
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १४ जुलै, २०१५ / आषाढ २३, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी योजना, 

 मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ८३ 
------------------------------- 

  

चांद्रपूर जजल््यातील मार्ाव बॅरेज प्रिल्पाबाबत 

(१) *  ७८७२   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील मार्ाा बॅरेि प्रकल्हपाला खननकमा मींर्ळाची परवानगी न घेता 
ववदर्ा पा्बींधारे ववकास महामींर्ळाने प्रकल्हपाला मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाला खननकमा मींर्ळाची परवानगी न घेण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, यासींदर्ाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, 
मार्ाा बॅरेि कररता महाराषर औद्योगगक ववकास महामींर्ळास र्ुववज्ञान व 

खननकमा सींचालनालय, नागपूर याींनी दद. ०८.०७.२०१० रोिी “नाहरकत प्रमाणपत्र” 
ददलेले आहे. तद्नींतर महाराषर औद्योगगक ववकास महामींर्ळ, नागपूर याींना मार्ाा 
बॅरेि बाींधण्यास हरकत नसल्हयाच े ववदर्ा पा्बींधारे ववकास महामींर्ळ नागपूर याींनी 
कळववले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नातपेुत े(ता.जज. सोलापूर) येथे सांत ज्ञानेश्िर माऊली महाराज पालखी सोहळयािररता 

निीन पालखी तळ उभारण्याच्या मागिीबाबत 
  

(२) *  ७००९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उर्व  
भाई जगताप, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडर्त, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नातपेुत े (ता. जि. सोलापूर) येथील सींत ज्ञानेश्वर माऊली महाराि पालखी 
सोहळ्याचा मुक्काम इतरत्र हलवू देणार नसल्हयाचा इशारा ग्रामसथाींनी ददला असल्हयाचे 
ददनाींक ८ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींत ज्ञानेश्वर माऊली महाराि पालखी सोहळयातील र्ाववकाींची गदी 
वाढल्हयामुळे सध्याची पालखी तळाची िागा अपुरी परू् लागली असुन याकररता नवीन 
पालखी तळ उर्ारण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नातपेुत े येथे नवीन पालखी तळ तातर्ीने उर्ारणेबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय. 
(३) श्रीक्षेत्र देहू, आळींदी, पींढरपूर-र्ींर्ारा र्ोंगर-नेवासा तीथाक्षेत्र ववकास आराखर्यास दद. 
१२.०९.२०१४ रोिीच्या शासन ननणायान्वये सुधारीत आराखर्यात मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. त्याअींतगात मौिे नातपेुत े येथील पालखीतळाचा समावेश आहे. सदर 
नतथाक्षेत्र ववकास आराखर्याचे सननयींत्रण व अींमलबिावणी ववर्ागीय आयुक्त, पुणे 
याींच्या मार्ा त करण्यात येते, ववर्ागीय आयुक्त, पुणे याींच्या अध्यक्षतखेालील 
कायाकारी सममतीच्या बैठकीमध्ये आराखड्यातील कामाींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात 
येतो. सींत ज्ञानेश्वर महाराि पालखी सोहळयाच े ववश्वसत याींनी मौिे नातपेुत े येथील 
पालखी सोहळयासाठी पसींत केलेली िागा ही खािगी सवरुपाची असून िागा मालक 
िागा देण्यास तयार नसल्हयामुळे अद्याप र्ूसींपादन करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील अांगििायायाांना पुरविण् यात येिायाया सादहत् याची ननयमबा्य िेलेली खरेदी 
  

(३) *  ६६५८   श्री.धनांजय मुांर्,े श्री.सनतश चव्हाि, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅर्.जयदेि गायििार्, 
श्री.किरि पािसिर, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्रीमती जममता 
िाघ, श्री.अननल सोले, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमती 
शोभाताई र्र्ििीस :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज् यातील अींगणवाड्याींना पुरववण् यात येणारे मशक्षण उपयोगी सादहत् य, पौष ्ीक 
आहार व इतर सादहत् याच् या खरेदीसाठी मदहला व बालववकास ववर्ागामार्ा त ददनाींक 
१३ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास शासन आदेश ननगाममत केले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, एकाच ददवशी २०६ को्ी रुपयाींची कोणत्याही प्रकारची ई-ननववदा न 
काढता ननयमबा्यररत् या खरेदी करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच मदहला व बालववकास ववर्ागाने (एकदा ननववदा सादर झाल्हयानींतर त्यात 
बदल करण्याचा कोणताही अगधकार नसताना) मेडर्कल कक् खरेदीच्या ननववदेत अनेक 
बदल करुन ३ को्ी ६९ लाख ७ हिार २० रुपयाींची मेडर्कल कक् खरेदी केल्हयाचे 
ददनाींक २९ मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्ह यास, या ननयमबा्य आणण पुरवठादारास र्ायदा व् हावा या हेतूने खरेदी 
केलेल्ह या व् यवहाराची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मु् यमीं्याींकर् े ददनाींक 
२० मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्ह यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) कें द्र तसेच राज्य शासनाच्या ववववध अगधकृत यींत्रणामार्ा त ववदहत केलेल्हया 
दरकरारानुसार तसेच आवश्यक तथेे ई-ननववदेद्वारे दर ननजश्चती करुन 
अींगणवाड्याींसाठी सादहत्याची खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
मान्यता ननयमानुसार देण्यात आली आहे. दरकरार उपलब्ध असताींना ई-ननववदा 
राबववणे बींधनकारक नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
      कें द्र शासनाकरू्न मेडर्सीन कक्साठी ठरवून ददलेली खचा मयाादा रु.६००/- व 
रु.३००/- ववचारात घेऊन या ककीं मतीमध्ये खरेदी करता येऊ शकणाऱ्या औषधीींचा 
समावेश करुन व पररमाण कमी करुन कक् A व B खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
कें द्र शासनाच्या आगथाक ननकषाच्या मयाादेतच मेडर्सीन कक् खरेदी करण्यात आलेली 
आहे. ननववदेत याबाबीींचा सपष् उल्हलेख करण्यात आलेला आहे. 
(४) मा.ववरोधी पक्ष नेता ववधानपररषद याींनी मा.मु्यमींत्री महोदयाींकर् ेददनाींक २० मे, 
२०१५ च्या ननवेदनाद्वारे खरेदीबाबत चौकशीची मागणी केली आहे. 
(५) व (६) सदर ननवेदनात उपजसथत केलेल्हया मुद्ाींबाबत ववर्ागाने सादर केलेल्हया 
अमर्प्रायाींबाबत पुढील ननणाय शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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बीर् जजल्हा पररषदेच ेमुख्य िायविारी अधधिारी याांनी  
िेलेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरिेबाबत 

  

(४) *  ६६९५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीर् जिल्हहा पररषदेमध्ये सींगणक खरेदीमध्ये ६८ लाख रुपयाचा झालेला 
गैरव्यवहार, अनेक कामात बेकायदेशीर ददलेली प्रशासकीय मान्यता व अन्य 
गैरकारर्ार केल्हयाबद्ल जिल्हहा पररषदेच े मु्य कायाकारी अगधकारी रािीव िवळेकर 
याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बीर् जिल्हहा पररषदेच्या गैरकारर्ाराची ववर्ागीय अप्पर आयुक्त, 
औरींगाबाद याींच्या पथकाने चौकशी करुन सुमारे १५ अगधकाऱ्याींवर ववर्ागीय चौकशी 
सुरु झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बीर् जिल्हहा पररषदेच े मु्य कायाकारी अगधकारी याींच्या व्यनतररक्त 
अन्य ककती अगधकाऱ्याींच ेननलींबन केले आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय. 
(२) तत्कालीन मु्य कायाकारी अगधकारी याींच्यासह एकूण १४ अगधकाऱ्याींववरुध्द 
ववर्ागीय चौकशी प्रसताववत आहे. 
(३) रािीव िवळेकर याींच्या व्यनतररक्त अन्य कोणत्याही अगधकाऱ्याच े ननलींबन 
करण्यात आलेले नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागाविरील भरिे येथे जगबुर्ी नदीिरील बांधायायाच्या पुनबाांधिीला 
तातर्ीने सुरुिात िरण्याबाबत 

  

(५) *  ७७४७   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामराि िर्िुते, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील र्रणे येथील िगबुर्ी नदीवरील बींधाऱ्याच्या 
पुनबाांधणीला माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ननधी मींिूर करण्यात येवूनही बाींधकामाला 
सुरुवात करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर बींधाऱ्याच्या पुनबाांधणीच े काम तातर्ीने करुन सदर पररसरातील 
नागररकाींची पाण्याची समसया सोर्ववणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) (२) व (३) र्रणे बींधाऱ्याच्या पुनबाांधणीच्या रु. १७५.६९ 
लक्षच्या अींदािपत्रकास शासनाने दद. १७/१२/२०१३ रोिी प्रशासकीय मान्यता ददली 
आहे. 

सन २०१५-१६ .या आगथाक वषाासाठी रु. ०.६० को्ी इतका ननधी मींिूर आहे. 
अींदािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता व ननववदा प्रकिया पूणा करुन प्रत्यक्ष काम सुरु 
करण्याची कायावाही क्षेबत्रय अगधकाऱ्याींमार्ा त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आल् लापली ग्रामपांचायतीला (जजल्हा गर्धचरोली) पयाविरि सांतुसलत ग्राम समध्ी ी योजने 

अांतगवत प्राप्त ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(६) *  ७४१४   श्रीमती शोभाताई र्र्ििीस :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गर्गचरोली जिल्ह ्यातील आल्ह लापली ग्रामपींचायतीला पयाावरण सींतुमलत ग्राम 
समदृ्धी योिने अींतगात सन २०१३-२०१४ या आगथाक वषाात मोठ्या ग्राम पींचायतीींना 
ववशेष सहाय्य योिनेत ५० लक्ष रुपयाींच् या अींदािपत्रकास प्रशासककय मान् य देण् यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर ग्रामपींचायतीची १० ्क् के रक् कम ग्रामपींचायतीचा सहर्ाग सोरू्न 
४५ लक्ष येणे गरिेच ेअसताींना र्क् त ३० लक्ष रुपये ग्रामपींचायतीला प्राप् त होवून सन 
२०१५-२०१६ वषे होऊनही अद्याप १५ लक्ष रुपये येणे बाकी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, सदर ग्रामपींचायतीला उवारीत ननधी उपलब् ध करुन देण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) नाही. 
     तथावप सन २०११-१२ या वषाात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
     उवाररत ननधी रु. १३,७०,४४१/- येणे बाकी आहे. 
(३) व (४) उवाररत ननधी प्राप्त करुन घेण्याबाबत जिल्हहा ननयोिन सममतीकर्े 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

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

श्रीक्षेत्र सभमाशांिर नतथवमथळाचा वििास आराखर्ा तयार िरण् याबाबत 
  

(७) *  ७९४१   अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.अमरससांह पांडर्त, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह ्यातील श्रीक्षेत्र मर्माशींकर हे १२ ज् योनतमलांगापैकी सहावे असून 
यादठकाणी दशानासाठी येणा-या र्ाववकाींना चाींगल्ह या सुववधा उपलब् ध व् हाव् यात यासाठी 
मर्माशींकर ववकास आराखर्ा तयार करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कें द्र शासनाने या पररसरातील १३० चौरस ककलोमी्र पररसर 
अर्यारण् य ् हणून घोवषत केल्ह याने रस त े वाहतूक व् यवस था, ववद्युतपुरवठा, यात्रेकरु 
ननवास, आरोग् य कें द्र, पोलीस चौकी व वपण् याच् या पाण् याच् या सोई इ.मुलर्ूत सुववधाींची 
ववकास कामे वन ववर्ागाच् या िाचक अ्ीमुळे करता येत नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, ववकास आराखड्यानुसार कामे करण् यात येणा-या अर्चणी दरू 
करण् यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ननयोिन ववर्ागाच्या शासन ननणाय दद. २३.११.२०१२ अन्वये श्रीक्षेत्र मर्माशींकर 
तीथाक्षेत्र जि.पुणे यादठकाणी पायार्ूत सुववधा उपलब्ध करण्याच्या रु. ४.०४ को्ीच्या 
ववकास आराखर्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये एकूण तीन कामाींचा 
समावेश आहे. 



