश ददलेले आहेत. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाडा विभागातील िोल्हापूरी बांधाऱ्याच्या गहाळ झालेल्या दरिाजाांची चौिशी िरण्याबाबत 

 (९) *  ३७७६   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १८२ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयात शासनामार्य त बाींधण्यात आलेल्या २७८६ कोल्हापूरी बींधायायाच्या एकूण 
१,२९,७२२ दरवािाींपैकी सुमारे १९१४१ गहाळ झालेल्या दरवािाींबाबत गुन्हा नोंद होवून पुढील 
झालेल्या तपासाचे स्वरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, त्या तपासानसुार शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, गहाळ झालेल्या १५५४६ दरवािाबाबत गुन्हा नोंद करणे व खातेतनहाय चौकशी 
करणेबाबतची काययवाही पूणय झाली असल्यास केलेल्या काययवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) मराठवाडा प्रदेशात िलसींधारण ववभागामार्य त बाींधण्यात 
आलेल्या २७८६ कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाया यापैकी १४८१ कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधायायाींच े
१९१४१ दरवाि ेचोरीस गेले असून ३५९५ दरवाि ेचोरीस गेल्याबाबत गुन्हा नोंदववण्यात आलेला 
असून पोलीसामार्य त तपास चालू आहे. 
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(३) व (४) एकूण १९१४१ दरवािाींपैकी ३५९५ दरवािाींबाबत गुन्हा नोंद असून उवयररत दरवािाींच े
बाबत अधधक्षक अमभयींता, लघ ु मसींचन (िलसींधारण) मींडळ, औरींगाबाद याींचे यींत्रणेमार्य त 
प्राथममक तपास व शोध सुरु आहे. तपासातील तनषकषायनुसार गुन्हा नोंद करणे अथवा 
खातेतनहाय चौकशीच े तनयोिन आहे. या सींदभायत सत्वर काययवाही करण्याबाबत अधीक्षक 
अमभयींता, लघुमसींचन (िलसींधारण) औरींगाबाद याींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

----------------- 
पजश्चमिाहहनी नदयाांचे पािी गोदािरी खोऱ्यात िळविण्याबाबत 

िळि योजनाांची प्रलांबबत िामे पिूच िरिेबाबत 

(१०) *  २८१०   डॉ.अपूिच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९१३२ ला हदनाांि ९ जून, २०१४ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उध्वय गोदावरी प्रकल्पाच्या ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनस्तरावर 
प्रलींत्रबत असल्यामुळे पजश्चमवाहीनी नदयाींचे पाणी गोदावरी खोयायात वळववण्याबाबतच े
माींिरपाडासह इतर १७ वळण योिना तसेच दरसवाडी पोहोच कालवा,इत्यादी योिनाींची केवळ 
१०/२० ्क्के अपुणय कामे रखडल्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे िानेवारी,  २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेतक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच माींिरपाडा वळण योिनेसाठी सन २०१४-१५ मध्ये ७० को्ी अनुदान मींिुर असूनही 
केवळ सुप्रमा अभावी तनधी खचय करता येत नसल्यान े या प्रकल्पाचे काम बींद पडले असून 
सदर प्रकल्पासाठी मींिुर तनधी खचय करण्यासाठी शासनाने परवानगी देण्याची माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये मागणी करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माींिरपाडा - २ प्रकल्पाचे कामाची सदयजस्थती काय आहे, तसेच माींिरपाडा-१ 
वळण योिनेच ेकाम सदयजस्थतीपावेतो ंकती ्क्के पयांत झालेले आहे, 
(४) तसेच माींिरपाडा - १ वळण योिनेच ेकाम अत्यींत सींथगतीने होत आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) माींिरपाडा-२ वळण योिनेचा प्रकल् प अहवाल प्रशासकीय मान् यतेच् या काययवाहीत आहे. 
    माींिरपाडा-१ वळण योिनेच् या कामाची सदयःजस्थती पुढीलप्रमाणे 
     १) माती धरण - ३० % पूणय 
     २) साींडवा सींधानक - ७० % पूणय 
     ३) मुख् य वळण बोगदा - ८९ % पूणय 
     ४) िोड बोगदा - १०० % पूणय 
     ५) उघडा चर - ९० % पूणय 
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(४) बोगदा, धरण व अनुषींधगक  काम े सुप्रमा मान् यता व तनधी उपलब् धतेनुसार एवप्रल २०१७ 
पयांत पुणय होणे अपेषक्षत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राई (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) येथील धामिी मध्यम प्रिल्प पिूच िरण्याबाबत  

(११) *  ३८६३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राई (ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर)) येथे होणायाया ३.८५ हिार दशलक्ष घनरु्् (्ीएमसी) 
क्षमतेच्या धामणी मध्यम प्रकल्पासाठी सन १९९५-९६ च्या दर सुचीनुसार १२० को्ी ३० लाख 
रुपयाींच्या ंकीं मतीस ददनाींक २४ डडसेंबर, १९९६ रोिी वा त्यासुमारास मळू प्रशासकीय मान्यता 
ममळाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पावर माहे िून, २०१४ पयांत २९५ को्ी रुपये खचय झाले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात सध्या पाण्याचा थेंबही नसनू सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेपासून 
तब्बल १८ वषे प्रकल्पाच ेकाम अपूणय अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १८ वषे प्रकल्पाचे काम रखडण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, प्रकल्प पूणय होण्यासाठी शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सन २००५ मध् ये प्रथम सुधाररत प्रशासकीय मान् यता ममळाली आहे. सध् या काम 
अपूणायवस् थेत आहे. 
(४) वनिमीन व अभयारण् यातील के्षत्र हस् ताींतरण, खािगी िममनीचे भूसींपादन, पुनवयसनातील 
ववलींब, अपुरा तनधी यामळेु प्रकल् पाचे काम रखडले आहे. 
(५) तनधीच् या उपलब् धतेनसुार उवयरीत काम पूणय करण् याचे तनयोिन आहे. 

----------------- 
  
मौज ेतळेगाांि ि उमरखेड पांचायत सशमती (ता.जज.यितमाळ) येथ ेइांहदरा आिास योजनेंतगचत 

लाभार्थयाांना घरिुलाांच ेिाटप िरण्याबाबत 
  

(१२) *  ३४३२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे तळेगाींव (ता.जि.यवतमाळ) येथ े इींददरा आवास योिनेतील काही लाभाथाांना 
घरकुलाचा पदहला हप्ता देण्यात आला मात्र नींतरचे प्रततक्षा यादीत नाव नसल्याच े साींगून 
तत्कालीन ग्रामसेवकाने त्याींना घराींचे पुढील हप्ते ददले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उमरखेड पींचायत सममती (ता.जि.यवतमाळ) अींतगयत सन २०१० त े२०१३ या वषायत 
इींददरा आवास योिनेंतगयत घरकुलाींसाठी पदहला, दसुरा हप्ता घेवनू घराींचे बाींधकाम करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणातील चौकशीनुसार इींददरा आवास योिनेंतगयत घराींचे 
बाींधकाम व घरकुलाींचे पुढील हप्ते देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(५) असल्यास, तळेगाींव इींददरा आवास योिनेत गैरव्यवहार करणायाया ग्रामसेवकाींवर   
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, 

मौिे तळेगाींव (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामसेवकाने चुकीच् या प्रतीक्षा यादीचा वापर 
करुन चुकीचे प्रस् ताव सादर केल् याने तीन कु्ूींबाींना पदहला हप् ता रु.३५,०००य- प्रमाणे 
रु.१,०५,०००य- चे वा्प करण् यात आल् याच ेतनदशयनास आले आहे. 
उमरखेड, पींचायत सममती, जि.यवतमाळ अींतगयत चौकशीअींती सन २०१० त े२०१३ या वषायत 
इींददरा आवास योिनेंतगयत घरकुलाींसाठी पदहला, दसुरा हप् ता घेवनू घराींचे बाींधकाम करण् यात 
आलेले आहे. 
(४) मौि ेतळेगाींव (जि.यवतमाळ) येथील तीन कु्ूींबाींना पदहला हप् ता रु.३५,०००/- प्रमाणे अदा 
करण् यात आलेले रु.१,०५,०००/- पैकी रु.७०,०००/- वसूल करण् यात आले आहेत तर उवयररत 
रु.३५,०००/- वसूल करण् याची काययवाही सुरु आहे. उमरखेड, पींचायत सममती जि.यवतमाळ 
अींतगयत घरकुलाींसाठी पदहला, दसुरा हप् ता घेवून घराींचे बाींधकाम करण् यात आलेले असल् यामुळे 
काययवाहीचा प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) सदर प्रकरणामध् ये दोषी आढळलेले श्री.एस.डी.वीर, श्री.पी.्ी.िाधव, ग्रामसेवक व श्रीमती 
एस.पी.परात,े स् थापत् य अमभयाींत्रत्रक सहायक, पींचायत सममती, यवतमाळ याींची एक वेतनवाढ 
पुढील वेतनवाढीवर पररणाम न करता रोखण् यात आली आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात पािी िाटपबाबतचा अग्रक्रम िायम ठेिण्याबाबत 
  

(१३) *  ३२०९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाणी वा्पाबाबत प्रथम वपण्यासाठी नींतर शतेीसाठी व शेव्ी उदयोगासाठी असा 
अग्रक्रम शासनातरे् ठरववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी वा्पाबाबतचा अग्रक्रम कायम ठेवण्याबाबत शासनान े कोणता तनणयय 
घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणताच तनणयय घेण्यात आला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) महाराष ट्र राज् याची िलनीती २०११ च् या धोरणात अदयापी कोणताही बदल झालेला 
नाही. 

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

डोंगरी (मुांबई) येथ ेअसलेल्या बालसुधारगहृाबाबत शासनान ेिराियाची उपाययोजना 

(१४) *  ३५७३   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींबई येथील डोंगरी येथे असलेल्या बालसुधारगहृात सध्या ंकती मलेु आहेत, 
(२) त्यापकैी ंकती मुलाींना आतापयांत त्याींच्या आईवडीलाींच्या ताब्यात देण्यात आले आहे, 
(३) उवयररत मुलाींना त्याींच्या आईवडडलाींच्या ताब्यात न देण्याची कारणे काय आहेत व या 
मुलाींना त्याींच्या आईवडडलाींच्या ताब्यात देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) डोंगरी येथ ेअसलेल् या बालसुधारगहृात दद. ०८.०१.२०१५ रोिी २३० 
मुले व ७३ मुली असे एकूण ३०३ प्रवेमशत हिर होत.े 
(२) दद. ०३.०३.२०१५ रोिी १३९ मुले व २४ मलुी ्या बाल कल् याण सममती, मुींबई शहर याींच े
आदेशान् वये पालकाींच् या ताब् यात देण् यात आलेल् या आहेत. 
(३) उवयररत मुलाींपैकी ८० मुले व ३४ मलुी ्या सींस् थते आहेत त् याींचेबाबत गहृभे् 
अहवालयचौकशीची काययवाही सुरू आहे. तसेच, ११ मुले व १५ मुली याींचे एस् कॉ य्यट्रान् सर्र 
याबाबतचीही काययवाही सुरू आहे. 
     तसेच, अनाथ बालकाींच् या पालकाींना शोधण् याकररता सींस् थमेार्य त पररववक्षा अधधकारी, 
बालमानसोपचार तज् ज्ञ व पोमलस स् ्ेशन अींतगयत काययरत स् वयींसेवी सींस् थाींच् या प्रतततनधीमार्य त 
प्रयत् न केले िातात. त् यामळेु पालकाींचा शोध लागून प्रवेमशताींना पालकाींच् या स् वाधीन करण् याची 
काययवाही सींस् थेमार्य त करण् यात येत आहे. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैदयिीय महाविदयात बांद पडलेले शसिलसेल 
गभचजल प्रशशक्षि िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

(१५) *  २६४४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाि :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २१ जिल््याींमध्ये “मसकलसेल” रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असल्याच े
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाकड े“मसकलसेल” पीडडताींमध्ये सवय वयोग्ातील रुग्णसींख्या ंकती 
याची आकडवेारी उपलब्ध नाही, त्याववषयी िनिागरण होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर येथील शासकीय वैदयकीय महाववदयालयातील मसकलसलेसाठीच े
गभयिल प्रमशक्षण कें द्र बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मसकलसेल आिार तनयींत्रणासाठी शासनातरे् काय उपाययोिना करण्यात 
आल्या वा येत आहे तसेच नागपूर येथील वैदयकीय महाववदयालय सुरू करण्याबाबत काय 
काययवाही करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
मसकलसेल आिार तनयींत्रण काययक्रमाींतगयत िनिागतृी व सोल् युत्रबली्ी चाचणीची 

सींख् या वाढल् याने तनदान झालेल् या रुग् णाींच् या सींख् येत वाढ आढळून येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

मसकलसेल आिार तनयींत्रण काययक्रमाींतगयत आढळून आलेल् या पीडडताींमध् ये सवय 
वयोग्ातील रुग् ण सींख् येची एवप्रल २००९ ते िानेवारी २०१५ पययतची आकडवेारी उपलब् ध आहे. 
या काययक्रमाींतगयत गावागावाींमधील ग्रामसभा, ग्सभाींमध् ये आशा तसचे स् वयींसेवी सींस् थेच् या 
काययकत् याांमार्य त मसकलसेल आिाराची िनिागतृी केली िाते. 
(३) हे खरे आहे. 
      सन २०१२-१३ मध् ये गभयिल चाचणी करण् यात येत होती. सदरचा प्रकल् प इींडडयन 
कॉजन्सल ऑर् मेडडकल ररसचय अींतगयत काययरत होता. सदर प्रकल् प डडसेंबर, २०१२ मध् ये 
सींपुष ्ात आला आहे. तदनींतर राष ट्रीय ग्रामीण आरोग् य अमभयानाींतगयत हा प्रकल् प पुनः्च 
कायायजन्वत करण् याबाबत वैदयकीय मशक्षण आणण औषधी द्रव् ये ववभाग याींचेकडून काययवाही सुरु 
आहे. 
(४) मसकलसेल या अनुवींमशक आिारावर तनयींत्रण आणण् यासाठीचा काययक्रम राज् यातील २१) 
जिल् ्यात राबववला िातो. या काययक्रमाअींतगयत प्रामुख् याने १ त े ३० वयोग्ातील व् यक् तीींची 
सोल् युत्रबली्ी ही प्राथममक चाचणी करुन या चाचणीत सकारात् मक आढळलेल् या व् यक् तीींच् या 
रक् तनमुन् याींची इलेक् ट्रोर्ोरेसीस व एच.पी.एल.सी. चाचणी करुन तो रुग् ण आहे ंकीं वा वाहक 
आहे याची खातरिमा करुन त् याला अनकु्रम े लाल ंकीं वा वपवळे काडय ददले िाते. तसचे 
चाचणीत नकारात् मक तनकाल आलेल् या व् यक् तीींना पाींढरे काडय ददले िाते. वपव्या व लाल काडय 
ददलेल् या वववाहयोग् य वयातील व् यक् तीींनी आपआपसात वववाह ्ाळण् याबाबत समुपदेशन केले 
िाते. 

नागपूर येथील वैदयंकय महाववदयालयात गभयिल पररक्षण कें द्र सरुु करण् याबाबतची 
काययवाही वैदयंकय मशक्षण व औषधी द्रव् ये ववभागामार्य त करण् यात येत आहे. 
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(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 

अिोट तालुक्यातील (जज.अिोला) मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पाच्या “बफर झोन” 
मध्ये अिैधररत्या सुरू असलेले खोदिाम 

(१६) *  २९०५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) अको् तालुक्यातील (जि.अकोला) मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या “बर्र झोन” मध्ये 
अवैधररत्या खोदकाम सुरु असल्याचे नुकतचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासीींच्या िममनी भाडतेत्वावर आपल्या नावावर करुन को्यवधीचे गौण 
खतनिाींची चोरी सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासीींच्या अज्ञानाचा र्ायदा घे न अनकेाींनी सींबींधधत ववभागाच्या 
अधधकायायाींशी सींगनमत करुन िममनीतील गौण खतनिाची ववक्री करुन गैरव्यवहार केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक वषायपासनू सुरु असलेल्या बेकायदेशीर गौण खतनि चोरीप्रकरणी 
शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, सींबींधधत दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) अको् तालुक्यातील मेळघा् 
व्याघ्रप्रकल्पाअींतगयत अको् वन्यिीव ववभागाच्या नरनाळा अभयारण्यात कोणतेही अवैध 
खोदकाम सुरु नाही. तथावप अकोला वन ववभागाच े काययके्षत्र असलेल्या मळेघा् व्याघ्र 
प्रकल्पाचे बर्र झोनमधील पोप्खेड व मलकापुर मभल येथील खाणीस बर्र झोन अधधसूचीत 
होण्यापूव च महसलू ववभागामार्य त परवानगी देण्यात आली असल्याने सदर खाणी सुरु आहेत. 
ददनाींक २७.०८.२०१४ रोिी जिल्हा खाणकाम योिना २०१४ अींतगयत जिल्हास्तरीय सममतीची 
जिल्हाधधकारी, अकोला याींचकेड ेबैठक पार पडली असून सदर बैठकीत पोप्खेड व मलकापूर 
मभल येथील खाणी बींद करण्याचा तनणयय घेण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 अांधश्रध्दा आणि गुप्तधनासाठी पक्षी आणि प्राण्याांचा बळी देिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१७) *  ४००१   श्रीमती विदया चव्हाि :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) अींधश्रध्दा आणण गुप्तधनासाठी घार, घुबड, बेडूक आदी पक्षी आणण प्राण्याींचे बळी देण्याच े
प्रकार गाव खेडयात तसेच नागपूर सारख्या शहरात मोठया प्रमाणावर होतात, हे खरे आहे 
काय, 



16 

(२) असल्यास, अींधश्रध्देचा बळी ठरल्यामुळे घुबडाच्या ंकत्येक प्रिाती नष् होण्याच्या 
मागायवर आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अदयापपयांत वन खात्याकडून यासींदभायत कोणतीही कारवाई 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, सींबींधधत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सन २०१३ मध् ये नागपूर वनवतृ्तामधील भींडारा वनववभागात एक 
जिवींत घुबड व एका मतृ घुबडाच ेदोन डोळे व एक पींिा तसेच वधाय वनववभागामध् ये वषय सन 
२०१४ मध् ये ३ जिवींत कासवे िप् त करण् यात आली आहेत 
तथावप नागपूर शहरात असा प्रकार घडल् याच ेतनदशयनास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वरील दोन् ही प्रकरणात सींबधधताींवर न् यायालयात ख्ला दाखल करण् याची काययवाही के्षत्रत्रय 
स् तरावर सुरु आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अल्प बचत सांचालनालय, महसुल विभाग, पुिे येथील ररक्त पदाांचा अनुषेश भरण्याबाबत 

 (१८) *  ३२७९   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या अल्प बचत सींचालनालयातील पदाींच्या एकूण ४३ िागा असून केवळ २० 
अधधकारी काययरत असून कामाच्या ताणामुळे हा ववभाग बींद करण्याच्या उदे्दशाने सन २००९ 
मध्ये कमयचायायाींचा आकृततबींध तयार करण्यात आला असल् याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यासुमारास तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाींगला महसूल ममळवून देणायाया ववभागाकड ेपुरेस ेमनुषयबळ उपलब्ध करून 
देण्याऐविी शासन दलुयक्ष करीत असून येथील पदाींचा अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) सदर तपमशल उपलब्ध नसल्यास त्या मागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 

अल् पबचत सींचालनालय व त् याच् या अधधनस् त कायायलयातील पदाींच् या आढाव् याअींती 
एकूण १०८ पदाींचा सुधाररत आकृततबींध दद. १५ मे २००९ च् या शासन तनणययान् वये तनजश्चत 
करण् यात आला आहे. सींचालनालयात ३७ अधधकारी काययरत आहेत. 
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(२) व (३) अल् पबचत सींचालनालयाकड ेसध् या र्क् त एिन् सी नुतनीकरणाच ेकाम रादहले आहे. 
सदर अल् पबचत सींचालनालय हे इतर ववभागाकड े कामासह वगय करण् याच े प्रस् ताववत 
असल् यामळेु ररक् त पदे भरण् यात येणार नाहीत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी आणि शसांधुदगुच येथील पाण्याचा दषु्ट्िाळ दरू िरण्यासाठी िराियाची िायचिाही 

