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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ३० माचच, २०१५ / चैत्र ९, 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 - ५१ 
------------------------------- 

  
मौज ेघाटपुरी (ता.खामगाांि, जज.बलुढािा) येथील अांगििाडीत पुरि 

 षोषि आहारात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१) *  ४०४२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े घा्पुरी (ता.खामगाींव जज.बुलढाणा) येथील अींगणवाडीत पुरक षोषण आहारात 
गैरव्यवहार, अफरातफर व शासनाची फसवणूक होत असल्याबाबत श्री.नारायण भिकाजी इींगळे 
व इतर ग्रामसथाींनी सींबींधित सी.डी.पी.ओ. व प्रिान सधचव, महहला व बाल कल्याण मींत्रालय, 
मुींबई याींना हि.९ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे घा्पुरी येथील अींगणवाडीमध्ये सिर प्रकार २००९ पासून त े
अद्यापपयनं्त सुरू आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारी होऊन सधु्िा सी.डी.पी.ओ. याींनी सींबींधिताींशी सींगनमत करुन चौकशी 
करण्यास ववलींब केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गैरव्यवहार करणाऱ्या िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



2 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा बुलढाणा येथ ेजज.प.मध्ये महहला व बाल ववकास वविागात फार मोठया प्रमाणात 
शासनाची फसवणूक व हिशािूल होत असल्याबाबत श्री. नारायण भिकाजी इींगळे याींनी प्रिान 
सधचव, महहला व बाल ववकास वविाग याींचेकड ेहि. ९ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी तक्रार केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी नाींिरुा व बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी खामगाींव याींनी 
सािर केलल्या अहवालानुसार मौज े घा्पुरी, ता. खाींमगाव जज.बुलढाणा येथील अींगणवाडी 
सेववकेला मानिनी पिावरुन कमी करण्यात आले आहे. तसेच सिर तक्रारीची चौकशी करण्यास 
ववलींब केल्याबाबत बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी खामगाींव याींना तसेच अफरातफर प्रकरणी 
िलुलक्ष केल्याबाबत सींबींधित पयलवकेक्षक्षका याींना उपमुख्य कायलकारी अधिकारी (बा.क) जजल्हा 
पररषि, बुलढाणा याींनी कारणे िाखवा नो्ीस हिलेली आहे. सिर नो्ीसचा खुलासा प्राप्त 
होताच बाल ववकास प्रकल्प ेअधिकारी व सींबींधित पयलवेक्षक्षका याींचेववरुध्ि ननयमानसुार कारवाई 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
मौज ेललांबारुई (ता.बीड) येथ ेमांजूर असलेले आरोग्य उपिें द्र चुिीच्या 

माहहती आधारे इतरत्र मांजूर िेल्याबाबत 
  

(२) *  ३६४७   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे भलींबारुई (ता.बीड) येथ े मींजूर असलेले आरोग्य उपकें द्र चुकीच्या माहहती आिारे 
बेकायिेशीरररत्या इतरत्र मींजूर केल्याची तक्रार हिनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास 
लोकप्रनतननिी याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड याींनी आरोग्य सींसथाींमिील चुकीच े अींतर 
िाखवून बहृत आराखड्यात मींजूर असलेले भलींबारुई आरोग्य उपकें द्र इतर हठकाणी प्रसताववत 
केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आिाररत बहृत आराखड्यातील मौज े भलींबारुई 
येथील आरोग्य उपकें द्र इमारत बाींिकाम सुरु करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, चुकीची माहहती हिल्यामुळे इमारत बाींिकामास झालेल्या ववलींबास जबाबिार 
असणाऱ्या अधिकाऱ्याींच्याववरोिात शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
     मा.लोकप्रनतननिी याींनी हि.२९.१२.२०१४, हि.१२.०१.२०१५ व हि.२९.०१.२०१५ च् या 
पत्रान् वये मौज े भलींबारुई, जज.बीड येथील आरोग् य उपकें द्राच् या नावात करण् यात येत असलेल् या 
बिलासींििालत जजल् हा आरोग् य अधिकारी, जजल् हा पररषि, बीड याींचकेड ेतक्रार केली आहे. 
(२) होय. 
    जजल् हा आरोग् य अधिकारी, बीड याींनी हि.८.०५.२०१३ च् या पत्रान् वये बहृत आराखड्यातील 
मींजूर असलेले बीड जजल् ्यातील आरोग् य उपकें द्र भलींबारुई ववजी साींडरवन येथे करण् याबाबत 
आरोग्य सेवा सींचालनालयास कळववले आहे. 
(३) सन २०१४-२०१५ या वषी उपकें द्र भलींबारुई च् या बाींिकामाकररता राष रीय आरोग् य 
अभियानाींतगलत रु.१५.०० लक्ष इतके अनुिान उपलब् ि झाले आहे. सद्यसजसथतीत आरोग् य 
उपकें द्र भलींबारुई येथील इमारतीचे बाींिकाम सुरू झालेले नाही. 
(४) प्रस तूत प्रकरणी उपसींचालक, आरोग् य सेवा, लातूर याींच् यामाफल त चौकशी करण् यात येत 
आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील ननराधार बालिाांचे सांगोपन िरिाऱ्या बालसुधारगहृातील िमचचाऱ्याांच्या िेतनाबाबत 

(३) *  ३७७९   श्री.विजय धगरिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ५०६०२ ला हदनाांि १२ जनू, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ९० हजार ननराधश्रत बालके असून त्याींच्यासाठी सद्यजसथतीत शासनाची तेहतीस 
आणण सवयींसेवी सींसथाींची १ हजार ७२ बालगहेृ कायलरत आहेत त्यापैकी सुमारे ७० बालगहेृ 
अननयभमततेमुळे रद्द करण्यात आली असून सध्या फक्त १००० बालगहेृ असून ती पुरेशी पडत 
नसल्यान ेराज्यातील सुमारे ९० हजार ननराधश्रत बालकाींच्या पुनवलसनाचा प्रश्न ननमालण झाल्याच े
माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सवयींसेवी सींसथाींची बालगहेृ कजालत अडकल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशलनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात १९९३ पासून शासनाकडून भमळणाऱ्या अनुिानावर सवयींसेवी सींसथाकडून 
बालसिन, बालकाश्रम व अनाथालये चालववली जातात, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ९० ्क्के अनाथाश्रम आहिवासी व ग्रामीण िागात असल्यान ेतेथील 
बालकाींना उपासमारीला तोंड द्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, या अनुिानातूनच तेथील कमलचाऱ्याींचे वतेन व इमारतीच ेघरिाड ेसुद्धा सींसथा 
चालकाींना द्याव ेलागत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, प्रत्येक बालकास प्रनतमहा ६३० रुपये पोषण ित्ता भमळतो तर, बालकाींना २४ 
तास साींिाळून काम करणाऱ्या १० हजार कमलचाऱ्याींना वेतन भमळाले नसल्याचे हिनाींक ८ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशलनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(७) तसेच कमलचाऱ्याींना अनुिान व वेतनेत्तर अनुिान भमळत नसल्यान े त्याींना आधथलक 
अडचणीला तोंड द्याव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(८) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(९) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शासनाकडून िेण् यात येणारे अनुिान हे सहायकयक अनुिान म् हणून हिले जाते. 
(४) हे खरे नाही. 
(५), (६), (७) व (८) शासनाकडून िेण् यात येणारे अनुिान हे सहायकयक अनुिान म् हणून हिले 
जाते. स वयींसेवी सींस थाींची नोंिणी िमालिाय आयुक् त याींचेकड ेहोत असल् यान ेत् याींना जनतेमिून 
तसेच, ववववि सेवािावी सींस थाकडून पैसा उिा करता येतो. ंकीं बहुना सवयींसेवी सींस थाींनी शासन 
अनुिानाव् यनतररक् त लागणारा पैसा स वतस उिारणे अपेक्षक्षत आहे. शासनाने, यापूवी िेण् यात येत 
असलेल् या पररपोषण अनुिानामध् ये वाढ करण् याचा ननणलय यापूवीच शासन ननणलय हि. १३ 
सप् ्ेंबर, २०१३ अन् वये घेण् यात आला असून त् यानुसार सवलसािारण बालगहृाींना िरमहा िरडोई 
रु. १२१५/- (आहार व पररपोषणावर रु, ९००/- व वेतन, इमारत िाड े व इतर प्रशासकीय 
खचालवर रु.३१५/-) व ववशेष काळजीची गरज असलेल् या बालकाींकरीता रु. १३०५/- (आहार व 
पाररपोषणावर रु.९९०/- व वेतन, इमारत िाड े व इतर प्रशासकीय खचालवर रु.३१५/- िरमहा 
िरडोई) इतके सहायकयक अनुिान काही अ्ीींच् या अधिन राहून मींजूर करण् यात आले आहे. 
(९) प्रश् न उद्् ावत  नाही. 

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

पेि तालुक्यातील (जज.रायगड) हेटििे मध्यम प्रिल्प त्िरीत पूिच िरण्याबाबत 
  

(४) *  ४१४४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पेण तालुक्यातील (जज.रायगड) हे्वणे मध्यम प्रकल्पातील पाण्याच्या ववसगालसाठी 
आणलेले पाईप गेली नऊ वषे वापराववना तसेच पडून असून त्यातील काही पाईप शेतकऱ्याींच्या 
जभमनी िाडपेट्टयाने घेऊन तथेे ठेवले असनू ठेकेिारान ेत्याचे िाड ेथकववल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच उक्त प्रकल्पाचे काम अनेक वषे होऊनही पूणलत्वास गेलेले नसल्याने उक्त 
तालुक्यातील ५२ गाव ेया प्रकल्पाच्या पाण्यापासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पाईप ठेवण्यासाठी ज्याींच्या जागा िाडपेट्टयावर घेतल्या आहेत 
त्या जागेचे िाड ेअिा करणे तसचे उक्त प्रकल्प त्वरीत पूणल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सािारणत: केव्हापयतं उक्त प्रकल्प पूणल होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) ठेकेिारामाफल त पाईप ठेवण् यासाठी शेतक-याींच् या जभमनी िाड ेतत् वावर घेण् यात 
आल् या आहेत त् या शेतक-याींची थंकत िाड े त् वरीत अिा करणेबाबत के्षत्रीय कायाललयामाफल त 
कळववण् यात आले आहे. तसेच शेतक-याींचा ववरोिामुळे वळेेत सींयुक् त मोजणी न झाल् यामळेु 
कोप्रोली, भशकी ववतरीका व वाशी उपववतरीकेच् या कामाचे िुसींपािन प्रस ताव व् यपगत झाले 
आहेत. सिर प्रस ताव नववन िसुींपािन कायद्यानुसार तयार करुन िुसींपािन प्रंक्रया पुणल 
झाल् यावर ननिीच् या उपलब् ितनेुसार प्रकल् प पुणल करावयाचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
ठािे जजल््यातील िुपोषिािर ननयांत्रि िरण्याबाबत 

 (५) *  ४०६४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९३५ ला 
हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हा पररषिेकडून कुपोवषत बालकाींना ननयभमत उपचार व वेळेवर आहार भमळावा 
याकड ेलक्ष ठेवण्यासाठी भिवींडी तालुक्यात १२५ पयलवेक्षक्षकाींची नव्याने नेमणूक केली असून, 
ग्रामीण अींगणवाडीत एकूण ४१ हजार ३७७ बालके आहेत, त्यापैकी डडसेंबर, २०१४ अखेर भिवींडी 
तालुक्यात ८६९ कुपोवषत बालके आढळली असून, त्यातील १४७ बालकाींची प्रकृती गींिीर 
असल्याच ेननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालकाींमध्ये कुपोषण वाढू नये म्हणून शासन प्रयत्नशील असले तरी कमलचारी 
व अींगणवाडी पररवेक्षक्षका याींच्या कामचूकारपणामुळेच भिवींडी तालुक्यातील बालकाींमध्ये 
कुपोषण वाढत असल्याच ेवावषलक अहवालावरुन हिसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच बालववकासाच्या व आरोग्याच्या अनेक योजना राबवनुही राज्यात ठाणे, पालघर, 
नींिरुबार या जजल््यातील आहिवासी पट्टयात बालमतृ्यूींच े प्रमाण ४० ्क्क्याींपयलत आल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या िागातील गरोिर माता व बालकाींची ननयभमत तपासणी करुन त्याींच्यावर 
िेखरेख ठेवल्याबाबतचा िावा यींत्रणाींकडून करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शासनान े याची चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषल काय आहेत व 
त्याअनुषींगान ेकुपोषणावर ननयींत्रण आणण्यासाठी शासनाने कोणती तातडीची उपाययोजना केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी सींबींिीत िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    भिवींडी तालुक्यात भिवींडी-१ व भिवींडी-२ असे िोन प्रकल्प येत असून सिर प्रकल्पाींतगलत 
१४ पयलवेक्षक्षकाींची पिे मींजूर असून त्यापैकी १२ पिे कायलरत आहे. 
     माभसक प्रगती अहवालानुसार भिवींडी-१ व भिवींडी-२ प्रकल्पामिील माहे डडसेंबर, २०१३ व 
माहे डडसेंबर, २०१४ च्या कुपोषणाची तुलनात्मक जसथती पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

प्रिल्प माहे / िष े
 

एिुि िजन 
घेतलेल्या बालिाांची 

सांख्या 

सिचसाधारि 
बालिे 

मध्यम िमी 
िजनाची बालिे 

तीव्र िमी िजनाची 
बालिे 

भिवींडी-१ 
 

डडसेंबर, २०१३ 
 

२५७१७ २४८९९ ७३१ ८७ 
(०.३३) 

डडसेंबर, २०१४ २५१०७ २४५८८ ४६२ ५७ 
(०.२२) 

भिवींडी-२ 

डडसेंबर, २०१३ १६८६३ १५२८५ १२८२ २८६ 
(१.६९) 