8 

अ) मर्माशींकर येथे र्क्त ननवाससथानासाठी र्ननाचर करणे 
आ) मर्माशींकर बससथानक त ेमु्य मींददरापयात रसता करणे 
इ)  मर्माशींकर येथील बससथानक सुधारणा करणे. 

उपरोक्त कामापैकी मर्माशींकर बससथानक ते मु्य मींददरापयात रसता करणे 
या कामाच्या एकूण ६३० मी्र मींिूर लाींबीपैकी केवळ ९० मी. लाींबीच े काम पुणा 
करण्यात आले असून उवारीत लाींबीच्या कामासाठी ०.८५ हेक््र वनिमीन सींपाददत 
करावी लागणार आहे. तथावप, मा. सवोच्च न्यायालयाच्या दद. १२.१२.१९९६ च्या 
ननदेशाप्रमाणे सदरच ेक्षेत्र अर्यारण्य घोवषत  आहे. त्यादठकाणी ववकास कामे करताना 
मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार पूवापरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 
रसत्याच्या उवारीत लाींबीच्या कामासाठी ०.८५ हेक््र वनिमीन मागणीचा प्रसताव 
जिल्हहागधकारी, पुणे याींनी दद. २८.०५.२०१३ रोिी कें द्र शासनाच्या वन्यिीव ववर्ागाकर्े 
पाठववला आहे. 

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

राज्यातील समाजसेिी (एनजीओ) सांमथाांनी बालसुधारगह्ाांत बोगस बालिे दाखिून 
अनुदान हर्प िेल्याबाबत 

  

(८) *  ६८८६   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.राहुल नािेिर, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला व बालववकास ववर्ागाने बालसुधारगहृातील सवा बालकाींना आधारकार्ा 
सक्तीच ेकेल्हयानींतर, समािसेवी (एनिीओ) सींसथाींची र्सवणूक उिेर्ात येऊन गतवषी 
एनिीओकरू्न ७२ हिार मुले असल्हयाच े कळववले होते मात्र प्रत्यक्षात ३९ हिार 
मुलाींचीच आधार कार्ा तयार झाल्हयाने ४० त े५० ्क्के बालसुधारगहृाींत बोगस बालके 
दाखवून अनुदानापो्ी राज्य सरकारकरू्न कोट्यावधी रुपये घेतल्हयाच े माहे एवप्रल- 
२०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने एनिीओ कर्ील १०५७ बालसुधारगहृाींच े अनुदान बींद केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच, वरील प्रकरणास अ्काव करण्यासाठी राज्याच्या मदहला व बालववकास 
ववर्ागाकरू्न सुधारगहृातील मुलाींची नोंदणी बायोमेदरक पध्दतीने करण्यास सुरुवात 
करुन १८०७ पैकी ८६९ सुधारगहृात ही यींत्रणा बसववल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादर्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 



9 

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार सदर प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे नाही, 
(२) हे खरे नाही, 
(३) शासन व सवयींसेवी सींसथा (अनुदाननत) एकूण ११०५ असून राज्यातील बालकाींच्या 
९६९ सींसथाींमध्ये बायोमेदरक सींयींत्र बसववण्याबाबत मान्यता ददलेली असून, आतापयात 
८६९ सींसथामध्ये बायोमेदरक सींयींत्र बसववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील प्रादेसशि असमतोल दरू िरण्यासाठी नेमलेल्या  
िेळिर ससमतीच्या अहिालाबाबत 

  

(९) *  ७०३६   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररससांग राठोर्, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
अॅर्.ननरांजन र्ािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२०७ ला ददनाांि ३० माचव, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) प्रादेमशक असमतोल दरू व्हावा यासाठी राज्य शासनास मशर्ारशी करण्यासाठी 
शासनाने नेमलेल्हया केळकर सममतीने शासनास सादर केलेल्हया अहवालावर शासनाने 
माहे मे, २०१५ अखेरपयांत कायावाही अहवाल तयार केला आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याच ेथोर्क्यात सवरुप काय आहे व तद्नुसार पुढे कोणती कायावाही 
करण्यात आली आहे अथवा येत आहे, 
(३) असल्हयास, सदर अहवालावर कृती अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाने मा. ववत्त 
व ननयोिन मींत्री याींच ेअध्यक्षतखेाली मींत्रीमींर्ळ उपसममती सथापन केली असल्हयाचे 
ददनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर मींत्रीमींर्ळ उपसममतीच ेसदसय कोण आहेत व सममतीने आपला 
कृती अहवाल शासनास सादर केला आहे काय ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) र्ॉ.केळकर याींचय अध्यक्षतखेालील समतोल 
प्रादेमशक ववकास उच्चसतरीय सममतीच्या अहवालातील मशर्ारशीींवर सवा प्रशासकीय 
ववर्ागाींच े अमर्प्राय मागववण्यात आले आहेत. तसेच, सवा प्रशासकीय ववर्ागाींच े
अमर्प्राय ववचारात घेऊन अहवालातील मशर्ारशी सवीकारण्यासींदर्ाात अहवाल 
मींबत्रमींर्ळास सादर करण्यासाठी शासन ननणाय ददनाींक १७ िानेवारी, २०१५ अन्वये 
मा.मींत्री (ववत्त व ननयोिन) याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रीमींर्ळ उप सममती गदठत 
करण्यात आलेली आहे. तद्नींतर या उप सममती मध्ये ददनाींक १० जएवप्रल, २०१५ 
रोिीच्या शासन ननणायान्वये ०५ सदसयाींचा समावेश करण्यात आला. 
     सवा प्रशासकीय ववर्ागाींच ेअमर्प्राय प्राप्त झाल्हयानींतर सममतीच्या अहवालातील 
मशर्ारशी जसवकारण्यासींदर्ाात उपसममतीने आपला अहवाल मींबत्रमींर्ळास सादर 
करावयाचा आहे. 
(४) मा.मींत्री (िलसींपदा), मा.मींत्री (ऊिाा, नवीन व नवीकरणीय ऊिाा), मा.मींत्री (शालेय 
मशक्षण), मा.मींत्री (उद्योग), मा.मींत्री (सावािननक आरोग्य व कु्ुींब कल्हयाण), मा.मींत्री 
(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण), मा.मींत्री (आददवासी ववकास), मा.मींत्री 
(सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य) हे सदसय तर मा.मींत्री (पररवहन) व मा.राज्यमींत्री 
(ववत्त व ननयोिन) हे ववशेष ननमींबत्र त सदसय आहेत. अपर मु्य सगचव (ववत्त) हे 
या उप सममतीच ेसदसय सगचव आहेत. 
     सवा प्रशासकीय ववर्ागाींच ेअमर्प्राय प्राप्त झाल्हयानींतर सममतीच्या अहवालातील 
मशर्ारशी जसवकारण्यासींदर्ाात उपसममतीने आपला अहवाल मींबत्रमींर्ळास सादर 
करावयाचा आहे. 

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

येिला (जज.नासशि) येथील ग्रामीि रुग् िालयाच ेउपजजल् हा  
रुग् िालयाम ये शे्रिीिधवन िरण् याबाबत 

(१०) *  ८०४३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरि पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण रुग् णालय येवला (जि.नामशक) येथील ३० खा्ाींच् या रुग् णालयाच े १०० 
खा्ाींच् या उपजिल्ह हा रुग् णालयामध् ये शे्रणीवधान करण् यासाठी करावयाच् या बाींधकामास 
प्रशासकीय मान् यता प्रदान करुन अनुदान उपलब् ध करुन देण् यासाठी आरोग् य सेवा 
सींचालनालयाने ददनाींक २६ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास शासनाकर् े सादर 
केलेला प्रस ताव प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त कामास प्रशासकीय मान् यता ममळण् यासाठी नामशक 
जिल्ह ्यातील स थाननक लोकप्रतीननधीींनी ददनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास शासनाकर् ेमागणी केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, प्रश् न र्ाग (१) व र्ाग (२) बाबत शासनामार्ा त कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय. 
(३) अींदािपत्रकासींदर्ाात असलेल्हया आक्षेपाची पूताता करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
अिलूज (जज.सोलापूर) येथे १०० बेर्च् या रुग् िालयाच् या जागेस  