(१९) *  ३०९२   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) कोयनेचे अविल मराठवाडा-मुींबई, रत्नाधगरी आणण मसींधुदगुायलाही वळववणे अशक्यप्राय 
असल्याचा तनषकषय पेंडस ेसममतीच्या अहवालाच्या माध्यमातनू स्पष्पणे समोर आला असूनही 
मा.महसलू मींत्री याींनी सदर पाणी मराठवाडा-मुींबईकड े वळववण्याची घोषणा केली असल्याच े
ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच कोकणातील रत्नाधगरी-मसींधुदगुय जिल््यातील पाण्याचा दषुकाळ दरू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवयसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) रत् नाधगरी जिल् ्यात १ मध् यम व ३६ लघू तसेच मसींधुदगूय जिल् ्यात २८ लघू मसींचन 
प्रकल् प पुणय करणेत आले आहेत. तसेच रत् नाधगरी जिल् ्यात ३ मध् यम व २१ लघू पा्बींधारे 
प्रकल् प तसेच मसींधुदगुय जिल् ्यात २ मोठे, ५ मध् यम व ८ लघ ूमसींचन प्रकल् पाींची काम ेहाती 
घेण् यात आली आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनतदगुचम भागात हॅमरेडीओक्लब स्थापण्याबाबत 

(२०) *  २९६७   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपस,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर 
ताांब े:   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील अततदगुयम भागामध्ये मोबाईलला रेंि येत नसल्यामुळे डॉक््र व रुग्णाींना 
सरकारी आरोग्य कें द्राशी सींपकय  साधता येत नसल्याने या भागात रुग्ण दगावतात म्हणून अशा 
दठकाणी धगयायरोहक वापरत असलेली हॅमरेडीओ सुववधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान तनदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अततदगुयम भागात हॅमरेडीओ क्लब स्थापण्यासाठी कें द्र शासनाकडून परवानगी 
ममळण्याबाबत राज्य शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, हॅम रेडडओ क्लब स्थापनेबाबत राज्य शासनाकडून कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३)  हॅमरेडीओ सुववधा उपलब् ध करुन देण् याबाबत उपयोधगतेचा 
अ्यास करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात डेंगू, मलेररया या आजाराच्या रुग्िाांना “प्लेटलेट” उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (२१) *  २९४०   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.रामराजे नाईि-ननांबाळिर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ५२२ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४  रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात डेंग्यु सदृश्य रुग्ण आढळले असनू ३१ िणाींचा मतृ्यू झाला 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात डेंगु, मलेररया या आिाराची साथ सुरू असल्याने रक्तातील “प्ले्ले्” या 
घ्काची मागणी ततप्ीने वाढली असून त्यामुळे गरीब सामान्य रुग्णाची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसोय होत असल्याच े ददनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, “प्ले्ले्” उपलब्ध करण्यासाठी व सदर साथीींना आळा घालण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) राज् यात माहे िानेवारी, २०१५ च् या पदहल् या सप् ताहात डेंग् यूचे एकूण 
१९ रुग् ण व िानेवारीच् या पूणय मदहन् यात ८१ रुग् ण आढळले आहेत. मतृ् यू तनरींक आहे. 
(२) राज् यात माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये डेंग् यूच े२०५१ रुग् ण आढळले असून ३० रुग् णाींच ेमतृ् य ू
झाले आहेत. मलेररयाचे ४८६२ रुग् ण आढळले असनू २ मतृ् यू झाले आहेत. 
     राज् यातील ३१० परवाना धारक रक् तपेढयामार्य त माहे िानेवारी ते ऑक् ्ोबर, २०१४ या 
कालावधीत ७३८७३० Pack Cells, ३४०८७३ प् ले्लेस स (आर.डी.पी.), २२०९९ (एस.डी.पी.), 
६५७७३६ FFP व १७७५८ Cryo एवढे रक् तघ्क उपलब् ध करुन देण् यात आले आहेत. तसेच 
मागणीनुसार रक् त व रक् तघ्काींचा पुरवठा गरिू रुग् णाींना केला आहे. 
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(३) राज् यात एकूण ३१० परवाना धारक रक् तपे्या काययरत असून त् यापकैी २२९ रक् त 
पे्याींमध् ये प् ले्ले् बनववण् याची सुववधा उपलब् ध आहे. तसचे ९० रक् त पे्याींमध् ये 
एस.डी.पी.प् ले्ले् तयार करण् याची सुववधा उपलब् ध आहे. राज् य शासनाच् या ३४ जिल् हा स् तररय 
रुग् णालय जस्थत रक् त पे्याींपैकी २५ दठकाणी प् ले्ले् तयार करण् याची सुववधा उपलब् ध असून 
उवयररत ९ दठकाणी सदर सुववधा उभारण् याच ेकामकाि सुरु आहे. 
     राष ट्रीय ंक्किन् यरोग तनयींत्रण काययक्रमाींतगयत डेंग् यू व मलेररया तनयींत्रणात 
आणण् यासाठी राज् यात पुढीलप्रमाणे उपाययोिना राबववण् यात आल् या व येत आहेत. 
 आरोग् य कमयचा-याींमार्य त तनयममत ताप सवेक्षण. 
 उदे्रकाच् या दठकाणी िलद ताप रुग् ण सवेक्षण. 
 तापरुग् णाींचे रक् तनमूने घे न प्रयोगशाळेत तपासणी. 
 तपासणीअींती आढळून आलेल् या दहवताप रुग् णाींना िींतूच् या प्रकारानुसार त् याींचा समूळ 

उपचार. 
 डेंग् यू तापाच् या तनदानासाठी जिल् हा रुग् णालय ठाणे येथे व् यवस् था. 
 रुग् ण व् यवस् थापन. 
 गप्पी मासे पैदास कें दे्र काययरत असून जिल् ्यातील डासोत् पती स् थानाींमध् ये गप् पीमास े

सोडणे. 
 दहवताप उदे्रकग्रस् त भागात तसचे दहवतापासाठी अततसींवेदनशील तनवडक गावाींमध् ये 

ंक्कनाशकाींची घरोघर र्वारणी. 
 ंक्कशास् त्रीय सवेक्षणाींतगयत पाणीसाठ्याींची तपासणी, डास अ्या आढळून आलेले 

पाणीसाठे ररकाम े करणे व ररकामे करता न येणा-या पाणीसाठ्यामध् ये ्ेममर्ॉस ५० 
्क् के ई.सी. अळी नाशकाचा योग् य त् याप्रमाणात वापर. 

 डेंग् यू उदे्रकग्रस् त गावात ंक् कनाशकाची धुरर्वारणी. 
 शासकीय आरोग् य सींस् थाींना आवश् यक तो औषधाींचा पुरेसा पुरवठा तसचे जिल् ्याींना 

ंक्कनाशके, अळी नाशके व सादहत् यसामग्रीचा पुरवठा. 
 उदे्रकग्रस् त दठकाणी उपाययोिनाींच् या मागयदशयनासाठी जिल् हा य ववभागीय अधधका-याींच् या 

भे्ी. 
 ववववध माध् य माींदवारे िनतसे आरोग् य मशक्षण. 

(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 

औरांगाबाद जजल््यात िुपोवषत बालिाांच्या िाढत्या प्रमािािर आळा घालण्याबाबत 

(२२) *  ३०७६   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल््याच्या ग्रामीण भागात ४ हिार १७७ बालके कुपोवषत असल्याची 
धक्कादायक मादहती शासनान े केलेल्या सव्हेक्षणात माहे िान,े २०१५ मध्ये वा पदहल्या 
आठवयायात वा त्यासमुारास उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औरींगाबाद महापामलकेच्या तालुका दठकाणाच्या नागरी वसाहतीमध्येही कुपोवषत 
बालकाींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याचेही उघडकीस आले आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनान े कुपोवषत बालकाींसींदभायत ववववध योिना आखल्या असल्या 
तरीही कुपोवषत बालकाींचे प्रमाण वाढण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारास तातडीन े आळा घालण्यासाठी शासनान े कोणत्या उपाययोिना 
केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अशींत: खरे आहे. तथावप औरींगाबाद जिल््यात एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योिनअेींतगयत ग्रामीण भागातील माहे िानेवारी, २०१५ च्या मामसक प्रगती 
अहवालानसुार एकूण विन घेतलेली बालके २६८८१६ इतकी असून त्यामध्ये सवयसाधारण 
बालके २४७९१८ (९२.१६), मध्यम कमी विनाची बालके १७०८२ (६.३५) व तीव्र कमी विनाची 
बालके ३८१६ (१.४२) इतकी आहेत. 
(२) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या के्षत्रात ०३ नागरी प्रकल्प येत असून सदर प्रकल्पाींमधील 
कुपोषणाची सदयजस्थती पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

माहे/िषच 
 

प्रिल्प 
 

एिुि िजि घेतलेल्या 
बालिाांची सांख्या 

सिचसाधारि 
बालिे 

मध्यम िमी 
िजनाची बालिे 

तीव्र िमी 
िजनाची बालिे 

डडसेंबर, 
२०१४ 

 
 

नागरी-१ 
 

१३९०४ 
 

१०९८१ 
 

९५१ 
 

१४६ 
 

िानेवारी, 
२०१५ 

१५०८८ 
 

१३९९८ 
 

९३८ 
 

१४१ 
 

डडसेंबर, 
२०१४  

नागरी-२ 
 

११४७३ 
 

१०००१ 
 

१२६७ 
 

२०५ 
 

िानेवारी, 
२०१५ 

११७७२ 
 

१०३०५ 
 

१२६० 
 

२०५ 
 

डडसेंबर, 
२०१४ नागरी-३ 

 

११६६७ 
 

१०६४४ 
 

८७१ 
 

१५२ 
 

िानेवारी, 
२०१५ 

११४८६ 
 

१०५४३ 
 

८०३ 
 

१४० 
 

 
वरील तपमशल पाहता कुपोषणाच्या प्रमाणात घ् झाल्याचे ददसून येते. 

(३) कुपोषणाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :- 
     १) िन्मत: एक तासाच्या आत स्तनपान न करणे. 
    २) स्तनपान न देणे ंकीं वा अपूरे देणे 
    ३) कमी वयात लग्न व अशा मातेच्या पो्ी िन्माला येणारे मुल 
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    ४) वारींवार होणारे बाळींतपण 
   ५) पुरक आहार खुप उमशरा सुरु करणे 
    ६) आहारववषयक व मलुाींच्या पोषणाववषयी गैरसमिूती अींधश्रध्दा व अपूरी मादहती  
       ७) कु्ूींबातील अपूरा व कमी प्रतीचा आहार 
    ८) सींसगयिन्य आिार उदा. अततसार, गोवर श्वसनसींस्थचेे आिार 
   ९) गरीबी 
    १०) बेरोिगारी 
    ११) असाक्षरता 
    १२) समािाचा सहयोग नसण े
    १३) गभयधारणा झाल्यानींतर त्वरीत आरोग्य कें द्राशी सींपकय  न साधणे. 
    १४) मातेच्या प्रसतुीपूवय व प्रसुतीपश्चात दहमोग्लोत्रबनचे प्रमाण कमी असणे. 
(४) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुरक पोषण आहार, आरोग्य व पोषण मशक्षण, पूवय 
प्राथममक मशक्षण, लसीकरण, सींदभयसेवा व आरोग्य तपासणी या सवेा पुरववण्यात येतात. तसेच 
ग्राम बाल ववकास कें द्र सुरु करण्यात येत.े त्याअींतगयत मलुाींच्या आहाराचे तनयोिन करण्यात 
येते. त्याींची आरोग्य तपासणी करण्यात येत.े 
     कुपोषणाला आळा घालण्याकररता राज्यात रािमाता जििा  कुपोषण ममशनची स्थापना 
करण्यात आलेली असून यादवारे कुपोषणाला आळा घालण्यासींबींधी आवश्यक उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत. तसेच VCDC / CTC दवारे कुपोवषत बालकाींना आवश्यक सुववधा व 
उपचार पुरववण्यात ये न कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत काययवाही करण्यात येत आहे. 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगयत तनयममत आहाराव्यततररक्त पोष्ीक धचक्की, 
तसेच ववववध प्रकारची आरोग्यदायी औषध ेइ. चा पुरवठा अींगणवाडीतील लाभाथींना तनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार केला िातो. आददवासी के्षत्रातील नवसींिीवन के्षत्राींतगयत येणायाया प्रकल्पातील 
लाभाथयाांना अततररक्त पोषणमुल्य असणारा आहार पुरववण्यात येतो. अींगणवाडीतील बालकाींना 
आरोग्य सेवा पुरववण्याकररता आरोग्य  ववभागाशी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौज ेमहागाि तालुिा (जज.यितमाळ) येथील जजल्हा पररषद उच्च प्राथशमि 
 शाळेतील शशक्षि आणि मुख्याध्यापि याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२३) *  ३९०२   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे महागाव तालुक्यात (जि.यवतमाळ) येथील जिल्हा पररषद उच्च प्राथममक शाळेतील 
मशक्षक आणण मुख्याध्यापक याींची पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अधधकायायाींचीही पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्य त चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहेत व त्यानसुार ववदयाथयायच े शैक्षणणक नुकसान 
हो  नये म्हणून कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३), (४) व (५) होय, उच् चशे्रणी मुख् याध् यापकाींची ६६ पदे मींिूर 
असून २२ पदे काययरत आहेत व ४४ पदे ररक् त आहेत. पदवीधर सहा्यक मशक्षकाींची ५५ पदे 
मींिूर असनू ४३ पदे काययरत आहेत तर १२ पदे ररक् त आहेत. मा.उच् च न् यायालय, नागपूर 
खींडपीठ येथ ेदाखल करण् यात आलेल् या याधचका क्र.२२०४य२०१४ व रर् याधचका क्र.४३२३य२०१४ 
मध् ये मा.न् यायालयान े स् थधगती ददलेली असल् यान े पदवीधर सहा.मशक्षक व उच् चशे्रणी 
मुख् याध् यापकाींची ररक् त पदे समायोिनान ेभरता येत नाहीत.  
    ग् मशक्षण अधधकारी, अधीक्षक, ववस् तार अधधकारी व कें द्रप्रमुखाींच् या एकूण १९ मींिूर 
पदाींपैकी एकूण ८ पदे ररक् त असनू, सदर पदे भरण् याची काययवाही करण् यात येत आहे. 

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

मुांबई येथील डोंगरी बालसुधारगहृाच्या इमारतीची झालेली दरुिस्था 

(२४) *  ३३०६   श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबई येथील डोंगरी बालसुधारगहृाची इमारतीची दरुवस्था झाल्याने कधीही कोसळण्याचा 
धोका तनमायण झाला असल्यामळेु तथेे राहणा-या मुलाींच्या िीवाला धोका तनमायण झाला 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच इमारतीच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले असनू सदरहू बालसुधारगहृातील 
मुलामुलीींना अन्यत्र हलववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू इमारतीची पुनयबाींधणी त्वरीत करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, तथावप, दद धचल् रने् स एड सोसाय्ी सींचमलत तनररक्षण 
यबालगहृ, (मुलाींचेयमलुीींचे) उमरखाडी या सींस् थेत िेलसय बींगलो (अधधक्षक बींगला) नावाची 
इमारत आहे. सदर इमारतीमध् ये २००५ पासून मनुष यवस् ती नसुन प्रवेमशत सुध् दा रहात नाहीत. 
सदर इमारत पाडण् यासाठी सींस् थने ेसावयितनक बाींधकाम ववभागास प्रस् ताव पाठववला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) धचल् रने् स एड सोसाय्ी सींचमलत सदर इमारत (िेलसय बींगलो) पाडून तेथ े नवीन 
इमारत बाींधण् याकररता सन २०१५-१६ या आधथयक वषायत रु.२.३८ को्ी एवढी तरतूद प्रस् ताववत 
करण् यात आली आहे. 

----------------- 
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शासनाने सवलत देऊनही एस.टी. महामांडळािडून शसिलसेल रुग्िाांना  
प्रिासासाठी सवलत मिळत नसल्याबाबत 

(२५) *  ३८३९   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र शासनाने सन २०१४-२०१५ या वषायसाठी मसकलसले रुग्बांच्या उपचाराकररता 
प्रवाशाींसाठी १५ को्ी ११ लाख रुपयाींची तरतूद केली असताना एस्ी महामींडळ 
मसकलसेलग्रस्ताींना प्रवास भाड ेआकारत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसचे शासनान े आधथयक तरतूद केल्यान े मसकलसले रुग्णाींना मोर्त प्रवास करणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) राज् यातील मसकलसेल आिाराच् या रुग् णाला त् याच् या एका मदततनसासह मोर्त एस.्ी. 
प्रवास सवलत योिनेची अींमलबिावणी दद. १० माचय, २०१५ च् या शासन तनणययान् वये सुरु 
करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पुण् यातील सुमारे १०९ आश्रमशाळाांमध् ये विदयार्थ याांच ेशोषि होत असल् याबाबत 
  

(२६) *  ३६००   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुण् यातील सुमारे १०९ आश्रम शाळाींमध् ये ववदयाथ याांचे शोषण होत असल् याची कबुली 
मदहला व बालववकास ववभागाच् या आयुक् ताींनी माहे डडसेंबर, २०१४ च्या ततस-या आठवयायात 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभायत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, कोणकोणत् या आश्रमशाळबांमध्ये असे प्रकार झाल् याचे उघडकीस आले आहे, व 
यावर सींबींधधताववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) व (३) आळींदी येथील वारकरी वसततगहृातील मलुाींच् या शोषणाबाबत वतयमानपत्रात आलेल् या 
बातमीच् या अनुषींगाने ववभागीय उपायुक् त, मदहला व बाल ववकास, पुणे याींच् या मागयदशयनाखाली 
आळींदी, पुणे येथील १०९ वारकरी वसततगहृाींची तपासणी करण् यात आली आहे. सदर 
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वसततगहृाींमध् ये वास् तव् यास असणा-या मलुाींना त् याींच् या पालकाींनी धाममयक व सींस्कारक्षम 
मशक्षण ममळावे यासाठी स् वेच् छेने व स् वखचायने दाखल केलेले आहे. या वसततगहृाींना या 
ववभागाकडून कोणतेही आधथयक  सहा्य ददले िात नाही. 

तसेच सदर तपासणीत ४२ सींस् था नोंदणीकृत नसल् याचे तसेच काही सींस् थाींमध् ये 
स् वच् छता ववषयक सुववधा अप-ुया असल् याचे आढळून आले आहे. 

यानुषींगान े बाल हक् क सींरक्षण आयोगान े सवय सींबींधधत सींस् थाींची सुनावणी घे न 
शासनास मशर्ारशी सादर केलेल् या आहेत. 

सदर मशर्ारशीींच् या अनुषींगाने उधचत काययवाही करणेस् तव आयुक् त, मदहला व बाल 
ववकास, पुणे याींना तनदेश देण् यात आले आहेत. 