डडसेंबर, २०१४ १७००३ १४७८० १७२६ ४९७ 
(२.९२) 

(२) हे खरे नाही. 
     अींगणवाडी पयलवेक्षक्षकेकडून अींगणवाडी सतरावर कुपोषण ननमुललनासाठी एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योजनेच्या सेवा पुरववण्याबाबत सातत्याने प्रयत्न करुन कुपोवषत मुलाींचे 
शे्रणीविलन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 
(३) माहे एवप्रल, २०१४ ते जानेिारी, २०१५ या कालाविीत ठािे, पालघर ि नांदरुबार 
जजल््यातील बालमतृ्यूबाबतची आकडवेारी पुढीलप्रमाणे आहे. 
जजल्हा एिूि जन्म ०-१ िषे (अभचि मतृ्यू) १-६ िषे (बाल मतृ्यू) ०-६ िषे (एिूि मतृ्यू) 
ठाणे ६४९६ १४९ ४५ १९४ 
पालघर १६६५५ २९५ १२३ ४१८ 
नींिरुबार २६०९५ ४०३ २५९ ६६२ 

(४) हे खरे आहे. 
(५) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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 तथावप िुपोषि ि बालमतृ्य ूरोखण्यासाठी खालीलप्रमािे उपाययोजना िरण्यात येत आहेत :- 
१. िोन बाळींतपणामिील अींतर वाढववणे, िोन अपत्यापयतं पाळणा थाींबववणे या 
गुणात्मक िशलकाींच्या पूतलतेवर िर हिला जातो. 
२. गरोिर मातचेी १६ आठवडयाच्या आत नोंिणी करुन िनुवालत प्रनतबींिक लस, फेरस 
सल्फे्च्या १०० गोळया तीन महहन्याींसाठी हिल्या जातात. 
३. जोखमीींच्या माताींसाठी ववशेष सेवा म्हणून हहमोग्लोबबनचे प्रमाण कमी असलेल्या 
माताींना फेरस सल्फे्च्या गोळया उपचारात्मक मात्रा हिल्या जातात व अशा माताींना 
प्रसुती पूवल, प्रसुती अींतगलत व प्रसतुी पश्चात ४२ हिवसाींपयतं गुींतागुत उििवू नये म्हणून 
मानव ववकास कायलक्रमाींतगलत त्याींची सत्रीरोगतज्ाींकडून तपासणी व औषि उपचार 
करण्यात येतो. 
४. जननी भशश ुसुरक्षा कायलक्रमाअींतगलत गरोिर माताींना प्रसुतीसाठी घरुन िवाखान्यात 
आणले जाते. सुरक्षक्षत प्रसुतीनींतर घरी सोडले जाते व सिर कालाविीत त्याींना आहार 
िेखील हिला जातो. 
५. प्रसुतीनींतर बाळाचे वजन घेऊन नवजात बालकाींची ववशेष काळजी घेतली जात.े 
६. सॅम व मॅम मिील बालकाींची िरमहा वैद्यकीय तपासणी केली जात.े तस े० त े६ 
वषे वयोग्ातील बालकाींना वषालतनू िोन वळेा अ जीवनसत्व व जींतनाशक औषिी हिली 
जातात. 
७. अींगणवाडीमिील सवल बालकाींच ेवेळापत्रकानुसार लसीकरण करण्यात येत.े 
८. कुपोषण कमी करण्याच्या दृष्ीने ग्राम बाल ववकास कें द्र व बाल उपचार कें द्र घेण्यात 
येतात. 
९. िगुलम िागामध्ये आरोग्य सेवा पुरववण्यासाठी भशबीरे आयोजजत करण्यात येत असून 
या भशबीराींमध्ये जोखमीच्या गरोिर माताींची सत्रीरोगतज्ाींमाफल त तपासणी करुन 
आवश्यकतेनुसार सींििल सेवा िेण्यात येते. सवल गरोिर जसत्रया, सतनिा माता तसेच ० त े
६ वषे वयोग्ातील बालकाींची तज्ामाफल त तपासणी करुन औषिोपचार करण्यात येत.े 

(६) व (७) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
----------------- 

ममदापुर (ता.येिला, जज.नालशि) येथे साठिि तलाि 
योजनेच्या प्रस्तािास मांजुरी लमळण्याबाबत 

(६) *  ३४८१   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममिापुर (ता.येवला, जज.नाभशक) येथ ेसाठवण तलाव योजनचेा प्रसताव सधचव सभमतीच्या 
मान्यतेसाठी हिनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड े पाठववण्यात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येवला तालुक्यातील पुवल िागातील ी्ंचाईग्रसत शेतकऱ्याींना भसींचनाचा लाि 
भमळणेसाठी सिर प्रसतावास मींजुरी भमळण्यासाठी शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप कोणतीही कायलवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) सिर प्रस तावाची तपासणी करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात घरगुती हहांसाचार प्रनतबांधि िायद्याची अांमलबजाििी िरिेबाबत 

(७) *  २८६६   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, अॅड.अननल परब, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, श्री.शरद रिवपसे, 
श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घरगुती हहसाींचार प्रकरणात महहलाींच्या सुरके्षसाठी घरगुती हहींसाचार प्रनतबींिक कायिा 
करून बराच कालाविी उल्ून गेल्यानींतरही या कायद्याची प्रिावी अींमलबजावणी राज्यात होत 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, घरगुती हहींसाचार प्रनतबींिक कायद्याींतगलत वपडडत महहलाींना मित करण्यासाठी 
पूणलवेळ सुरक्षा अधिकारी नमेण्यात न आल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला 
ननिेश िेवूनही अद्यापही या प्रकरणी शासनाने उधचत कायलवाही न केल्यान ेवपडडत महहलाींची 
गैरसोय होत असल्यान ेशासनान ेयाबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच या कायद्यातील तरतिुीनुसार राज्यातील प्रत्येक तालकुा पातळीवर पूणलवेळ सुरक्षा 
अधिकारी नेमण्याबाबत शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) नाही, घरगुती हहींसाचार प्रकरणात महहलाींच् या सुरक्षतेसाठी घरगुती 
हहींसाचार प्रनतबींिक कायद्याची प्रिावी अींमलबजावणी सुरु आहे. 
(२) व (३) शासन ननणलय क्र. मबाआ-२०११/प्र.क्र.१७३/का-७, हि. १५.०२.२०१२ अन् वये 
जजल् हास तरावर पूणलवेळ सींरक्षण अधिकारी उपलब् ि करुन िेण् यासाठी ३७ सींरक्षण अधिका-याींची 
पिे ननमालण केली. त् यापैकी २९ सींरक्षण अधिकारी कतलव् यावर रुजू झाले आहेत. 
        शासन ननणलय क्र. मबावव-२०११/प्र.क्र.१७३/का-७ (िाग-२), हि. १४.०७.२०१४ व हि. 
२९.०१.२०१५ अन् वये अनकु्रमे २१६ व १४२ सींरक्षण अधिका-याींची पिे ननमालण करण् यात आली 
आहेत. यानसुार प्रत् येक तालुक् यासाठी पिे ननमालण करण् यात आली आहेत. ननयमानुसार पिे 
िरण् याची कायलवाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील महहला आधथचि वििास मांडळातील अध्यक्ष ि व्यिस्थापिीय 
सांचालि य ांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(८) *  ३६९८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील महहलाींच े आधथलक सक्षमीकरण करणाऱ्या महहला आधथलक ववकास मींडळाची 
अवसथा अनतशय बबक् झाली असून मागील तीन वषालपासून अध्यक्ष आणण सहा 
महहन्याींपासून व्यवसथापकीय सींचालक पि ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पिे ररक्त ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिरची िोन्ही पिे तातडीन े िरून सिर मींडळाचा कारिार सुरळीत चालावा 
म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) (२) (३) महहला आधथलक ववकास महामींडळाच् या अध् यक्षपिी ननयुक् ती 
करणेबाबतचा प्रस ताव शासनाच् या ववचारािीन आहे. महहला आधथलक ववकास महामींडळाच् या 
व् यवस थापकीय सींचालकपिी िारतीय प्रशासन सेवेतील (िा.प्र.स.े) अधिका-याची ननयुक् ती 
शासनाकडून करण् यात आली आहे. तथावप सियसजसथतीत व् यवस थापकीय सींचालक हे वैद्यकीय 
रजेवर असल् याने सिर पिाचा अनतररक् त कायलिार महाव् यवस थापक (प्रक ल् प) महहला आधथलक 
ववकास महामींडळ याींचकेड ेसोपववण् यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पेि (जज.रायगड) तालुक् यातील हजारो एिर भातशेती नापीि होऊन पडीि झाल् याबाबत 

 (९) *  ३८७८   श्री.जयांत पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पेण (जज.रायगड) तालुक् यातील जमीन अनके हठकाणी अगोिरच फु्लेल् या खारबींिीस तीच् या 
बाींिातून उिाणाचे खारे पाणी हिनाींक २७ डडसेंबर २०१४ रोजी वा त्यासुमारास शेतीत घुसल् याने 
िािर, िाल, कोप्रोली इत्यािी िागातील हजारो एकर िातशेती नावपक होऊन पडीक झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, खारबींिीस तीची कामे करोडो रुपये खचल करुन िेखील व् यवजसथत होत 
नसल् यान ेशेतकरी वगालत नाराजी पसरल्याचे ननिशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िातशेतीच ेनुकसान होणार नाही याबाबत कायमसवरुपी पयालय शोिून शासनाने 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झालेल्या मोठया उिानामळेु नारवेल बेनवले 
खारिूमी योजनेतील िाल या गावाच्या िागाला पडलेल्या खाींडीींची िरुुसती उपलब्ि असलेल्या 
िेखिाल व िरुुसती ननिीतून व सथाननक लािार्थयांच्या सहकायालने करुन लािके्षत्र नावपक 
होणार नाही, याची खबरिारी घेण्यात आली आहे. 
     तथावप, िािर, कोप्रोली या खाजगी योजना असल्यामळेु त्याींच्या िरुुसतीची कामे 
शासनामाफल त केली जात नाहीत. 
(२) नाही. 
     खारिूमी योजनेच्या िेखिाल व िरुुसती करीता उपलब्ि ननिीतून िेखिाल व िरुुसतीची 
काम ेकरुन के्षत्र नापीक होणार नाही, याची िक्षता घेण्यात येत आहे. 
(३) नाबाडल १६, १७ व १९ अथलसहायकयाींतगलत योजनाींची नुतनीकरणाची कामे हाती घेऊन 
कमकुवत झालेल्या योजनाींचे मजबुतीकरण तसचे उघाडयाींची नवीन बाींिकामे करण्यात येत 
आहेत. तसचे, नारवेल बेनवले ही खारिमूी योजना राषरीय चक्रीवािळ आपत्ती ननवारण 
प्रकल्पाींतगलत प्रसताववत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राळेगाि तालुक्यातील (जज.यितमाळ) आहदिासी बहुल जळिा-िरिा 

रस्त्याच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

 (१०) *  ३४४९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाव तालुक्यातील (जज.यवतमाळ) आहिवासी बहुल जळका-वरणा रसत्याच्या कामावर 
पाच वषालत कागिोपत्री पींिरा लाख रुपये खचल केले आहेत, मात्र कुठल्याच रसत्याच े काम 
करण्यात आले नसल्याच ेजानेवारी, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात ननिशलनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफंत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार रसत्याचे काम न करता १५ लाख 
रूपये खचल करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती विभागातील जजल्हा पररषद िमचचाऱ्याांच्या िेतनातनू िला/क्रीडा 
महोत्सिासाठी रक्िम िपात िेल्याबाबत 

  

(११) *  ३३८१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरावती वविागातील जजल्हा पररषि कमलचाऱ्याींच्या वेतनातून कला/क्रीडा महोत्सवासाठी 
वेतन िेयकातून रक्कम कपात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कायलक्रमासाठी शासनान े खचालची तरतूि न करता कमलचाऱ्याींच्या वेतन 
िेयकातून रक्कम कपात करण्याच ेआिेश हिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची सवलसािारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अमरावती जजल् हा पररषिेमिील जजल् हा पररषि कमलचा-याींच् या 
वेतनातून कला/ंक्रडा महोत् सवासाठी वगलवारीनुसार वेतन िेयकातनू वगलणी म् हणून रक् कम 
कपात करण् यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात शालेय स्तरािर कक्रडा स्पधेत जखमी स्पधचिािर उपचार िरण्याबाबत 

(१२) *  ३०४७   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जजल्हा पररषिाींमाफल त शालेय सतरावर ववववि क्रीडा सपिांचे आयोजन केले जात 
असून यात काही सपिलक जखमी होत असून योग्य उपचार होत नसल्याच े माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जखमी सपिलकावर येणारा औषि व िवाखान्याचा खचल 
जजल्हा पररषिेने द्यावा, अन्यथा या सपिालच बींि कराव्यात अशी मागणी जजल्हा सिसयाींनी 
केली असल्याचे ननिशलनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायलवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) अद्याप कायलवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवलसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) राज् यात जजल् हा पररषिे अींतगलत शालेय स तरावर ववववि ंक्रडा 
स पिांचे आयोजन केले जात.े 
     सिर ंक्रडा स पिांमध् ये जखमी झालेल् या स पिलकाींना स पिेच्या हठकाणी तसेच नजीकच् या 
शासकीय रुग् णालयामध् ये िाखल करुन योग् य उपचार करुन घेतला जातो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदगाांि, येिला (जज.नालशि) तालकु्यात इांहदरा आिास योजनेंतगचत घरिुल 
तसेच विहीर िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