मान् यता देऊन ननधी उपलब् ध िरण् याबाबत 
  

(११) *  ७९३४   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडर्त, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अकलूि (जि.सोलापूर) येथे १०० बेर्च् या रुग् णालयाला दोन वषाापूवी मान् यता 
ममळाली तथावप महसूल ववर्ागाने िागेस मींिुरी अद्याप ददली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, त् याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच रुग् णालयाच् या िागेस मान् यता देऊन ननधी उपलब् ध करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. शासन ननणाय ददनाींक ०९.०६.२०१४ 
अन्वये अकलुि जि.सोलापूर येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाच े१०० खा्ाींमध्ये 
शे्रणीवधान करण्यास मान्यता ददलेली आहे. िागा मींिुरी बाबतची कायावाही 
शासनसतरावर सुरु आहे. 
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(२) जिल्हहागधकारी, सोलापूर याींनी उपववर्ागीय अगधकारी, सोलापूर याींनी ववदहत 
नमुन्यात िागा मागणी प्रसताव सादर करणेबाबत सूगचत केले आहे. त्यानुसार अहवाल 
सादर करणेची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) सदरहू रुग्णालयासाठी िागा प्राप्त करणेची कायावाही सुरु असून िागा प्राप्त 
झाल्हयावर प्रशासकीय मान्यता व ननधी उपलब्धतचेी कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढािा) तालुक्यातील प्राथसमि आरोग्य िें द्रातील ि उपजजल्हा 
सामान्य रुग्नालयातील िैद्यिीय अधधिारी याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१२) *  ८१४५   श्री.पाांरु्रांग रु्ां र्िर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०४३ ला ददनाांि ३० 
माचव,  २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराांच्या सांदभावत :    सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) पररसरात ग्रामीण र्ागातील बऱ्याच प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील व उपजिल्हहा सामान्य रुग्नालय खामगाींव येथील वैद्यकीय अगधकारी याींची 
पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पदे ररक्त असल्हयामुळे ग्रामीण र्ागातील नागरीकाींना शहरी 
र्ागातील रुग्णालयात उपचारासाठी िावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ररक्त वैद्यकीय अगधकाऱ्याींच्या िागा र्रण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     खामगाींव (जि.बुलढाणा) तालुक्यात १ सामान्य रुग्णालय (२०० खा्ा) व १० 
प्राथममक आरोग्य कें द्र कायारत असुन सदर सींसथाींमध्ये वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ 
सींवगााची एकुण ३१ पदे मींिुर असुन येथे १९ सथायी, ३ बींधपत्रीत, ३ असथायी 
वैद्यकीय अगधकारी कायारत आहेत व ६ पदे ररक्त आहेत. उपलब्ध वैद्यकीय 
अगधकाऱ्याींमार्ा त रुग्णाींना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा पुरववण्यात येते 
(३) माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये खामगाींव (जि.बुलढाणा) तालुक्यात ६ वैद्यकीय 
अगधकाऱ्याींना पदसथापना देण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय अगधकाऱ्याींच्या ररक्त 
पदाींवर कीं त्रा्ी पध्दतीने नेमणुका देण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात आला असून त्यानुसार 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठािे ि पालघर जजल््यातील गरोदर, मतनदा माता ि अांगििार्ीतील  
बालिाांना पूरि पोषि आहार देण्याबाबत 

 (१३) *  ७७९६   श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरससांह पांडर्त, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, 
अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गरोदर, सतनदा माता व अींगणवार्ीतील बालकाींना पूरक पोषण आहार ममळावा 
यासाठी कें द्र व राज्य शासनामार्ा त ठाणे व पालघर जिल्हहा पररषदेस दरवषी १० त े१२ 
को्ीींचा ननधी ददला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बालकाींना आहार देताना त्यातील पौजष्कता प्रयोग शाळेमार्ा त 
तपासणी करुन घेणे बींधनकारक असताना ननयम र्ावलला िात असल्हयाची बाब 
पालघर व ठाणे जिल्हहा पररषदेच्या माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शासनाने कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) अींशत: खरे आहे. 
घरपोच आहार (THR) व गरम तािा आहार यासाठी ठाणे जिल्हहा पररषदेस 

दरवषी १० त े१२ को्ी व पालघर जिल्हहा पररषदेस दरवषी २० त े२२ को्ी खचा होतो.      
(२) हे खरे नाही. 
     गरोदर जसत्रया, सतनदा माता व अींगणवार्ीतील बालकाींना पुरक पोषण 
आहाराींतगात (THR) पोष्ीकता प्रयोगशाळेमार्ा त तपासणी करुनच पुरवठा केला िातो. 
प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालामशवाय देयक पाररत केले िात नाही. 
     गरम तािा आहार बचतग्ाींकरू्न पुरवठा केला िात असलेल्हया अन्नाची 
वषाातून ककमान दोनदा प्रयोगशाळेमार्ा त तपासणी करुन घेणे व्यवहाया नसल्हयामुळे 
सदर तरतदीमध्ये दद. ३१ ऑक््ोंबर, २०१२ च्या शासन ननणायान्वये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. सदर शासन ननणायानुसार राज्यात कायारत अींगणवार्ी कें द्राच्या 
सीं्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय प्रयोगशाळा उपलब्ध नसल्हयाने तसेच 
गरम तािा आहार हा काही कालावधीत नाशवींत होत असल्हयामुळे त्याींची साठवणूक 
करण्याची सोय अींगणवार्ी प्रकल्हप अथवा जिल्हहासतरावर नाही. अशा पररजसथतीत 
प्रत्येक पुरवठाधारकाच्या गरम तािा आहाराची वषाातून दोन वेळा प्रयोगशाळेतून 
तपासणी करुन घेणे व्यवहाया नाही. 
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     आहाराची तपासणी करण्यासाठी अींगणवार्ी पररक्षेत्रातील १० सदसयाींची माता 
सममती गठीत करुन आहार तपासणी करणेच े ननदेमशत केलेले आहे. त्यामुळे 
बचतग्ाींची देयके माता सममतीच्या अहवालामशवाय अदा केली िात नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ढोिसाांगािी (ता.सशरुर, जज.पुिे) येथील शाळेला बनािट  
आयएसओ प्रमािपत्र ददल्याबाबत 

(१४) *  ६७३४   र्ॉ.नीलम गोयाहे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढोकसाींगावी (ता.मशरुर, जि.पुणे) येथील शाळेला बनाव् पध्दतीने आयएसओ 
प्रमाणपत्र ददल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच मशरुर तालुक्यातील ७० ग्रामपींचायती, ७० अींगणवार्या व १४७ प्राथममक 
शाळा याींना तातर्ीने आयएसओ प्रमाणपत्र वा्पाच े आदेश जिल्हहा पररषदेच े मु्य 
अगधकारी याींनी मशरुर पींचायत सममतीच ेग्ववकास अगधकारी याींना ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) नाही. 
     मशरुर तालुक्यातील ढोकसाींगावी या गावातील जिल्हहापररषद शाळेस आयएसओ 
प्रमाणपत्र हे आींतरराषरीय सींसथेतून ववदहत ननकष पूणा केल्हयाने देण्यात आल्हयाचे 
ददसून येत.े 
(२) नाही. 
     मशरुर तालुक्यातील १९ जिल्हहा पररषद प्राथममक शाळा, ४ आींगणवार्ी कें द्र व ३ 
ग्राम पींचायती याींना आयएसओ प्रमाणपत्र हे आींतरराषरीय सींसथेकरू्न ववहीत ननकष 
पूणा केल्हयाने देण्यात आले आहे. 
(३) नाही, चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीर् जजल्ृयातील नायगाि मयूर अभयारण्यात िनविभागाच्या दलुवक्षामुळे  
मोराांची सांख्या िमी होत असल्याबाबत 

  

(१५) *  ७५३३   श्री.विक्रम िाळे, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय िने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीर् जिल्हृयातील नायगाव मयूर अर्यारण्यात १० हिार मोराींची सीं्या असलेल्हया 
या अर्यारण्यात वनववर्ागाच्या (वन्यिीव) दलुाक्षामुळे मोराींची सीं्या झपा्याने कमी 
होत असल्हयाच ेमाहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मयूर अर्यारण्यातील मोराींना वाचववण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाचा कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. सदर अर्यारण्य क्षेत्रात मोराींसाठी 
आवश्यक त्या प्रमाणात खाद्य उपलब्ध आहे. त्याींच्याकरीता वपण्याच्या पाण्यासाठी 
दठकदठकाणी बशीच्या आकाराच े कृबत्रम पाणवठे व मसमें् कुीं र्या तयार करण्यात 
आल्हया असून त्यात आवश्यकतनुेसार पाणी ्ाकण्यात येते, पाणवठयातील गाळ 
काढण्यात येतो. ननरीक्षणासाठी ननरीक्षण मनोरे, सींरक्षणकु्ी बाींधण्यात आल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िेितपाांगरी (ता.गेिराई, जज.बीर्) साठिि तलाि योजनेच्या  
सुधाररत प्रशासिीय मान्यतबेाबत 

  

(१६) *  ७५०५   श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांजय मुांर्े, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६६९ ला 
ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, जि.बीर्) साठवण तलाव योिनेच्या सुधाररत प्रशासकीय 
मान्यतबेाबत मा.राज्यमींत्री, िलसींधारण याींनी ददनाींक २० माचा, २०१५ रोिी त्याींच्या 
दालनात बैठकीच ेआयोिन केले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िलसींधारण ववर्ागाकरू्न रॉयल्ह्ीची रक्कम मार्ीचा प्रसताव मा.मींत्री, 
महसुल याींच्या मान्यतसेतव पाठववण्याच्या सूचना मा.राज्यमींत्री याींनी ददल्हया, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववत्त ववर्ागाच्या ननकषाची पात्रता पणूा करण्यासाठी आवश्यक 
उपाययोिना करण्याकररता िलसींधारण ववर्ागाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्हयास, दषुकाळ व तीर प पाणी ी्ंचाई या बाबी लक्षात घेवून योिनेच्या सुधाररत 
प्रशासकीय मान्यतसेाठी ववशेष बाब ्हणून मान्यता देण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय, 
          मा. राज्यमींत्री, िलसींधारण याींच ेअध्यक्षतेखाली ददनाींक १९ माचा, २०१५ 
रोिी बैठक आयोजित केली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, जि.बीर्) साठवण तलाव योिनेस सुधाररत प्रशासकीय 
मान्यता ममळण्याच्या दृष्ीने मा. राज्यमींत्री, िलसींधारण याींनी बैठक घेवून 
सींबींधीताींना कायावाही करण्याबाबत सूचना ददल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
रत्नाधगरी येथील जजल्हा शासिीय ि ग्रामीि रुग्िालयातील िैद्यिीय अधधिारी ि 