----------------- 
िाडा (जज.ठािे) तालुक्यातील ऐनशेतरोड त ेतरेपाडा अिधचतपाडा ्या  

रस्त्याचे िाम अपूिाचिस्थतेच असल्याबाबत 

(२७) *  ३१७६   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.ठाणे) तालुक्यातील ऐनशेतरोड ते तरेपाडा अवधचतपाडा हा रस्ता एकाजत्मक 
आददवासी प्रकल्प िव्हार याींच्या मार्य त मींिूर असून या रस्त्यासाठी तब्बल १२ लाखाींचा तनधी 
मींिूर झाला असनू मात्र प्रत्यक्षात या रस्त्यावरील काम अपूणायवस्थेतच ठेवून बाींधकाम 
ववभागाच्या अधधकायायाींनी सींगणमत करून तनधी खचय करून उवयररत तनधी हडप केल्याचे माहे 
७ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करून सींबींधधतावर गुन्हे दाखल करा अन्यथा 
आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सामाजिक सींघ्नचेे अध्यक्ष शरद पा्ील याींनी केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषीींवर शासनान ेकाय कारवाई केली आहे वा करणार आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास त्याची सवयसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल् प, िव् हार याींच् यामार्य त पत्र 
क्र.तनयोय २०१०/११/प्र.क्र.यका ४ (२) २६४६ ददनाींक २४/३/२०११ अन् वये रु. १२.०० लक्ष एव्या 
रक् कमेस प्रशासकीय मान् यता प्राप् त झालेली आहे. 
     प्रत् यक्षात कामाच ेमुल् याींकन रु. ९,५५,४३२/- एव्या रक् कमेच ेझालेले आहे. 
     मात्र तनधीचा गैरव् यवहार केल् याचे खरे नाही. 
(२) मशवक्राींती सींघ्नेचे अध् यक्ष श्री.शरद पा्ील याींनी यासींदभायतील आमरण उपोषण मागे 
घेतले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
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(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िल्याि (जज.ठािे) तालिुा पांचायत सशमती िायाचलयाच ेनूतनीिरि िरण्याबाबत 

 (२८) *  २७३०   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९५८ मध्ये लोड बेअररींग पध्दतीने बाींधलेल्या कल्याण (जि.ठाणे) तालुका पींचायत 
सममतीच्या इमारतीच े १९६६ मध्ये ववस्तारीकरण करण्यात आले असून वास्तशुास्त्र 
तनयमानुसार या इमारतीचे आयुषय सींपले असून ५० वषायपेक्षा अधधक कालावधी झाल्यान ेया 
कायायलयाच े आयुमायनही सींपले असल्याची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीत करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अडीच ते तीन लाख नागरीकाींच े ववकास कें द्र, जिल्हा पररषद आणण 
ग्रामपींचायत याींच्यामधील दवुा असलेल्या कल्याण पींचायत सममती कायायलयाची दैनावस्था 
झालेली असून ८५ ते ९० कमयचायायाींना या िागेत कोंडवायायाप्रमाण ेकाम करावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कल्याण पींचायत सममती कायायलयाचे नतुनीकरण करण्यासाठी शासनान े
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सन १९५८ मध्ये बाींधण्यात आलेल्या कल्याण पींचायत सममतीच्या 
तळ मिल्यावरील इमारत बाींधकामाच ेवषय ववचारात घेवून, त्याच ेआयुमायन पूणय झाल्याची नोंद 
स्थावर मालमत्ता नोंदवहीत घेण्यात आलेली आहे. 
      तथावप, सदर इमारत बाींधकामालगत सन १९६६ ववस्तारीकरण करण्यात आले असून, 
अजस्तत्वातील इमारतीचे आयुमायन वाढववण्याच्या दृष्ीन,े सन १९८२ मध्ये आर.सी.सी. स्लॅब व 
बीम ्ाकून इमारतीचे मिबूतीकरण व पदहल्या मिल्याचे ववस्तारीकरण करण्यात आले आहे. 
(२) अशी बाब नाही. 
(३) त्यादठकाणी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बाींधकाम हाती घेण्याकरीता, महानगरपामलकेकडून 
िादा च्ई के्षत्र मींिूर करुन घेण्याची काययवाही सुरु आहे. सदर काययवाही पूणय झाल्यानींतर त्या 
दठकाणी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बाींधकामाबाबत तनयमानसुार उधचत काययवाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभिी जजल््यातील जलयुक्त शशिार अशभयानाबाबत 

 (२९) *  २७९७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शाश्वत शेतीसाठी पाणी व ी्ंचाईमुक्त महाराषट्र २०१९ अींतगयत ी्ंचाई पररजस्थतीवर 
कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीन े परभणी जिल््यात सन २०१५ 
दरम्यान िलयुक्त मशवार अमभयान राबववण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अमभयानातून तालुका तनहाय कोण कोणती कामे मींिुर करण्यात आली 
आहेत, 
(३) असल्यास, सदर तालुकातनहाय कामे पूणय करण्यासाठी तनधी उपलब्ध करण्यासाठी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या अमभयानाींतगयत पाणलो् ववकासाची कामे, साखळी मसमें् बाींध, िुन् या िलसींरचनाच े
पुनजियवन करणे, अजस्तत् वातील िलसींरचनाची दरुूस् ती करणे, ववववध तलाव नुतनीकरण व 
क्षमता पुनस् थापीत करणे, ववववध िलसींरचनामधुन गाळ काढणे, ववहीर बोअरवेल पुनभयरण, 
पाण् याचा काययक्षम वापर, वपण् याच् या पाण् याचे स् त्रोत बळक्ीकरण करणे इ.कामे समाववष ठ 
असुन गावतनहाय आराखड ेअींततम करणे व मींिुरीची काययवाही सुरू आहे. 
(३) सन २०१४-१५ या आधथयक वषायत परभणी जिल् ्यास महात् मा रु्ले िल व भुमीसींधारण 
अमभयान अींतगयत रुपये २८०.११ लक्ष, साखळी मसमें् बींधारे रु.१४१६ लक्ष एकाजत्मक पाणलो् 
व् यवस् थापन काययक्रमा अींतगयत रु.५९८ लक्ष RIDF -मेगा पाणलो् ववकास काययक्रम रु.४०२ 
लक्ष व कोरडहू शेती अमभयान ४४.७० लक्ष असा एकुण रु.२६६८.८१ लक्ष तनधी उपलब् ध करून 
देण् यात आला आहे. 
     सन २०१५-१६ कररता रु.२५४६ लक्ष जिल् हा तनयोिन ववकास सममती मार्य त उपलब् ध 
करुन देण् याचे तनयोजित आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल््यातील बालगहृासाठी पुरेसा ि विहहत िेळेत ननधी शमळण्याबाबत 

(३०) *  ४३७९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यातील बालगहृासाठी लागणारा तनधी तु्पुींिा असून तो वेळेवर ममळत 
नसल्यान े बालसुधारगहृातील मुलाींचे हाल होत असून त्याींना वळेेवर िेवण तसेच आिारी 
पडल्यास वळेेवर औषध उपचार ममळत नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालसधुारगहृासाठी पुरेसा व ववदहत वेळेत तनधी ममळण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, बालगहृासाठी तनधी देण्यास व दलुयक्ष करणायाया सींबींधधताींवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, 
(२) सन २०१४-१५ या आधथयक वषायसाठी राज् यातील बालगहृाच् या पररपोषण अनुदानासाठी रु.३५ 
को्ी एवढी तरतूद करण् यात आली आहे. ववत्त ववभागाच् या आदेशानुसार त् यापैकी ७५ ्क् के 
रक् कम रु. २६.२५ को्ी तनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. त् याचप्रमाण े तनयोिन व ववत्त 
ववभागास रु.६९ को्ीचा पुरवणी मागणी प्रस् ताव सादर करण् यात आला होता, तथावप, सदर 
प्रस् तावावर ववत्त ववभागान े जितक् या बालकाींची आधारकाडय आहेत. त् याप्रमाणात ववभागान े
अनुदान घ् याव े व उवयररत अधधक शहातनशा करुन प्रस् ताव दयावा, असे नमूद केले असून 
त् याअनुषींगान ेमादहती मागववण् यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
फलगाांि (ता.नाांदगाांि खडशे्िर, जज.अमरािती) ग्रामपांचायतीमध्ये स्मशानभूमीच्या  

रस्त्यासाठी मांजूर िरण्यात आलेल्या ननधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 (३१) *  ४४३७   श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्लगाींव (ता. नाींदगाींव खडशे्वर, जि. अमरावती) ग्रामपींचायतीमध्ये सन २०१२-१३ मध्ये 
िनसुववधेअींतगयत गावात स्मशानभूमीकररता रस्त्यासाठी मींिूर करण्यात आलेला ५ लाखाचा 
तनधी पींचायत सममतीअींतगयत थे् ग्रामपींचायत खात्यात िमा करण्यात आलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सरपींच याींनी या प्रकरणाची चौकशी करणायाया अधधकायायाींना कोणतीच मादहती 
नसल्याच ेनमूद केले असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्यान ेयाप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) तत् कालीन ग्रामसेवकाने ववदयमान कीं त्रा्ी ग्रामसेवकाला िनसुववधा योिनेचा प्रभार न 
ददल् यामुळे ग्रामसेवक व सरपींच याींनी चौकशी दरम् यान या प्रकरणासींबींधी मादहती नसल् याच े
सींयुक् त सहीतनशी लेखी बयान सादर केलेले आहे. 
(३), (४) व (५) गैरव् यवहार झालेला नाही. तथावप, तत् कालीन ग्रामसेवकान े िनसुववधा 
योिनेचा प्रभार काययरत ग्रामसेवकाकड ेन ददल् यान ेत् याच ेववरुध् द मशस् तभींग ववषयक काययवाही 
प्रस् ताववत करण् यात आलेली आहे. 

----------------- 
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नांदरुबार जजल् हा पररषदेत िगच-१ ि िगच-२ च् या प्रमुख अधधिा-याांची ररक् त पदे भरण् याबाबत 

 (३२) *  ४४७४   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार जिल् हा पररषदेत वगय-१ व वगय-२ च् या प्रमुख अधधका-याींची ८० हून अधधक पदे 
ररक् त असल् यामुळे आददवासी ववभागातील अनेक ववकास काम े रखडली असल् याचे माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादरम् यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आददवासीींची रखडलेली ववकास काम ेतातडीने पूणय होण् यासाठी वगय-१ व वगय-२ 
ची ररक्त पदे त् वरीत भरण् याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) या ववभागाच् या अधीनस् त महाराष ट्र ववकास सेवेतील वगय-१ व वगय-२ मधील एकूण १९ 
मींिूर पदाींपकैी ३ पदे ररक् त आहेत. सदर पदे भरण् याची काययवाही चालू असून लवकरच सदर 
पदे भरण् यात येतील. 
    जिल् हा पररषदेकडील ववववध योिना राबववण् यासाठी महाराष ट्र जिल् हा पररषद व पींचायत 
सममती अधधतनयम, १९६१ च् या कलम २३९ नुसार महाराष ट्र ववकास सेवा वगळून इतर वगय-१ 
व वगय-२ ची पदे सींबींधधत प्रशासकीय ववभागाींमार्य त तनमायण करण् यात आली असून ती सींबींधधत 
प्रशासकीय ववभागाकडून भरली िातात. इतर प्रशासकीय ववभागाींची ७५ पदे ररक् त आहेत. 
जिल् हा पररषदेतील अधधका-याींची सवय ररक् त पदे तात् काळ भरण् याबाबत सींबींधधत प्रशासकीय 
ववभागाींना वेळोवेळी सचूना तनगयममत करण् यात आल् या आहेत. दद. १२.३.२०१५ रोिी पुन् हा 
सूचना देण् यात आलेल् या आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग् य योजना अधधि लोिाशभमखु िरण् याबाबत 

  

(३३) *  ४८०५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग् य योिना अधधक लोकामभमखु होण् यासाठी या योिनेची 
व्यापकता वाढववण् याची तसेच अन् य काही सुचनाींवर शासनान े ववचार करण् याची 
लोकप्रतततनधीींनी मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपूर ववभागातील अनेिा हा य् इजन्स्््यु्सह काही खािगी रुग् णालयाींची दोन 
वषायपासून ८ को्ी रुपयाींची देयके शासनान े न ददल् यामळेु सदर खािगी रुग् णालयाींनी उक् त 
योिनेच् या शस् त्रंक्रया करण् यास नकार ददल् याची बाब ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, प्रश् न भाग (२) मधील थकीत देयकाींबाबत नागपूरच् या आरोग् य उपसींचालक 
कायायलयान ेआरोग् य सेवा सींचालनालयास वळेोवेळी स् मरणपत्र ेपाठववलेली आहेत, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) अनेिा हा य् इन् स् ्ी्यु्सह नागपूर पररमींडळातील रुग् णालयाींची रािीव गाींधी िीवनदायी 
आरोग् य योिनेंतगयत केलेल् या उपचाराींची थकबाकी प्रलींत्रबत नसुन िुन् या िीवनदायी आरोग् य 
योिनेंतगयत समाववष ् रुग् णालयाींची माचय, २०१४ अखेर रु. १२.१३ को्ी एवढी थकबाकी 
प्रलींत्रबत होती. त् यापैकी रे्रुवुवारी, २०१५ अखेर रु. ५.१९ को्ी एवढी रक् कम मींिुर करण् यात 
आली असनू आि ददनाींकास रु. ६.९४ को्ी एवढया रक् कमेची देयके प्रलींत्रबत आहेत. त् यामध् ये 
अनेिा हा य् इन् स् ्ी्यु् या रुग् णालयाच् या रु. २१.३४ लाख एवढया प्रलींत्रबत देयकाींचा समावेश 
आहे. 
       िुनी िीवनदायी आरोग् य योिना बींद झाली असून रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग् य 
योिनेंतगयत नागपुर पररमींडळातील रुग् णालयाींनी पैस े अदा न केल् यामुळे उपचारास नकार 
ददल् याची तक्रार प्राप् त नाही. 
(३) होय. 
(४) िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगयत सन २०१४-१५ या आधथयक वषायत उपलब् ध तरतुद ववचारात 
घे न सींबींधधत रुग् णालयाींची देयके अदा करण् यासाठी तनधी उपलब् ध करुन देण् यात येत आहे. 
तसेच उवयररत प्रलींत्रबत देयके अदा करण् यासाठी तनधी उपलब् ध होण् यासींबींधान ेववत्त ववभागाकड े
पाठपुरावा करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शसांधुदगुच जजल् ्यातील िेंगुलकाम िामळेिीर बाजार ते होडिाडा चव् हाटा रस् त् याचे िाम िरण् याबाबत 
  

(३४) *  ४९८१   श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मसींधुदगुय जिल् ्यातील वेंगुले कामळेवीर बािार ते होडवाडा चव् हा्ा रस् त् याचे काम 
करण् याबाबत अनकेवेळा तनवेदने देवूनही सदर रस् त् याच ेकाम अदयाप करण् यात आले नाही हे 
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामार्य त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर रस् त् याच े काम तातडीन े
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) प्रश् नाींंकत रस् त् याबाबत जिल् हा पररषद मसींधुद ुगयकड ेकोणतेही तनवेदन 
प्राप् त नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील िामगार विमा रुग्िालयाांची दरुिस्था दरू िरण्याबाबत 

(३५) *  ५०१०   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

((१) राज् यात एकूण १३ कामगार ववमा योिनेची रुग् णालये असून त् यापैकी अींधेरी येथील एक 
रुग् णालय ३ वषायपूव  कें द्र शासनाच् या ताब् यात देण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उवयररत १२ रुग् णालये चालववण् यासाठी राज् य शासनावर त् याचा मोठा आधथयक बोिा 
पडत असून गेली दहा वषायत कें द्र शासनाने सुमारे १५०० को्ी रुपयाींचे अनुदान अदयाप ददलेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रुग्णालये राज्यशासनाने चालवावीत अशी सचूना कें द्र सरकारन ेकेल्यान े
सदर रुग्णालयाींची दरुावस्था झाल्याच े माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज्यात मुींबई, नामशक, नागपूर, औरींगाबाद, पुणे इ. मोठया औदयोधगक के्षत्रातील 
इएसआयसी रुग्णालयाींच े सुपर स्पेशामल्ी रुग्णालयामध्ये रुपाींतर करण्याची मागणी 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १२ िानवेारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेकेलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर राज् य कामगार ववमा रुग् णालये आधथयक क्षमतेने कमी पडत असल् यान े
त् याचा पररणाम कामगार रुग् णाींवर होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, कें द्र शासनाकडून त् वरीत अनुदान ममळण् याबाबत राज् य शासनान ेकोणत ेप्रयत् न 
केले वा करण् यात येत आहे ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
      राज् य कामगार ववमा योिना कें द्र शासनाकड ेहस् ताींतरीत करण् याबाबतचा प्रश् न प्रलींत्रबत 
रादहल् यामुळे गेल् या ८ वषायत कें द्र शासनाकडून अनुजे्ञय असलेली ८९० को्ी रक् कम राज् य 
शासनाच् या अथयसींकल् पामध् ये तरतदूी अभावी खचय न हो  शकल् यान ेप्राप् त हो  शकली नाही. 
(३) होय, 
    मा. कें द्र राज् य मींत्री (श्रम व रोिगार) याींनी डडसेंबर, २०१४ मध् ये मुींबई भे्ीच् या वेळेस 
पत्रकार पररषदेत राज् य कामगार ववमा योिना राज् य शासनान ेचालवावी असे िादहर केले आहे. 
तथावप, याबाबत कें द्र शासनाकडून अधधकृत पत्र व् यवहार प्राप् त नाही 
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(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) अींशतः खरे आहे. 
      सुपर स् पशेामल्ी उपचारासाठी राज् य कामगार ववमा महामींडळामार्य त राज् यात एकूण 
१५० खािगी रुग् णालयाींशी सामींिस् य करार (्ाय-अप) करण् यात आले असून ववमा रुग् णाींना 
सदर सेवा तत् परतेने पुरववल् या िात आहेत. 
       राज् य शासनाकडून राकावव योिनेकररता पुरेशी आधथयक तरतूद होत नसल् याने राज् य 
कामगार ववमा योिना रुग् णालयाींमार्य त पुरववण् यात येणा-या सेवा हया उपलब् ध अनुदानाच्या 
प्रमाणात देण् यात येत आहेत. सन २०१५-१६ च् या अथयसींकजल्पय अींदािपत्रकामध् ये अधधकच्या 
तनधीची मागणी केली आहे. 
(६) राज् य कामगार ववमा महामींडळाकडून एकूण ७५० को्ी अनुदान प्राप् त करुन देण् याबाबत 
शासनास प्रस् ताव प्राप् त झाला असून सदर प्रस् ताव कें द्र शासनाच् या श्रम मींत्रालयास पाठववण् यात 
येत आहे. 

----------------- 
शसांधुदगुच जजल् हा पररषदेमाफच त घेण्यात आलेल्या जजल् हा पररषद 

िृवष अधधिारी पदाच्या लेखी पररके्षबाबत 

(३६) *  ५४२८   श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुय जिल् हा पररषदेमार्य त जिल् हा पररषद कृवष अधधकारी (ग्-क) पदाची लेखी पररक्षा 
ददनाींक २ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी वा त् यासमुारास घेण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या पररके्षची उत् तरतामलका वेबसाई्वर िाहीर न करता व हरकती न मागववता 
अनधधकृतपणे या पररके्षचा तनकाल ददनाींक ५ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी वा त् यासुमारास िाहीर 
करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) या सवय प्रंक्रयेमध् ये काही प्रश् नाींची उत् तर चकुीची असून तनवड प्रंक्रयाही चुकीच् या पद्धतीने 
करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, प्रश् न भाग १ ते ३ बाबत शासनान ेचौकशी केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) व (३) नाही. 
     ददनाींक ०२/११/२०१४ रोिी लेखी पररक्षा पार पडल्यानींतर त्याच ददवशी दपुारी 
उत्तरतामलका सींकेतस्थळावर प्रमसध्द करुन २४ तासाींच्या कालावधीत उमेदवाराींनी हरकती लेखी 
स्वरुपात देण्याबाबतच्या सुचना पररक्षाकें द्रावर नो्ीस बोडायवर लावण्यात आल्या. तसेच लेखी 
पररके्षच्या वगायत यासींदभायतील सचूना वाचून दाखववणेत आल्या आहेत. व त्यानसुार ववहीत 
कालावधीत लेखी आके्षप प्राप्त न झाल्यान े ददनाींक ०४/११/२०१४ रोिी तनकाल िाहीर करुन 
तनवड-सममतीने तनयमानुसार पात्र उमेदवाराींची तनवड केलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अँटी रेबीज शसरम ही लस शासिीय रुग्िालय ि खाजगी दिुानाांमध्ये उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(३७) *  ५६२९   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपसाळलेला कुत्रा ंकीं वा वन्यप्राणी चावल्यास रुग्णावर उपचार करणारी एआरएस (अँ्ी 
रेबीि मसरम) या लसीचा राज्यात तु्वडा तनमायण झाला आहे तर दसुरीकड े ही लस बींद 
होण्याची शक्यता तनमायण झाली असल्याच ेददनाींक १० िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही लस शासकीय रुग्णालयात तसेच खािगी दकुानाींमध्ये सहि उपलब्ध 
होण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
        सावयितनक आरोग् य ववभागाच् या तसेच वैदयकीय मशक्षण व औषधी द्रव् ये ववभागाच् या 
अखत् याररत असलेल् या रुग् णालयाींमध् ये एआरएस (अॅन् ्ी रेबीि मसरम) या औषधाचा पुरेसा 
साठा उपलब् ध आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