 (१३) *  २८११   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींिगाींव तसचे येवला (जज.नाभशक) तालुक्यात घरकुल व ववहीर वा्पात सींबींिीत 
ग्रामपींचायत व ग्रामसेवकाने गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी त्याींची चौकशी करण्याची मागणी 
सथाननक ग्रामसथाींकडून हिनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास सींबींिीत 
तालुक्याच्या ग्ववकास अधिकारी याींचकेड ेकरण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींहिरा आवास योजनेतील घरकुले श्रीमींताींना हिल्याचा तसेच ववहीर वा्प 
लािार्थयांच्या यािीत पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोपही करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, वरील चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने शासनाने सींबींधित िोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वरील प्रकरणी होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे आहे. तथावप, अशी मागणी केवळ ग् ववकास अधिकारी, 
येवला याींचकेड ेप्राप् त झाली आहे. ग् ववकास अधिकारी, नाींिगाींव याींचेकड ेअशी मागणी प्राप् त 
झालेली नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) चौकशीमध् ये गैरव् यवहार झाल् याचे ननिशलनास आलेले नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यातील प्रत्येि तालकु्यात सुििच जयांती ग्रामरोजगार योजना ि 
एमएसआरएलएम अांतगचत स्ियांरोजगार मालिस्तू विक्री िें द्र बाांधण्याबाबत 

(१४) *  ३७३०   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यात प्रत्येक तालुक्यात सुवणल जयींती ग्रामरोजगार योजना व 
एमएसआरएलएम अींतगलत सवयींसहायकयता बचत ग् सवींयरोजगार मालवसत ू ववक्री कें द्र 
बाींिण्यात आली आहेत तथापी ती वापराववना पडून आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच ती ववक्री कें दे्र वापरात आणणेबाबत शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायलवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतस होय. 
(२), (३) व (४) सोलापूर जजल् ्यातील ५ तालुक् यात सुवणल जयींती ग्राम स वरोजगार 
योजना/महाराष र राज् य ग्रामीण जीवनोन् नती अभियानाींतगलत स वयींसहायकयता बचत ग् व 
स वरोजगारीसाठी कायमस वरुपी तालुका ववक्री कें द्र बाींिण् यात आली आहेत. सिर तालुका ववक्री 
कें द्राची स थापत् य काम ेपूणल झाली आहेत. त् यापैकी एका तालकुा ववक्री कें द्राच ेकाम पूणल झाले 
असून सिर ववक्री कें द्र बचत ग्ाींना वापरण् यास िेण् याबाबतची कायलवाही ग् ववकास अधिकारी 
माढा याींचेमाफल त सुरु आहे. उवलररत ४ तालुका ववक्री कें द्राच े ववद्युतीकरण व वपण् याच् या 
पाण् याची व् यवस था करण् याची कायलवाही सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यातील जजल्हा पररषद मुख्य िायचिारी अधधिाऱ्याांची पांचताराांकित हॉटेलमध्ये 

पररषद भरिून लाखो रुपयाांची िेलेली उधळपट्टी 

 (१५) *  ३०९०   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.शरद रिवपस,े श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील जजल्हा परीषिाींच्या योजनाींवर 
सखोल चचाल करण्यासाठी, जजल्हा पररषिाींचे मुख्य कायलकारी अधिकारी याींची तीन हिवसाींची 
पररषि मुींबईतील ॲम्बसॅेडर या पींचताराींंकत हॉ्ेलमध्ये हिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ पासून 
सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींत्रालयात वा स्याद्री अनतथीगहृ वा अन्य शासकीय सिागहृात अशी बैठक 
घेण्याववजी ॲम्बसॅेडर या पींचताराींंकत हॉ्ेलमध्ये बैठक घेण्याची सवलसािारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) तसेच राज्याच्या नतजोरीत ननिी कमी असताना आणण प्रशासकीय उिळपट्टीला ननबिं 
घालण्याचे प्रयत्न सुरु असून त्यासाठी ववकास कामाींच्या खचालवर ४० ्क्क्याींने कात्री लावण्यात 
आलेली असून, हा कर आणखी वाढण्याची शक्यता असताना मा.मुख्यमींत्रयाींच्या आिेशाचे 
उल्लींघन करुन अशा प्रकारे पींचताराींंकत हॉ्ेलमध्ये पररषि घेतल्यान े एकूण ंकती रक्कम 
खचल झालेली आहे, 
(४) असल्यास, मा.मुख्यमींत्रयाींनी आपल्या सहकारी मींत्रयाींना हिलेल्या का्कसरीच्या सल्ल्याच े
जाणीवपूवलक उल्लींघन याप्रकरणी झालेले असल्यान ेशासनान ेसींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मुख् य कायलकारी अधिकारी, जजल् हा पररषि याींची हि.१२ व १३ 
जानेवारी, २०१५ या िोन हिवसाींची कायलशाळा सींपन् न झाली. सिर कायलशाळेच े उिघा्न 
मा.मींत्री, ग्रामववकास याींनी केले असून मा. राज् यमींत्री ग्रामववकास हे कायलशाळेचे अध् यक्ष होत.े 
(२) मुख् य कायलकारी अधिकारी याींची कायलशाळा हॉ्ेल अॅम् बॅसेडर येथे घेण् याची सवलसािारण 
कारणे खालीलप्रमाण ेआहेत- 

१) स्याद्री अनतथीगहृ हे राज् य अनतथीगहृ असून मुख् य कायलकारी अधिकारी याींना 
राज् य अनतथीचा िजाल अनुजे्य नाही. 
२) सिर कायलशाळा िोन सींपूणल हिवसिराच् या िरगच् च कायलक्रमाची असल् यान े वळे 
वाचववण् यासाठी ५० अधिका-याींची राहण् याची व् यवस था िक्षक्षत मुींबईत करणे आवश् यक 
होते. 
३) सिर कायल शाळेकरीता ननवास, रात्रीचे जेवण व सकाळचा नाष ता याींच् या खचालची 
व् यवस था युननसेफने केलेली असून हॉ्ेल अॅम् बेसेडर हे युननसेफच् या पॅनलेवर 
असल् यान ेत् या हॉ्ेलची भशफारस युननसेफने केलेली होती. 
४) कायलशाळेचे स थळ मींत्रालयाजवळ घेतल् याने मींत्रालयातील सावलजननक आरोग् य 
वविाग, पाणी पुरवठा व स वच् छता वविाग, जलसींिारण व रोजगार हमी वविाग, 
ववत् त  वविाग व सामान् य प्रशासन वविागाच् या सधचव स तरावरील अधिका-याींना 
उपजसथत राहून सहिाग घेता आला व त् याच् या वविागाींचा आढावा घेता आला.   

(३) मुख् य कायलकारी अधिकारी, जजल् हा पररषि याींच् या झालेल् या कायलशाळेसाठीच् या ननवासाचा, 
रात्रीच् या िोजनाचा, सकाळच्या नाष ्याचा खचल युननसेफ याींनी केलेला आहे. कायलशाळेिरम् यान 
हिवसाच् या अल् प िोजन व चहापनाचा खचल कें द्र शासनाच् या राजीव गाींिी पींचायत 
सशक् तीकरण अभियानाींतगलत प्रभशक्षणासाठी उपलब् ि असलेल् या ननिीतून करण् यात आलेला 
आहे. एकूण खचल रु. २.२० लक्ष झाला आहे. 
(४) व (५) राज् य शासनाच् या ननिीतून खचल झाला नसल् याने प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
गडधचरोली िन विभागातील साहहत् य खरेदीत मो्या प्रमािात गैरप्रिार झाल्याबाबत 

(१६) *  २९५७   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली वन वतृ्त अींतगलत अगरबत्ती प्रकल्प सुरू करण्याकरीता साहहत्य खरेिी करताींना 
मोठ्या प्रमाणात अननयभमतता होवून त्यात गैरप्रकार झाल्याचे हिनाींक १५ जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोप खरेिी व वन वविागातील साहहत्य खरेिी यातही मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार 
झाल्याच े भ्रष्ाचार ववरोिी जन आींिोलन अहेरी तालुका ननमींत्रक व मानवाधिकार सींघ्नचेे 
वविागीय अध्यक्ष याींनी लेखी तक्रार मा.वनमींत्री याींचेकड ेकेली, हे ख्ररे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय व िोषी वन अधिकाऱ्याींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील जिाहर धडि लसांचन योजनेंतगचत 

 विहहरीांची िामे पूिच िरण्याबाबत 

 (१७) *  ३३१२   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यात शासनाने सन २००४-०५ मध्ये सुरु केलेली जवाहर िडक भसींचन 
योजना अद्यापही रखडली असून जजल््याला १४ हजार ८४५ ववहहरीींना शासनाने मींजूरी हिली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ वषल उल्ून गेल्यानींतर केवळ ६ हजार ११६ ववहहरीचे काम पूणल झाली असून 
१९३५ ववहहरीींची कामे अपूणालवसथते असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामे पूणल झालेल्या ३ हजार २१८ ववहहरीींचे अनिुान शेतकऱ्याींना अद्यापही 
प्राप्त झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्यापपयतं ववहहरीींचे काम पूणल न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, काम पूणल झालेल्या ववहहरीींचे अनुिान शेतकऱ्याींना प्राप्त करुन िेण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) सन २००८-०९ मध् ये िडक भसींचन ववहीर कायलक्रमाींतगलत 
यवतमाळ जजल् ्यात १४,८४५ ववहीरी मींजूर करण् यात आल् या असून त् यापैकी ७०९७ ववहीरी पूणल 
झाल् या आहेत आणण ६४२४ ववहहरीची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) िडक भसींचन ववहीर कायलक्रमाींतगलत ववहीरीसाठी शासनाने रु. ३६१२.३९ लक्ष इतका ननिी 
फेब्रुवारी, २०१५ मध् ये मींजूर केला असून त् यापैकी ववहीरीच् या मुल् याींकनानुसार लािार्थ यांना      
रु. १५५.२० लक्ष इतका ननिी वा्प करण् यात आला आहे. उवलररत ननिीच् या वा्पाची कायलवाही 
जजल् हास तरावर सुरु आहे. 
(४) व (५) िडक भसींचन ववहीरीची काम ेशेतकरी स वतस करत असल् यामुळे शेतीची मशागतीच े
काम व तिनींतर आलेला पाऊस यामुळे काम ेअपूणल आहेत. तथावप, आता शासन / वविागीय 
आयुक् त / जजल् हाधिकारी स तरावरून ववहीरीची कामे पूणल करण् याबाबत आढावा बैठका घेण् यात 
आल् या आहेत. ववहीरी पूणल करण् यास येणा-या अडचणी ववचारात घेवून शासनस तरावरुन 
सुिारीत सूचना ननगलभमत करण् यात आल् या आहेत. तसेच शासन पररपत्रक हिनाींक २२.१२.२०१४ 
अन् वये ववहीरीची कामे पूणल करण् यास हिनाींक ३०.६.२०१५ पयलन् त मुितवाढ िेण् यात आली आहे. 
तिनुसार कायलवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जजल् हा पररषद परभिी मधील उपअलभयांत् याच् या बोगस िामाांची मुदेेनननहाय 
चौिशी िरण्याबाबत िराियाची िायचिाही 

(१८) *  २७८६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) परिणी जजल् हा पररषि बाींिकाम वविागाच् या जजींतुर उप वविागातील उपअभियींता श्री 
सामाले याींनी केलेल् या समुारे ५० को्ी रुपयाींच् या बोगस कामाींची मुदे्द ननहाय चौकशी 
करण् याबाबत परिणी येथील सामाजजक कायलत् याींनी जजल् हाधिकारी परिणी याींच् याकड े मुदे्द 
ननहाय लेखी तक्रार नोंिववली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् हाधिका-याींच् या पत्राप्रमाणे जजल् हा पररषि सतरावरुन सववसतर चौकशी सुरु 
करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, या मुदे्दननहाय तक्रार व चौकशीत काय ननष पन् न झाले, तसेच िोषी अधिकारी व 
यींत्रणावर कोणती कायलवाही करण् यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, िोषीींना पाठीशी घालण् याचे िोरण राबववण् यात येत आहे काय ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) चौकशी अींती श्री.सामाले याींच् या कायलकाळातील बाींिकाम े समािानकारक असल् याच े
आढळून आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही 

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

औरांगाबाद विभागामध्ये राष्ट् रीय आरोग् य अलभयानाांतगचत राबविण्यात येिाऱ्या  
योजनाांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) *  ४५५४   श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राष रीय आरोग् य अभियानाींतगलत जननी सुरक्षा योजना, जननी भशशु सुरक्षा कायलक्रम, बाल 
आरोग् य कायलक्रम, ग्राम बालववकास कें द्र, शालेय आरोग् य तपासणी आिी योजना राबववल् या 
जात असतानाही औरींगाबाि वविागाींतगलत औरींगाबािसह अन् य जजल् ्यासाठी मागील ३ 
महहन् याींपासून वारींवार मागणी करुनही ननिी भमळत नसल् याने हे अभियान रखडले असून या 
अभियानाींतगलत काम करणा-या सुमारे ५०० कमलचा-याींचे वेतनही भमळाले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सिरहू राष रीय आरोग् य अभियानास पूवी कें द्र शासनाकडून थे् ननिी भमळत 
होता, तथावप सन २०१४-२०१५ पासून हा ननिी कोषागार वविागाकडून वळववण् यात आल् यामुळे 
ननिी भमळण् यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, औरींगाबाि वविागामध् ये औरींगाबाि, जालना, परिणी व हहींगोली या 
जजल् ्यासाठी मींजूर असणा-या ८० को्ी रुपयाींपैकी फक् त २४ को्ी रुपयेच प्राप् त झाले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ननिी नसल् यामळेु ग्रामीण िागातील गरोिर महहलाींना प्रसुतीनींतर िेण् यात 
येणारे अनुिान हिले जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, रुग् णालयात प्रसुती होण् यासाठी हे प्रोत् साहनपर अनुिान न हिल् याने त् या िागात 
बाल मतृ् युमध् ये वाढ झाली असून गरोिर महहलाींच्या आरोग् यावर िषु परीणाम झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     राषरीय आरोग्य अभियान कायलक्रमाींतगलत ववववि कायलक्रम राबववण्यासाठी औरींगाबािसह 
अन्य सवल जजल््याींसाठी राज्य आरोग्य सोसाय्ीकडील उपलब्ि ननिीतून पुरेसा ननिी ववतरीत 
करण्यात आला असून फेब्रुवारी २०१५ पयतंचे सवल कीं त्रा्ी कमलचाऱ्याींचे वेतन अिा करण्यासाठी 
आवश्यक अनुिान उपलब्ि करुन िेण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ या आधथलक वषालत औरींगाबाि पररमींडळातील औरींगाबाि, जालना, हहींगोली 
व परिणी या चारही जजल््याींत एकूण मींजूर रुपये ८५ को्ी पैकी रुपये ६०.०० को्ी ननिी 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मािगाांि (जज.रायगड) तालुक्यातील िाळ नदीिरील भादाि पलूाची झालेली दरुिस्था 