इतर िमवचायायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१७) *  ७२०८   श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सुभाष झाांबर्, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश 
चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.रामराि िर्िुते :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) लाींिा तालुक्यातील (जि.रत् नागगरी) ग्रामीण रुग् णालयात वैद्यकीय अगधक्षकासह 
अन् य दोन वैद्यकीय अगधकारी अशी ३ पदे मींिूर असूनही ददनाींक १६ रे्ब्रुवारी, २०१५ 
रोिी पासून एकही वैद्यकीय अगधकारी नसल्ह याच े तसेच ददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ 
रोिी पासून चतुथाशे्रणीची ३ पदे व वगा-२ च े १ पद अशी ४ पदे ररक् त असल्ह याचे 
ददनाींक १० मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रत्नागगरी येथील जिल्हहा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची 
कमतरता असून सद्यजसथतीत वगा १ ची १९ तर २ ची ५ पदे ररक्त असल्हयाच ेददनाींक 
२६ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, ररक्त पदाींमुळे ब-याचवेळा उपचाराववना गोरगररब रुग् णाींची परवर् होत 
असून त्याींना नाईलािाने वैद्यकीय सोईसुववधाींपासून वींगचत रहावे लागत असल्ह याचहेी 
ननदशानास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, लाींिा येथील ग्रामीण रुग् णालयात ग्रामीण िनतलेा सोसाव् या   
लागणा-या असुववधा तसेच वैद्यकीय अगधकारी व कमाचारी याींच े गैरहिेरीबाबतचे 
तिार ननवेदन ददनाींक ११ मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास लाींिा तालुका युवक 
कॉ ींगे्रसच े अध् यक्ष तसेच स थाननक नागरीकाींनी तहमसलदार लाींिा आणण वैद्यकीय 
अगधकारी, लाींिा याींना याबाबत कायावाही न झाल्ह यास तीर प आींदोलन करण् याचा लेखी 
ननवेदनाद्वारे इशारा ददला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, सदर ररक्त पदाींमुळे येथील वैद्यकीय अगधकाऱ्याींवर अनतररक्त ताण 
पर्त असल्हयामुळे रुग्ण सेवेवर त्याचा पररणाम होत असल्हयाच ेननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, शासनाने उपरोक्त रुग्णालयाींमधील ररक्त पदे तातर्ीने र्रण्याबाबत 
काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) होय, 
      ग्रामीण रुग्णालय, लाींिा, जि. रत्नागगरी येथील वैद्यकीय अधीक्षकाच ेएक पद 
मींिूर असून त े ररक्त आहे. तसेच वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ ची ३ ही मींिूर पदे 
ररक्त होती. ग्-र् सींवगाातील ७ पदे मींिूर असून ५ पदे र्रलेली व २ पदे ररक्त 
होती. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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जिल्हहा रुग्णालय, रत्नागगरी येथे महाराषर वैद्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ 
(वगा-१) सींवगाातील १८ पदे मींिूर असून ३ पदे र्रलेली होती. तसेच वैद्यकीय 
अगधकारी ग्-अ सींवगााची ३० पदे मींिूर असून १ बींधपबत्रत व ३ असथायी पदाींसह 
एकूण २३ पदे र्रलेली होती. 
(३) हे खरे नाही. 
       ग्रामीण रुग्णालय, लाींिा येथे ररक्त पदे असताना ग्रामीण रुग्णालय, रािापूर 
व ग्रामीण रुग्णालय, रायपा्ण येथील वैद्यकीय अगधकाऱ्याींमार्ा त रुग्णसेवा उपलब्ध 
करुन देण्यात आल्हया होत्या. जिल्हहा रुग्णालय रत्नागगरी येथे राषरीय आरोग् य 
अमर्यानाींतगात ववशेषज्ञाींच्या सेवा मामसक व आवश्यकतेनुरुप ननयममतपणे उपलब्ध 
करुन घेतल्हया िातात. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) ददनाींक ६ व ७ िुल,ै २०१५ रोिी वतृ्तपत्रात िादहरात देऊन मुलाखतीद्वारे ग्रामीण 
रुग्णालय, लाींिा व जिल्हहा रुग्णालय, रत्नागगरी येथे प्रत्येकी ३ असथायी वेद्यकीय 
अगधकाऱ्याींना ननयुक्त्या देण्यात आल्हया आहेत. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या मदहला आधथवि वििास महामांर्ळाला ननधी देण्याबाबत 
  

(१८) *  ७५७७   र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या मदहला आगथाक ववकास महामींर्ळाला अवघा एक को्ी ननधी शासनाने 
ददला परींतू यातून त ेकमाचाऱ्याींच ेवेतनही र्ागवू शकत नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये 
वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे मदहला बचत ग्ाींच्या सशक्तीकरणावर मोठा पररणाम होणार 
असल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) अींशत: खरे आहे. 
मदहला आगथाक ववकास महामींर्ळ (माववम) च्या व्यवसथापन अनुदानापो्ी 

प्रनतवषी रु. १.०० को्ी इतका ननधी मींिूर आहे. याव्यनतररक्त माववममार्ा त 
तिेजसवनी ग्रामीण मदहला सक्षमीकरण योिना राबववण्यात येत असून या योिनेसाठी 
राज्यशासनाकरू्न देण्यात येणाऱ्या व्यवसथापन अनुदानामधून माववमच्या कमाचारी 
वृींदाच ेवेतनाचा खचा र्ागववण्यात येतो. 

सदर योिनेची मुदत माहे सप् े्ंबर २०१५ पयांत असून या योिनेस आणखी 
दोन वषा मुदतवाढ ममळण्यासाठी व व्यवसथापन खचाांसाठी अनतररक्त ननधी मींिूर 
करण्यासाठी ववर्ागामार्ा त ननयोिन व ववत्त ववर्ागास वारींवार प्रसताव सादर 
करण्यात आले असून याबाबतची कायावाही सुरु आहे. तसेच या योिनेच्या सन २०१५-
१६ या ववत्तीय वषााच्या व्यवसथापन खचाासाठी लागणाऱ्या अनतररक्त ननधी करीता 
ववर्ागाने ननयतव्यय उपलब्ध करुन ददला असून तो पुरवणी मागणीद्वारे 
अथासींकजल्हपत करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरखेर् तालुक्यात (जज.यितमाळ) पाांदि रमत्याची िामे सरुु िरण्याबाबत 

(१९) *  ७६०२   श्री.हररससांग राठोर्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर-र्शी आणण नागपूर-अींबाली (ता.उमरखेर्,जि.यवतमाळ) या दोन पाींदण 
रसत्याची कामे रोिगार हमी योिनेतून मींिूर करण्यात आली आहे. मात्र ई-मस्रची 
मागणी करुनही त े उपलब्ध करुन ददले िात नसल्हयाच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उमरखेर् तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) शेती मशवाराींना दळणवळणाच्या 
दृष्ीने िोर्णाऱ्या ८० पाींदण रसत्यासाठी शासनाने १८ को्ी ६० लाख रुपये मींिूर केले 
असतानाही जिल्हहागधकारी व जिल्हहा पररषदेने सदर कामे महात्मा गाींधी ग्रामीण 
रोिगार योिनेंतगात अद्याप सुरु केली नसल्हयाने मिूराींना कामे ममळत नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न र्ाग (१) या मागणीकररता उमरखेर् उपववर्ागीय कायाालयासमोर 
ग्रामसथाींनी या मागणीसाठी आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, ई-मस्र उपलब्ध करुन न देणाऱ्या अगधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त पाींदण रसत्याींची कामे सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) रसत्याच ेई-मस्र ददनाींक २९/०६/२०१५ रोिी काढण्यात आल्हयाने कारवाईचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
(६) पाींदण रसत्याींची कामे सुरु करण्याबाबत शासनाने यापुवीच ददनाींक ४ माचा, २०११ 
अन्वये सववसतर सुचना ननगाममत केलेल्हया आहेत. त्यानुसार राज्यात पाींदण रसत्याींची 
कामे घेण्यात येत आहेत. नागपुर त ेपळशी व नागपुर ते अींबाळी रसत्याची चौकशी 
पुणा होईपयांत सदर रसत्याच ेकाम थाींबववण्यात आले होत.े चौकशीनींतर रसत्याच ेकाम 
सुरु करण्यात आले आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आपटी (ता.िल्याि) गािानजीिच्या िातिर िार्ीतील रदहिाशाांना  
मुलभूत सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

(२०) *  ६८६०   श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.सुननल तटिरे, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आप्ी (ता.कल्हयाण) गावाच्या निीक कातकरी वार्ीतील सथाननक र्ूममपुत्र 
अद्यापपयांत घरपट्टी, रेशननींग कार्ा आणण वपण्याच्या पाण्यासार्या मुलर्ूत 
सुववधाींपासून वींगचत असल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कल्हयाण पींचायत सममतीत १० त े १२ ववर्ाग असताना आप्ी 
गावािवळच्या या आददवासी बाींधवाींना अद्याप एकही शासकीय व मुलर्ूत सुववधा 
उपलब्ध का होऊ शकली नाही याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या चौकशीनुसार अद्यापपयांत सुववधाींपासनू वींगचत असलेल्हया या 
कातकरी बाींधवाींना मुलर्ूत सुववधा व घरकुल देण्यासींदर्ाात शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांर् े : (१), (२) व (३) अशी बाब नाही. शासनाकरू्न मींिूर झालेल्हया 
सवा मूलर्ूत सुववधा पींचायत सममती कल्हयाण मार्ा त आप्ी गावािवळच्या आददवासी 
बाींधवाींना पुरववण्यात येतात. 
     आप्ी गावानिीकच्या कातकरी वार्ीतील लोकसीं्या २७४ व कु्ुींब सीं् या ५८ 
आहे. सदर ५८ कु्ुींबाींना घरपट्टी लावण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे या आददवासी 
बाींधवाींसाठी ववद्युत सुववधा, वपण्याच्या पाण्याची सुववधा, वैयक्तीक शौचालय सुववधा 
रसत े व ग्ार सुववधा, अींगणवार्ी सुववधा, आरोग्य सेवा, शालेय सुववधा इ. सुववधा 
पुरववण्यात येतात. तसेच, इींददरा आवास योिनेअींतगात कातकरी वार्ीतील २६ कु्ुींबाींना 
घरकुल सुववधा देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िासशम जजल् ्यात जलयुक्त सशिार योजनेअांतगवत झालेली अननयसमतता 
  

(२१) *  ७३८२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जिल्ह ्यात िलयुक् त मशवार योिनेअींतगात कृषी ववर्ागात मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यवहार होत असल्ह याची बाब माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् या दर्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, जिल्ह ्यातील िलयुक् त मशवार योिनेतींगात ननवर् झालेली गावे 
चुकीच् या पद्धतीने व कृषी ववर्ागाच् या मिीनुसार झाली असून गोवा कृषी ववर्ागाने 
ववदर्ा सघन मसींचन कायािमामध् ये मागील दोन वषाापासून ननवर् केलेली गावे आहेत, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, जिल्ह ्यातील सवा कृषी ववर्ागाच् या कामाची चौकशी करण्यासाठी 
चौकशी सममती नेमण् याची मागणी जिल्ह हा पररषद सदस य, वामशम याींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, यासींदर्ाात शासनाने चौकशी केली असल्हयास त् यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार शासनाने काय कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे नाही. 
(२) िलयुक्त मशवार अमर्यानाींतगात वामशम जिल्ह्यात २०० गावाींची ननवर् शासनाने 
ददलेल्हया ननकषानुसार झाली आहे. त्यात ववदर्ा सघन मसींचन ववकास कायािम आणण 
ववववध पाणलो् ववकास योिनाींमधील गावाींचा समावेश आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मदहलाांना आरोग्यसेिेचा लाभ समळण्यासाठी प्रत्येि जजल््यात  
मितांत्र मदहला रुग्िालय मांजूर िरण्याबाबत 

  

(२२) *  ७३१०   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.समतशे भाांगडर्या, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राजेंद्र जैन, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :  ताराांकित मिीि्त प्रश्न क्रमाांि ४००२ ला ददनाांि २३ माचव, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरािर् े लक्ष िेधून सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहलाींना आरोग्यसेवेचा लार् देण्यासाठी तत्कालीन आघार्ी सरकारने प्रत्येक 
जिल्हहा सवतींत्र मदहला आणण बालकल्हयाण रुग्णालयाला मींिूरी ददली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात केवळ ८ जिल्ह्यात मदहला रुग्णालय कायारत असून १४ 
सवतींत्र १०० खा्ाींच्या मदहला रुग्णालयाींना मींिूरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४)  तसेच ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ च् या शासन ननणायानुसार आरोग् य सींस था 
स थापनेच् या बहृत आराखड्यानुसार र्ींर्ारा येथे १०० खा्ाींचे मदहला व नविात मशशु 
रुग् णालयास मान् यता देण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, र्ींर्ारा जिल्ह ्यातील मर्लेवार्ा येथे मशशू आणण मदहलाींसाठी स वतींत्र 
रुग् णालय मींिूर होऊन दोन वषे होऊन िागेचा प्रश् न ननकाली न ननघाल्ह याने प्रत् यक्षात 
कामाला सरुुवात होऊ शकली नाही, हे खरे आहे काय, 
(६)  असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने तातर्ीने मदहला व मशशूींसाठी रुग्णालय सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 

शासन ननणाय ददनाींक १७/०१/२०१३ अन्वये १५ जिल्ह्याींच्या दठकाणी १०० 
खा्ाींच ेमदहला व नविात मशशु रुग्णालयास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) व (६) अींशत: खरे आहे. 