शभिांडी ग्रामीि भागात अजग्नशमन िें द्र स्थापन िरण्याबाबत 

(३८) *  ५७४७   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मागील दोन वषायत मभवींडी ग्रामीण भागात लागलेल् या आगी आणण दघुय् नाींमध् ये २० 
कामगाराींच ेमतृ् य ूझाले आहेत तसेच आिपयांत २१४ लहान - मोठ्या आगीच् या घ्ना घडल् या 
असल् याच ेददनाींक ३० डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त् यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मभवींडीच् या ग्रामीण भागात स् वतींत्र अजग्नशमन दल नसल् यामुळे तेथे पामलकेची 
अजग्नशमन वाहने पाठवावी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पामलकेकड े पुरेशी वाहन े नसल् यान े ठाण,े कल् याण येथून सुध् दा गायाया आणण 
िवान मागवाव ेलागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मभींवडीच् या ग्रामीण भागात स् वतींत्र अजग्नशमन कें द्र स् थापन करण् यासींदभायत 
शासनाने काय काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मभवींडी ग्रामीण भागात मागील दोन वषायत लहान मोठया १५५ 
आगीच्या घ्ना घडल्या असून, त्यामध्ये ८ व्यजक्त मतृ व ११ व्यजक्त िखमी झाल्याची नोंद 
मभवींडी-तनिामपूर महानगरपामलकेकड ेआहे. 
(२) व (३) होय. 
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(४) राज्याच्या अजग्नशमन सेवा सक्षमीकरणासाठी व बळक्ीकरणासाठी महाराषट्र अजग्नसुरक्षा 
अमभयान राबववण्यात येत आहे. राज्यात राज्यस्तरीय अजग्नशमन सेवा नसल्यामुळे ही सेवा 
नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्था व ववशेष तनयोिन प्राधधकरणे याींच्यामार्य त पुरववण्यात येते. 
सदय:जस्थतीत राज्यातील १३८ तालुका मुख्यालयाच्या दठकाणी नगरपामलकायनगरपींचायती 
स्थापन करण्याची काययवाही सुरु आहे. याबाबत काययवाही पुणय झाल्यानींतर सध्याची योिना या 
तालुक्याींना लागु करण्याचा ववचार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य शासनाने राज्यातील वििास िामाांसाठी ८०० िोटी रुपयाांच े

िजच रोखे िाढण्याचा ननिचय घेतल्याबाबत 

(३९) *  ५८५६   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्य शासनाने राज्यातील ववकास कामाींसाठी ८०० को्ी रुपयाींचे किय रोख े काढण्याचा 
तनणयय ददनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कियरोख्याच ेस्वरुप काय आहे व या किय रोख्याची बािारातील पत काय 
आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू किय रोखे उभारण्याची कारणे काय आहेत व यामुळे राज्याच्या 
ततिोरीवर दर वषायला ंकती रुपयाींचा बोिा पडणार आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) सदरचे कियरोखे राज् यातील ववववध ववकास कामाींसाठी घेण् यात आले असून हे किय १० 
वषायसाठी उभारले आहे.  ररझव् हय बँकेमार्य त घेण् यात येणा-या मललावामधून सदरचे कियरोख े
उभारण् यात आले असून या मललावामध् ये बकँा, ववत्तीय सींस् था सहभागी होतात. 
(३) सन २०१४-१५ च् या अथयसींकल् पामध् ये रु. २५०८३.३० को्ी इतके खुल् या बािारातून किय 
उभारणे प्रस् ताववत असून या ववत्तीय मयायदेतच सदर किय उभारण् यात आले आहे. सदरहू 
किायचा तनधी राज् याच् या एकत्रत्रत तनधीमध् ये िमा होत असून आवश् यकतेनुसार याचा ववतनयोग 
राज् यातील ववववध ववकासकामाींसाठी करण् यात येणार आहे. या रु.८०० को्ी किायचा व् याि दर        
८.०५ %  असून यानुषींगाने वावषयक रु.६४.४० को्ीचा बोिा पडणार आहे. 

----------------- 
मौज ेलाडघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील रस्त्याचे िामाबाबात 

(४०) *  ५८८६   श्री.विजय सािांत :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौि ेलाडघर (खालचा मोहल्ला-भींडारवाडा) (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामपींचायत 
काययके्षत्रातील लाडघर मराठी शाळा नींबर १ त े चींडीका देवी मींददर येथ े खालचा मोहल्ला 
(भींडारवाडा) मधून समुद्र ंकनारी िाणायाया रस्त्याचे मिबतुीकरण, खडीकरण, डाींबरीकरण 
करुन रस्त्याच्या बािूस ग्ार काढून रस्त्या अींतगयत रनेिे लाईन ्ाकण ेप्रस्ताववत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वरील प्रकरणी मागील ३ वषायपासून सातत्यान े मा.सावयितनक बाींधकाम मींत्री, 
मा.ग्रामववकास, मींत्री, मा.पालकमींत्री रत्नाधगरी जिल्हा, काययकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद 
बाींधकाम ववभाग, रत्नाधगरी जिल्हा पररषद, उप अमभयींता, सावयितनक बाींधकाम उप ववभाग, 
सींगमेश्वर आदीकड ेलेखी तनवेदनादवारे स्थातनक ग्रामस्थाींनी मागणी केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता तनणयय घेतला आहे, 
(४) अदयापी तनणयय घेतला नसल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) सदरहू रस्त्याचे काम पूणय होण्यासाठी शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) जिल् हा पररषदकड ेतनवेदन प्राप् त झाल् याच ेआढळून येत नाही. 
(३), (४), (५) व (६) प्रश् नाींंकत खालचा मोहल् ला (भींडारवाडा) मधून समुद्र ंकनारी िाणारा 
असा रस् ता अजस्तत् वात नाही. नवीन रस् ता तयार करण् यासाठी या ववभागाकड े लेखामशषय व 
तनधी उपलब् ध नाही. 

----------------- 
राज् यात िैदयिीय उपचार ि शस्त्राकक्रया याांच ेदरननयांत्रि पारदशचिपिे ठरविण्याबाबत 

 (४१) *  ५९३२   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात ददवसेंददवस महागयाया होत िाणा-या वैदयकीय सेववेर आता एकच दरतनयींत्रण 
पारदशयकपणे ठरववण् याबाबत शासन ववचाराधीन असल् याचे माहे रे्रुवुवारी, २०१५ मध्ये वा 
दरम् यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, कें द्रीय दरतनयींत्रण सममतीचे सदस् य आणण छो्े रुग् णालय चालववण् याचा अनभुव 
असलेल् या डॉ.गदे्र याींनी दरतनयींत्रणाची एक पध् दत ववकमसत केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ववमा कीं पन् या आणण रुग् णालये याींनी उपचार आणण शस् त्रंक्रयाींचे दर कस े
ठरवावेत, याबाबत पुणे येथ े नव् या पेठेतील पत्रकार भवनमध् ये िनआरोग् य अमभयान चचाय 
आयोजित केली होती, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपचाराींचे दरतनयींत्रण पारदश  ठेवण् याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
क् लीतनक एस् ्ॅब् लीशमें् अॅक् ् लागू करण् यासींदभायत काययवाही चाल ूआहे. 
(२) उपरोक् त कायदा लागू करण् यासींदभायत स् थापन केलेल् या कें दद्रय दर तनयींत्रण सममतीच े
सदस् य डॉ. गदे्र याींचेकडून दरतनयींत्रणाची पध् दत ववकमसत करण् याची प्रंक्रया सुरु आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) दर तनयींत्रणाची पध् दत ववकमसत करण् याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जरांडी (ता.सोयगाांि, जज.औरांगाबाद) येथील ३० िषाचपूिीच्या शाळेची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(४२) *  ५९५८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरींडी (ता.सोयगाींव, जि.औरींगाबाद) येथील जिल्हा पररषद कें द्रीय प्राथममक शाळेची इमारत 
३५ वषायपूव ची असून पावसामुळे सदरहू शाळेचा पाया ढासळल् याने ववदयाथ याांचे िीवन धोक् यात 
आले असुन सींबींधधत जिल्हा पररषदेच् या बाींधकाम ववभागान े आवश् यक ती काययवाही केली 
नसल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती काययवाही केली व करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 

मौि ेिरींडी पररसरात डडसेंबर, २०१४ मध् ये झालेल् या अवकाळी पावसामुळे प्राथममक 
शाळेच् या इमारतीपैकी एका शाळा खोलीच् या मागील मभींतीचा पाया अींशतः ढासळला होता. 

तथावप, ववदयाथ याांसाठी पुरेशा वगयखोल् या उपलब् ध असल् यामळेु सदर खोलीचा वापर 
शालेय तनरुपयोगी सादहत् य ठेवण् यासाठी केला िात असल् यान े ववदयाथ याांच े िीवन धोक् यात 
आलेले नव् हत.े 
(२) ग् मशक्षणधधकारी, पींचायत सममती, सोयगाव याींनी आवश् यक पाहणी करुन ढासळलेल् या 
भागाची तातडीने दरुुस् ती करुन घेतली आहे व सदर इमारत तत् काळ सुजस्थतीत आणण् यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रोजगार हमी योजना अांतगचतच्या जिाहरधडि शसांचन विहीर िायचक्रमाबाबत 

(४३) *  ४०३९   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तनयोिन ववभाग महाराषट्र शासन तनणयय क्रमाींक ववहीर २०१४/प्र.क्र.६/रोहयो-५ ददनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१४ अन्वये रोिगार हमी योिना अींतगयतच्या िवाहरयधडक मसींचन ववहीर काययक्रमा 
अींतगयत अनुसूधचत िातीयअनुसूधचत िमाती आणण लहान व मसमाींत शेतकरी प्रवगायतील 
लाभाथयाांच्या प्रगती पथावरील ववहीर महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण योिना महाराषट्र 
योिनेंतगयत वगय करण्यासाठी ददनाींक ३१ माचय, २०१५ ही क्ऑर् तारीख ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण योिना महाराषट्र योिना अींतगयत वगय करुन 
प्रशासकीय मान्यता ददलेला ददनाींक अथवा ददनाींक ३१ माचय, २०१५ पैकी िो अगोदरचा ददनाींक 
असेल त्या ददनाींकापययत ववहीरीच्या कामाचे मुल्याींकन करण्यात यावे व देय अनुदान 
िवाहरयधडक मसींचन ववहीर योिनेतून देण्याची काययवाही करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील शासन तनणययानुसार इतर लाभाथयाांच्या ववहीरी पूणय करण्यासाठी देय 
अनुदानात वाढ करण्यात ये न सदर अनुदान रुपये २.५० लक्ष इतक्या मयायदेत करण्यात 
आल्याच ेनमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनुसूधचत िातीयअनुसूधचत िमाती आणण लहान व मसमाींत शेतकरी प्रवगायतील 
लाभाथयाांच्या प्रगती पथावर सुरु असलेल्या ववहीरी पूणय करण्यासाठी सुध्दा देय अनुदान रुपये 
२.५० लक्ष देणार आहात काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) अनुसूधचत िातीयअनुसूधचत िमाती आणण लहान मसमाींत शेतकरी प्रवगायतील लाभाथ यायच् या 
अपूणय ववदहरी महात् मा गाींधी राष ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत वगय करुन पूणय 
करण् याचा तनणयय घेण् यात आला आहे. मग्रारोहयो अींतगयत मसींचन ववदहरीसाठी रु.३.०० लक्ष 
पयांत खचायची रक् कम देय आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्याच ेप्रधान मुख्य िनसांरक्षि (िन्यजीि) याांनी राज्यातील महानगरपाशलिा हद्दीतील 
शहरात हत्तीांच्या सांचारािरील आदेश डािल्याबाबत 

 (४४) *  ३०२९   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यिीव) याींनी राज्यातील महानगरपामलका हद्दीतील 
हत्तीींच्या सींचारावरील बींदीवरील आदेशाला डावल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशान्वये हत्ती बाळगणायायाींकड ेत्याींच्या स्वाममत्वाच ेप्रमाणपत्र आणण 
त्याींच्या देखभालीची सुरके्षची हमी मालकाकड े असणे तसेच परराज्यातून हत्ती राज्यात 
आणावयाचा झाल्यास राज्याचे मखु्य वन्यिीव रक्षक याींचे ना हरकत प्रमाणपत्र गरिेचे आहे 
असे असनुही नागपुर येथील वनधधकायायाींनी शहरात हत्ती आणण्यास परवानगी ददल्यामुळे 
वरील आदेशाची पायमल्ली नागपरु या वनववभागाच्या मुख्यालयी झालेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वरील प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
सींबींधधत मुख् य वनसींरक्षक (प्रादेमशक) याींच ेपूवय परवानगीमशवाय महानगरपामलकेच् या 

हद्दीमध् ये हत् तीींची सींचार होणार नाही असे ददनाींक ०८.१२.२०१४ च् या पत्रान् वये प्रधान मुख् य 
वनसींरक्षक (वन् यिीव) तथा मखु् य वन् यिीव रक्षक महाराष ट्र राज् य, नागपूर याींनी आदेश पारीत 
केलेले आहेत. 
     प्रधान मखु् य वनसींरक्षक (वन् यिीव) तथा मुख् य वन् यिीव रक्षक याींनी वन् यिीव 
(सींरक्षण) अधधतनयम, १९७२ चे कलम ४०(२) चे अधधकार मुख् य वनसींरक्षक (प्रादेमशक) याींना 
प्रत् यावपयत (Delegate) करण् यात आलेले आहेत. उपरोक् त आदेश व अधधकाराींचा वापर करुन 
मुख् य वनसींरक्षक (प्रादेमशक), नागपूर याींनी नागपूर महानगर पामलकेच् या हद्दीमध् ये कें द्र 
शासनाच् या हत् ती प्रकल् पाच् या तरतूदीच् या व ववववध अ्ी व शत च् या अधीन राहून धाममयक 
कारणाकररता हत् ती आणण् यास दद.२६.१२.२०१४ रोिीच् या पत्रान् वये परवानगी ददलेली आहे. 
(३) श्री.इदरीस अहमद बल् द बद्रदु्दीन खान, रा.घुसीयारी, ता.मोहदहा, जि.हमीरपूर (उत् तर प्रदेश) 
याींनी हत् तीची वाहतकू आवश् यक परवान् यामशवाय (Valid Transit Permit) केल् यामळेु 
वन् यिीव (सींरक्षण), अधधतनयम, १९७२ चे कलम ४८(३) अन् वये ददनाींक ०५.०१.२०१५ रोिी 
वनगुन् हा नोंदववण् यात आला असून सदर प्रकरण न् यायप्रववष ् आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

गेिराई येथील उपजजल्हा रुग्ण्यालयात अत्याधुननि सुविधा पुरवििे ि िैदयिीय  
अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४५) *  ३६६७   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ 
शशांदे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई येथे ट्रॉमा केअर युतन्, रक्तसाठा ववभाग, दींत ववभाग, 
ई.सी.िी. युतन्सह अनके ववभाग बींद असल्यामळेु रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वैदयकीय अधधकायायाींसह इतर ररक्त पदे भरुन रुग्णालयातील सवय ववभाग 
तातडीन े सुरु करण्याची मागणी लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक १९ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील बींद असलेले ववभाग व अत्याधुतनक रुग्णसुववधा, यींत्रणा 
सुरु करुन ररक्त पदे त्वरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतः खरे आहे. 
       उपजिल् हा रुग् णालय, गेवराई, जि.बीड येथील रक् तसाठवण कें द्र २४ तास सतत ववि 
उपलब् धतेअभावी बींद होत े तसेच दींत ववभाग व ईसीिी ववभाग तज्ञ अधधकायायाींअभावी  बींद 
आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     ददनाींक १९.०१.२०१५ रोिी लोकप्रतततनधीींनी केलेल् या मागणीच् या अनुषींगान ेआरोग् य सेवा 
सींचालनालयाच् या स्तरावरुन जिल् हा शल् य धचंकत् सक, बीड याींना सचूना देण् यात आल् या आहेत. 
(३) या रुग् णालयातील रक् त साठवण कें द्रास सतत २४ तास ववि उपलब् ध न झाल् यामळेु सदर 
युतन् बींद होते तथावप आता याकररता िनरे्रची व् यवस् था करण् यात आली आहे. ईसीिी 
ववभागाकररता आवश् यक अहयता प्राप् त उमेदवार उपलब् ध न झाल् यामळेु एम.बी.बी.एस. 
अहयताधारक उमेदवार भरण् यात आला आहे. येथील वैदयकीय अधधक्षक, वगय-१ व दींत 
ववभागातील आवश् यक अधधका-याींचे पद नामतनदेशनाने भरण् याबाबत काययवाही सुरु आहे. 
सदयःजस्थतीत वैदयकीय अधधकारी ग्-अ च् या ७ मींिूर पदाींपकैी ७ पदे काययरत आहेत. तसेच 
ग्-क ची ररक् त पदे भरण् याबाबत उपसींचालक, आरोग् य सेवा लातूर व ग्-ड ची ररक् त पदे 
भरण् याबाबत जिल् हा शल् य धचंकत् सक, बीड याींच् या स् तरावरुन काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि जजल््यातील चाांदिड, बागलाि, मालगाि, ननफाड ि शसन्नर 

तालुक्यातील पल्स पोशलओच्या िामाबाबत 
  

(४६) *  ५१९४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल््यातील चाींदवड, बागलाण, मालगाव, तनर्ाड व मसन्नर तालुक्यातील पल्स 
पोमलओचे काम शासनान े ददलेल्या १०० ्क्क्याींचे उद्दीष् पूणय न करता केवळ ६८ ्क्के 
इतकेच सरासरी पेक्षा कमी झाल्याने तथेील ४० तालुका वैदयकीय अधधकायायाींना नो्ीसा 
बिावून खुलासा माधगतल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ च्या दसुया या सप्ताहात तनदशयनास आले,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) कमी काम झालेल् या वैदयंकय अधधका-याींना दद.२० त े २२ िानेवारी, २०१५ दरम् यान 
घरोघर भे्ी देवून लसीकरणापासून वींधचत रादहलेल् या सवय बालकाींना डोस देण् याबाबतच् या 
सुचना देण् यात आल् या होत् या व त् यानुसार नामशक जिल् ्याच े पल् स पोमलओ लसीकरण 
मोदहमेचे काम ९९.०५ ्क् के एवढे झालेले आहे. 
(३) तनरींक 

----------------- 
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डडस्रीक्ट फॉरेन्सीि एक्सपटच हे पद प्रत्येि जजल्हा रुग्िालयात िाढण्याच्यर प्रस्तािाबाबत 

(४७) *  २७००   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डडस्ट्रीक्् र्ॉरेन्सीक एक्सप य् हे पद प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात काढण्याचे प्रस्ताववत आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याबद्दल शासन स्तरावर काय काययवाही सुरु आहे याची मादहती दयावी, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय, 
(४) असल्यास, ंकती ददवसात काययवाही करण्यात येईल ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) राज् यात २३ जिल् हा रुग् णालये ४ सामान् य रुग् णालये या दठकाणी न् यायवै यदयकीय केसेस 
हाताळण् यासाठी न् यायवैदयकीय तज्ञ ग्-अ (वगय-१) आणण अपघात वैदयकीय अधधकारी, ग्-अ 
(वगय-२) ही पदे तनमायण करणेबाबत तसेच सुधारीत तज्ञ व तींत्रज्ञ याींचे पद तनमायण करणेबाबत 
शासनस् तरावर काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) शासनस् तरावर काययवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मौज ेमोरी (ता.िसई, जज.पालघर) येथे िनपरीके्षत्र जम ज नीिर परप्राांतीय भूमाकफया  

बेिायदेशीर औदयोधगि गाळे ननमाचि िरीत असल्याबाबत 

(४८) *  ४६४४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािकामिर :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मोरी (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सवे नीं.३५, दहस्सा नीं.२ या राखीव वनपररके्षत्र 
िमीनीवर परप्राींतीय भूमांर्या बकेायदेशीर औदयोधगक गाळे तनमायण करीत असल्याची बाब 
ददनाींक २ रे्रुवुवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े तनषकषय काय आहेत व त्याअनुषींगान े उक्त दठकाणी बेकायदेशीर 
औदयोधगक गाळे तनमायण करीत असलेल्या भमूांर्याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कारवाईस होत असलेल्या ददरींगाईची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
    सदर अततक्रमण तनष कामसत करण् यात आले आहे. तसेच सदर प्रकरणी श्री.अममतकुमार 
मसींग याींचेववरुध् द ददनाींक १९.०२.२०१५ रोिी वनगुन् हा नोंदववण् यात आला आहे. त् या अनुषींगान े
आरोपीस अ्क करुन मा.न् यायलयासमोर हिर करुन कठोर कारवाई करण् याबाबत पुढील 
काययवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे जजल््यातील िोयना अभयारण्य आणि चाांदोली राष्ट्रीय उदयानाांमधील जांगलामध्ये िन्य 
प्राण्याांच्या ये-जा व्हािी यासाठी राखून ठेिलेल्या रमनमनमागाचिरील िकृ्षतोडीबाबत 