(२०) *  ४७०४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींव (जज.रायगड) तालकु्यातील काळ निीवरील िािाव पूल वाहतकूीस अत् यींत 
िोकािायक असून अनेक हठकाणी तड ेजाऊन कोणत् याही क्षणी पलू कोसळून मोठा अपघात 
होईल, याबाबतची िरुुस ती करण् याबाबत ननवेिन िेऊन स थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
प्रशासनाकड ेवारींवार मागणी करुनसुध् िा अद्याप कोणतीच कायलवाही केली जात नाही हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, त् याची सवलसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, पुलाची िरुुस ती करण् याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायलवाही केली आहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     काळ निीवर िािाव पलू नसून कालव्यावरील जलसतेू आहे. सिर जलसेत ू हा 
सावलजननक वाहतुकीचा पूल नसून त्या पुलावरुन फक्त ननरीक्षण वाहने ये-जा करणेची सोय 
करण्यात आलेली आहे. या जलसेतूवरील सींरक्षण कठडा तु्लेला असून जलसेतसू कोणताही 
िोका नाही व कोणत्याही क्षणी पलू कोसळून मोठा अपघात होईल अशी वसतुजसथती नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर जजल् ्यात िुपोषिामळेु झालेले बालिाांचे मतृ्य ू

 (२१) *  ४७७०   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ लशांदे :   सन्माननीय 
महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पालघर जजल््यात गेल्या तीन महहन्यात १७७ बालकाींचा कुपोषणामुळे मतृ्यु झाल्याची 
िक्कािायक माहहती शासनाच्या ननिशलनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर जजल््यातील तालुका ननहाय मतृ बालकाींची सींख्या ंकती आहे, 
(४) असल्यास, बालकाींचा कुपोषणामुळे मतृ्य ूहोऊ नये म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतस खरे आहे. 
      पालघर जजल् हा पररषि अींतगलत ग्रामीण के्षत्रात गेल् या तीन महहन् यात (माहे नोव् हेंबर, 
२०१४ ते जानेवारी, २०१५) ११९ बालकाींचे मतृ्यू झालेले असून सिर मतृ् यू कुपोषणामुळे झालेले 
नसून ववववि कारणाींमुळे झालेले आहेत. 
(२) कुपोषणामुळे मतृ् य ूझालेले नसल् यामुळे चौकशी करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) पालघर जजल् ्यातील ० त े ६ वषे वयोग्ातील मतृ बालकाींची तालुकाननहाय सींख् या 
पुढीलप्रमाणे आहेत. 

अ.क्र. 
 

तालुिा 
 

नोव् हेबर 
२०१४ 

डडसेंबर 
२०१४ 

जानेिारी 
२०१५ 

एिूि 
 

१. डहाणू ११ १५ १२ ३८ 
२. जव् हार ८ १२ ९ २९ 
३. ववक्रमगड २ ६ ४ १२ 
४. मोखाडा १ २ ४ ७ 



19 

५. पालघर २ ४ ३ ९ 
६. तलासरी ५ ४ २ ११ 
७. वाडा २ २ ३ ७ 
८. वसई ४ ० २ ६ 

एिूि ३५ ४५ ३९ ११९ 
(४) िुपोषि ि बालमतृ् यू रोखण् यासाठी खालीलप्रमाि ेउपाययोजना िरण् यात येत आहेत :- 

१. िोन बाळींतपणामिील अींतर वाढववणे, िोन अपत् यापयतं पाळणा थाींबववणे या 
गुणात् मक िशलकाींच् या पूतलतेवर िर हिला जातो. 
२. गरोिर मातचेी १६ आठवड्याच्या आत नोंिणी करुन िनुवालत प्रनतबींिक लस, 
फेरस सल्फे्च्या १०० गोळ्या तीन महहन् याींसाठी हिल् या जातात. 
३. जोखमीींच् या माताींसाठी ववशेष सेवा म् हणून हहमोग् लोबबनचे प्रमाण कमी असलेल् या 
माताींना फेरस सल् फे्च् या गोळ्या उपचारात् मक मात्रा हिल् या जातात व अशा माताींना 
प्रसुती पूवल, प्रसुती अींतगलत व प्रसुती पश् चात ४२ हिवसाींपयलत गुींतागुत उििवू नये 
म् हणून मानव ववकास कायलक्रमाींतगलत त् याींची स त्रीरोगतज्ाींकडून तपासणी व औषि 
उपचार करण् यात येतो. 
४. जननी भशश ु सुरक्षा कायलक्रमाअींतगलत गरोिर माताींना प्रसुतीसाठी घरुन 
िवाखान् यात आणले जाते. सुरक्षक्षत प्रसुतीनींतर घरी सोडले जात ेव सिर कालाविीत 
त् याींना आहार िेखील हिला जातो. 
५. प्रसुतीनींतर बाळाचे वजन घेऊन नवजात बालकाींची ववशेष काळजी घेतली जात.े 
६. सॅम व मॅम मिील बालकाींची िरमहा वैद्यकीय तपासणी केली जाते. तस े० त े६ 
वषे वयोग्ातील बालकाींना वषालतनू िोन वळेा अ जीवनसत् व व जींतनाशक औषिी 
हिली जातात. 
७. अींगणवाडीमिील सवल बालकाींच ेवेळापत्रकानुसार लसीकरण करण् यात येत.े 
८. कुपोषण कमी करण् याच् या दृष ्ीने ग्राम बाल ववकास कें द्र व बाल उपचार कें द्र 
घेण् यात आली. 
९. गिलवती जसत्रया, स तनिा माता व ंकशोरवयीन मलुी याींना ७०० उष माींक व २१ त े
२४ गॅ्रम प्रधथनेयुक् त आहार हिला जातो. 
१०. जजल् ्यामध् ये एकूण ४ माहेरघर बाींिण् यात आली असून त् याहठकाणी जोखमीच् या 
गरोिर माताींना प्रसुतीसाठी िाखल करण् यात येत े व त् याींची प्रसतुी ननयोजनबध् ि 
करण् यात येते. 
११. िगुलम िागामध् ये आरोग् य सवेा पुरववण् यासाठी भशबीरे आयोजजत करण् यात आली 
असून या भशबीराींमध् ये जोखमीच् या गरोिर माताींची स त्रीरोगतज्ाींमाफल त तपासणी करुन 
आवश् यकतेनुसार सींििल सेवा िेण् यात येते. सवल गरोिर जसत्रया, स तनिा माता तसचे ० 
ते ६ वषे वयोग्ातील बालकाींची तज्ामाफल त तपासणी करुन औषिोपचार करण् यात 
येते. 

----------------- 
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पूिाच प्रिल् प (ता.चाांदरूरेल् िे, जज.अमरािती) याांच ेननयोजनाअभािी िालव् यातील 
हजारो ललटर पािी िाया जात असल्याबाबत 

 (२२) *  ५७१३   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१)  पूणाल प्रकल् पाचे (ता.चाींिरूरेल् वे, जज.अमरावती) हढसाळ ननयोजनाअिावी कालव् यातील 
हजारो भल्र पाणी वाहत असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार सिर प्रकरणातील िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली तसेच सिर प्रकल् पाच् या पाण् याची पातळी वाढववण् यासाठी व सिर प्रक ल् पातील 
पाणी वाया जाऊ नये याकरीता कोणती कायलवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) व (३) पाणी वाया जात नसल्याचे ननिशलनास आले नाही. त्यामुळे चौकशी करण्यात आली 
नाही. सिर प्रकल्पाचे मुख्य कालवा व ववतरण प्रणालीची काम े पुणल झाली असुन 
ववमोचकाखालील िागात पा्चाऱ्याववजी पी.व्ही.सी. पाईप लाईनचे काम ेपूणल करण्यात येवून 
शेतकऱ्याींच्या मागणीनुसार भसींचन सुवविा उपलब्ि करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
लसध्देश्िर (ता.औांढा नागनाथ, जज.हहांगोली) येथील अांगििाडी शाळाांमध्ये 

जांतनाशि गोळया घेतल्याने बाललिेचा झालेला मतृ्य ू

(२३) *  ५८६५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय महहला 
ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  भसध्िेश्वर (ता.औींढा नागनाथ, जज.हहींगोली) येथील अींगणवाडी शाळेतील िीड वषालच्या 
बाभलकेचा जींतनाशक गोळी खाल्ल्याने मतृ्यू झाल्याची घ्ना हिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच सुमारास कळमनुरी तालुक्यातील मसोड आणण वारींगा येथील अींगणवाडी 
शाळाींमध्येही जींतनाशक गोळी खाल्याने ४५ बालकाींना रुग्णालयात िाखल करावे लागले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या घ्नाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
      भसध् िेश्वर अींगणवाडी क्र.१ (ता.औींढा नागनाथ, जज. हहींगोली) येथील अींगणवाडी 
कें द्रातील बाभलकेचा जींतनाश क गोळी तोंडावा्े घेत असताींना श्वसन नलीकेमध् ये अडकल् यामुळे 
मतृ्यू झाला आहे. 
(२) वारींगा मसई ता.कळमनुरी जज.हहींगोली येथील जजल् हा पररषिेच् या शाळेत हि. १०/०२/२०१५ 
रोजी राष रीय जींतनाशक मोहहमअेींतगलत शाळेतील एकुण ८५ ववद्यार्थ यांना गोळ्या िेण् यात 
आल् या होत् या. त् यापैकी ३४ ववद्यार्थ यांना मळमळ, उल्ी, डोकेिखुी व त् वचेवर पुरळ असे 
प्रकार आढळून आले. त् यामळेु प्राथभमक आरोग् य कें द्र मसोड येथ े त् याींचेवर प्राथभमक उपचार 
करुन त् याींना ग्रामीण रुग् णालय कळमनुरी येथे सींिभिलत केले. ग्रामीण रुग् णालय कळमनुरी येथ े
सिर ३४ ववद्यार्थ यांवर उपचार करुन त् यापैकी ३० ववद्यार्थ यांना त् याच हिवशी सींध् याकाळी ६.०० 
च् या सुमारास डडसचाजल हिला. उवलररत ४ ववद्यार्थ यांना िसु-या हिवशी हि ११/०२/२०१५ रोजी 
डडसचाजल िेण् यात आला. 
(३) व (४) मौ.भसध् िेश्वर (ता.औींढा नागनाथ, जज. हहींगोली) येथील प्रकरणी तालुका आरोग् य 
अधिकारी / बाल ववकास प्रकल् प अधिकारी, ता.औींढा ना.याींनी सखोल चौकशी केलेली आहे. 
तालुका आरोग् य अधिकारी / बाल ववकास प्रकल् प अधिकारी, ता.औींढा ना.याींचा अहवाल व 
जजल् हा आरोग् य अधिकारी, जज.प.हहींगोली याींचे अभिप्रायानुसार अींगणवाडी क्रीं .१ मिील 
अींगणवाडी कायलकती व मितनीस याींना मानिनी सेवेतून कमी करण् यात आले असून आशा 
स वयींसेववका याींचेवर ननयमाप्रमाणे कायलवाही करण् याबाबत तालुका आरोग् य अधिकारी, औींढा ना. 
याींना कळववण् यात आले आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल् ्यातील लॉटरी पीनेतीने िामाांचे िाटप न झाल् याबाबत 

 (२४) *  ५८९२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) सोलापूर जजल् ्यातील सुभशक्षक्षत बेरोजगार स थापत् य अभियींता सींघ्नेस जजल् हा पररषि 
बाींिकाम वविागातील लॉ्री पद्धतीने कामाींच ेवा्प न होण ेतसेच सिर सींघ्नेची सावलजननक 
बाींिकाम वविागाकड े व जजल् हा पररषि सावलजननक बाींिकाम वविागाकड ेको्यविी रुपयाींची 
थंकत िेयके तात् काळ भमळावीत व इतर मागण् यासाठी सिर सींघ्नेने हिनाींक २३ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त् या समुारास सोलापूर येथील जजल् हाधिकारी कायाललयावर उपोषण केले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सिर सींघ्नेन ेआपल् या ववववि मागण् याींचे ननविेन जजल् हाधिकारी, सोलापूर, 
मुख् य कायलकारी अधिकारी जजल् हा पररषि सोलापूर याींच् याकड ेहिलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर सींघ्नेची सावलजननक बाींिकाम वविागाकड ेव जजल् हा पररषि सावलजननक 
बाींिकाम वविागाकड ेंकती रुपयाींची िेयके थंकत आहेत, िेणे पेंडीींग आहे, 
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(४) असल् यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, असल् यास, आतापयतं 
सिर सींघ्नेची ंकती रुपयाींची िेयके त् याींना अिा केलेली आहेत, वा करण् यात येत आहेत, 
(५) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) सोलापरू येथील जजल् हाधिकारी कायाललयावर उपोषण केलेले होते, हे 
खरे आहे. 
(२) मुख् य कायलकारी अधिकारी, जजल् हा पररषि सोलापूर याींच् याकड ेननवेिन हिलेले आहे, हे खरे 
आहे. 
(३) सुभशक्षक्षत बेरोजगार स थापत् य अभियींता सींघ्नेची जजल् हा पररषि सोलापूर, बाींिकाम 
वविाग क्र. १ व २ कड ेएकूण रु. १५५.६८ लक्ष व सावलजननक बाींिकाम वविागाकड ेरु. ७.४२ 
लक्ष ंकीं मतीची िेयके प्रलींबबत आहेत. 
(४) व (५) सिर सींघ्नेस जजल् हा पररषि सोलापूर, बाींिकाम क्र. १ व २ वविागाींनी एकूण रु. 
८.८७ लक्ष ची िेयके अिा केली आहेत. तर सावलजननक बाींिकाम वविागान े रु. १३.५० लक्ष 
िेयके अिा केली आहेत. ननिीच् या उपलब् ितेनुसार पेंडीग बबले प्रािान् यक्रमान ेअिा करण् याच े
जजल् हा पररषि व सावलजननक बाींिकाम वविागाच ेननयोजन आहे. 