शासन ननणाय ददनाींक १७.०१.२०१५ अन्वये बहृत आराखर्यामध्ये र्ींर्ारा येथे 
१०० खा्ाींच े मदहला व नविात मशशु रुग्णालय मींिूर असून सदर रुग् णालयासाठी 
िागा प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरखेर् तालुक् यातील (जज.यितमाळ) विरू्ळ प्राथसमि आरोग्य िें द्रात  
र्ॉक्टर नसल्याने रुग्िाांची होिारी गैरसोय 

(२३) *  ७९०८   श्री.ख्िाजा बेग, अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेर् तालुक्यातील (जि. यवतमाळ) २० हिार लोकसीं्या असलेल्हया ववरू्ळ 
प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये र्ॉक््रच नसल्हयाने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींची गैरसोय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ॉक््र नसल्हयाने रुग्णाींना खािगी र्ॉक््राींकरू्न उपचार करुन घ्यावे 
लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रुग्णाींची गैरसोय थाींबववण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही 
     प्राथममक आरोग्य कें द्र ववरू्ळ जि.यवतमाळ येथे वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ 
सींवगााची २ पदे मींिूर आहेत. त्यापैकी एका पदावर सथायी (ग्-ब) व दसुऱ्या पदावर 
असथायी वैद्यकीय अगधकारी कायारत आहेत. उपलब्ध वैद्यकीय अगधकाऱ्याींमार्ा त 
रुग्णाींना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा पुरववण्यात येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शासनाने ननजश्चत िेलेल्या दराांपेक्षा जामत दर घेिायाया  
रक्त पेढयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४) *  ७८२२   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.सुननल तटिरे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १६३३ ला ददनाांि १० डर्सेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराांच्या सांदभावत:    
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राषरीय रक्त सींिमण पररषदेच्या प्रसतावानुसार एका रक्त वपशवीचा दर १०५० 
रुपयावरुन ८५० रुपये इतका करण्यात आला असला तरी खािगी रक्त पेढयाींमधून 
पुरववण्यात येणाऱ्या रक्त वपशवीचा दर रु. १४५०  इतकाच ननजश्चत केला असला तरी 
अगधक दराने रक्त वपशवी ववकली िाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार िादा दराने रक्त वपशवीची वविी करणाऱ्या खािगी 
रक्त पेढीववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अन् न व औषध प्रशासनामार्ा त राज् यातील ३१० रक् तपे्याींची चौकशी करण् यात 
आली. चौकशीदर् यान ६९ रक् तपे्या दोषी आढळल्ह या. सदर रक् तपे्या शासनाने 
ठरवून ददलेल्ह या दरापेक्षा िास त दर आकारत असल्ह यामुळे त् याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
िारी करण् यात आली होती. त् यास अनुसरुन या सवा रक् तपे्याींनी शासनाचचे दर लाग ू
केले िातील असे लेखी हमीपत्र ददले आहे. त् यामुळे पुढील कायावाही करण् यात आली 
नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विदभावतील लोअर पैनगांगाप्रिल्पाच्या िामाबाबत 
  

(२५) *  ७१३१   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुमनबानू खसलरे्, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदर्ाातील लोअर पैनगींगा ृया मोठया प्रकल्हपाच्या कामाला सुरवात झाली 
असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाववषयी शासनाची र्ूममका काय आहे, 
(३) असल्हयास, बाधीत शेतकऱ्याींच्या पुनवासनासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, सन २०१५-२०१६ या वषााकरीता ककती तरतूद करण्यात आली आहे वा 
करण्यात येणार आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 

मु्य धरणाच्या प्राथममक कामास माहे िुल,ै २०११ मध्ये सुरुवात करण्यात 
आली होती. तथावप धरण ववरोधी सींघषा सममतीने सदर काम ददनाींक ७/५/१२ रोिी बींद 
पार्ले. तवे्हापासून सदर काम बींद आहे. 
(२) प्रकल्हपासींबींधीत लोकप्रनतननधीींची एकबत्रत बैठक घेऊन प्रकल्हपाच े काम सुरु 
करण्यात येईल. 
(३) या प्रकल्हपाींतगात बाधीत ४६ गावाींच े तीन ्प्यात पुनवासन ननयोजित आहे. 
त्यापैकी प्रथम ्प्प्यातील १२ गावाींच्या पुनवासनाच े काम प्राधान्याने हाती घेण्यावे 
ननयोिन आहे. 
(४) या प्रकल्हपास सन २०१५-१६ या वषााकरीता रु. ८.७५ को्ी तरतूद करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रकल्हपास ददनाींक २६/६/१९९७ रोिी प्रशासकीस मान्यता ममळाल्हयानींतर र्ूसींपादन, 
वनिमीन हसताींतरण तसेच वैधाननक मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगतीत होती. आता 
वैधाननक  मान्यता तसेच र्ूसींपादन व वनिममन हसताींतरणाबाबतची कायावाही पूणा 
झाली आहे. प्रकल्हपासींबींधी सींबींगधत लोकप्रनतननधीींची बैठक घेऊन प्रकल्हप काम पुन्हा 
सुरु करण्याच ेननयोिन आहे. 

----------------- 
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राज्यात दर हजार पुरुषाांमागे मुलीांची सांख्या िमी होत असल्याबाबत 
  

(२६) *  ७३६३   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात दर हिार पुरुषाींमागे मुलीींची सीं्या कमी असल्हयाच े ददसून येत असून 
मुींबई सार्या रािधानीच्या शहरात हे प्रमाण कमी असल्हयाच े ननषपन्न झाले 
असतानाच महाराषरातील इतर महत्वाच्या जिल्ह्याींमध्येही हे प्रमाण अगधकच कमी 
असल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुली राज्यात, राज्याबाहेर गर्ापाताने सींपववल्हया गेल्हया की, 
बािारामध्ये उपलब्ध असलेल्हया औषधी मात्राींनी त्याींना नष् केले गेले अशा कुीं शींका 
उपजसथत केले िात असल्हयाचे समिते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात मुलीच े िन्माच े प्रमाण वाढववण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. सन २००१ च्या िनगणनेच्या तुलनेत सन २०११ 
च्या िनणगणनुसार हे प्रमाण कमी आहे. त ेपुढील प्रमाणे :- 
 

 २००१ २०११ 
मुींबई ९२२ ९१४ 
महाराषर ९१३ ८९४ 

 
सातारा, कोल्हहापूर,साींगली व चींद्रपूर हे जिल्हहे वगळता इतर उवाररत 

जिल्ह्याींमध्ये हे प्रमाण कमी झालेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात मुलीच े िन्माच े प्रमाण वाढववण्यासाठी पीसीपीएनर्ी्ी कायद्याींतगात 
२००९ समुगचत प्रागधकाऱ्याींची ननयुक्ती (जिल्हहागधकारी, जिल्हहा शल्हयगचककत्सक, 
आरोग्य अगधकारी, वैद्यककय अगधक्षक, अप्पर जिल्हहागधकारी, तहसीलदार इ.) 
करण्यात आलेले असून त्याींना कायद्याच ेप्रमशक्षण देण्यात आलेले आहे. 

त्याचप्रमाणे सदर कायद्याच्या कलम १६ (अ) नुसार मा. आरोग्य व कु्ुींब 
कल्हयाण मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदसयाींचा समावेश असलेल्हया 
राज्यपयावेक्षकीय मींर्ळाची पूनासथापना करण्यात आलेली आहे. 

राज्यसमुगचत प्रागधकाऱ्याींस सल्हला आणण मदत करण्यासाठी राज्यसल्हलागार 
सममती सथापन करण्याच ेप्रसताववत आहे. 



27 

या व्यनतररक्त सोनोग्रार्ी कें द्राींची तीमाही तपासणी सोनोग्रार्ी व गर्ापात 
कें द्राींची धर्कमोदहम तपासणी समुगचत प्रागधकाऱ्याींकरू्न पार पार्ली िात.े 

पीसीपीएनर्ी्ी कायद्याींच्या अमींलबिावणीसाठी व मलींग ननवर्ीस प्रनतबींध 
करण्याठी मेळावे, सर्ा, पथना्य, कायाशाळा, रॅली या माध्यमातून िनिागतृी 
करण्यात येत आहे. 
       पीसीपीएनर्ी्ी कायद्याची प्रर्ावीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी 
जिल्हहागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता पथकाची सथापना करण्यात आलेली असून 
दरमहा होणाऱ्या बैठकीद्वारे कायााचा आढावा घेण्यात येतो. 

पीसीपीएन्ी्ी कायद्याच्या र्ींग करणाऱ्याववरुध्द केसेस दाखल करण्यात 
आलेल्हया असून काही प्रकरणाींमध्ये दोषी व्यजक्तींना सश्रम कारावास तसेच दींर् 
यासार्या मशक्षा देण्यात आल्हया आहेत. 

पीसीसीएनर्ी्ी कायद्याच् या अींमलबिावणीकररता पुरक योिना तयार 
करण्यात आली असून त्याकररता रु. १२३.९६ लक्ष एवढी तरतुद करण्यात आली आहे. 