 (४९) *  ३६८०   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्रीमती विदया चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रिवपस े:   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पुणे जिल््यातील कोयना अभयारण्य आणण चाींदोली राषट्रीय उदयानाींमधील िींगलामध्ये 
वन्य प्राण्याींना ये-िा करण् यासाठी राखून ठेवलेल्या रमणमणमागायवर पुण्यातील उदयोगपती 
श्री.हुींबरे याींनी मोठया प्रमाणात वकृ्षतोड केल्याचे तसेच या वकृ्षतोडीकड े वनववभागाच्या 
अधधकायायाींकडून पूणयपणे दलुयक्ष होत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभागाची चौकी आणण पोलीस पहारा िवळ असतानाही वकृ्षतोड होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोयना आणण चाींदोली ही दोन्ही महत्वाची वनक्षेत्र ेसहयाद्री वाघ्र प्रकल्पाअींतगयत 
येत असून या दोन्ही वनके्षत्रामधील ५ ंकलोमी्रचा पट्टा राखनू ठेवण्यात आला असून या 
पट्टयातील प्रचींड प्रमाणावर झालेल्या वकृ्षतोडीबाबत सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार वकृ्षतोड करणायायाींवर व याकड ेदलुयक्ष 
करणायाया अधधकायायाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) सातारा जिल््यातील पा्ण तालुक्यातील कोयना 
अभयारण्याबाहेरील मौिे केमसे या गावातील मालकी ग् नीं. ४य१ व ३५य४ मधील दोन 
प्रकरणात समुारे २ ते २.५ हेक््र मालकी के्षत्रावरील ६७६ झाडाींची तोड झाली आहे. 
     सदर वकृ्षतोडीबाबत वन ववभागाकडून सींबींधधताींवर गुन्हा नोंदवण्यात ये न दींडनीय 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) सदर दोन प्रकरणाींमध्ये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
     महाराषट्र (वकृ्षतोड) अधधतनयम, १९६४ व सधुारीत १९८९ कलम ३ व ४ नुसार 
वनक्षेत्रपाल पा्ण याींनी मौिे केमसे मालकी ग् नीं. ४/१ व ३५/४ मधील अनसुूधचत वकृ्ष 
प्रिातीची ३३२ झाड ेतोडल्याबाबत श्री.दत्तात्रय बबन उीं दे्र रा.माींिरी खुदय, ता.हवेली, जि.पुणे व 
इतर २ याींना एकूण रु. १,१५,२००/- रुपये दींड करुन ६३.०० घ.मी. िळाव ुंक्ा सरकार िमा 
करण्यात आला आहे. 
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     तसेच उप ववभागीय अधधकारी, पा्ण याींनी केमसे ग् नीं. ४/१, ३५/४ मधील त्रबगर 
अनुसूधचतील वकृ्ष प्रिातीींची एकूण ३४४ झाड े ववनापरवानगी तोडल्याबद्दल श्री.दत्तात्रय बबन 
उीं दे्र, रा.माींिरी खुदय, ता.हवलेी व इतर २ व्यक्तीींना रु.५९,०२४/- इतका दींड करुन तहमसलदार 
पा्ण याींचेकड ेशासकीय खजिन्यात िमा करण्याचे आदेश ददले आहेत. 

----------------- 
िैजापूर (जज.औरांगाबाद) येथील रामिृष्ट्ि उपसा जलशसांचन योजना 

शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत 

(५०) *  ३९४१   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वैिापूर (जि.औरींगाबाद) येथील रामकृषण उपसा िलमसींचन योिना शासनाच्या ताब्यात 
घे न शेतकयायाींचा ७/१२ वरील किायचा बोिा कमी करण्याचा तनणयय घेणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सधुाररत राष्ट्रीय क्षयरोग ननयांत्रि िायचक्रमातील िां त्राटी िमचचाऱ्याांना 

िेतन, प्रिास ि दैननि भत्ता अदा िरण्याबाबत 

 (५१) *  ५२४५   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील सधुाररत राषट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमातील कीं त्रा्ी कमयचायायाींना ३ 
मदहन्याचे वेतनासह माहे माचय, २०१४ पासूनच े प्रवास व दैतनक भत्त े ममळालेले नसल्याच े
ददनाींक ६ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेतन व भत्त ेन ममळाल्यान ेददनाींक १ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास 
पासून वररषठ पातळीवर क्षयरोगाचा कोणताही अहवाल न पाठववण्याचा तनणयय महाराषट्र राज्य 
सुधाररत राषट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण कमयचारी सींघ्नेन ेघेतला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुधाररत राषट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमात गेल्या चौदा वषाांपासून अत्यींत 
अल्प मानधनावर काययरत कमयचायायाींना त्याींचे थकीत वेतन व प्रवास तसेच दैतनक भत्ते 
तात्काळ अदा करणेबाबत शासनस्तरावरुन कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, राज् यात क्षयरोगाचा वाढत असलेला प्रादभुायव ववचारात घेता क्षयरोग तनयींत्रण 
काययक्रमाची प्रभावी अींमलबिावणी होण्याच्या अनुषींगान े शासनाकडून कोणती काययवाही वा 
उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) राज् यातील सधुाररत राष ट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमातील कीं त्रा्ी 
कमयचा-याींच े माहे डडसेंबर, २०१४ पयांतच े वतेन तसेच प्रवास भत्ता व दैतनक भत्ता अदा 
करण् यासाठी आवश् यक असलेला तनधी जिल् ्याींना उपलब् ध केलेला आहे. उवयररत ३ मदहन् याींच े
अनुदान उपलब् ध करण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) सुधाररत राष ट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रम राबववण् यासाठी लागणारा तनधी कें द्र 
शासनाकडून प्राप् त होतो. त् यानुसार कें द्र शासनाकडून प्राप् त झालेला पदहला हप् ता रु. १८.४३ 
को्ी इतका तनधी राज् य आरोग् य सोसाय्ी, राष ट्रीय आरोग् य अमभयान, मुींबई याींना ववतररत 
करण् यात आला आहे. तसेच कें द्र शासनाकडून प्राप् त झालेला दसुरा हप् ता रु. ३२.०० को्ी 
इतका तनधी राज् य शासनाकड ेपाठववला आहे. सदरचा तनधी राज् य आरोग् य सोसाय्ी, राष ट्रीय 
आरोग् य अमभयान याींचेकड ेवगय करण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) राज् यात सधुाररत राष ट्रीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमाची प्रभावीपणे अींमलबिावणी 
करण् यासाठी ४१६ क्षयरोग उपचार पथके व १४५९ सूक्ष् मदश  कें दे्र स् थापन करण् यात आली 
आहेत. क्षयरुग् णाींना मोर्त डॉस स उपचार देण् यासाठी ३८, ५१७ डॉ् प्रोव् हायडसय काययरत आहेत. 
या काययक्रमाींतगयत कें द्र शासनान े करार तत्त्वावर २०५८ कमयचारी मींिूर केलेले आहेत. चाल ू
वष  हा काययक्रम प्रभावीपण ेराबववण् यासाठी कें द्र शासनान ेरु. ७५.५६ को्ी तनधी मींिूर केलेला 
आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) पांचायत सशमतीमध्ये गैरव्यिहार िरिाऱ्या  
अधधिाऱ्याांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५२) *  ३८६४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) पींचायत सममतीमध्ये शेतकयायाींना सन २०१३-२०१४ या आधथयक 
वषायत ५० ्क्के अनुदान व ५० ्क्के शेतकयायाींचा सहभाग या योिनेतून सादहत्याच े वा्प 
करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनुदान वा्पातून शेतकयायाींचा सहभाग असलेली ५० ्क्के रक्कम ही कृषी 
अधधकायायाींनी पींचायत सममतीमध्ये िमा न करता स्वत:च ेताब्यात बेकायदेशीरररत्या ठेवली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधधत कृषी अधधकारी याींच े ववरुद्ध शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     तथावप, श्री.कणस ेकृषी अधधकारी याींनी स् वतःकड ेठेवून घेतलेली रक् कम रु.१८,३६,५९८/-  
दद. ९/१०/२०१४ रोिी भरणा केलेली आहे. 
(३) व (४) सींबींधधत कृषी अधधकारी श्री.आर.व् ही. कणस ेयाींना सेवतेून तनलींत्रबत करण् यात आले 
असून त् याींची खातेतनहाय चौकशी करण् यात येत आहे. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील ननलांबबत ग्रामसेििाांिर होिारा अनतररक्त खचच 

टाळण्याबाबत िराियाची उपाययोजना 

(५३) *  ३४३७   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यात मागील सात वषायत तनलींत्रबत ग्रामसेवकाींवर वषायकाठी सुमारे ७५ लाख 
रुपये खचय होत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ च्या दसुयाया सप्ताहात तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनलींत्रबत ग्रामसेवकाींची सखोल चौकशी करुन तसेच पैस ेखचय हो  नयेत 
म्हणून शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) शासनाच् या ववववध योिनाींच् या ग्रामीण स् तरावरील 
अींमलबिावणीच े महत् वपूणय कामकाि ग्रामसेवक या कमयचा-याींकडून होत असते. अशा 
योिनाींच् या अींमलबिावणीतील अतनयममतताींमुळे िबाबदार ग्रामसेवकावर कारवाई करणे 
आवश् यक असत.े त् यानुसार सदयजस्थतीत यवतमाळ जिल् हापररषदेतींगयत २९ ग्रामसेवक तनलींत्रबत 
आहेत. 
     महाराष ट्र नागरी सेवा (तनलींबन कालावधीतील प्रदाने) तनयम १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
अशा तनलींत्रबत शासकीय कमयचा-याींना तनवायह भत्ता मींिूर करण् यात येतो. सदयजस्थतीत 
तनलींत्रबत ग्रामसेवकाींची सींख् या ववचारात घेता वषायकाठी तनलींबन भत्त्यापो्ी अींदाजित ५२ लक्ष 
एवढा खचय अपेषक्षत आहे. 
     तनलींत्रबत कमयचा-यावरील तनलींबनाबाबतचा आढावा घेण् याच् या दृष ्ीकोनातून के्षत्रीय 
स् तरावरील वगय-३ व ४ च् या कमयचा-याींसाठी ववभागीय आयुक् त याींच् या अध् यक्षतेखाली सममती 
गठीत केलेली आहे. अशा तनलींबन कारवाईबाबत प्रकरणपरत् वे तनणयय घेण् याच े अधधकार 
ववभागीय आयुक् त ंकीं वा प्रशासकीय प्रमखु म् हणून मुख् य काययकारी अधधकारी याींना प्रदान 
करण् यात आले आहेत. तनलींत्रबत कमयचा-याींच् या तनलींबनाचा तनयममत आढावा घेण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मोरगाि (ता.बारामती, जज.पुिे) येथील अष्ट्टविनायि तीथचके्षत्रास शासनान े
 ननधी उपलब्ध िरून देिेबाबत 

(५४) *  ४७२९   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मोरगाव (ता.बारामती, जि.पुणे) हे अष्ववनायकापकैी एक ततथयके्षत्र असल्यान ेशासनान ेया 
ततथयके्षत्रास ‘ब‘ वगय ततथयके्षत्र म्हणून माहे ऑगस्् २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान घोवषत केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ततथयके्षत्रास ‘ब‘ वगय ततथयके्षत्र घोवषत करुनही अदयाप त्यास शासनान े
तनधी उपलब्ध करुन ददला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ततथयके्षत्रास त्वरीत तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 

राज् य तनकष सममतीच् या ददनाींक ५ िुल,ै २०१४ रोिी झालेल् या बैठकीत श्री.मोरगाींव, 
ता.बारामती, जि.पुणे या तीथयके्षत्रास ‘’ब’’ वगय दिाय देण् यात आला आहे, 
(२), (३) व (४) तीथयके्षत्राच् या दठकाणी करावयाची प्रस् ताववत कामे शासन तनणयय ददनाींक     
१६ नोव् हेंबर, २०१२ मधील तनकषानुसार नसल् यान,े सदरहू तनकषानुसार प्रस् तुत ततथयके्षत्राच् या 
दठकाणी करावयाच् या कामाींची, चालू दरसचुीवर आधारीत, सक्षम प्राधधका-याींच् या ताींत्रत्रक 
मान् यतेची सववस् तर अींदािपत्रके (रु. २.०० को्ीच् या मयायदेत) जिल् हा पररषद, पुणे याींच् याकडून 
मागववण् यात आली आहेत. सदर अींदािपत्रके प्राप् त झाल् यावर, प्रस् तुत ततथयके्षत्राच् या दठकाणी 
करावयाच् या कामाींना तनधी देण् याबाबतचा प्रस् ताव राज् य तनकष सममतीच् या बैठकीत सादर 
करण् यात येईल. 

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयान अांतगचत िन जशमनीांिर अनधधिृत बाांधिाम सुरु असल्याबाबत 
  

(५५) *  ५२३३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय िन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींिय गाींधी राषट्रीय उदयानाींतगयत वन िममनीवर गोणखवरे, मोि े मोरी, तुींगारेश्वर येथ े
अनधधकृत औदयोधगक गाळे तसेच वसई तालुक्यात अनधधकृत खदानी असल्याची मादहती माहे 
िानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनपररके्षत्र अधधकारी गोणखवरे अींतगयत मुींबई-अहमदाबाद महामागायवर वन 
ववभागाच्या िममनीवर अततक्रमण ेवन ववभागाच्या अधधकायायाच्या सींगनमतान ेझालेली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) मौिे मोर, ता. वसई येथे तुींगारेश्वर अभयारण्याच्या काययके्षत्रात बेकायदेशीर औदयोधगक 
गाळयाींच े बाींधकाम सुरु आहे, तसेच औदृयोधगक गाळयाींसाठी राखीव वन िममनीतून 
बेकायदेशीर रस्ता तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मौि ेचींद्रपाडा, ता.वसई येथे वनपररके्षत्र अधधकायाया सींगनमताने बकेायदा इमारतीच े
बाींधकाम सुरू आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     तुींगारेश् वर अभयारण् याच् या अधधसूधचत के्षत्राव् यततरीक् त मौि ेमोरी खािगी सींपाददत वने 
सवे क्रमाींक ३५ मध् ये काही अनधधकृत औदयोधगक गा्याींच े बाींधकाम सुरू असल् याच े
तनदशयनास आले आहे. तसेच वसई तालुक् यातील मौिे रािावली सींरषक्षत वन सव ेक्र.३४६ मध् ये 
६ खाणीना सन २००५ ते २०२५ पयांत कें द्र शासन व राज् यशासनाची अधधकृत परवानगी 
देण् यात आलेली आहे. 
(२) मुींबई-अहमदाबाद महामागायवर तुींगारेश् वर अभयारण् याच् या अधधसूधचत के्षत्राव् यततररक् त 
सींरषक्षत वनिममनीवर काही दठकाणी अततक्रमण झाल् याच े तनदशयनास आले आहे. तथावप 
सदरची अततक्रमणे वन ववभागाच् या सींगनमतान ेझालेली नाहीत. 
(३) मौि े मोरी खािगी सींपाददत वन े सव े क्रमाींक ३५ मध् ये काही अनधधकृत औदयोधगक 
गा्याींचे बाींधकाम सुरू असल् याचे तनदशयनास आले आहे. तथावप सदर गा्याींसाठी 
वनिममनीतून बेकायदेशीर रस् ता तयार केल् याची बाब खरी नाही. 
(४) व (५) तुींगारेश् वर अभयारण् याच् या अधधसूधचत के्षत्राव् यततरीक् त वनववभागाच् या ताब् यातील 
मौि ेचींद्रपाडा सींरषक्षत वन सव ेनीं.५५६ (नवीन २०६) मध् ये असलेल् या काही िुन् या इमारतीींच े
बेकायदेशीरररत् या दरुूस् तीच े काम सरुू असल् याच े तनदशयनास आले आहे. त े तात् काळ 
थाींबववण् यात आले असून अशा प्रकारच् या १२ अततक्रमकाींवर गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. 
सदरच् या अततक्रमकाींना महाराष ट्र िमीन महसूल सींदहता १९६६ च् या कलम ५३, ५४ अन् वये 
अततक्रमण ह्ववणेबाबत नो्ीसा बिावण् यात आल् या आहेत. सींबींधधताींना त् याींची बाि ू
माींडण् याची सींधी दे न तात् काळ अततक्रमण ह्ववण् यात येणार आहे. या व् यततरीक् त याच 
दठकाणी िुन ेअजस्तत् वात असलेले अततक्रमण पींरतु नव् याने कोणतीही दरुुस् ती न केलेल् या २५० 
अततक्रमकाींववरुद्ध ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये गुन् हा दाखल करण् यात आला असून पुढील तपासाची 
काययवाही सरुू आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील ग्रामीि भागातील बहुताांश रस्ते नादरुुस्त असनू  
सदर रस्त्याच ेडाांबरीिरि ि मजबुतीिरि िरिेबाबत 

(५६) *  २९१७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ४८९३९ ला हदनाांि ६ 
जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत :    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला जिल््यातील ग्रामीण भागातील बहुताींश रस्ते नादरुुस्त असून सदर रस्त्याच े
डाींबरीकरण व मिबुतीकरण करुन ५ वषायपेक्षा िास्त कालावधी उल्ला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुुस्तीकररता जिल्हा वावषयक योिनमेध्ये तु्पुींिा तनधी तरतूद 
करण्यात येत असल्यामळेु केवळ १० ्क्के रस्त्याचीच दरुुस्ती करणे शक्य होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील ग्रामीण भागातील रस्त्याींच्या डाींबरीकरण व मिबुतीकरणाींकररता 
येत्या अथयसींकल्पात िादा तरतुद करण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ग्रामीण रस्त्याींकररता सवयसाधारण ंकती तरतदु करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) व (४) अींशतः खरे आहे. 
     रस् ते ववकास आराखडा २००१-२०२१ नुसार जिल् हा पररषद अकोला अींतगयत इजिमा व 
ग्रामीण मागाांची अजस्तत् वातील एकूण लाींबी १८६१.२६ ंक.मी. आहे. 
     जिल् हा पररषद अकोलाकररता जिल् हा वावषयक योिनेंतगयत सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ 
मध् ये रु. २७६०.८४ लक्ष तनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. 
     तसेच रस् त ेव पुल दरुुस् ती व परररक्षण काययक्रमाींतगयत अकोला जिल् हा पररषदेकररता सन 
२०१२-१३ ते २०१४-१५ मध् ये १८२८.६५ लक्ष तनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्रत्येि जजल्हयात महहला ि बालरुग्िालय ननमाचि िरण्याबाबत 

 (५७) *  ४००२   श्रीमती विदया चव्हाि :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुरषक्षत प्रसूती व प्रसूतीनींतर उत्तम आरोग्य सेवा देण्याच्या दृष्ीन ेप्रत्येक जिल््यात 
मदहला व बाल रुग्णालय व्हाव े त्यानुषींगाने तत्कालीन राज्य सरकारने दोन वषायपूव  भींडारा 
जिल््यात १०० खा्ाींच्या मदहला रुग्णालयाला मान्यता ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालय पूणय करण्यासाठी शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) या रुग् णालयाकरीता आवश् यक िागा उपलब् ध करुन घेण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे शहरासाठी वपण्याच्या पाण्याचे ननयोजन िरिेबाबत 