----------------- 
यितमाळ जजल् ्यातील ग्रामपांचायतीांना विद्युत जोडण् या देिेबाबत 

(२५) *  ५९०६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल् ्यातील ५० ग्रामपींचायतीमध् ये वीज जोडण् या हिल् या नसताींना 
ग्रामपींचायतीींना शासनान ेग्रामपींचायतीचा कारिार ऑनलाईन करण् यासाठी सींगणक पुरववण् यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर सींगणक वापराववना सद्यसजसथतीत पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न िाग (१) व (२) बाबत शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर ग्रामपींचायतीींना ववद्युत 
जोडण् या िेणेबाबत शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायलवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) जजल् हा पररषि यवतमाळ अींतगलत एकूण १२१० ग्रामपींचायतीपैकी 
१०७७ ग्रामपींचायतीमध् ये वीज जोडणी आहे व १३२ हठकाणी पयालयी व् यवस था म् हणून जजल् हा 
पररषि शाळा व शेजारील इमारती याींचकेडून वीजपुरवठा घेऊन माहहती ऑनलाईन करण् याच े
कामकाज सुरु आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) ज् या ग्रामपींचायतीींना ववद्यूत पुरवठा झालेला नाही, त् या ग्रामपींचायतीींना नव् यान े
ववद्यूत पुरवठा जोडण् याकरीता ग्रामपींचायतीकडून वीज ववतरण कीं पनीकड े प्रस ताव सािर 
करण् याची कायलवाही सुरु करण् यात आली आहे. तसचे वनके्षत्रातील वीज नसलेल् या 
ग्रामपींचायतीींसाठी सौरउजाल उपलब् ि करुन िेण् याचा प्रस ताव हिला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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



23 

लसल्लोड ता.जज.औरांगाबाद येथे लसमेंट बांधाऱ्याांच्या िामात झालेला गैरप्रिार 

(२६) *  ५९६०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसल्लोड ता, जज.औरींगाबाि येथे मोठया प्रमाणावर भसमें् बींिाऱ्याची कामे करण्यात आली 
असून यातील अनके भसमें् बींिाऱ्याचे काम े ठेकेिाराींनी गैरपध्ितीने केली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वविागाच्या जबाबिार अधिकाऱ्याींनी अद्याप पयतं या भसमें् बींिाऱ्याींना िे् 
िेऊन पाहणीही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी करुन िोषीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
भसल् लोड तालुक् यात लघु भसींचन (जलसींिारण) वविाग, औरींगाबाि अींतगलत ववववि 

भशषालखाली १०४ बींिा-याची काम े मींजूर आहेत. मींजूर कामाींपकैी ९५ बींिा-याची काम े पुणल 
झालेली असुन उवलररत ९ बींिा-याची काम ेअींनतम ्प्प्यात आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

कामे प्रगतीपथावर असताींना शाखा अभियींता व उपवविागीय अभियींता या 
पयलवेक्षकीय अधिकाऱ्याींनी कामास िे्ी हिलेल् या आहेत. कामाींची िेयके अिा करताना काम 
योग् य प्रकारे झाल् याचे तपासुन िेयक िेण् याची कायलवाही कायलकारी अभियींता याींनी केलेली आहे. 
पुणल झालेल् या बींिा-यामध् ये सन २०१४ च् या पावसाळयामध् ये पुणल सींचय पातळीस पाणी साठा 
झालेला होता. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यातील फुलांब्री पांचायत सलमतीच्या गटवििास  

अधधिाऱ्याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(२७) *  ६१४३   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जजल््यातील फुलींब्री पींचायत सभमतीच्या ग्ववकास अधिकाऱ्याींनी १ को्ी ५ 
लाख रुपयाींची अननयभमतता केल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या पहहल्या सप्ताहात 
ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर ग्ववकास अधिकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) नाही. तथावप, जजल् हा पररषि, औरींगाबाि याींच् यास तरावर प्राथभमक चौकशी करण् यात 
आली आहे. चौकशीमध् ये कोणताही अपहार झाल् याच े भसध् ि झालेले नाही. तथावप एका 
लेखाभशषलकातून िसु-या लेखाभशषलकात ननयमबा्यपण े ननिी वगल केलेला आहे. याबाबत 
सींबींधिताींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावून खुलासा मागववण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मराठी धचत्रपट-नाटिाांना लमळिा-या अनुदानाच्या धतीिर सांपूिच मराठी िमचचारी,  

खाद्यपदाथच असलेल्या हॉटेलाांना िरामध्ये सिलत लमळण्याबाबत 

(२८) *  ६२०८   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय वित् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी धचत्रप्-ना्काींना भमळणा-या अनुिानाच्या ितीवर सींपूणल मराठी कमलचारी, 
खाद्यपिाथल असलेल्या हॉ्ेलाींना करामध्ये सवलत भमळावी अशी मागणी मुींबईतील मराठी 
हॉ्ेल व्यावसानयकाींनी शासनाकड े केल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यािरम्यान 
ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील मराठी हॉ्ेल व्यावसानयकाींनी कर सवलतीबाबत केलेल्या मागणीच्या 
अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) सिर प्रश् नाबाबतच् या सींबींिीच े ननवेिन शासनास प्राप् त झालेले 
नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढािा) येथील ग्रामीि भागातील प्राथलमि आरोग्य िें द्रातील िैद्यिीय 
अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 (२९) *  ४०४३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जज.बुलढाणा) ग्रामीण िागातील बऱ्याच प्राथभमक आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय 
अधिकारी याींची पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पिे ररक्त असल्यामळेु ग्रामीण िागातील नागररकाींना शहरी िागातील 
रुग्णालयात उपचारासाठी जावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथभमक आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याींची ररक्त पिे िरण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) नाही. 
     बुलढाणा जजल््यातील खामगाींव तालुक्यामध्ये एकूण ५ प्राथभमक आरोग्य कें दे्र 
कायालजन्वत आहेत. सिर प्राथभमक आरोग्य कें द्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी ग्-अ सींवगालची १० 
पिे मींजूर असून एक पि ररक्त आहे. 
     उपलब्ि वैद्यकीय अधिका-याींमाफल त रुग्णाींना आवश्यक त्या रुग्ण सेवा वेळीच 
पुरववण्यात येत आहेत. 
(३) वैद्यंकय अधिकारी ग्-अ सींवगालची ररक्त पिे िरण्याबाबत सवतींत्र ननवड मींडळामाफल त 
कायलवाही सुरु आहे, तसेच वैद्यकीय अधिका-याींच्या ररक्त पिाींवर कीं त्रा्ी पध्ितीने नमेणुका 
िेण्याबाबतचा ननणलय घेण्यात आला असून त्यानूसार कायलवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जजल्हा शासिीय रुग्िालय (बीड) येथील तांत्रज्ञ ि डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३०) *  ३६६३   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६१ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा शासकीय रुग्णालय (बीड) येथील आिुननक यींत्रणा चालववण्यासाठी पुरेसे प्रभशक्षक्षत 
तींत्रज् अपुरे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा रुग्णालयातील अत्यावश्यक तींत्रज् व डॉक््सल याींची ररक्त पिे िरणे 
सींििालत शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, रुग्णालयातील चार डायभलभसस मभशन कें व्हापासनू कायालन्वीत झाल्या, आजवर 
ंकती गरजुींनी या सुवविेचा लाि घेतलेला आहे, 
(४) असल्यास, रुग्णालयात उक्त तींत्रज् व डॉक््सल याींच्या ररक्त पिाींमुळे रुग्णाींना होणारा त्रास 
थाींबववण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतस खरे आहे. 
(२) वैद्यकीय अधिका-याींची पिे िरण् याबाबत कीं त्रा्ी पध् ितीन े ननयुक् ती करण् याच् या सूचना 
िेण् यात आल् या आहेत. तसेच ववशेष ननवड मींडळाकडून सिर ररक् त पिाींवर उमेिवार उपलब् ि 
करुन घेण् याची कायलवाही सुरु आहे. तींत्रज्ाींची पिे िरण् याबाबत के्षत्रीय स तरावर कायलवाही 
करण् यात येत आहे. 
(३) बीड जजल् हा रुग् णालयातील ४ डायभलसीस मभशन हिनाींक १७/०९/२०१३ पासुन कायालजन्वत 
झालेल् या असुन आजपयतं एकूण १८८७ गरजुींना या सेवचेा लाि िेण् यात आलेला आहे. 
(४) डायभलसीस वविागात ननयभमत सेवेतील िोन वैद्यकीय अधिकारी, िोन स ्ाफ नसल व तीन 
कीं त्रा्ी डायभलसीस ्ेजक्नभशअन कायलरत आहेत. तसेच नफे्रोलॉजजस ् पिाचे काम एम.डी. 
(मेडीसीन) वैद्यकीय अधिका-याकडून करण् यात येत आहे. 

----------------- 
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मौज ेिुरि (ता.जुन्नर, जज.पुिे) येथे लसमेंटच ेबांधारे बाांधण्याबाबत 

 (३१) *  ५८५७   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कुरण (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथ े भसमें्चे बींिारे बाींिण्याबाबत सथाननक 
ग्रामपींचायतीन े आणण सथाननक लोकप्रनतननिीींनी पींचायत सभमती, जुन्नर याींचकेड े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी प्रसताव पाठवून भसमें् बींिाऱ्याींना मान्यता 
िेण्यात यावी अशी मागणी करुनही अद्याप बींिाऱ्याींना मान्यता िेण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्याप बींिाऱ्यास मान्यता न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 

मौजे कुरण, तालकुा जुन् नर, जजल् हा पुणे येथ ेभसमें् बींिारे बाींिण ेबाबतच ेस थाननक 
खासिाराींचे पत्र जजल् हा पररषिेच् या वविागीय कायाललयास प्राप् त झाले आहे. सन २०१४-२०१५ या 
आधथलक वषालतील ननिीच ेननयोजन सप् ्ेंबर, २०१४ मध् ये झाल् यान ेसिर कामास ननिी अिावी 
मान् यता िेण् याची कायलवाही होऊ शकली नाही. 
(३) बींिा-याचे अींिाजपत्रक आधथलक मापिींडात बसल् यानींतर तसेच कामाचे सव् हेक्षणानींतर ननिी 
उपलब्ितेनुसार काम हाती घेण् याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील ५००० पेक्षा अधधि लोिसांख्या असलेल्या गािाांचा ग्रामवििास ि पयाचिरि 

 वििास आराखडा िरुन नागरी सुविधा देण्याबाबत 

(३२) *  ३४७८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ५००० पेक्षा अधिक लोकसींख्या असलेल्या गावाींचा ग्रामववकास व पयालवरण 
ववकास आराखडा तयार करुन सिर गावाींना ववववि नागरी सुवविा िेण्याचा ननणलय शासनान े
हिनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१० रोजी घेतलेला असनूही नाभशकसह बहुताींश जजल््याींमध्ये अद्यापही 
सिर ननणलयाची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ५००० लोकसींख्येच्या गावाींचा 
समावेश करण्याची राज्यातील लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेवारी २०१५ मध्ये शासनाकड ेमागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) बाबत शासनामाफल त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, 
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(५) असल्यास, चौकशीनसुार राज्यातील ५००० पेक्षा अधिक लोकसींख्या असलेल्या गावाींचा 
ग्रामववकास व पयालवरण ववकास आराखडा तातडीने तयार करुन तेथे नागरी सुवविा उपलब्ि 
करुन िेणेसाठी शासनामाफल त कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे 
(६) तसेच प्रश्न िाग (२) बाबत शासनामाफल त कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े मागणी केल्याबाबतचे पत्र या 
वविागाकड े आढळून येत नाही. तथावप माहे माचल, २०१५ मध्ये अशी एक मागणी प्राप्त 
झालेली आहे. तसेच ग्रामपींचायत िोजापूर, पींचायत सभमती, िींडारा याींनी जजल्हा पररषि, 
िींडारा याींचेकड ेकेलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) राज्यात आतापयतं ३११ ग्रामपींचायतीचे पयालवरण ववकास आराखड े तयार करणेबाबत 
आिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
(६) मागणी प्रमाणे तपासणी करुन आवश्यक ती कायलवाही करण्यात येईल. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेचा फायदा राज्यातील सिच सामान्य जनतेला 