मुलीींच्या िन्माला उत्तिेन देण्यासाठी राज्यात शासनामार्ा त साववत्रीबाई रु्ले 
कन्या कल्हयाण योिना राबववण्यात येत.े 

सवा सामान्य लोकाींना तिार नोंदववण्यासाठी www.amchimulgi.gov.in ही 
वेबसाई् तयार करण्यात आली असून त्यावर प्राप्त होणाऱ्या तिारीच्या अनुषींगाने 
सींबींगधताींवर कारवाई करण्यात येत.े सदर सींकेतसथळावर तिारीचा पाठपुरावा करण्याची 
सुववधा उपलब्ध आहे. पीसीपीएनर्ी्ी कायद्याींसींदर्ाात हेल्हपलाईन कक्षाची सथापना 
करण्यात आली असून सवा सामान्य लोकाींना तिार नोंदववण्यासाठी एक ्ोल फ्री नींबर 
देण्यात आलेला आहे. 

सोनोग्रार्ी आणण इमेजिींग मशीन ननमीती ववतरक याींना राज्य समुगचत 
प्रागधकाऱ्याींकर् े नोंदणी करणे बींधनकारक केले आहे. तसेच राज्य समुगचत 
प्रागधकाऱ्याींकर्े  नोंदणी असलेल्हया व्यवसायीकाींकरू्नच सोनोग्रार्ी मशीन खरेदी करणे 
बींधनकारक केलेले आहे. 

सवा सोनोग्रार्ी कें द्राींना ऑनलाईन र्ॉमा र्रणे बींधणकारक करण्यात आले 
असून, माहे िुन, २०१५ अखेर एकूण ६८२६ इतकी ऑनलाईन नोंदणीकृत सोनोग्रार्ी 
कें दे्र आहेत. तसेच ऑनलाईन ए आणण एर् र्ॉमा साठी http://pcpndt.maharashtra. 
gov.in ही वेबसाई् सुरु करण्यात आलेली आहे. 

 

----------------- 
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िसई (जज.ठािे) येथे पािजू बेटािर आरोग् य िें द्राच् या विम तारासाठी  
जागा उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२७) *  ६९७२   श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जि.ठाणे) येथे पाणिू बे्ावर असलेला आरोग् य कें द्राच् या ववस तारासाठी 
योग् य अशी िागा उपलब् ध नसल्ह याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्ह याच े माहे मे, 
२०१५ मध् ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत चौकशी करुन आरोग् य कें द्राच् या ववस तारासाठी िागा उपलब् ध 
करुन देण् यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. पाणिू बे् ता.वसई येथील प्राथममक 
आरोग्य पथक हे पाणिू बे्ाच्या ग्रामपींचायत कायाालयाच्या तळमिल्हयावर कायारत 
असून सदर पथकामार्ा त रुग्णाींना सेवा ददल्हया िात आहेत. 
(२) व (३) वसई (जि.ठाणे) येथे पाणिू बे्ावर असलेल्हया आरोग्य कें द्राच्या 
पथकासाठी इमारत बाींधणेकररता सुयोग्य िमीन उपलब्ध करुन घेण्याची कायावाही 
चालु आहे. 

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

िसई-विरारच्या समुद्रकिनायायािरील सुरुच्या िक््षाांची  
मोठ्या प्रमािािर होत असलेली तोर् 

  

(२८) *  ६७९१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरारच्या समुद्रककनाऱ्यावरील सुरुच्या वकृ्षाींची मोठ्या प्रमाणावर तोर् होत 
असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात क्षयरोग ननयांत्रि अधधिायायाांची ररक्त पदे तातर्ीने भरण्याबाबत 
  

(२९) *  ६९११   श्री.अनांत गार्गीळ, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामराि िर्िुत,े श्रीमती जममता िाघ, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांर्,े श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.जगन्नाथ सशांदे :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात सींसगािन्य रोगाींमध्ये सवाागधक रुग्ण क्षयरोगाने मतृ्यूमुखी पर्तात यावर 
ननयींत्रण ठेवण्यासाठी देशपातळीवर १९९३ पासून सुधारीत राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण 
कायािम राबववण्यात येत आहेत परींतु राज्यात जिल्हहा क्षयरोग अगधकाऱ्याींच्या २१ 
िागा ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर पदे केव् हापासून ररक् त आहेत व त ेररक् त राहण् याची सवासाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, राज्यात क्षयरोगाचा धोका सातत्याने वाढत आहे त्याला ननबांध 
घालण्यासाठी जिल्हहा क्षयरोग अगधकाऱ्याींच्या ररक्त िागा त्वरीत र्रण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे का वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
      सुधाररत राषरीय क्षयरोग कायािम सन २००३ पासून राबववण्यात येत असून 
जिल्हहा क्षयरोग अगधकाऱ्याींच्या एकूण ३३ मींिूर पदाींपैकी १० पदे र्रलेली असून २३ 
पदे ररक्त आहेत. 
(२) सन २०१२ मध्ये या सींवगाात ३३ पदे ररक्त होती. त्यापैकी २३ पदाींवर पदोन्नतीने 
पदसथापना देण्यात आली होती. त्यानींतर पदोन्नती नाकारणे, सेवाननवतृ्ती व बदली 
या कारणाींमुळे या सींवगाातील ररक्त पदाींची सीं्या आिममतीस २३ झाली आहे. 
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(३) जिल्हहा क्षयरोग अगधकाऱ्याींची ररक्त पदे पदोन्नतीने र्रण्याची कायावाही अींनतम 
्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नॅशनल पािव , बोररिली (मुांबई) येथील आददिासी पार्याांच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 
  

(३०) *  ८२०४   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िर्िुत,े 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नॅशनल पाका , बोररवली (मुींबई) पररसरातील आददवासी पार् े पररसरातील 
झोपर्ीधारकाींच्या झोपर्या सन २००० मध्ये पार्ल्हयाप्रकरणी त्याच ेपुनवासन करण्याची 
मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे मा.वनमींत्री याींचकेर् े ददनाींक २ माचा, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नॅशनल पाका , बोररवली (मुींबई) पररसरातील आददवासी 
पार् े पररसरातील झोपर्ीधारकाींच्या झोपर्या सन २००० मध्ये पार्ल्हयाप्रकरणी त्याचे 
पुनवासन करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी पुनवासन करण्याची मागणी 
सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदानाद्वारे ददनाींक २४.०४.२०१५ रोिी मा. मींत्री (वने) 
याींच्याकर् े करण्यात आली आहे. तथावप सन २००० मध्ये कोणत्याही आददवासी 
पार्यामध्ये ननषकासनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(२) मा. उच्च न्यायालयाने पाररत केलेल्हया आदेशान्वये सींिय गाींधी राषरीय 
उद्यानातील आददवासी पार् े हे अनतिममत पार् े असल्हयाने त्याींच े पुनवासन 
उद्यानाबाहेर करावयाच े आहे. त्या अनुषींगाने आददवासी समािाच्या रुढी व परींपरा 
लक्षात घेता त्याींच ेइतर अनतिमकाींप्रमाणे पुनवासन न करता उद्यानाच्या हद्ीिवळील 
आरे कॉलनी येथील १९० एकर िागेपैकी ४३ एकर क्षेत्रामध्ये करण्याच े प्रसताववत 
असून त्या अनुषींगाने कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अांगििार्याांना पुरविण्यात आलेली ननि्ष्ट्ट दजावची धचक्िी 
  

(३१) *  ७१०३   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.मझुफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोर्, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.शरद रिवपसे, श्री.माणििराि ठािरे, 
अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत,े श्री.अनांत 
गार्गीळ, श्रीमती जममता िाघ :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवार्याींमधील मुलाींना आणण ग्रामीण र्ागातील मदहलाींना गचक्की 
पुरववण्यासाठी ८० को्ी रुपयाींच ेकीं त्रा् ननववदा पध्दत न अवलींबबता दर करार (रे् 
कॉन्रॅक््) पध्दतीने ददल्हयाचे ददनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ज्या पुरवठा कीं पनीने गेली काही वषे ननकृष् दिााच्या गचक्कीचा पुरवठा 
केला त्याच कीं पनीला पुन्हा कीं त्रा् देण्यात आले व एकाजत्मक बाल ववकास सेवा 
योिनेंतगात लहान बालकाींना वा्प करावयाच्या गचक्की पुरवठाच े कीं त्रा् मसींधुदगुा 
जिल्ह्यातील वेंगुलाा येथील सींसथेस देण्यात आले असल्हयाच ेआणण सदर सींसथेने माहे 
माचा, २०१५ मध्ये सादर केलेल्हया ८० को्ी रुपयाच े देयक त्याच मदहन्यात नवी 
मुींबईच्या बेलापूर येथील आयुक्त कायाालयाने मींिूर करुन कीं त्रा्दारास रक्कम अदा 
करण्यात आली असल्हयाच ेददनाींक २८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाणे गचक्की तयार करुन पुरवठा करणे यासाठी प्रती ककलो रुपये १४० 
इतका खचा येत असताना सींबींगधत कीं त्रा्दारास रुपये २६०/- प्रती ककलो या दराने 
रक्कम अदा करुन यामध्ये को्यावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहे, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील अींगणवार्ीतील बालकाींना पुरववण्यात येणारी 
रािगगरा गचक्की मातीममगश्रत असल्हयाने सदर प्रकरणी जिल्हहा पररषदेच्या 
िनव्यवसथापन सममतीच्या बैठकीत ददनाींक ५ िून, २०१५ रोिी चचसे येवून मदहला 
व बालकल्हयाण सर्ापती याींनी चौकशीच ेआदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच राज्यातील अींगणवाड्याींना गरम आहारपुरवठा करणाऱ्या मदहला बचत ग्ाींचे 
सुमारे १०० को्ीींच े देयक गेल्हया ८ मदहन्याींपासून मदहला व बाल कल्हयाण 
ववर्ागाकरू्न मदहला बचत ग्ाींना अदा करण्यात आले नसल्हयाच े ददनाींक २८ मे, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(६) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच मदहला बचत ग्ाींच्या थककत देयक देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 

शासन ननणाय दद. १३/०२/२०१५ अन्वये CSPO ने ननजश्चत केलेल्हया 
दरानुसार रु.५२ को्ीची मायिोन्युदरयन्् गचक्की व रु.२३ को्ीची रािगगरा गचक्की 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