 (५८) *  ३२८९   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्याच्या खडकवासला धरणात यावष  तुलनेत कमी पाणीसाठा झालेला आहे, िलसींपदा 
ववभाग व महानगरपामलका याींच्यातही पुण्याला नेमके ंकती पाणी देण्यात येत ेयाबाबत सींरमणम 
आहे, पुण्यासाठी पाण्याचे तनयोिन करण्यासाठी धरणाींतील गळती दरुुस्ती, गाळ काढण,े 
पाईपलाईन दरुुस्ती, रेन वॉ्र हारवेस््ीींग, िममनीत पाणी जिरवून कुपनमलकासाठी 
भुगभयिलाची पातळी उींचावणे अशा ववववध उपायाींची कठोरपणे अींमलबिावणी करण्यात 
शासकीय यींत्रणा कमी पडत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासन याबाबतीत काही धोरणात्मक काययप्रणालीची अींमलबिावणी 
करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमशल काय आहे, 
(४) सदर तपमशल उपलब्ध नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     खडकवासला सींयुक् त प्रकल् पाच् या चार धरणाींचा प्रकल् पीय उपयुक् त साठा २९.१५ अब् ि 
घनरू्् इतका असनू सन २०१४ च् या पावसा्याअखेरीस या चार धरणाींमध् ये उपयुक् त साठा 
२८.४५ अब् ि घनरू्् म् हणिेच ९७.६० ्क् के इतका झाला होता. 
     पुणे शहराकररता िलसींपदा ववभागाने खडकवासला सींयुक् त प्रकल् प तसेच पवना व भामा 
आसखेड या प्रकल् पातून एकूण १४.६०८ अब् ि घनरू्् इतका पाणी को्ा मींिूर केला असून 
पुणे महानगरपामलका व िलसींपदा ववभाग याींच् यात झालेल् या करारानुसार साींडपाण् यावर प्रंक्रया 
करुन ६.५० अब् ि घनरू्् पाणी मसींचनासाठी खडकवासला िुन् या कालव् यामध् ये उपलब् ध करुन 
देणे अमभप्रेत आहे. सन २००५-०६ ते सन २०१३-१४ या दरम् यानचा पुणे महानगरपामलकेचा 
पाणी वापर ११.१६ ते १६.३४ अब् ि घनरु्् इतका झालेला आहे. 
     पुणे महानगरपामलकेमार्य त पाईपलाईन दरुूस् ती, रेनवॉ्र हारवेस् ्ीींग इ.काम े हाती 
घेण् यात आली आहेत. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात िाघ ि इतर प्राण्याांची शशिार िरिाऱ्या टोळीिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५९) *  ४१९७   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रिवपसे, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१० च् या व् याघ्रगणनेच् या तुलनेत २०१४ च् या व् याघ्रगणनेत केवळ साडबेारा 
्क् के वाघ राज् यात वाढले असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात ववशेषतः ववदभायतील चींद्रपूर, गडधचरोली, भींडारा, अमरावती, यवतमाळ 
जिल् ्यात वाघ व वन् य प्राण् याींची मशकार करुन त् याींचे अवयवाची ववक्री करणारी ्ोळी ववदभायत 
मोठया प्रमाणात आढळून आल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३)  तसेच राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पात वाघाींची मशकार करण्यासाठी मध्यप्रदेशातील 
बहेमलया ्ोळी संक्रय झाल्याची मादहती माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ताडोबा-अींधारी व् याघ्र प्रकल् प, मेळघा्, पेंच व् याघ्र प्रकल् पाींसह उमरेडक-हाींडला, 
बोर या अभयारण् याींना मशका-याींनी लक्ष्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक् त प्रकरणी दोषीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) वाघाींच् या सींख् येत वाढ होण् यासाठी व वाघाींच् या मशकारीला आळा बसण् यासाठी कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(७)  नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(६) व (७) वाघाींच् या सींख् येत वाढ होण् यासाठी व वाघाींच् या मशकारीला आळा बसण् यासाठी 
खालीलप्रमाण ेउपाययोिना करण् यात येतात. 
 सवय व् याघ्र प्रकल् प के्षत्रात वायरलेस यींत्रणा कायायजन्वत करण् यात आलेली आहे. 
 िींगलात आवश् यक दठकाणी सींरक्षण व तनरीक्षण मनोरे उभारलेले असून, वनकमयचारी 

त् यात वास् तव् यास असतात. 
 पेंच व ताडोबा व् याघ्र प्रकल् पात ववशेष व् याघ्र सींरक्षण दल Special Tiger Protection 

Force (STPE) तैनात केली आहे. 
 सींरषक्षत के्षत्रात तनयममतपण ेपायी, वाहनादवारे व पावसा्यात आवश् यक त् या दठकाणी 

मािी सैतनकादवारे गस् त करुन मशकारीवर तनयींत्रण ठेवण् यात येत आहे. 
 कमयचा-याींना वपस् तुल, रायर्लसारख् या अत् याधुतनक शस् त्राींचा पुरवठा केलेला आहे. 
 तसेच एखादया घ्नेचा िलद गतीन ेपाठपूरावा करण् यासाठी वाहनाची सुववधा उपलब् ध 

करुन देण् यात आली आहे. 
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 सींरषक्षत के्षत्रात असणा-या सींवेदनशील वनक्षेत्रास वारींवार भे्ी देण् याींत येत आहेत. 
 प्रकल् प के्षत्रात तपासणी नाके असनू त् यादवारे वाहनाींची तनयममत तपासणी करण् यात येत 

आहे. 
 खब-याला बषक्षस देण् यासाठी गुप् त सेवा तनधीची तरतूद केलेली आहे. 
 व् याघ्र प्रकल् पाच् या निीक च् या के्षत्रालगत बाहेरील काही अनोळखी व् यक् ती इत् यादी आले 

ंकीं वा कस ेयाची शहातनशा करण् याक रीता सुरषक्षत के्षत्रालगतच ेगावाींमध् ये तनयममत भे्ी 
दे न पोलीस पा्ीलयसरपींच इत् यादीींची भे् घे न मादहती प्राप् त करण् यात येत.े तसेच 
आठवडी बािारात तनयमीतपणे गस् त केली िात आहे. 

 चींद्रपूर व नागपूर येथ ेSniffer Dog ठेवण् याींत आले असून, त् याींचेदवारे तनयममतपणे 
रेल् वे स् ्ेशन, बस स् ्ॅण् ड, आठवडी बािार व सींशयास् पद दठकाणी वन् यप्राण् याींच ेअवयव 
या बाबीींचा शोध घेतला िातो. 

 तसेच वन् यिीव अधधवास ववकासाची काम ेहाती घेतली िातात. 
वन् यप्राणी ववशेषतः वाघाच े हालचालीींचा मागोवा घेण् याकरीता त् याच े िाणे-येण् याचे 

सींभावीत रस् त् यावर, पाणस् थळािवळ तनयममतपणे कॅमेराटॅ्रप लावण् यात आले आहे. 
----------------- 

  

चांद्रपूर जजल््यात सावित्रीबाई फुले िन्या िल्याि पारीतोषीि योजना  
यशस्िीपिे राबविण्याबाबत 

(६०) *  २९५१   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दोन मुलीवर (अपत्यावर) शस्त्रंक्रया करणायाया दाररद्रयरेषेखालील कु्ुींबासाठी 
साववत्रीबाई रु्ले कन्या कल्याण पारीतोषीक योिना राबववत असताना चींद्रपूर जिल््यातील सन 
२०१४-१५ या वषायत नोव्हेंबर पयांत एकाही लाभाथयाांना योिनेचा लाभ ममळाला नसल्याच े
ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोिी तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ या वषायत ३८५ प्रकरण प्राप्त होवूनही ६५ प्रकरणे नामींिूर तर 
३२० प्रकरण मींिूरीच्या प्रततक्षा यादीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रततक्षा यादीत पात्र धारकाींना शासन लाभ ममळवून देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) एकुण ३८५ प्रकरणाींपैकी उपात्र ६५ प्रकरणे नामींिुर करण् यात आली आहेत. उवयररत ३२० 
प्रकरणापैंकी २१७ लाभाथ याांना लाभ देण् यात आला आहे. आणण १०३ प्रकरणाबाबत प्रशासंकय 
मान् यता देण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यासाठी राबविण्यात येिाऱ्या जलयुक्त शशिार योजनेसाठी ननधी देण्याबाबत 
  

(६१) *  ३०८६   अॅड.अननल परब, डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यासाठी राबववण्यात येणायाया िलयकु्त मशवार योिनेसाठी एक हिार को्ी रूपयाींची 
तरतूद करून त्यातील ६०० को्ी रुपये माहे िून, २०१५ पयांत उपलब्ध करून देण्याच्या तनणयय 
ददनाींक १६ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
िलयुक्त मशवार अमभयानाच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उपक्रमाींतगयत ंकती गावे वषयभरात ी्ंचाईमुक्त करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, या योिनचेी अींमलबिावणी राज्यात करण्यासाठी शासनान े कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वषयभरात ५००० गाव े ी्ंचाईमुक् त करण् यात येणार आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ मध् ये िलयुक् त मशवार योिनेअींतगयत एकुण ५ हिार गाव े ी्ंचाई मुक् त 
करण् याचे तनयोिन असुन, या कालावधीत सुमारे १० हिार साखळी मसमें् नाला बींधारे व इतर 
सींलग् न िलसींधारणाची कामे यासाठी रु.१००० को्ी तसेच सुमारे ४४,००० ववहीरी पुढील २ 
वषायत खोदण् याच े तनयोिन आहे. रे्रुवुवारी २०१५ अखेर २७४१ गावाींमध् ये ६१२४ कामे सुरू 
आहेत. 
     सन २०१४-१५ या आधथयक वषायत िलयुक् त मशवार योिनेअींतगयत महात् मा रु्ले िल भूमी 
सींधारण अमभयानमधुन रुपये ७५ को्ी ववतररत केला असनु सन २०१५-१६ साखळी मसमें् 
नाला बाींध आणण इतर सींलग् न कामाींकररता रु.१००० को्ी जिल् हा तनयोिन ववकास सममती 
मार्य त उपलब् ध करुन देण् याचे तनयोजित आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेची िाम ेअपूिच असल्याबाबत 

(६२) *  ३९०३   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात पींतप्रधान ग्रामसडक योिनचेी १,२८८ कामे माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर अपूणय 
आहेत तसेच नोव्हेंबर, २०१० ते सप् े्ंबर, २०१४ या कालावधीत राज्य गुणवत्ता तनयींत्रकाच्या 
पूणय झालेल्या ४२६ कामाची तपासणी केली तेव्हा ४ रस्त्याींची गुणवत्ता असमाधानकारक 
असल्याच ेआढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच त्याच कालावधीत सुरु असलेल्या १ हिार ३९६ कामापैंकी ७ ्क्के काम े तनकृष ् 
झाल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहेत व तदनुसार पींतप्रधान ग्रामसडक योिनतेील 
अपूणय कामे तातडीने करणेबाबत तसेच पूणय झालेली काम ेदिेदार व गुणवत्ताधारक होणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे, 
     प्रधान मींत्री ग्राम सडक योिनेतील माहे डडसेंबर, २०१४ अखेरच्या अपूणय कामाींची सींख्या 
९९२ इतकी आहे. राज्य गुणवत्ता तनयींत्रकाींनी ४ कामाींबद्दल असमाधानकारक शेरे नमूद केले 
आहेत. 
(२) तपासणीत ही ७ ्क्के काम तनकृष् दिायची आढळून आलेली नसून, त्यातील त्रु्ीींमुळे त्या 
कामाींना असमाधानकारक असा शरेा देण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रधान मींत्री ग्राम सडक योिनेच्या मागयदशयक सुचनाींनुसार राज्यात त्रत्रस्तरीय 
गुणवत्ता सींतनयींत्रण तपासणी पध्दती राबववण्यात येते. या काययपध्दतीनसुार गुणवत्ता 
तनयींत्रकाींच्या तपासणीत ज्या त्रु् ी आढळून येतात त्यानुसार त्या कामाींची समाधानकारक, 
समाधानकारक परींत ूसुधारणा आवश्यक व असमाधानकारक अशी वगयवारी होत.े 
     कामाींमधील त्रु्ीींबाबत कीं त्रा्दाराच्या खचायने सुधारणा करुन सींबींधधत काययकारी अमभयींता 
त्याचा काययपुतयता अहवाल तयार करतात व त े राज्य गुणवत्ता समन्वयक याींच्याकड े सादर 
केले िातात. या काययपध्दतीनुसार वरील कामाींच्या गणुवत्तेत आढळून आलेल्या त्रु्ीींच्या 
काययपुतयतेचा अहवाल सींबींधधत काययकारी अमभयींता याींनी राज्य गुणवत्ता समन्वयक याींच्याकड े
सादर केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मनोरा (जज.िाशशम) तालुक् यात रस्त्याांच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(६३) *  ३३०८   श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनोरा (जि.वामशम) तालुक् यातील पोरा देवी येथ े िगभरातून येणा-या भाववकाींची गैरसोय 
हो  नये म् हणून डी.पी.डी.सी. अींतगयत रस् ता बाींधण् यात आला असता सदर  रस् त् याचे काम 
पोहरादेवी-मसींगद, पोहरादेवी-उमरी, धावींडा-वाईगौळ, पींचाळा र्ा्ा ते पोहरादेवी, शेंदोना-उमरी 
इत् यादी दठकाणी परीपूणय व योग्य प्रकारे कामे न करताच बील मात्र पूणयपणे उचल केल् याचे 
ददनाींक २ िून, २०१३ रोिी वा त्या समुारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस् ताचे मोिमाप हे क् वॉमल्ी कीं ट्रोलच् या अधधका-याींच्या सींगनमताने 
झाल्याने या दठकाणी गैरव्यवहार झाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, दोषी अधधका-याींवर शासन काययवाही करणार आहे काय, नसल् यास त् याची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
विदभाचतील सिच जजल््याांचा मानि वििास ननदकामशाांि िाढविण्याबाबत 

  

(६४) *  ३८४२   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.शमतशे भाांगडडया :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील जिल््याचा समतोल ववकास साधण्याच्या दृष्ीने दरवष  ववकास तनयोिन 
आराखडा केला िातो. त्यानुसार सन २०१४-१५ या वषायचा ववकास आराखडा तयार केला आहे 
तथापी तनधीअभावी अनके काम ेरखडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याचा सरासरी मानव ववकास तनदेशाींक हा ०.७५२ असून ववदभायतील नागपूर 
जिल््याचा तनदेशाींक सोडल्यास बाकी सवय जिल््याींचा मानव ववकास तनदेशाींक सरासरीपेक्षा 
प्रचींड कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदभायतील या सवय जिल््याींचा सरासरी मानव ववकास तनदेशाींक 
वाढववण्याकररता या जिल््याींतील साधनाींचा (रस्ते, पुल, आरोग्य सुववधा) अनुशेष भरुन काढणे 
गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनुशेष भरुन काढण्याकररता पद भरतीचा अनुशेष भरुन काढणे अत्यावश्यक 
असून या पदभरतीमध्ये स्थातनक रदहवाशीींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) सवयसाधारण जिल् हा वावषयक योिनचेा प्रारूप आराखडा दरवष  
जिल् ्याींच् या जिल् हा तनयोिन सममतीदवारे तयार करण् यात येतो. सदर प्रारुप आराखड ेववदहत 
तनकषानुसार अींततम करण् यात येतात. त् यानसुार सन २०१४-१५ च् या सवयसाधारण जिल् हा वावषयक 
योिनेच े आकारमान रु. ५९०२ को्ी असून सदरचा अथयसींकजल्पत केलेला तनधी जिल् ्याींना 
पूणयपणे ववतररत करण् यात आला आहे. त् यामुळे तनधी अभावी कामे रखडली असे म् हणण े
सींयुजक्तक नाही. 
(२) सन २०११ साठी महाराष ट्र राज् याचा सरासरी मानव ववकास तनदेशाींक ०.७५२ आहे. या 
तनदेशाींकाशी ववदभायतील १० जिल् ्याींची तुलना केल् यास मानव ववकास तनदेशाींकाचा सापेक्ष 
स् तर हा वामशम व गडधचरोली जिल् ्याींचा तनम् न स् तरावर, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, 
भींडारा, गोंददया व चींद्रपूर या सहा जिल् ्याींचा मध् यम स् तरावर, अकोला व वधाय जिल् ्याींचा 
उच् च स् तरावर आणण नागपूर जिल् ्याचा उच् चतम स् तरावर आहे. यावरुन ववदभायतील 
जिल् ्याींचा मानव ववकास तनदेशाींक प्रचींड कमी नसून राज् याच् या सरासरी तनदेशाींकाच् या तलुनेत 
थोडास कमी आहे. 
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(३) मानव ववकास तनदेशाींक प्रामखु् याने पुढील बाबीींवर काढण् यात येतो. 
      (१) मशक्षण 
      (२) आरोग् य व 
      (३) आधथयक जस्थती 
      मानव ववकास तनदेशाींक वाढववण् याच् या दृष ्ीन ेजिल् ्याची योिना तयार करताींना पुरेशी 
तरतूद करण् याबाबत सवय जिल् ्याींना सचूना देण् यात आलेल् या आहेत. 
(४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील शशिशांिर िॉलनी पररसरातील बाबासाई एडसग्रस्त 

मुलाां-मुलीच ेबालगहृाला अनुदान प्राप्त होण्याबाबत 

 (६५) *  ४६७७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील मशवशींकर कॉलनी पररसरातील बाबासाई एडसग्रस्त मुलाीं-मुलीच े
बालगहृाला शासनाकडून गेल्या दोन वषायपासून तनयममत अनुदान ममळाले नसल्याची बाब 
ददनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुदान न ममळाल्यामुळे अनाथ, तनराधार बालकाींची उपासमार होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुदान न ममळण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, अनुदान देण्याबाबत शासनाकडून कोणती तातडीची काययवाही करण्यात आली 
वा येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदर सींस् थेस सन २०१२-१३ मध् ये रु.३,८८,०००/- सन २०१३-१४ मध् ये रु.४,२५,५४४/- 
अनुदानापो्ी उपलब् ध करुन ददलेले आहेत. त् याचप्रमाणे सन २००९-१०, २०१०-११ व २०११-१२ 
या तीन वषायसाठी मूल् यतनधायरण र्रक रु.९२,६०९/- तसेच सन २०१३-१४ मध् ये मागील 
मूल् यतनधायरण देय असलेले रुपये १,४३,७२१/- इतके सहा्यक अनुदान अदा करण् यात आलेले 
आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील पत्रिाराांना िैदयिीय सवुिधा देण् याबाबत 
  

(६६) *  ४२१५   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१)  द्व् ही िनायमलस् ्स य असोमसएशनने (द्व् हीिीए) मुींबई पत्रकार सींघात घेतलेल् या आरोग् य 
मशत्रबराचे उदघा्न करताना पत्रकाराींना वैदयकीय सुववधा देण् याच ेप्रयत् न करण् याचे आश् वासन 
मा.वैदयकीय मशक्षण मींत्री याींनी ददनाींक ११ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यासमुारास ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार शासनान ेकोणती काययवाही करण् यात केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच काययवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) शासन तनणयय, सावयितनक आरोग् य ववभाग, ददनाींक २५.८.२००९ अन् वये राज् यातील 
अधधजस्वकृतीधारक पत्रकाराींना शासकीय रूग् णालयातून ववनाशुल् क उपचाराची सवलत शासन 
तनणययाच् या ददनाींकापासून लागू करण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
आहदिासी, मागासिगीय, घटिाांना िें द्र ि राज् य सरिारच् या अनुदानातून 

राबविण्यात येिाऱ्या योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

 (६७) *  ४५६९   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) घरात सरपणाला लाकडूर्ा्ा लागत असल् याने िींगलाचा रास होवू नये म् हणून २०१० 
पासून कें द्र व राज् य सरकारच् या १०० ्क् के अनुदानातून आददवासी, कातकरी, मागासवग य, 
घ्काींना आददवासी ववकास प्रकल् पातून १०० ्क् के अनुदातनत व सींयुक् त वन ववभागाच् या २५ 
्क् के लाभाथ याांचे व ७५ ्क् के शासनाच् या तनधीतून ७ हिार रुपये ंकीं मतीच े अशा या २ 
ववभागामार्य त एक योिना राज् यात राबववण् यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) पालघर जिल् ्यातील मुरबाड तसेच अन् य आददवासी तालुक् यातील आददवासीींना ममळणारे 
गॅस मसलेंडर आददवासी कातकरीच् या झोपडीत िाण् याऐविी हॉ्ेल, महामागायवरील चायनीस 
गायाया, ढाब् यावर तसेच धनदाींडग् याींच् या घरात िळत असल् याच े भीषण वास् तव अलीकडचे 
(डडसेंबर, २०१४-िानेवारी, २०१५) तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) गॅस मसलेंडरचे लाभाथ  तनवडताना अधधकारी वगय, वनववभाग, आददवासी ववभाग ज् या 
लाभाथ ची तनवड करते त् याींना अगोदर १ हिार त े १५०० रुपये मोबदला देवून त् याींच् या नाव े
घेतलेला मसलेंडर वाढीव भावात व् यावसातयकाींना ववकला िात असल् याचेही तनदशयनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, यासींपूणय गैरव् यवहाराची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानसुार पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली 
आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) खरे नाही. 
(३) खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभिी जजल्हा सामान्य रुग्िालयातील दरुिस्था दरू िरिेबाबत 