लमळण्यासाठी िराियाची िायचिाही 
  

(३३) *  ३७०३   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.शरद रिवपसे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात शासनामाफल त आधथलकदृषाया िबुलल घ्कातील रुग्णाींसाठी राजीव गाींिी जीवनिायी 
योजना राबववण्यात आली आहे परींतु सिर योजनेचा फायिा सवलसामान्य जनतेला भमळत नसून 
अनेक रुग्णालये या योजनेचा फायिा भमळवून िेण्यासाठी कायलवाही करत नसल्याची बाब 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनअेींतगलत मान्य झालेल्या रुग्णालयाींना ऑनलाईन माहहती िेण्याचे 
बींिन घालण्यासींििालत राज्य शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या योजनेत पात्र असणाऱ्या रुग्णाींस उपचार िेण्यासींबींिीत रुग्णालयाने नकार 
हिल्यास राज्य शासनान ेत्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही. सिर योजना सुरू झाल् यापासून हि. ११ माचल, २०१५ पयतं एकूण 
४,३१,६६१ रुग् णाींवर शस त्रंक्रया व उपचार करण् यात आले आहेत. 
(२) सिर योजना सींपूणलपणे सींगणीकृत असल् यामुळे योजन े अींतगलत रुग् णाींची नोंिणी, 
वप्रऑथॉरायझशेन मींजूरी, रुग् णाींचे केसपेपर व इतर वैद्यकीय कागिपत्र अपलोड करणे, रुग् णाींस 
सुट्टी हिल् यानींतर त् याबाबतची माहहती सींगणक प्रणालीवर अपलोड करणे, उपचाराींच ेक् लेम सािर 
करणे, इत् यािी बाबी ऑनलाईनच करण् यात येतात. 
(३) योजने अींतगलत पात्र लािार्थ यांची नोंिणी ंकीं वा उपचार करण् यात नकार हिल् याबाबतच् या 
आतापयतं २२५ तक्रारी प्राप् त झाल् या असुन त् या अनुषींगान ेकेलेल् या चौकशीमध् ये तक्रारीमध् ये 
तर्थ य आढळून आल् यान े७४ रुग् णाींना िाखल करुन घेण् यात आले. तर अन् य प्रकरणी माधगतलेले 
उपचार योजनेंतगलत समाववष् ९७१ उपचार पद्धतीत बसत नसल् याने नाकारण् यात आले. तसेच 
एका रुग् णालयान े उपचार नाकारल् याबाबतच् या ३ तक्रारी प्राप् त झाल् याने सिर रुग् णालयास 
्ी.पी.ए.माफल त कारणे िाखवा नो्ीस पाठववण् यात आली होती. परींतु रुग् णालयाकडुन 
समािानकारक स पष ्ीकरण प्राप् त न झाल् यान े हि.६ जनू, २०१४ पासुन सिर रुग् णालयाच े
अींगीकरण रद्द करण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मालिि तालुक्यातील (जज.लसांधुदगुच) बेघर िुटुांबबयाांना घरिुल योजनेअांतगचत  
दसुरा ि नतसरा हप्ता देण्यासांदभाचत 

  

(३४) *  ३८६८   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९४५ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मालवण तालुक्यातील (जज.भसींिुिगुल) १९७ बेघर कु्ुींबबयाींना पात्र ठरवून त्याींना घरकुल 
योजनेचा िसुरा हप्ता िेण्यात न आल्यान े याबाबत सींबींधित अधिकाऱ्याींववरुध्ि खातेननहाय 
चौकशी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खातेननहाय चौकशीची सद्यजसथती काय आहे, 
(३) असल्यास, हिनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास उप सधचव, ग्रामीण ववकास 
वविाग, मुींबई याींनी हिलेल्या सुचनेनुसार बेघर कु्ुींबबयाींच्या घरकुल सींििालत िसुरा व नतसरा 
हप्ता िेण्याचा प्रसताव हिनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या पत्रानुसार प्रिान सधचव, 
ग्रामववकास वविाग याींना सािर झाला आहे त्या प्रसतावाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) वविागीय आयुक् त, कोकण याींना प्रिान सधचव (ग्रामववकास) याींच् या स वाक्षरीन े अिल 
शासकीय पत्र पाठववण् याची बाब ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठािे जजल् हा पररषदेने मागासिगीय विद्याथ याांसाठी साहहत् य खरेदीत 
िरण्यात आलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(३५) *  ४२०६   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रिवपसे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल् हा पररषिेने मागासवगीय ववद्यार्थ यासंाठी साहहत् य खरेिीत लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यवहार करण् यात आल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या िरम्यान ननिशलनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले वा त् यानुसार या प्रकरणातील िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२), (३), (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उस्मानाबाद जजल््यातील िळांब पांचायत सलमतीिड ेबनािट 

िागदपत्राद्िारे झालेला गैरव्यिहार 
  

(३६) *  ५४०८   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उसमानाबाि जजल््यातील कळींब पींचायत सभमतीकड ेबनाव् कागिपत्राद्वारे सुमारे अडीच 
को्ी रुपयाींची िेयके ठेकेिाराींनी सािर केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार बनाव् कागिपत्राद्वारे िेयके सािर 
करणाऱ्या ठेकेिारावर शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायलवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतस खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणाची चौकशी तहभसलिार, कळींब व उपवविागीय अधिकारी, कळींब याींचमेाफल त 
करण् यात आली आहे. 
(३) सिर चौकशीत ८ काम े सींबींधित यींत्रणेमाफल त झाली नसल् याचे स पष ् झाले असून मळू 
अभिलेख गहाळ करणे, अभिलेख उपलब् ि नसताना सींकेतस थळावर िेयकाींची नोंि करणे. हजेरी 
पत्रकावर ग्राम रोजगार सेवकाची स वाक्षरी नसणे या बाबी आढळून आल् या आहेत. 
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याकररता जबाबिार असलेले तत् कालीन ४ अधिकारी व ३ कमलचारी याींचेवर गुन् हा 
नोंिववण् याचे आिेश जजल् हाधिकारी, उस तानाबाि याींनी हि. १२/३/२०१५ च् या आिेशान् वये 
तहभसलिार कळींब याींना हिले आहेत. तसेच सवल सींबींधित िोषी अधिकारी/कमलचारी याींच् याववरुध् ि 
वविागीय चौकशी करण् याची प्रंक्रया सुरु करण् यात आली आहे, या चौकशीअींती िोषी आढळून 
आल् यास सवल सींबींधिताववरुध् ि ननयमानुसार कारवाई करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मौ.हाळी खुदच (ता.चािूर, जज.लातूर) येथील जमीन भूसांपाहदताांना ननधी वितरीत िरण्याबाबत 
  

(३७) *  ६१३५   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौ.हाळी खुिल पाझर तलाव क्र. ११ (ता.चाकूर, जज.लातूर) येथील जमीन िूसींपािन 
ननवाड्यातील प्रस ताववत िरास क लम ११ खाली अींनतम ननवाड्याची रक् कम रु. ६,३०,८०० 
इतक् या ननिीची मागणी ववशेष िसूींपािन अधिकारी, स वणाल प्रकल् प, लातूर याींनी जजल् हाधिकारी, 
रोहयो, लातूर याींच् याकड ेहिनाींक २५ जुल,ै २०११ रोजी केलेली असतानाही माहे फेब्रुवारी, २०१५ 
अखेरपयतं ननिी ववतरीत करण् यात आला नसल् याच ेननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती उपरोक् त ननिी तातडीन े ववतरीत करण् याबाबत शासनाने काय 
कायलवाही केली वा करणार आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची सवलसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) मौ.हाळी खुिल, पाझर तलाव क्र. ११ बाबत अींनतम ननवाडयाची रक्कम  
रु. ४,०१,७२०/- सींबींिीतास हि. ०७/०३/२०१३ रोजी वा्प करण्यात आली आहे. 
     मौजे हाळी खुिल, पाझर तलाव क्र. १० च्या अींनतम ननवाडयाची रक्कम रु. ६,३०,८००/- 
आहे. 
     सिर रक्कम मींजूर करण्याचा प्रसताव ववशेष िूसींपािन अधिकारी सवणाल प्रकल्प, लातूर 
याींनी हि. २५.७.२०११ रोजी जजल्हाधिकारी, लातूर याींना सािर केला होता. 
     जजल्हाधिकारी, लातूर याींनी हा प्रसताव हि. २०.९.२०११ रोजी वविागीय आयुक्त, 
औरींगाबाि याींना सािर केला. त्यामध्ये पाझर तलावाच्या सद्य:जसथतीचे वववरणपत्र नसल्यान े
तो हि. ३०.११.२०११ रोजी जजल्हाधिकारी कायाललयास परत करण्यात आला हा प्रसताव फेरसािर 
केलेला नाही. 
     सिर प्रसताव शासनास प्राप्त न झाल्याने ननिी ववतरीत करण्यात आला नाही. 
(२) नाही. 
(३) सिर प्रकरणी प्रसताव प्राप्त झाल्यानींतर ननिी मींजूरीची कायलवाही करण्यात येईल. 
(४) ववशेष िूसींपािन अधिकारी सवणाल प्रकल्प, लातूर हे कायाललय ननरसत झाल्यामुळे सींधचकेची 
छाननी व इतर िसतववज उपवविागीय अधिकारी, अहमिपूर याींच्याकड े वगल करण्यासाठी 
लागलेल्या कालाविीमुळे ववलींब झाला आहे. 

----------------- 
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राज्यात विशेषत: गडधचरोली ि गोंहदया जजल््यात अिजड लािडाची  
तस्िरी िरिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३८) *  २९५९   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ववशेषत: गडधचरोली व गोंहिया जजल््यात वन वविागातील अवजड लाकडाची 
तसकराकडून तसकरी केल्याने सन २०११ ते २०१४ या ३ वषालत २८ को्ी ६४ लाख २६ हजार 
रूपयाचे नकुसान झाल्याचे हिनाींक २ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशलनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत ंकती तसकराींवर शासनान ेकारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राज् यातील वनक्षेत्रात अधिकारी जानवेारी, २०११ ते माचल, २०१४ 
या कालाविीत झालेल् या अवैि वकृ्षतोडीमुळे २८ को्ी ६४ लाख २६ हजार रुपयाींच ेनुकसान 
झाले आहे. गडधचरोली जजल् ्यातील भसरोंचा वनवविाग वगळता इतर हठकाणी झालेली वकृ्षतोड 
जींगलालगतच् या गावातील रहहवाश् याींनी जळाऊ लाकूड, शेती अवजारे व इतर िैनींहिन गरजा 
िाधग वण् यासाठी केले असल् याच ेननिशलनास आले आहे. वरील नकुसानी पैकी १४ को्ी ९१ लाख 
१६ हजार इतके नुकसान गडधचरोली जजल् ्यातील आहे. गोंहिया वन वविागातील नुकसानीची 
ंकीं मत १ को्ी ३९ लाख ३७ हजार इतकी आहे. 
(२) व (३) गडधचरोली जजल् ्यातील भसरोंचा वनवविागात वन गुन् ्याींमध् ये वन वविागामाफल त 
तस कराींवर केलेली कायलवाही खालीलप्रमाणे आहेस- 

िषच एिूि िनगुन् हे पिडलेले आरोपी न् याय प्रविष्ट् ठ प्रिरिे 
२०११ ७९९ ५० ८१ 
२०१२ ९१८ ८८ ८६ 
२०१३ ६८४ ४५ ८३ 
२०१४ ७९४ ६७ ११२ 

     या व् यनतररक् त वनतस करीपासून परावतृ् त करण् यासाठी वनवविागाने केलेल् या प्रयत् नामुळे 
आता पयतं २० गावातील ३१२ लाकूड तस कराींनी आत् मसमपलण केले आहे. 

----------------- 
हदग्रस तालुक्यात (जज.यितमाळ) िृषी विभागाांतगचत महात्मा गाांधी 

 रोजगार हमी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(३९) *  ३३१५   श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हिग्रस तालुक्यातील (जज.यवतमाळ) कृषी वविागाींतगलत महात्मा गाींिी रोजगार हमी 
योजनेंतगलत तालुका कृषी कायाललयाअींतगलत ६ गावाींमध्ये रोपवाह्का सुरू करण्यात आल्याचे 
कागिोपत्री बोगस हजेरीपत्रक िाखवून ७ लाख ३६ हजाराचा ननिीची उचल केल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींिीत िोषी कमलचाऱ्याींच्यावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकरणी तालुका कृवष अधिकारी कायाललय हिग्रस याींच् यामाफल त ६ गावाींमध् ये 
रोपवा्ीका सुरू करण् याींत आल् या होत् या. 
     त् या अींतगलत रु.७ लाख ३३ हजार इतका ननिी खचल करण् याींत आला आहे. 
     सिर ननिी मजूराींच् या ब क खात् यात जमा करण् याींत आला आहे. 
     सिर प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाली नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
परभिी-हहांगोली जजल््यातील शतिोटी िकृ्षलागिडीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(४०) *  २८०८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एमआरईएस योजनेमाफल त परिणी व हहींगोली जजल््यात राबववण्यात आलेल्या शतको्ी 
वकृ्ष लागवड योजनेवर कोायाविी रुपयाींचा खचल होऊनही प्रत्यक्षात या योजनेस अपयश 
आल्याबाबत सींबींधित यींत्रणा व अधिकारी याींच्याववरुध्ि कारवाई करून झालेल्या नुकसानीची 
सींबींधिताींकडून वसलुी करण्यात यावी अशी मागणी मराठवाडा जनता ववकास पररषि, परिणी 
माफल त प्रिान सधचव, रोहयो याींच्याकड ेसन २०१४-२०१५ िरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 
(२) असल्यास, वकृ्ष लागवड व सींगोपन यात अपयशी ठरलेल्या व सींगनमतान े कोायाविी 
रुपयाींचा गैरप्रकार करणाऱ्या सींबींधित अधिकारी व यींत्रणा याींची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनान े सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, याप्रकरणी होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मराठवाडा जनता ववकास पररषि, परिणी याींची मागणी प्राप् त 
झालेली नाही. तथावप, रोपे लागवड झाल् यानींतर कमी पाऊस, तीव्र पाणी ी्ंचाई, िषु काळ सदृश् य 
पररजसथती, तापमानात सरासरीपके्षा जास त वाढ या कारणाींमळेु जीवींत झाडाच े प्रमाण कमी 
असल् याच ेआढळून आले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल््यातील रेिदांडा ग्रामपांचायतीचे विभाजन िरण्याबाबत 

 (४१) *  ४७०७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील रेविींडा ग्रामपींचायतीचे वविाजन करुन रेविींडा व थेरोंडा ग्रामपींचायत 
वेगळी करावी अशी मागणी तेथील जनतेने शासनाकड ेगेल्या अनके महहन्याींपासून केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील जनतेची मागणी लक्षात घेता शासनान ेकोणता ननणलय घेतला आहे वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, ननणलय घेतला नसल्यास, सवलसािारण कारणे कोणती ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
     तथावप, सिरहू ग्रामपींचायतीींच् या वविक् तीकरणाचे प्रस ताव वविागीय आयुक् ताींमाफल त 
शासनास प्राप् त झाल् यानींतर त् यावर ननयमानुसार आवश् यक ती कायलवाही करण् यात येईल. 