उद्योग सींचालनालय, मध्यवती र्ाींर्ार खरेदी सींघ्ना, मुींबई (CSPO) याींनी 
दद. ०८/०८/२०१२ च्या पररपत्रकान्वये ननजश्चत केलेल्हया दराने मे.सुयाकाींता मदहला 
औद्योगगक सहकारी सींसथा मयााददत, वेंगुलाा जि.मसींधुदगूा या सींसथेकरू्न रु.५२ को्ीची 
मायिोन्यदरयन्् गचक्की व रु.२३ को्ीची रािगगरा गचक्की खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. मे.सुयाकाींता मदहला औद्योगगक सहकारी सींसथा मयाा, वेंगुलाा, 
जिल्हहा मसींधुदगूा याींना आतापयांत पुरवठा केलेल्हया मालाच ेरु. ३१,७२,८४,५८५/- एव्या 
रक्कमेची देयक अदा करण्यात आलेली आहेत. सदर पुरवठा सींसथे करू्न मागील 
वषाात ननकृष् दिााची गचक्की पुरवठा झाल्हयाबाबतची तिार या ववर्ागाकर् े प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) उद्योग सींचालनालय, मध्यवती र्ाींर्ार खरेदी सींघ्ना, मुींबई (CSPO) याींनी 
ददनाींक ०८/०८/२०१२ च्या पररपत्रकान्वये मायिोन्युरीयन्् गचक्कीसाठी रु. २८.५० (प्रनत 
१०० ग्रॉम) व रािगगरा गचक्कीसाठी रु.२१.५० (प्रनत १०० गॅ्रम) असा दरननजश्चत केलेला 
असल्हयामुळे सदर दरननजश्चतीप्रमाणे खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
      सर्ापती, नगर पींचायत सममती याींनी दद. ५/६/२०१५ रोिीच्या झालेल्हया 
िलव्यवसथापन सरे्मध्ये रािगगरा गचक्की ननकृष् दिााची असल्हयाची तिार केली. 
त्यानुसार प्रकल्हप सतरावर चौकशी करुन दद. ०५/०६/२०१५ पासून रािगगरा गचक्कीचे 
वा्प बींद करण्यात आले व गचक्कीच ेनमूने पींचनामा करुन प्रकल्हपसतरावर ठेवण्यात 
आले. दद. २०/०६/२०१५ रोिी अन्न व औषध प्रशासन अगधकाऱ्याींच्या समक्ष पींचनामा 
करुन शासकीय प्रयोगशाळेकर् ेतपासणीसाठी पाठववण्यात आले. 
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अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्ी तालुक्यातील अींगणवार्ीमधील पुरवठा 
करण्यात आलेल्हया रािगगरा गचक्कीमध्ये मातीममश्रीत असल्हयाची तिार प्राप्त 
झाल्हयाने मे.सुयाकाींता मदहला औद्योगगक सहकारी गचक्की सींसथा मयाा, वेंगुलाा, जिल्हहा 
मसींधुदगुा याींना रािगगरा गचक्की पुणापणे बदलून देण्याबाबत आयुक्त, एकाजत्मक बाल 
ववकास सेवा योिना, नवी मुींबई याींनी दद.१५/०६/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
त्यानुसार पुरवठादाराकरू्न रािगगरा गचक्की पुणापणे बदलून देण्यात आलेली असून 
चाींगल्हया गचक्कीचा पुरवठा प्राप्त झाल्हयाबाबत बाल ववकास प्रकल्हप अगधकारी, 
ता.पाथर्ी, जि.अहमदनगर याींनी त्याींच्या दद.०८.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
        तसेच जिल्ह्यामध्ये प्रत्यक्ष रे्् देऊन ज्या ज्या दठकाणी खराब मालाचा 
पुरवठा झालेला आहे. त्या त्या बॅचचा माल तात्काळ बदलून देण्याबाबत तसेच पुरवठा 
करताींना प्रत्येक बॅचच्या मालाची लॅब ्ेस्ीींग करुन त्यानींतरच पुरवठा करण्याबाबत 
आयुक्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना, नवी मुींबई याींनी दद.२६.०६.२०१५ च्या 
पत्रान्वये सींबींगधत पुरवठाधारक सींसथेस कळववले आहे. जिल्हहा पररषद अहमदनगर 
याींचमेार्ा त अींगणवार्ीस पुरवठा झालेल्हया गचक्कीचा पींचनामा करुन पुणे व नामशक 
येथील शासकीय प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आले होत.े त्याींच े अहवाल प्राप्त झालेले 
असून प्रयोगशाळा अहवालानुसार रािगगरा गचक्कीमध्ये कॅलररि व प्रगथने 
दरकरारामध्ये नमूद केल्हयानुसार आहे. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 
      माहे माचा, २०१५ अखेर जिल्हहासतरावर गरम तािा आहार पुरवठा करणाऱ्या 
मदहला मींर्ळ/मदहला बचत ग् याींच े देयक अदा करणेसाठी प्राप्त झालेल्हया सींपूणा 
ननधीच े ववतरण करण्यात आले होत.े नागरी प्रकल्हपाींसाठी काही प्रमाणात ननधी कमी 
प्राप्त झालेला होता. माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ननधी प्राप्त झाल्हयानींतर प्रकल्हप 
अगधकारी याींच े मागणीनुसार ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. प्रलींबबत देयके 
अदा करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सांग्राम प्रिल्पाांतगवत ग्रामपांचायतीच ेिाम ऑनलाईन िरिायाया  
सांगिि पररचालिाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(३२) *  ७०७२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेर् येथे सींग्राम प्रकल्हपाींतगात ग्रामपींचायतीींचा कारर्ार ऑनलाईन करण्याचे काम 
सींगणक पररचालकाींवर सोपववण्यात आले आहे. या सींगणक पररचालकाींना शासन सेवेत 
समाववष् करुन घेणे, ३६ मदहन्याींच े थकीत मानधन शासन पररपत्रकानुसार अदा 
करावे इ. मागण्याींसाठी जिल्हहा पररषदेवर मोचाा काढल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींगणक पररचालकाींना शासन सेवेत सामावून घेणे, तसेच त्याींचे 
थकीत मानधन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय. 
(२) शासन ननणायात नमुद रु. ८०००/- हे र्क्त सींगणक पररचालक (VLE) च्या 
मानधनासाठी नाही. यात प्रमशक्षण बैठका, आज्ञावली ववकसन, कागद ्ोनर इ. सवा 
खचााच्या बाबी अींतगात आहेत. याबाबतचा दद. २७ मे, २०१४ चा शासन ननणाय 
सवयींसपष् आहे. त्यामुळे ३६ मदहन्याच े थकीत मानधन अदायगीबाबतचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
     तसेच सदर शासन ननणायामध्ये सपष् केलेनुसार ई-पींचायत प्रकल्हपाअींतगात 
महाऑनलाईन मार्ा त कीं त्रा्ी सेवेवर नेमलेले ताींबत्रक मनुषयबळ हे राज्यशासन, जिल्हहा 
पररषद, पींचायत सममती व ग्रामपींचायत याींच े कीं त्रा्ी कमाचारी नाहीत. त े गाव 
पातळीवरील उदयोिक (VLE) आहेत. ई-पींचायत प्रकल्हपावर काम केल्हयामुळे त्याींना 
राज्य शासन अथवा पींचायती राि सींसथामध्ये कीं त्रा्ी अथवा कायम कमाचारी ्हणून 
मागणी करण्याचा कोणताही अगधकार असणार नाही. 
     शासन पररपत्रक दद. २६ रे्ब्रुवारी, २०१५ व शासन शुध्दीपत्रक दद. २ माचा, 
२०१५ नुसार उददष्पूती करणाऱ्या सींगणक पररचालकाींचा (VLE) मोबदला दरमहा 
रक्कम रु. ४५००/- इतका करण्यात आलेला आहे. तसेच थकीत देयक अदायगीबाबत 
मागादशाक सुचनाींच ेपररपत्रक दद. १३.५.२०१५ रोिी ननगाममत करण्यात आले आहे. 
     तसेच १३ व्या ववत्त आयोगाचा मशल्हलक ननधी वापरुन प्रचमलत धोरणानुसारच 
प्रकल्हप अमींलबिावणीसाठी सप् े्ंबर, २०१५ पयांत मुदतवाढ ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोंददया जजल् ्याच् या आरोग् य विभागात अधधिारी ि िमवचा-याांची  
ररक् त पदे भरण् याबाबत 

  

(३३) *  ८२३७   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्ह्यात एवप्रल, २०१५ पासून सतत उषणतेचा पारा वाढत असल्हयाने 
मलेररयासह गॅसरो, डर्सेंरी व र्ायररयाींच्या रुग्णाींत वाढ होत आहे. जिल्ह्याच्या 
आरोग्य ववर्ागात मोठया प्रमाणात कीं त्रा्ी व असथायी कमाचारी व आरोग्य 
अगधकाऱ्याींची तीन मदहन्याींचा  कालखींर् लो्ूनही पुनननायुक्तीच ेआदेश न ममळाल्हयाने 
पदे ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना पुनननायुक्तीच े आदेश न ददल्हयामुळे आरोग्य 
ववषयक कामावर त्याचा पररणाम होऊन रुग्णाींच े हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती तातर्ीची उपाययोिना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     गोंददया जिल्ह्यातील आरोग्य सींसथाींमध्ये कीं त्रा्ी तत्वावरील एकूण ६४९ 
अगधकारी व कमाचारी कायारत असून त्याींच े पुनननायुक्ती आदेश देण्यात आले असून 
कीं त्रा्ी तत्वावरील सवा पदे र्रलेली आहेत. 
    तसेच वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ पदावरील राज्यातील सवा असथायी वैद्यकीय 
अगधकाऱ्याींना पुनननायुक्ती देण्याची कायावाही करण्याबाबतच े आदेश शासनामार्ा त 
आरोग्य सेवा सींचालनालयास देण्यात आले असून त्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
     गोंददया जिल्ह्यातील उपलब्ध वैद्यकीय अगधकारी व कमाचाऱ्याींमार्ा त रुग्णाींना 
आवश्यक त्या रुग्णसेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पैठि तालुक्यातील (जज.औरांगाबाद) ब्रम्हपुरी उपसा जलससांचन  
योजनेस ननधी समळण्याबाबत 

  

(३४) *  ७४५२   श्री.सनतश चव्हाि, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांर्े, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडर्त :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पैठण (औरींगाबाद) तालुक्यातील ब्र्हपुरी उपसा िलमसींचन योिना पूणात्वासाठी 
१०० को्ी रुपयाींची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर उपसा िलमसींचन योिनेस १०० को्ी रुपयाींचा ननधी देऊन काम 
पुणा केल्हयास १९००० हेक््र िमीन ओलीता खाली येऊन ५० गावाींची वपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई दरु करता येऊ शकेल, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आवश्यक असणारा ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) पठैण तालुक्यात ब्र्हपुरी उपसा िलमसींचन अशी योिना 
नाही. तथावप या तालुक्यात ब्र्हगव्हान उपसा मसींचन योिनेच े काम प्रगतीपथावर 
आहे. सदर योिनेच्या कामाींची उवाररत ककीं मत सुमारे रु. २८४ को्ी आहे. 
(२) या योिनेची प्रकल्हपीय मसींचन क्षमता १८,७७८ हेक््र असून या योिनेमुळे ५५ 
गावाींची वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू होणार आहे. 
(३) योिनेसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु. १५.४० को्ी अथासींकजल्हपत करण्यात आले 
आहेत. 
(४) अथोपायाची जसथती व मा. राज्यपाल महोदयाींच े ननदेश यानूसार ननधी उपलब्ध 
करुन योिनेची कामे पूणा करण्याच ेननयोिन आहे. 