(६८) *  २८००   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात डॉक््र व अन्य कमयचायायाींची ररक्त पदे, अपुयाया 
खा्ा तसेच बींद असणारे ववववध ववभाग, खािगी व्यवसाय करणारे वैदयंकय अधधकारी 
याींच्यामळेु सदर रुग्णालयाची दरुवस्था झालेली असल्यान े त्यात सुधारणा करण्याबाबतची 
मागणी मराठवाडा िनता ववकास पररषदेच्या परभणी शाखनेे मा.आरोग्यमींत्री याींच्याकड े सन 
२०१५ मध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात अत्याधुतनक सुववधा देण्याबाबत व वैदयकीय अधधकारी व 
कमयचायायाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) जिल् हा सामान् य रुग् णालय, परभणी येथे महाराष ट्र वैदयकीय व आरोग् य सेवा ग्-अ (वगय-
१) सींवगायची १८ पदे मींिूर असून त् यापकैी ७ पदे भरलेली व ११ पदे ररक् त आहेत. वैदयकीय 
अधधकारी ग्-अ सींवगायची ३५ पदे मींिूर असून तथेे ३० स् थायी, ३ अस् थायी व २ बींधपत्रीत 
वैदयकीय अधधकारी काययरत आहेत. ग्-क ची २५८ पदे मींिूर असून २१४ पदे भरलेली आहेत. 
ग्-ड ची १९१ पदे मींिूर असून १३३ पदे भरलेली आहेत. 
      उपलब् ध ४०६ खा्ा आणण वैदयकीय अधधका-याींमार्य त रुग् णाींना आवश् यक ती रुग् णसेवा 
उपलब् ध करुन देण् यात येत आहे. 
     वैदयकीय अधधकारी वगय-१ ची ररक् त पदे नामतनदेशनान ेव पदोन् नतीन ेभरण् याबाबतची 
काययवाही सुरु आहे. तसेच वैदयकीय अधधकारी ग्-अ सींवगायची ररक् त पदे भरण् याबाबत स् वतींत्र 
तनवड मींडळामार्य त काययवाही सुरु आहे,  तसेच वैदयकीय अधधका-याींच् या ररक् त पदाींवर कीं त्रा्ी 
पध् दतीने नेमुणका देण् याबाबतचा तनणयय घेण् यात आला असून त् यानूसार काययवाही करण् यात 
येत आहे. 
     ग्- क व ड कमयचा-याींची ररक् त पदे स् थायी स् वरुपात भरण् याबाबत के्षत्रीय स् तरावर 
काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बाऱ्हाळी (ता.मुखेड, जज.नाांदेड) येथील रोजगार हमी योजनेच्या िामािर 
बोगस िामगार दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(६९) *  ४४०३   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बायाहाळी (ता.मुखेड, जि.नाींदेड) या गावातील रोिगार हमी योिनेच्या कामावर बोगस 
कामगार दाखववण्यात येवून लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणातील दोषीींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसचे गरीब कामगाराींना रोिगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महात् मा गाींधी राष ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनअेींतगयत मौ.बा-हाळी, 
ता.मखुेड, जि.नाींदेड येथील कामाींची तपासणी, तहमसलदार मुखेड व ग्ववकास अधधकारी, 
पींचायत सममती, मुखेड याींनी दद.१३ िानेवारी, २०१५ रोिी करुन मिूर उपजस्थत नसल् याचा व 
िॉब काडय नसल् याबाबतचा अहवाल जिल् हाधधकारी नाींदेड याींना सादर केला आहे. सदर 
अहवालानसुार या कामाींची सववस् तर चौकशी करण् यासाठी त्रत्रसदस् यीय अधधका-याींच् या दक्षता 
पथकाची नेमणूक केली असनू याबाबतचा सववस् तर चौकशी अहवाल २ मदहन् याींत पुणय करुन 
सादर करावयाच् या सूचना जिल् हाधधकारी नाींदेड याींनी ददल् या आहेत. त् यानुसार जिल् हा दक्षता 
पथकामार्य त याप्रकरणाबाबत चौकशीची प्रक्रीया सुरू आहे. 
     चौकशी अहवाल प्राप् त होताच सींबींधधत दोषी अधधकारीयकमयचारी याींच् याववरुद्ध तनयमानसुार 
कारवाई करण् यात येईल. 
     दद.०७.०३.२०१५ अखेरच् या साप् तादहक मिूर उपजस्थती अहवालानुसार नाींदेड जिल् ्याींमध् ये 
महात् मा गाींधी राष ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत ८६२ कामाींवर १६,९९५ एवढे मिूर 
उपजस्थत आहेत. तसेच ग्रामपींचायत स् तरावर ८,४८५ तर यींत्रणअेींतगयत ५,९१३ अशी एकूण 
१४,३९८ एवढी काम ेशेल् र्वर आहेत. 
     मुखेड तालुक् यामध् ये ग्रामपींचायतीची ९६४ व यींत्रणेची २५४ अशी एकूण १,२१८ एवढी 
काम ेशेल् र्वर असून, मौि ेबा-हाळी येथ,े ०१ सीसी्ी व ०१ सीबीचे काम शेल् र्वर आहे. 
     कामाच् या मागणीनसुार मिुराींना या योिनअेींतगयत कामे उपलब् ध करुन देण् यात येत 
आहेत. 

----------------- 
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माळशशरस, पांढरपूर, साांगोला आणि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक् यात शसांमेंट  
बांधा-याची िाम ेननिृष्ट् ट दजाचची िरून लाखो रुपयाांचा िेलेला गैरव् यिहार 

 (७०) *  ५८९८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) माळमशरस, पींढरपूर, साींगोला आणण मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक् यात जिल्हा पररषद 
अींतगयत लघु पा्बींधा-याची काम े करताना सदर तालुक् यात मसींमें् बींधा-याची कामे अत् यींत 
तनकृष ् दिायची करून तथेील उपअमभयींता, शाखा अमभयींता व ठेकेदार याींनी काययकारी 
अमभयींता श्री.नाईकवरे याींना हाताशी धरुन सन २०१२ -२०१३ मध् ये लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, माळमशरस पींचायत सममतीच े सदस् य श्री.के.के. पा्ील आणण र्डतरी, 
ता.माळमशरस, जि.सोलापूर येथील ग्रामपींचायत सदस् य श्री.हनुमींत रुपनवर याींनी तनवेदनादवारे 
जिल् हाधधकारी, सोलापूर याींचकेड ेसन २०१४ मध् ये तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) सदर, प्रकरणात दोषी असणा-या अधधका-याींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    अशा प्रकारच ेतनवेदन आढळून आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सािचजननि आरोग्य प्रयोगशाळाांमधील िमचचाऱ्याांचे थिीत िेतन अदा िरण्याबाबत 

 (७१) *  ५६८७   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) डेंग्यू, मलेररया, काववळ या आिाराींचा राज्यात प्रादभुायव वाढत असल्यान ेआिाराींचे तनदान 
करणायाया नींदरुबार, वामशम, गोंददया, दहींगोली येथील सावयितनक आरोग्य प्रयोगशाळाींमधील 
कमयचायायाींना आठ मदहन्याींपासून वेतन न ममळाल्यामुळे अधधकारी व कमयचारी याींचे आधथयक 
नुकसान होत असल्याचे ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कमयचायायाींना वेतन व भत्त े त्वरीत देण्याबाबत शासनाने काय काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) जिल् हा सावयितनक आरोग् य प्रयोगशाळा, वामशम, नींदरूबार, गोंददया व 
दहींगोली या प्रयोगशाळामधील पदाींना ददनाींक ६ माचय, २०१३ च् या शासन तनणययान् वये मींिूरी 
देण् यात आली असून या चार नवतनममयत प्रयोगशाळाींमधील मींिूर पदाींच े वेतन व भत् ते अदा 
करण् यासाठी सींचालनालय लेखा व कोषागारे सींगणक शाखा महाराष ट्र शासन, मुींबई याींच् या 
कडून आहरण व सींववतरण अधधकारी साींकेताींक घेणे तसचे सवय पदाींची मादहती BEAMS 
प्रणाली मध् ये नोंदववणे आवश् यक असल् यामळेु माहे िून २०१४ ते डडसेंबर २०१४ या कालावधीत 
सदर चार प्रयोगशाळाींमधील कमयचा-याींचे वेतन अदा करण् यास अडचणी आल् या, हे खरे आहे. 
     (२) व (३) सध् या काययरत असलेल् या सवय कमयचा-याींचे थकीत वेतन डडसेंबर २०१४ व 
िानेवारी २०१५ मध् ये अदा करण् यात आले असून सदयःजस्थतीत तनयममतपणे वेतन अदा 
करण् यात येत आहे. 

----------------- 
राज् यात मुलीांच् या शशक्षि आणि वििाहासाठी अल् पबचतीला प्रोत् साहन 

 देण् यासाठी विशेष मोहहम राबिण् याबाबत 

 (७२) *  ५९४२   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मलुीींच् या मशक्षण आणण वववाहासाठी अल् पबचतीस प्रोत् साहन देण् यासाठी सुकन् या 
समदृ्धी खात ेया ववशेष गुींतवणूक योिनेत राज् यातील १० जिल् ्याींचा समावेश करण् यात आला 
आहे, दरहिारी ९१८ पेक्षा कमी दर असलेल् या या जिल् ्याींमध् ये २०१५ मुलीींचा िन् मदर वाढावा 
यासाठी ववशेष मोदहम राबववली िाणार असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुलीींच् या नावावर उघडलेल् या समदृ्धी खात् यावर ९.१ व् यािदर आणण कर बचत 
प्रस् ताववत करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर जिल् ्याींत मुलीींचा घ्ता िन् मदर तसेच समािातील मलींग गुणोत् तराचे 
ववषम प्रमाण लक्षात घेवून शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ‘बे्ी बचाओ-बे्ी पढाओ’ या कें द्र पुरस् कृत अमभयानाींतगयत महाराष ट्र 
राज् यातील १० जिल् ्याींची तनवड करण् याींत आली असून सदर जिल् ्याींकडून अमभयानाींतगयत 
सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ पयांत घ् यावयाचे काययक्रमाबाबत भौततक व आधथयक आराखडा कें द्र 
शासनास मींिूरीसाठी सादर करण् यात आला आहे. 
       “सुकन्या समधृ्दी खात”े ही ववशेष गुींतवणुक योिना “बे्ी बचाओ-बे्ी पढाओ” 
अमभयानाचा भाग असून ती योिना कें द्र पुरस्कृत आहे. सदर योिना १० वषायपयांतच्या मुलीींना 
लागू आहे. ददनाींक ०१.१२.२०१५ पयांत खाते उघडून या योिनेचा लाभ घेता येणार आहे. 
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(२) होय. 
(३) व (४) “बे्ी बचाओ-बे्ी पढाओ”अमभयानाींतगयत कें द्र शासनान े ददलेल् या मागयदशयक 
सूचनाींनुसार महाराष ट्रातील १० जिल् ्याींत खालीलप्रमाणे उपाययोिना सुरू आहे. 
     अ) मलींगभेदावर आधाररत मलींग तनवड प्रथा तनमुयलन करणे. 
     ब) बामलकेच् या जिवीताची हमी घेणे ंकीं वा खात्री असणे. 
     क) बामलकेच् या मशक्षणाची हमी ंकीं वा खात्री असणे. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढािा) या पररसरात जलसांधारिाच्या िामाांना मांजरुी शमळिेबाबत 

 (७३) *  ४०४७   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बलुढाणा) पररसरात िलसींधारणाची काम े मींिुर करण्याबाबत VIIDP च्या 
DPR-४ चा तनधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकड े मींिुरीसाठी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर VIIDP च्या DPR-४ च्या प्रस्तावाला तात्काळ मींिुरी देणेबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याप्रकरणी ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) DPR-४ शासनास प्राप्त आहे. 
(२) या काययक्रमाींतगयत लघु मसींचन (िलसींधारण) अींतगयत आतापयांत ५९६२ योिनाींच्या रु. 
९३३.१९ को्ी ंकीं मतीच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) शासनाने मींिूरी ददली आहे. या 
काययक्रमाींतगयत तनममयत दातयत्व व कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणायाया तनधीच्या अनुषींगाने पुढील 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) मींिूरीची काययवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शसांधुदगुच जजल््यातील िैभििाडी, िुडाळ ि ििििली तालुक्यात  

रानटी हत्तीांनी िेलेले निुसान 

 (७४) *  ३०३७   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैभववाडी, कुडाळ, कणकवली तालुक्यात (जि.मसींधुदगुय) रान्ी हत्तीींनी माड-बागायती आणण 
केळी या झाडाचे मोठया प्रमाणात नुकसान केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मसींधुदगुय जिल््यातील पररसरात वावरणायाया हत्तीींनी तथेील शतेाींची नासधसू 
केल्याच ेतसेच अनेक ग्रामस्थ व लहान बालकाींवर प्राणघातक हल्ले केल्याच्या तक्रारी गेल्या २ 
वषाांपासून तेथील ग्रामस्थाींकडून सींबींधधत जिल्हाधधकारी, जिल्हा वनसींरक्षक व प्रधान सधचव, 
वन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचकेड ेकरण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकयायाींच्या बागायतीच े मोठया प्रमाणात केलेल्या नुकसानीच े पींचनामे 
करण्यात येवूनही शेतकयायाींना अदयापी नुकसान भरपाई ममळाली नसल्याच ेतनदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकयायाींना तातडीन े नुकसान भरपाई देण्याबाबत तसेच रान्ी 
हत्तीींना आळा घालण्याबाबत शासनान े कोणती तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) तसेच हत्तीींकडून शेताींच ेहोणारे नकुसान व ग्रामस्थाींवर होणारे प्राणघातक हल्ले ्ाळावेत 
म्हणून हत्तीींसाठी शासनाने मसींधुदगुय जिल््यात “हत्ती सेंच्युरी” (Elephant Sanctuary) 
तनमायण करावी, अशीही मागणी सींबींधधत ग्रामस्थ व स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑक््ोबर, 
२०१४ पासून त े माहे िानेवारी, २०१५ अखरेपयांत जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी य मसींधुदगूय तसेच 
मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी य मसींधुदगुय याींचेकड ेतनवेदनादवारे केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६)  असल्यास, त्यानुसार मसींधुदगुय जिल््यात हत्ती सेंच्युरी (Elephant Sanctuary) तनमायण 
करण्याबाबत शासनामार्य त कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मसींधुदगूय जिल् ्यात माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये कुडाळ, 
कणकवली, वैभववाडीतील १२० प्रकरणात वन् य हत् तीन ेरु.१५,०४,५९९य- एवढे शेती य बागायतीच े
नुकसान केल् याचे तनदशयनास आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) पीक नुकसानी प्रकरणी शासन तनणयय ददनाींक ०५.०९.२०१३ च् या तरतूदीनुसार 
सींबींधधत नुकसानग्रस् त शेतक-यास नुकसान भरपाई अदा करण् यात येते. मसींधुदगूय जिल् ्यात 
डडसेंबर, २०१४ अखेर नुकसानग्रस् त शेतक-याींना नुकसान भरपाई अदा करणेत आली आहे. 
वन् य हत् तीींमळेु झालेल् या नुकसान भरपाईची मागील दोन मदहन् यातील रु.३४.५९ लक्ष रकमेची 
प्रकरणे अनुदानाअभावी प्रलींत्रबत आहेत. 

वन् य हत् तीींचा कायम स् वरुपी बींदोबस् त करण् याकामी कनाय्क राज् यातील प्रमशषक्षत 
हत् ती व तज्ञ अधधका-याींच् या सहा्याने ददनाींक ०८.०२.२०१५ त े ददनाींक १६.०२.२०१५ या 
कालावधीत वन् य हत् ती पकडण् याची मोदहम राबवून तीन वन् य हत् तीींना पकडून आींबेरी 
ता.कुडाळ येथे क्रॉल मध् ये बींददस् त करण् यात आले आहे. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) तज्ञाींच् या मत े हत् तीींच े दीघयकालीन सींवधयन करण् यासाठी त् याींची पुरेशी सींख् या असण,े 
िवळपास चारश-ेसाडचेारशे चौ.ंक.मी. के्षत्राची उपलब् धता असणे या गोष ्ीींची आवश् यकता आहे. 
मसींधुदगूय जिल् ्यात तशी अनुकूल पररस् थती नाही. त् यामुळे सदयजस्थतीत हत् ती अभयारण् य 
तनमायण न करता कुडाळ तालुक् यातील तीन वन् य हत् तीींना पकडण् यात आले आहे. 
(७) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शसरसमागच, ममदापूर, नागापूर (जज.बीड) येथ ेिायमस्िरुपी तालिुास्तरीय  
विक्री िें द्राचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

(७५) *  ३६४८   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ व ददनाींक २६ रे्रुवुवारी, २०१४ रोिीच्या आदेशान्वये 
बीड जिल््यातील मसरसमागय, ममदापूर, नागापूर येथे तालुकास्तरीय कायमस्वरुपी ववक्री कें द्र 
बाींधण्यास परवानगी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामववकास ववभागाच्या ददनाींक २१ ऑगस््, २०१४ रोिीच्या आदेशान्वये रु. 
२५ लक्ष खचायच्या मयायदेत नववन ्ाईप प्लान तयार करण्याची काययवाही करण्यात येत 
असल्याच ेकळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाचा तालुका ववक्री कें द्र इमारत बाींधकामाचा नववन ्ाईप प्लान तयार 
झाला आहे काय, त्यानुसार उक्त उल्लेणखत कामाींना मींिुरी ददली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त उल्लेखीत दठकाणी ववक्री कें द्राच ेबाींधकाम कें व्हा सुरू होणार आहे, 
(५) नसल्यास, वरील प्रकरणी होणायाया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
शासन तनणयय हदनाांि ११.०८.२००९ अन्वये मौज े गढी ता.गेिराई येथ े ववक्री कें द्र 

बाींधण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तथावप मुख्य काययकारी अधधकारी तथा अध्यक्ष, 
जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, बीड याींचे मशर्ारशीनसुार यात बदल करुन शासन पत्र क्रमाींक 
तावििे २०१३/प्र.क्र.६१/योजना-१ हदनाांि २३.१०.२०१३ अन्वये शसरसमागच ता.गेिराई जज.बीड येथ े
ववक्री कें द्र बाींधण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) होय. 

कायमस्वरुपी तालकुास्तरीय ववक्री कें द्राचा नववन नमुना आराखडा (Type Plan) 
तयार करण्यात आला असून याप्रमाणे बाींधकाम करण्याकरीता सावयितनक बाींधकाम 
ववभागाच्या सन २०१४-१५ च्या दर सूचीनसुार (DSR) ंकती खचय अपेषक्षत आहे याबाबतचे 
अींदािपत्रक काययकारी अमभयींता (बाींधकाम), जिल्हा पररषद, ठाणे याींचकेडून मागववण्यात 
आलेले आहे. 