----------------- 
जजल्हा शासिीय रुग्िालय (रत्नाधगरी) येथे सोनोग्राफीची सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (४२) *  ६२४५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी जजल् हा शासकीय रुग् णालयात अत् यािुननक सोनोग्राफी सें्र असूनही गेले अनेक 
वषल रेडडओलॉ ींजजस् नसल् याने सिरचे सें्र कायलरत नसल् याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्यािरम् यान ननिशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामळेु रुग् णालयात िाखल होणा-या सवलसामान् य व गरीब रुग् णाींना खाजगी 
रुग् णालयात जावून सोनोग्राफी करावी लागत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रात्री अपरात्री गींिीर स वरुपाच् या रुग् णाींची सोनोग्राफी अिावी गैरसोय होत आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासकीय रुग् णालयातील सुवविा सक्षम होण् यासाठी शासनान ेकोणती कायलवाही 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      सामान्य रुग्णालय, रत्नाधगरी येथे महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मिील 
ववशेषज् सींवगालतील क्ष-ंकरण तज्ाचे एक पि मींजूर असून सध्या सिर पि ररक्त आहे. 
तथावप, राषरीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाींतगलत क्ष-ंकरण तज्ाची कीं त्रा्ी सवरुपात ननयुक्ती 
करण्यात आली असून सिर तज्ाच्या सेवा रुग्णाींना उपलब्ि करुन िेण्यात येत आहेत. त्यामळेु 
रुग्णाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सामान्य रुग्णालय, रत्नाधगरी येथील महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मिील 
ववशेषज् सींवगालतील क्ष-ंकरण तज्ाचे पि िरण्याची कायलवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोळेगाांि ि लशगोिी (ता.माळलशरस, जज.सोलापूर) येथील िाड्या िस् त् याांिरील 
रस्त्याांचे खडीिरि ि डाांबरीिरि िरण्याबाबत 

 (४३) *  ५९००   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) कोळेगाींव (ता.माळभशरस, जज.सोलापूर) येथील वाड्या वस त् याींवरील रस ते हे अत् यींत खराब 
झालेले असनू तेथील नागररकाींना व वाहन चालकाींना अत् यींत त्रास होत आहे त् यामुळे शासनान े
सिरचे रस ते तातडीन ेखडीकरण व डाींबरीकरण करून द्यावेत म् हणून ग्रामपींचायतीन ेकायलकारी 
अभियींता, जज.प.सोलापूर आणण अधिक्षक अभियींता, सावलजननक बाींिकाम वविाग, सोलापूर 
याींचेकड ेहिनाींक २ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ग्रामपींचायतीींचा ठराव हिलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भशगोणी (ता.माळभशरस, जज.सोलापूर) येथील ग्रामपींचायतीने भशगोणी त े
कोळेगाींव हा रस ता खडीकरण व डाींबरीकरण होणेसाठी हिनाींक २ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी 
कायलकारी अभियींता, जज.प.सोलापरू आणण अधिक्षक अभियींता, सावलजननक बाींिकाम वविाग 
सोलापूर याींचकेड ेग्रामपींचायतीचा ठराव हिलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
त् यानुसार शासनाने वरील गावाच ेरस ते खडीकरण व डाींबरीकरण तातडीने करण् यासाठी कोणती 
कायलवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) कोळेगाव ग्रामपींचायतीने कायलवारी अभियींता, (बाींिकाम) जजल् हा 
पररषि सोलापूर याींच् याकड ेठराव हिलेला आहे. 
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(२) भशगालणी ग्रामपींचायतीन े कायलकारी अभियींता (बाींिकाम) जजल् हा पररषि सोलापमर 
याींच् याकड ेठराव हिलेला आहे. 
(३) कोळेगाव व भशगालणी या ग्रामपींचायतीमिील प्रश् नाींकीत १० रस त् याींपैकी ५ रस त े हे 
योजनबा्य रस ते आहेत. 

सींपूणल राज् यामध् ये जजल् हा पररषिाींच् या अखत् याररतील ग्रामीण मागल व इतर जजल् हा 
मागल रस त् याींची एकूण लाींबी २,३६,००० ंक.मी. इतकी असून सिर रस त् याींच् या िरुुस तीसाठी 
शासनाकड ेउपलब् ि असलेल् या ननिीचे वा्प रस त् याींच् या लाींबीच् या प्रमाणात करण् यात येत.े 

सोलापूर जजल् हा पररषिेअींतगलत ग्रामीण मागल व इतर जजल् हा मागल रस त् याींची एकूण 
लाींबी १०९७०.६३ ंक.मी. आहे. रसते पूल िरुुस ती व परीरक्षण या कायलक्रमाअींतगलत सन २०१३-
१४ त े २०१४-१५ मध् ये रु. १३६४.८५ लक्ष ननिी ववतररत करण् यात आला आहे. तर तेराव् या 
ववत् त आयोगाअींतगलत सन २०१३-१४ मध् ये सोलापूर जजल् हा पररषिेस रु. ३४८.४१ लक्ष ननिी 
ववतरीत करण् यात आला असून सन २०१४-१५ अींतगलत रु. ३७०.५० लक्ष ननिी ववतरीत 
करण् यात आला आहे. सन २०१३-१४ मध् ये पुरहानी कायलक्रमाअींतगलत रु ६३२.२५ लक्ष ननिी 
ववतरीत करण् यात आला आहे. 
          सिर रस त् याींच् या नािरुुस त लाींबीमिील िरुुस तीचे काम जजल् हा पररषिेला ववववि 
योजनाींमिून प्राप् त होणा-या ननिी व ननकषाच् या अधिनतेन ेव प्रािान् य क्रमान ेहाती घेण् याचे 
जजल् हा पररषिेचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बीड जजल््यातील िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ्याांना दरिाजे बसविण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(४४) *  ३६५३   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ लशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) सन १९९५ ते २००२ या कालाविीत बीड जजल््यात बाींिण्यात आलेल्या ३४७ कोल्हापूरी 
पध्ितीच्या बींिाऱ्याींना िरवाज े बसवून त्याची िरुुसती करण्याचा ३७ को्ी रुपयाींचा प्रसताव 
जजल्हा पररषि, बीड याींचकेडून शासनास सािर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींिाऱ्याींना िरवाज ेनसल्यामळेु सुमारे ८४४.१५ िशलक्ष 
घनफू् पाणी वाहून जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््यातील सततची ी्ंचाई व िषुकाळ पररजसथती लक्षात घेऊन जजल्हा पररषि 
बीड याींनी पाठववलेल्या प्रसतावास मींजुरी िेण्याची कायलवाही शासन करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) िरुुसती व परररक्षण योजनखेाली ननिी मागणी प्रसताव 
सािर करण्याची कायलपध्िती शासन पररपत्रक हिनाींक ०७/११/२०१३ प्रमाण ेननिालररत करण्यात 
आली आहे. जजल्हा पररषि बीड याींनी हिनाींक २९/१२/२०१४ च्या पत्रान्वये सािर केलेला 
रु.३७.१० को्ी िानयत्वाचा िरुुसती ननिी प्रसताव सिर पररपत्रकानुसार पाठववण्यात आला 
नसल्याने िरुुसती कामाींची शासन पररपत्रक हिनाींक ०७/११/२०१३ प्रमाणे का्ेकोर छाननी 
करण्यासाठी सिर प्रसताव परत करण्यात आला आहे. 
     िरम्यानच्या काळात मराठवाडा वविागातील लघ ुभसींचन (जलसींिारण) प्रकल्पाींच्या खराब 
व गहाळ झालेल्या ३४,१६५ िरवाजाींच्या जागी नवीन िरवाज े बसववण्याचा रु. २३.९२ को्ी 
िानयत्वाचा प्रसताव हिनाींक १३/०३/२०१५ च्या पत्रान्वये मुख्य अभियींता, लघु भसींचन 
(जलसींिारण), पुणे कायाललयान े शासनाकड े सािर केला आहे. ननिी उपलब्ितेनुसार 
शासनाकडून यावर योग्य तो ननणलय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागोठिे (ता.रोहा, जज.रायगड) येथे िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ्याच्या  

दरिाजाला गळती लागल्याबाबत 
  

(४५) *  ३८६९   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) नागोठणे (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील खाडीत िरतीच्या वेळी अरबी समुद्राचे खारे 
पाणी येऊन त ेअींबा निीपयतं थाींबले जात होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी असलेल्या कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींिाऱ्याींच्या िरवाजाला मोठ्या 
प्रमाणात गळती लागल्यान े या बींिाऱ्यातून खाडीत गोड े पाणी भमसळल्यामुळे त्या हठकाणी 
होणाऱ्या मजच्छव्यवसायावर पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या हठकाणी मजच्छमारी करण्यासाठी सुमारे ५० होड्या कायलरत असून या 
व्यवसायीकाींनी पा्बींिारे वविाग कोलाड (ता.रोहा, जज.रायगड) याींच्याकड ेगळती सींबींिी तक्रार 
करूनही त्याींच्या तक्रारीची िखल घेण्यात आली नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

बींिा-यातून होणारी गळती ही आवश् यक उपाययोजना करुन कमी करण् यात आली 
आहे. गळतीचे प्रमाण अत् यल् प असल् याने मच् छी व् यवसायावर पररणाम झालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 

गळती सींबींिी काही मत् स यव् यावसानयकाींनी हि.२४.१२.२०१४ व ३०.०१.२०१५ च् या पत्रान े
सींबींधित के्षत्रीय अधिका-याकड े तक्रारी केली होती व या तक्रारीच् या अनुषींगाने बींिा-यातून 
होणारी गळती ही वक्रद्वाराच् या साींध् यातून वक्रद्वारे व स तींिाच् या साींध् यातनू असल् याने कॉ्न 
वेस ्/गोणपा्ाच् या सहायकयाने गळती कमी करण् यात आल् याबाबत के्षबत्रय स तरावरुन सींबींधिताींना 
हि.१७.०१.२०१५ व हि.२५.२.२०१५ च् या पत्रान् वये कळववले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िेळिर सलमतीच् या अहिातील लशफारशीांिर ननिचय घेण् याबाबत 

 (४६) *  ४२०७   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.शरद रिवपसे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.राजेंद्र मुळि, अॅड.अननल 
परब :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील ववकासाच् या अनुशेषाबाबत डॉ.ववजय केळकर सभमतीने सािर केलेल् या 
अहवालातील भशफारशीींचा अ् यास करुन कोणत् या भशफारशी स वीकारायच् या आणण कोणती कृती 
करायची याबाबतचा कृती अहवाल तयार करण्याची जबाबिारी शासनाने राज् याचे मा.अथलमींत्री 
याींच् यावर सोपववली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबतचा अ् यास करुन कृती अहवाल तयार करण् यात आला आहे काय, 
असल् यास, कृती अहवालातील भशफारशीींचे स वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, समतोल प्रािेभशक ववकासासाठी स थापन केलेल् या केळकर सभमतीच् या 
अहवालातील भशफारशीींवर ननणलय घेण् यात आला आहे काय, 
(४) असल् यास, ननणलयाचे स वरुप काय आहे व त् यानुसार पुढे कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप ननणलय घेण् यात आला नसल् यास, त् याबाबतची सद्यसजसथती काय आहे ? 

 

श्री. सुधीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) डॉ. ववजय केळकर सभमतीच् या 
अहवालातील भशफारशी व प्रशासकीय वविागाींच ेत् यावरील अभिप्राय ववचारात घेऊन, भशफारशी 
जसवकारण् या सींििालत अहवाल सािर करण् यासाठी हिनाींक १७ जानवेारी, २०१५ रोजीच्या शासन 
ननणलयान् वये, मा.मींत्री, ववत्त व ननयोजन याींच् या अध्यक्षतखेाली मींबत्रमींडळ उपसभमती गहठत 
करण् यात आली आहे. केळकर सभमतीच् या अहवालातील भशफारशीींवर सवल प्रशासकीय वविागाींच े
अभिप्राय मागववण् यात आले आहेत. सवल प्रशास कीय वविागाींच ेअभिप्राय प्राप् त झाल् यानींतन त े
उप सभमतीसमोर सािर केले जातील. यासींििालत उप सभमतीने आपला अहवाल मींबत्रमींडळास 
सािर करावयाचा आहे. 

----------------- 
रायपाटि टक् िेिाडी (ता.राजापूर,जज.रत् नाधगरी) ग्रामपांचायत हदेनीतील 

स् थािर मालमत्तेिर झालेले अनतक्रमि हटविण् याबाबत 

(४७) *  ६४४९   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायपा्ण ्क् केवाडी (ता.राजापूर,जज.रत् नाधगरी) ग्रामपींचायत हद्दीतील सव् हे क्र. ३६-अ -२, 
हहस सा क्र.२० या स थावर मालमत्तेवर ग्रामपींचायतीच् या सींगनमतामुळे झालेले अनतक्रमण 
ह्ववण् यात याव ेम् हणून ग्रामस थाींनी तहभसलिार, राजापूर, ग्ववकास अधिकारी, राजापूर, मुख् य 
कायलकारी अधिकारी, जजल् हा पररषि, रत् नाधगरी, सधचव, ग्रामववकास, जलसींिारण वविाग, 
याींचेकड ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी ननवेिनाद्वारे तक्रार केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीनुसार 
शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िोषीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) रायपा्ण ग्रामपींचायत के्षत्रातील िूमापन क्र.३६-अ१, हहस सा क्र. २० मिील सह 
हहस सेिार श्री. राजाराम तुकाराम कोलते याींनी ग्रामपींचायतीकड े सािर केलेला स.नीं.३६-अ, 
हहस सा नीं. २० चा ७/१२ उतारा, स थळ िशलक नकाशा, सहायक अधिक्षक, जजल् हा न् यायालय 
रत् नाधगरी याींचेकडील जागे सींबींधिचे कच् चे वा्प पत्र व हमीपत्र इ. कागिपत्राींच् या आिारे 
ग्रामपींचायत रायपा्ण याींनी माभसक सिा हि. २६/०९/२०१३ ठराव क्र ६(६) अन् वये ग्रामपींचायत 
अधिननयम १९५८ च् या कलम ५२ नुसार अ्ी व ननयम याींना अिीन राहुन श्री. राजराम 
तुकाराम कोलते याींना रायपा्ण ग्रामपींचायत के्षत्रातील िूमापन क्र. ३६-अ-१, हहस सा क्र. २० 
मध् ये घर बाींिकामास परवानगी हिली आहे. 
     वरील भमळकतीच् या वा्पाबाबत मे. हिवाणी न् यायािीश (क. स तर) राजापूर याींचेकड े
िाखल करण् यात आलेल् या रेग् युलर हिवाणी िरखास त नीं. २३/२०१२ मध् ये हि.२२ ऑक् ्ोबर, 
२०१२ च् या आिेशान् वये सिर भमळकतीच् या वा्पाकरीता जजल् हाधिकारी, रत् नाधगरी याींना 
आयुक् त म् हणून नेमण् यात आले आहे. सिर प्रकरणी अींनतम वा्पासींििालत कायलवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मूल, पोभूिाच, लसन्देिाही, नागभीड (जज.चांद्रपूर) येथे िाघ ि बबबटयाच्या हल्ल्यात  

मतृ्यूमुखी पडलेल्याांच्या िारसदाराांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

 (४८) *  ५१३१   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मूल, पोिूणाल, भसन्िेवाही, नागिीड तालुक्यात (जज.चींद्रपूर) बबब्े व वाघान ेहल्ला केल्यान े
गेल्या पाच वषालत ४६ नागरीकाींचा मतृ्यू झाल्याच े हिनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींिीत कु्ूींबाच्या वारसिाराींना वन 
वविागाकडून आधथलक मित िेण्यासाठी शासनान े कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) तसचे वणी, मारेगाव आणण झरी तालुक्यात (जज.यवतमाळ) तीन त े चार वाघाींच्या 
िहशतीमुळे माणसे व जनावरे याींच्या धचींतेने शेतकरीही िासतावला आहे ही बाब हिनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) तसचे िोर ता.जज.नाींिेड येथील मुिखेड भशवारात िबा िरुन बसलेल्या बबब्यान े िोसी 
भशवारात एका जनावरावर हल्ला केल्याने तीन वषालच्या वासराचा जागीच मतृ्यू झाल्यान े
पररसरातील  नागररक व शेतकऱ्याींमध्ये भितीच े वातावरण पसरले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये  वा त्यािरम्यान ननिशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हे वाघ व बबब्े पकडण्यासींििालत शासनान े काय कायलवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) एवप्रल २०१० त ेफेब्रुवारी २०१५ पयतं मूल, पोंिूणाल, भसींिेवाही व 
नागभिड तालुक् यात बबब् व वाघाच् या हल् ल् यात २३ व् यक् तीींचा मतृ् य ूझाला आहे. 
(२) शासन ननणलयाच् या तरतूिीनसुार बबब् व वाघाच् या हल् ल् यात मतृ झालेल् या व् यक् तीच् या 
वारसाींना आधथलक मित िेण् यात आलेली आहे. 
(३) यवतमाळ जजल् ्यातील वणी आणण झरी जामणी तालुक् यात चार वाघाींचा वावर आहे. ्या 
पररसरात गेल् या २ वषालत वाघाच् या हल् ल् यात १०३ पाळीव जनावरे व ३ व् यक् तीचा मतृ् य ूझाला 
आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) व (६) चींद्रपूर जजल् ्यात मानवी जजववतास िोकािायक ठरलेल् या बबबायास वपींज-यात 
जेरबींि करण् याींत आले आहे. 
     तसेच सन २०१४ मध् ये मानवी जजववतास िोकािायक ठरलेल् या वाघाला वपींजराबींि 
करण् याच े व बशेुद्धीकरण करुन बींहिस त करण् याच े सवल प्रयत् न ननष फळ झाल् यान े व अधिक 
मनुष यहानी ्ाळण् याच् या दृष ्ीन े मुख् य वन् यजीव रक्षक तथा प्रिान मुख् य वनसींरक्षक 
(वन् यजीव), महाराष र राज् य, नागपूर याींचे पूवल परवानगीने मानव जजवीतास िोकािायक 
ठरलेल् या सिर उपद्रवी वाघास वनववकास महामींडळाच ेपजश्चम चाींिा वन् यप्रकल् प वविागातील 
धचचपल् ली पररके्षत्रातील कक्ष क्र.५१६ डोंगरहळिी पाररसरात हिनाींक १९.०८.२०१४ रोजी पोलीस 
वविागाच् या शू्रद्वारे ठार करण् याींत आले आहे. 
     वन् यजीव सींरक्षण अधिननयम १९७२ चे कलम ११(१) क नुसार अनुसूची १ मिील 
वन् यप्राणी १) मानवी जजववतास िोकािायक ठरल् यास ंकीं वा २) बरे होण् याच ेपलीकड ेरोगग्रस त 
ंकीं वा अपींग झाल् यास त् याला पकडण् यासाठी परवानगी िेता येते. वाघ हा वन् यप्राणी अनुसूची १ 
मध् ये येतो. यवतमाळ वनवतृ् तातील वाघ हा वन् यप्राणी मानवी जजववतास िोकािायक अथवा 
बरे होण् यापलीकड े रोगग्रस त झाल् याचे ननिशलनास आले नाही. त् यामुळे त् यास पकडण् यासींििालत 
कायलवाही करता आली नाही. 
     नाींिेड वन वविागामाफल त बबब् आढळलेल् या पररसरामध् ये वपींजरा लावण् यात आलेला 
होता. परींतु सिरच ेबबब् वपींज-यामध् ये जेरबींि झालेले नाहीत. 
 

----------------- 
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मराठिाड्यातील पािी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
 

 (४९) *  ३३२४   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जायकवाडी, ववषणुपुरी, येलिरी, भसध्िेश्वर माींजरा व तेरणा आिी प्रकल्पामिील 
जलसाठा ५० ्क्याींपेक्षा कमी झाल्यामुळे वन हहवाळ्यातच मराठवाड्यात तीव्र पाणी ी्ंचाई 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यात ननमालण झालेली तीव्र पाणी ी्ंचाईची समसया ननवारण्यासाठी 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) अद्याप कोणतीच कायलवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
     राज्यातील जायकवाडी, ववषणुपुरी, येलिरी, भसध्िेश्वर माींजरा व तेरणा आिी 
प्रकल्पामिील हिनाींक ०५/०१/२०१५ रोजीचा पाणीसाठा खालील प्रमाणे होता. 
 

अ.क्र. धरिाचे नाांि पािीसाठा द.ल.घ.मी. टक्िेिारी 
१ ववषणूपुरी ३८ ४७ 
२ येलिरी २७६ ३० 
३ भसध्िेश्वर ३७ ४६ 
४ जायकवाडी ६४२ ३० 
५ माींजरा ० ० 
६ तेरणा ० ० 

 
(२) जायकवाडी िरणात कमी पाणीसाठा असल्यान ेमहाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधिकरण, 
मुींबई याींच्या हिनाींक १९/९/२०१४ च्या आिेशानुसार जायकवाडीच्या वरील िरणातून १९२.७६.८७ 
ि.ल.घ.मी. पाणी जायकवाडी साठी सोडण्यात आले. 
     िरणातून वपण्याच्या पाण्याचे आरक्षण जजल्हाधिकारी याींच्या मागणीनुसार करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील धरिाांना भुिां पाचा असलेला धोिा 

 (५०) *  ५४६५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील १७० जलववद्युत प्रकल्प,े िरणे व पाणीसाठे, उच्च िुकीं प प्रवण के्षत्रात येत 
असल्याबाबतची माहहती िारतीय मानक सींसथेच्या वतीन ेतयार करण्यात आलेल्या अ्यासात 
ननिशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा उच्च िकुीं प प्रवण के्षत्रातील िरणाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी तसेच िववषयातील 
िघुल् ना रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) िारतीय मानक सींस थेच् या वतीन ेतयार करण् यात आलेला अ् यास 
शासनाकड े उपलब् ि नाही. महाराष रात बाींिकाम पुणल झालेल् या िरणाींपैकी उच् च िकूीं पप्रवण 
के्षत्रातील (झोन IV) मध् ये १६१ िरणे आहेत. 
(२) महाराष र राज् यात जलसींपिा वविागा अींतगलत महाराष र अभियाींबत्रकी सींशोिन सींस था (मेरी), 
नाभशक याींच े कडुन वेगवेगळ्या प्रकल् पाींजवळ आवश् यकतेनुसार ३५ िूकीं प मापक कें द्राची 
(Seismological Stations) ची उिारणी करण् यात आलेली आहे. 
     कोयना व वारणा िरणे िकूीं प प्रवण के्षत्रातील झोन IV मध् ये मोडतात. या िरणाच् या 
पररसरात िूकीं प मापन कें द्र उिारण् यात आलेले आहेत. या कें द्रावर प्राप् त झालेली माहहतीच े
पथृसकरण कायलकारी अभियींता, िुकीं प आिार सामग्री पथृसकरण वविाग, मेरी नाभशक याींच ेकड े
करण् यात येते. तसचे ३५ िकूीं प मापक कें द्राींचे ननररक्षण व माहहतीचे पथृसकरण करुन नतमाही 
अहवाल सवल सींबींिीताींना पाठववण् यात येतात. 
     ररश् ्र स केल ४ व त् यापके्षा जास त नतव्रतेच् या िूकीं पानींतर सिर िूकीं प प्रवण के्षत्रात 
असणा-या िरणाींची कें द्रीय जल आयोग, नवी हिल् ली याींनी हिलेल् या मागलिशलक तत् वानसुार 
ववशेष तपासणी प्रकलप अधिकारी करतात व त् याींच ेअहवाल सींबींधित मुख् य अभियींता व िरण 
सुरक्षक्षतता सींघ्नेकड ेपाठवतात. िूकीं पामळेु िरणात काही त्रु्ी उद्भवल् यास त् याबाबत तात् काळ 
कायलवाही प्रकल् प यींत्रणेकडुन करण् यात येत.े 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आटपाडी,जज.साांगली येथील तात् िाललन तालिुा िृषी अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

 (५१) *  ६०१२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आ्पाडी (जज.साींगली) येथील तत् काभलन तालकुा कृषी अधिकारी,मींडल कृषी अधिकारी 
आणण  सुपरवायझर याींनी  सन २०१२ ते २०१४ या कालाविीत उपवविागीय कृवष अधिकारी 
याींना हाताशी िरुन गनतमान पाणलो् के्षत्राची कामे ननकृष ् व कागिोपत्री िाखवून लाखो 
रुपयाींचा गैरव् यवहार केला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, आ्पाडी तालुक् यात ववशेष घ्क योजनेअींतगलत सन २०१२-१३ आणण २०१३-१४ 
मध् ये मागासवगीयाींसाठी आलेल् या ननिीचा उपयोग कागिोपत्री िाखवून त् यातही बोगस काम े
केल् याच ेिाखवनू लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार केला आहे हे खरे आहे काय, 
 



42 

(३) असल् यास, तेथील नागररकाींनी व शेतक-याींनी वरील सींििालतील तक्रारी जजल् हा कृषी 
अिीक्षक, साींगली व वविागीय कृषी सींचालक, कोल् हापूर याींच् याकड ेसन २०१३-१४, २०१४-१५ 
मध् ये वा त् यािरम् यान केलेल् या आहेत हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनान ेवरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
सिर प्रकरणात वरील अधिका-याींनी एकूण ंकती रुपयाींचा गैरव् यवहार केलेला आहे, 
(५) सिर प्रकरणात िोषी असणा-या अधिका-यावर कोणती कारवाई केली आहे, वा करण् यात 
येत आहे, 
(६) अद्याप शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     तथावप गनतमान पानलो् ववकास कायलक्रमाींतगलत आ्पाडी तालुक् यामध् ये कमी प्रमाणात 
काम ेमींजूर केलेली आहेत व झालेली काम ेननकृष ् िजालची आहेत अशी तक्रार सिस या, महहला 
व बालकल् याण सभमती, जज.प. साींगली याींनी जजल् हाधिकारी साींगली याींच् याकड ेकेली आहे. 
(४) तक्रारीच्या अनुषींगान े उपवविागीय कृवष अधिकारी, वव्ा याींचे माफल त चौकशी करण् यात 
येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपवूल सवल प्रंकया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