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

नाशशि येथील विभागीय सांदभच सिेा रुग्िालयातील सधुाररत आिृतीबांधास मान्यता देण्याबाबत 
 

 (७६) *  ५२४६   डॉ.अपूिच हहरे :  ता.प्र.क्र. ११५१ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामशक येथील ववभागीय सींदभय सेवा रुग्णालयाकरीता ३६७ कमयचारी याींचा आकृतीबींध 
तनजश्चत करण्याींत येवून त्यापकैी ३०९ पदे भरण्यात आलेली असून सदयजस्थतीत ५८ पदे 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयासाठी आकृतीबींधाव्यततररक्त अततररक्त स्वरुपात वैदयंकय व 
शुश्रुषा सींवगायतील पररचाररकाींची पदे नव्यान े तनमायण करुन सदर पदे भरणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनस्तरावर ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील प्रस्तावावर शासनाचा ववचार पुणय झाला असल्यास त्याअनुषींगान े
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, नागररकाींचे आरोग्य ववषयक सुववधाींचा ववचार करता रुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) नामशक येथील ववभागीय सींदभय सेवा रुग् णालयाकरीता ३६७ पदाींचा 
आकृतीबींध ददनाींक १५.११.२००६ अन् वये तनजश् चत करण् यात आला आहे. आिममतीस त् यापकैी 
२८९ पदे भरलेली असून ७८ पदे ररक् त आहेत. 
(२) व (३) होय. 
(४) प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहेत 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील िनके्षत्रपाल टोिािड ेविभागातील  

बांधाऱ्याांमधील गाळ िाढण्याबाबत 

(७७) *  ३८६५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील वनके्षत्रपाल ्ोकावड ेववभागात गेल्या दोन वषायमध्ये ३५ ते 
४० मसमें्चे व मातीचे बींधारे बाींधण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन वषायत या बींधायायाींच्या बाींधकामासाठी ंकती रक्कम खचय करण्यात 
आली, 
(३) असल्यास, या सवय बींधायायामधील पाणी साठा ंकती कालावधीपयांत साठववला िातो, 
(४) असल्यास, वरील बींधायायातील गाळ काढण,े देखभाल करणे यासाठी सन २०१३-१४ या 
आधथयक वषायत ंकती रक्कम खचय करण्यात आली आहे ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) व (२) बाबत सन २०१२-२०१३ यावष  ७ तसेच सन २०१३-२०१४ 
या वष  १८ अस े एकूण २५ वनबींधारे (मसमें्) बाींधण् यात आले आहेत. त् याकररता रु.२४०.९४ 
लक्ष इतका खचय आलेला आहे. 
(३) बहुताींश बींधा-याींमध् ये बारमाही पाणीसाठा द्कून राहतो. 
(४) सन २०१३-१४ या आधथयक वषायत गाळ काढणे अथवा देखभाल करणे या कररता खचय 
करण् यात आलेला नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाचिर अपघात झाल् यास तातडीन ेउपचार शमळािते  हिून 
िडखळ नाक् यािर रामा सेंटर उभारण् याबाबत 

(७८) *  ४७४२   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागायवर अपघात झाल् यास तातडीने उपचार ममळावेत म् हणून वडखळ 
नाक् यावर ट्रामा सें्र उभारण् याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पूणय झाला आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सावयितनक आरोग् य ववभागाच् या ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ च् या शासन तनणययान् वये सन 
२००१ च् या लोकसींख् येवर आधारीत राज् यात आरोग् य सींस् था स् थापनेचा बहृत आराखडा मींिुर 
केलेला आहे. त् यामध् ये वडखळ नाका येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग् णालय व २० खा्ाींच ेट्रामा 
केअर युतन् स् थापन करण् यास मान् यता ददलेली आहे. सदर ग्रामीण रुग् णालय व ट्रामा केअर 
युतन्च् या बाींधकामासाठी आवश् यक िमीन उपलब् ध करणबाबतची काययवाही चाल ुआहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर, गडधचरोली ि िोल्हापूर जजल््यात िाघ ि बबबटयाांच्या 

सुरक्षक्षततेसाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(७९) *  ४००४   श्रीमती विदया चव्हाि, श्रीमती शोभाताई फडििीस, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  चींद्रपूर जिल््यात मागील दोन वषाांमध्ये तीन वाघ व दोन त्रबब्याींचा कठड ेनसलेल्या 
ववहीरीत पडून मतृ्यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच चामोशी (जि.गडधचरोली) येथ ेददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास एका 
वातघणीचा सींशयास्पद जस्थतीत मतृ्यू झाला, त्यानींतर ताडोबा सींरषक्षत के्षत्रातील मशवणी येथ े
ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास ववदहरीत पडून वाघीण मतृ्यूमखुी पडली, 
मुघोली येथे वयस्क वातघणीचा मतृदेह ममळाला त्यानींतर अवघ्या दीड मदहन्याच्या अींतरान े
तीन वातघणीींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मशराळा (जि.कोल्हापरू) येथे िेरबींद केलेल्या त्रबबस याचा मतृ्यू तीन ददवसाच्या 
उपासमारीमुळे व लोकाींच्या गोंधळामुळे झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वाघाींची व त्रबब्याींची सींख्या घ्ण्याची शक्यता असल्याची धचींता ताडोबाचे 
पशुवैदयकीय अधधकारी याींनी व्यक्त केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुसार वाघाींच्या व त्रबबस याींच्या सुरषक्षततेबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मागील दोन वषायत चींद्रपूर जिल््यात तीन त्रबब् व एका वाघाचा 
ववहीरीत पडून मतृ्यू झाला आहे. 
(२) ददनाींक १२.११.२०१४ रोिी चामोशी येथ े एका वातघणीचा सींशयास्पद जस्थतीत, ददनाींक 
१६.१२.२०१४ रोिी ताडोबा सींरषक्षत के्षत्रातील ववदहरीत पडून एका वातघणीचा मतृ्यू झाला आहे. 
तसेच ताडोबा-अींधारी बर्र के्षत्रातील मोहली पररके्षत्र, मुधोली-का्वल-चींदनखेडा रस्त्याच्या 
बािुला सव्हे नीं. ६५ मध्ये वयस्क वातघणीचा मतृदेह ममळाला आहे. त्यानींतर दीड मदहन्याच्या 
कालावधीत चार त्रबब्याींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
     सदर त्रबब्याचा मतृ्यू हा न्युमोतनया या रोगाने झाल्याचे पशवुैदयकीय अधधकारी, वगय-१ 
त्रबळाशी याींच्या ददनाींक ०४.०२.२०१५ चे शवववच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गडधचरोली येथ ेजजल्हा प्रेक्षागार मैदानालगत शेडच ेबाांधिाम 

ननविदा न िाढता िरण्यात येत असल्याबाबत 

(८०) *  २९५६   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली येथील जिल्हा प्रके्षागार मैदानालगत लाखो रुपयाींचे शेडचे बाींधकाम कुठलीही 
तनववदा न काढता वनववभागामार्य त करण्यात येत असल्याचे ददनाींक २० िानेवारी, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन शासनान े सींबींधधत दोषी अधधकायायाींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) वन ववभागादवारे गडधचरोली येथे हस् तकला मूल् यवध  प्रमशक्षण 
कें द्राच् या शेडचे आकार पोलीस ववभागात बाींधलेल् या शेड प्रमाणेच असल् यान,े पोलीस ववभागान े
वतृ् तपत्रामध् ये िाहीरात देवून, ई- े्ंडर पद्धत वापरुन केलेल् या तनववदा प्रक्रीयेच् या आधारे आणण 
त् यानुसार मींिूर केलेल् या कमीत-कमी रकमेच् या तनववदा धारकास शेड पुरववण् याचे आदेश 
देण् यात आले. यामध् ये, कोणतीही अतनयममतता झालेली नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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डोंबबिली जिळील आजदे ग्रामपांचायतीमाफच त एमआयडीसीच्या पररसरात  
टािलेल्या िचऱ्यामुळे िाय ूप्रदषूि होत असल्याबाबत 

 (८१) *  ५५५०   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१)  आिदे (डोंत्रबवली) ग्रामपींचायतीमार्य त एमआयडीसीच्या पररसरात ्ाकलेल्या कचयायामळेु 
वायू प्रदषूण होत असल्याने आिदे गाव व तनवासी ववभागातील घनकचरा एमआयडीसीच्या 
डींपीींग ग्रा ीं डवर ्ाकण्यास मा.पयायवरण राज्यमींत्री याींनी ददनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास बींदी घातली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बींदीमळेु आिदेगाींव ग्रामपींचायत आणण एमआयडीसी याींच्यातील वाद 
धचघळला असून कचयायाची ववल्हेवा् लावयाचा प्रश्न ग्रामपींचायती समोर उभा रादहलेला आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणता तनणयय घेतला आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
      मा.पयायवरण राज्यमींत्री याींनी ददनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी भे्ीवळेी 
एम.आय.डि.सी. ला ददलेल्या तोंडी सुचनेनुसार कचरा ्ाकण्यास बींदी घातली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) घनकचरा शास्त्रशुध्द पध्दतीने ववल्हेवा् लावण्यासाठीचा प्रकल्प कायायजन्वत 
करणेबाबत तसेच डींपीींग ग्रा ीं डसाठी पयाययी िागा उपलब्ध करुन घेणेबाबतची काययवाही आिदे 
ग्रामपींचायतीमार्य त करण्यात येत आहे.  

----------------- 
राज्यातील उपिें द्रामध्ये आरोग्य सेवििाांच्या सोबत िाम िरिाऱ्या 

अांशिालीन पररचाररिाांना मानधन देण्याबाबत 
  

(८२) *  ३९०६   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील उपकें द्रामध्ये आरोग्य सेववकाींच्या सोबत काम करणायाया ग्रामीण भागातील 
नागरीकाींना आरोग्य सेवा पुरववणायाया अींशकालीन स् त्री पररचाररकाींना शासनाकडून केवळ १२०० 
रुपये मानधन देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररचाररकाींनी ंकमान वेतनाप्रमाणे मानधन देण्याची मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     (३) व (४) अींशकालीन स् त्री पररचराींचे मानधनात वाढ करणेबाबतचा प्रस् ताव सींचालक 
आरोग् य सेवा, आरोग् य सेवा सींचालनालय, मुींबई याींचकेडून प्राप् त झाला असून शासनस् तरावर 
प्रस् तावाची छाननी करण् यात आला आहे. 

----------------- 
 यितमाळ जजल््यातील घाटांजी तालुक्यातील पारधी समाजास मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत 

 (८३) *  ३३११   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  घा ी्ंिी तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) पारधी समाि मोठया प्रमाणात असून अिूनही 
त्याींना मुलभूत सुववधा ममळाल्या नाहीत, भाींबोरा येथील पारधी समािाने वनिममनीवर 
अततक्रमण करुन वदहवा् करीत असलेल्या शेतिममनीच े वनहक्क अींतगयत दाव े ममळाव े
याकरीता त्याींनी उपोषण करुनही व तनयमानुसार वनहक्क अींतगयत दावे न ममळाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील वन ववभागाच्या ग् क्र.४३ मध्ये १६ पारधी कु्ूींत्रबयाींनी व इतर 
पारींपारीक १३ कु्ूींत्रबयाींनी १९२६ पासून अततक्रमण केल्याचे शासन दरबारी नोंद असनूही त्या 
िममनीचे ७/१२ ददलेले आहेत, तरीही महसूल ववभाग व वनववभागाच्या तनषकाळिीपणामुळे ही 
िममन वनववभागाची की महसलू ववभागाची या कारणास्तव अततक्रमणधारक पा्यापासून 
वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सववस्तर चौकशी करुन पारधी समािाला न्याय देण्यासाठी शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) उप ववभागीय स्तरीय वनहक्क सममतीला मौिा भाींबोरा येथील 
एकूण ३१ दाव े प्राप्त झालेली आहेत. त्यापैकी १३ दावे उपववभागीय स्तरीय सममतीमार्य त 
जिल्हा स्तरावर प्रस्तावीत करण्यात आली होती. परींतू सदर दाव्याींचे प्रस्ताव पररपूणय 
नसल्यामळेु त्रु्ी पूतयते करीता परत उपववभागीय स्तरीय सममतीला पाठववण्यात आलेली 
आहेत. त्रु्ी पुतयता अहवाल प्राप्त होताच १३ दाव्याबाबत मींिूरीची काययवाही करण्यात येईल. 
     तसेच उवयरीत उपववभागीय स्तरीय सममतीकड े असलेल्या १८ दाव्याींबाबत ७५ वषायचा 
रहीवासीबाबत व इतर पुरावे दाखल करुन घेण्याची काययवाही सुरु आहे. सदर १८ दावे व त्रु्ी 
पुतयतेसाठी पाठववलेली १३ दाव ेअसे एकूण ३१ दाव्याचा प्रस्ताव जिल्हा स्तरीय सममतीस प्राप्त 
होताच पुढील काययवाही करण्यास येईल. 
(२) हे अींशत: खरे आहे, मौिा भाींबोरा येथील सव्हे क्र. ४३ च ेएकूण के्षत्र २४९ एकर १३ गुींठे 
होते. हे सवय के्षत्र शासनान े अधधसूचना क्र. ७७८ ददनाींक १४.८.१९११ अन्वये सी क्लास स््े् 
र्ॉरेस्् घोषीत केले. त्यानींतर त्यातील १४४ एकर ९ गुींठठे के्षत्र अधधसूचना क्र. ३८/६८-पी, 
ददनाक २४.९.१९१७ अन्वये ए क्लास घोषीत केले, हे ए क्लास के्षत्र वन ववभागाच्या ताब्यात 
आहे व उवयररत १०५ एकर ४ ग ांठठे के्षत्र अधधसुचना क्र. ७०/६८- अेडब्ल्यू, ददनाींक २४.९.१९१७ 
अन्वये अराखीव असल्यान ेते महसूल ववभागाच्या ताब्यात आहे. 
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     सदर महसूल ववभागाच्या ताब्यातील के्षत्राच े ७/१२ पारधी समािातील १३ कुीं ्ूींत्रबयाींना 
ददलेले आहे. परींतु त्याींनी दाखल केलेल्या दाव्यातील त्रु्ी पूतयता होताच पुढील काययवाही 
करण्यात येईल. 
(३) उप ववभागीय स्तरीय वनहक्क सममतीकडील दाव्यातील त्रु्ी पूतयता होताच पुढील काययवाही 
करण्यात येईल, त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी आणि शसांधुदगुच जजल््यातील अधचिट असलेली जलसांधारिाची िाम े

  

(८४) *  ४६७८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी आणण मसींधुदगुय या दोन जिल््यात २५ हिार एकर मसींचन के्षत्राची क्षमता 
असलेले िलसींधारण ववभागाचे ७४ प्रकल्प अधयव् अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प पणूय करण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती तातडीची काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
      रत् नाधगरी आणण मसींधुदगुय जिल् ्यातील ७३ योिनाींच् या कामाींना कायायरींभ आदेश देण् यात 
आलेले आहेत. यापकैी ९ योिना पूणय असून ५० योिनाींचे काम प्रगतीपथावर आहे. १२ 
योिनाींचे काम भूसींपदानामळेु सरुु नसून २ योिनाींचे काम अन् य कारणामुळे सुरु नाही. या 
अपूणय ६४ योिनाींची प्रकल् पीय मसींचन क्षमता ८८६६ हे. असून त् यापैकी ६९१ हे. मसींचन क्षमता 
तनममयत झालेली आहे व उवयरीत ८१७५ हे. मसींचन क्षमता तनमायण होणे बाकी आहे. 
(२) नाही, चौकशी केली नसल् यान ेप्रश् न उद्धवत नाही. 
(३) तनधीच् या उपलब् धतनेुसार व भूसींपादन प्रंक्रया पूणय झाल् यानींतर योिनाींची कामे पूणय 
करण् याचे तनयोिन आहे. 

----------------- 
 उल् हासनगर (जज.ठािे) येथील शासिीय िसतीगहृातील मलेु पळून जाण् याच्या घटनेबाबत 

(८५) *  ४५९५   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  उल् हासनगर कॅम् प क्र.४ पररसरातील सरकारी वसतीगहृातील ४ मुले ददनाींक १० िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा त्यादरम्यान अचानक गायब झाली असून याप्रकरणी ववठ्ठलवाडी पोलीस 
ठाण् यात अपहरणाचा गुन् हाही दाखल करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, गेल् या वषायत मुले पळून िाण् याची ही ततसरी घ्ना आहे, हेही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उल् हासनगरातील वसतीगहृाची देखभाल व दरुुस् ती वेळेवर होत नसल् यामळेु मुले 
वारींवार पळून िाण् याच् या घ्ना घडत असल् यान ेसरकारी वसतीगहृ प्रशासनाच् या कामकािावर 
प्रश् नधचन् ह उभे रादहले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीअींती सरकारी वसतीगहृातून मुले पळून िाण् याच् या प्रकारास 
पररणामकार कररत् या आळा घालण् याच् या दृष ्ीने शासनान ेकोणती ठोस कारवाई केली आहे वा 
करण् यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
शासकीय मुलाींच ेबालगहृ (कतनष ठ) कुलाय कॅम् प उल् हासनगर ४ या सींस् थेतील दद. ०९ 

िानेवारी, २०१५ रोिी ४ प्रवेमशत न साींगता तनघून गेले आहेत. त् यापैकी १ प्रवेमशताचा शोध 
लागला असून त् यास पुन् हा सींस् थेत दाखल करण् यात आले आहे. 
     याबाबत ववठ्ठलवाडी पोलीस स् ्ेशन, ठाणे येथ े दद. १० िानेवारी, २०१५ रोिी तक्रार 
नोंदववलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 

दद. १९.१०.२०१४ रोिी एक प्रवेमशत व दद. २५.१०.२०१४ रोिी ४ प्रवेमशत सींस् थेतून न 
साींगता तनघून गेले होते. 
(३) सदर सींस् थेचा पररसर २.७५ एकर इतका असून सींरक्षक मभींत पडलेली आहे. सींरक्षक मभींत 
दरुुस् त करण् यासाठीचा प्रस् ताव बाींधकाम ववभागाकड े पाठववण् यात आलेला आहे. तसेच, 
सींस् थेतील काळिीवाहकाची ररक् त पदे भरण् याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(४) होय. 
(५) सदर घ्नेच् या अनुषींगान े जिल् हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, ठाणे याींनी सींस् थेस 
तात् काळ भे् दे न घ्नेची सखोल चौकशी केलेली आहे. तसचे, प्रकरणी दोषी असलेले 
सींबींधधत अधधक्षक याींना कारणे दाखवा नोद्स बिावण् यात आलेली आहे व काळिीवाहकाची 
अन् य सींस् थेत बदली करण् यात आलेली आहे. 
     सदरची घ्ना पुन् हा घडणार नाही यासाठी उपाययोिना करण् यात आलेल् या आहेत. 
      प्रवेमशत सींस् थेतून तनघून िा  नयेत म् हणून त् याींच े समपुदेशन, मागयदशयन इ. बाबत 
अींमलबिावणी करण् यात येत आहे. 

----------------- 
 परभिी जजल््यातील िृषी विभागामाफच त िरण्यात आलेल्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(८६) *  २८०६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) परभणी जिल््यातील कृषी ववभागातरे् मदृसींधारण, िलसींधारण, पाणलो् व इतर कामात 
कोस यवधी रुपयाींचा गैरप्रकार करणायाया सवय यींत्रणाींची राज्यस्तरावरील ववशेष भरारी 
पथकामार्य त चौकशी करुन कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मराठवाडा िनता ववकास 
पररषदेच्यावतीने प्रधान सधचव, कृषी याींच्याकड ेसन २०१५ च्या दरम्यान करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थातनक अधधकारी, कीं त्रा्दार, सममत्या याींच्या सींगनमतान ेकेवळ कागदोपत्रीच 
करण्यात आलेल्या कोस यवधी रुपयाींच्या कामाींची वररषठ स्तरावरील पथकामार्य त चौकशी पूणय 
करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, दोषी कीं त्रा्दार, अधधकारी व यींत्रणा याींच्या ववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. प्रस् तुत प्रकरणी चौकशीचे आदेश ददलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
री गाडच खरेदीत लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव् यिहार 

(८७) *  ५८९९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) काययकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद, सोलापूर-१ याींनी उपअमभयींता, बी.डी.ओ. आणण 
ग्रामसेवक याींच्या सींगनमतान े सन २०१३-१४ मध् ये सोलापूर जिल्हा पररषद, ग्रामपींचायत 
ववभागाच् या वतीन े (पयायवरण सींतुमलत ग्राम योिनेंतगयत) ट्री गाडय खरेदीत लाखो रुपयाींचा 
गैरव् यवहार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सोलापूर जिल्हा पररषदेचे पक्ष नेत ेश्री. 
सींिय पा्ील याींनी तत् कामलन मखु् य काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, सोलापूर याींच् याकड े
सन २०१४ मध् ये तक्रार दाखल केलेली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधत दोषी असणा-या अधधका-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही, 
(२) ववरोधी पक्ष नेते जिल्हा पररषद सोलापूर याींनी सोलापूर जिल््यात पयायवरण सींतुमलत 
समधृ्द ग्राम योिनेअींतगयत ट्री गाडय खरेदी बाबत चौकशी करावयाच ेतनवेदन ददले आहे. 
(३) होय, 
(४) सोलापूर जिल््यात पींढरपूर व मींगळवेढा या दोन तालुक्यातील ४ ग्रामपींचायतीींनी ट्री गाडय 
खरेदी करणेबाबत ववदहत काययपध्दतीचा अवलींब करण्यात आल्याच ेददसून येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विधान भिन :   श्री. उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 
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