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

ठािे येथील ससजव्हल रुग्िालयात शिविच्छेदनाच ेिें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(३५) *  ७५६०   अॅर्.ननरांजन र्ािखरे :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील मसव्हील रुग्णालयात शवववच्छेदनाच्या (पोस्मा ा्म) मदहन्याला 
सुमारे २०० त े३०० केसेस होऊन वषााला िवळपास ४००० पोस्मा ा्मच्या केसेस येत 
असल्हयाच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ठाणे येथील मसव्हील रुग्णालयात पोस्मा ा्मच े सेन््र नसल्हयामुळे 
मयत रुग्णाींच्या नातवेाईकाींना पोस्मा ा्मसाठी रािावार्ी व िे.िे. रुग्णालयात 
िाण्यावाचून पयााय राहत नसल्हयाच ेव त्यासाठी रुग्णाींच्या नातवेाईकाींची बरीच धावपळ 
होऊन वेळ व पैसाही नाहक खचा होत असल्हयाच्या नागररकाींच्या तिारी असून ठाणे 
येथे शवववच्छेदन कें द्र ननमााण करण्यात यावे, अशी नागरीकाींची आग्रही मागणी 
असल्हयाच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१५ व माहे माचा, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ठाणे मसव्हील रुग्णालयात घा्कोपर (मुींबई) येथील रािावार्ी 
हॉजसप्लच्या धतीवर ठाणे मसव्हील रुग्णालयामध्ये शवववच्छेदनाच े कें द्र सुरु 
करण्याबाबत जिल्हहा शल्हय गचककत्सक वव.सा. सामान्य रुग्णालय, ठाणे याींचेकरू्न 
ददनाींक ९ माचा, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये सींचालक, आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई 
व प्रधान सगचव, सावािननक आरोग्य ववर्ाग, मींत्रालय याींचकेर् े तसा प्रसताव सादर 
करण्यात आला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रसतावानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत  
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. वव.सा.सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील 
शवववच्छेदनाच े कें द्रात दरमहा अींदािे सरासरी १२५ त े १३० शवववच्छेदन केसेस 
होतात. ्हणिेच वषााला सवासाधारणपणे १३०० त े१४०० शवववच्छेदन होतात. 
(२) हे खरे नाही. एन्काउीं ्र मतृ्यू, पोलीस कस्र्ी ककीं वा ताबा मतृ्यू, पोलीस र्ायरीींग 
मतृ्यू आणण नातवेाईकाींनी आग्रह धरल्हयास मतृदेह शवववच्छेदनासाठी िे.िे. रुग्णालय, 
मुींबई येथे पाठववण्यात येतो. इतर कोणतेही मतृदेह शवववच्छेदनासाठी रुग्णालयाबाहेर 
पाठववण्यात येत नाहीत. 
(३) नववन शवागार व शवववच्छेदन कें द्र बाींधण्याच्या प्रसतावाची छाननी करुन पुढील 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



38 

औरांगाबाद जजल् ्यातील आरोग् य उपिें द्र त्िरीत सुरु िरण्याबाबत 
  

(३६) *  ७२२६   श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.सनतश चव्हाि, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांर्,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह 
पांडर्त :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात आरोग् य ववर्ागाने सन २०१३ मध् ये आरोग् य उपकें द्राचा बहृतआराखर्ा 
मींिूर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर आराखड्यात औरींगाबाद जिल्ह ्यातील वैिापूर तालुक् यातील 
वैिापुर ग्रामीणसह १२ नवीन उपकें द्राचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर १२ नवीन उपकें द्रापैकी र्क् त ४ नवीन उपकें दे्र सुरू झाली असून 
उवारीत ८ उपकें द्राबाबत कायावाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर नवीन उपकें दे्र कायाान् वीत 
करण् यासाठी काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच औरींगाबाद जिल्ह ्यातील सातारा-देवळाली ग्रामपींचायतीच े नगरपररषदेत 
रुपाींतर झाले.  साता-यात जिल्ह हा प्रशासनाच े आरोग् य उपकें द्र होत.े सदर उपकें द्र 
नगरपररषदेकर् ेआल्ह याने बींद पर्ले आहे. त् यामुळे पररसरातील रुग्णाींची  गैरसोय होत  
असल्ह याच ेमाहे मे, २०१५ दर् यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, प्राथममक आरोग् य उपकें द्र सुरू करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(७) नसल्ह यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
    बहृत आराखर्यात मींिूर १२ आरोग्य उपकें द्राींपैकी ४ उपकें दे्र सुरु झाली आहेत. 
उवारीत ८ उपकें द्राींपैकी कनकसाि व बाींिरगाव या दोन उपकें द्राींना िागा प्राप्त झाली 
असून बाींधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता ममळण्याबाबत प्रसताववत आहे. तर हार्स 
वपींपळगाव, नायगव्हाण, पानवी, वैिापूर (ग्रा), वाकला व लाख खींर्ाळा या ६ 
उपकें द्रासाठी िागा उपलब्ध होणेबाबत सींबींगधत ग्रामपींचायती व तालुका आरोग्य 
अगधकारी याींच ेसतरावर कायावाही सुरु आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
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सातारा-देवळाली ही गावे ग्रामपींचायतीमधून औरींगाबाद महापामलकेच्या 
कायाकक्षेत आली असून प्राथममक आरोग्य कें द्र, कचनेरच्या अींतगात येणाऱ्या उपकें द्र, 
सातारा मार्ा त बाळापूर, गाींधेली, बेगानईक, मशींदोन, मर्ींदोन व मर्ींदोनताींर्ा या सहा 
गावाींना आरोग्य सेवा देण्यात येतात. 
(६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मालिि तालुक्यात इांददरा आिास योजनेअांतगवत लाभार्थयाांना  
दसुयाया हप्त्याची रक्िम समळण्याबाबत 

  

(३७) *  ८३१५   श्री.अननल तटिरे, श्री.गुरुमुख जगिानी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८३८ ला ददनाांि ३० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण तालुक्यात सन २०१३-१४ मध्ये इींददरा आवास योिने अींतगात १९७ 
लार्ार्थयाांची घरे पूणा होऊनही दसुऱ्या हप्त्याची रक्कम लार्ार्थयाांना अद्याप ममळालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे व त्यानुसार लार्ार्थयाांना दसुऱ्या हप्त्याची रक्कम देण्याबाबतची 
सद्य:जसथती काय आहे, 
(३) अद्याप चौकशी केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय. 
(२) होय. 

ज्या १९७ कु्ूींबाींना प्रथम हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे ती सवा कु्ूींबे 
इींददरा आवास योिनेचा लार् ममळण्यासाठी असलेले दाररद्रय रेषेखाली असणे, घरकुल 
बाींधकामासाठी सवत:ची िागा असणे हे ननकष पूणा करतात. परींतु सदर कु्ूींबाींचा 
समावेश इींददरा आवास योिनेच्या कायम प्रनतक्षा यादीत नसल्हयाने त्याींना दसुरा हप्ता 
अदा करण्यात आलेला नाही. या १९७ कु्ूींबाींबरोबरच योिनेच े ननकष पूणा करणाऱ्या 
पात्र कु्ूींबाींचा समावशे इींददरा आवास योिनेच्या सुधाररत यादीत करण्याचा प्रसताव 
जिल्हहा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, मसींधुदगुा याींनी ववर्ागीय आयुक्त, कोकण याींचकेर्े 
पाठववला आहे. 
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शासन पररपत्रक दद. ८.९.२००८ व शासन ननणाय दद. ३.१.२००९ अन्वये 
योिनेच्या सुधाररत यादीस मान्यता देण्याच ेअगधकार ववर्ागीय आयुक्त याींना देण्यात 
आले आहे. जिल्हहा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, मसींधुदगुा याींनी प्रसताववत केलेल्हया सुधाररत 
यादीस ववर्ागीय आयुक्त याींची मान्यता ममळाल्हयानींतर सदर कु्ूींबाींना योिनेचा दसुरा 
हप्ता अदा करण्यात येईल. 

ववर्ागीय आयुक्त, कोकण याींनी मींिूर केलेल्हया प्रनतक्षा यादीमध्ये सदरच्या 
१९७ लार्ार्थयाांचा समावेश नसल्हयाने झालेल्हया अननयममततबेाबत सींबींगधताींवर मशसतर्ींग 
ववषयक कारवाई प्रसताववत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगर् येथे मिाईन र्ल्यूमुळे आतापयांत ८ जिाांचा झालेला मत््यू 
  

(३८) *  ७१६०   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्रीमती हुमनबानू 
खसलरे् :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगर् येथे सवाईन फ्लल्हयूमुळे आतापयांत ८ िणाींचा मतृ्यू झाला असून ६९ िणाींना 
लागण झाली आहे तर ५ हिार ९० रुग्ण तापसरीच्या साथीने बागधत असल्हयाच ेमाहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवाईन फ्लल्हयूची साथ रोखण्यासींदर्ाात शासनाने कोणती प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे. 

रायगर् जिल्ह ्यात एवप्रल २०१५ अखेर स वाईन फ्लल्ह यू साठी ५७१२ रुग् ण 
जसिननींग केले असून त् यापैकी ८३ सींशयीत रुग् णाींच् या तपासणीत २४ रुग् ण पॉणझद्व् ह 
आढळून आले आहेत. िानेवारी त े एवप्रल २०१५ या कालावधीत रायगर् जिल्ह ्यात 
स वाईन फ्लल्ह यूमुळे १५ रुग् णाींचा मतृ् यू झाला आहे. 
(२) स वाईन फ्लल्ह यू साथ प्रनतबींधासाठी करण् यात आलेल्ह या उपाययोिना. 

 ७० जसिननींग सें्र व ६ ववलगगकरण कक्षाची स थापना 
 र्ॉक् ्सा व आरोग् य कमाचा-याींना इन् फ्ललयूएन् झा प्रनतबींधक लसीकरण 
 पुरेसा औषधसाठा  
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 शासकीय व खािगी र्ॉक् ्राींच ेप्रमशक्षण  
 सहवामसताींचा शोध व उपचार  
 आरोग् य मशक्षण 

(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  

तार्ोबा अांधारी व् याघ्र प प्रिल् प िोअर झोन अांतगवत ओबीसी ि अन् य 
प्रिगावस गॅस सिलत समळण्याबाबत 

(३९) *  ७२८१   श्री.समतशे भाांगडर्या, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तार्ोबा-अींधारी व् याघ्र प प्रकल्ह पाअींतगात येणा-या कोअर झोन हद्ीतील ननस तार हक् क 
लागु असलेल्ह या वन र्ूर्ागामधून नागरीकाींना इींधनासाठी वैरण तोर्ण् यास मज् िाव 
करण् यात आल्ह याने वन ववर्ागामार्ा त दैनींदीन वापराकरीता इींधनाचा गॅस सवलतीच् या 
दरात वा्प करण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर सवलतीच् या दरात ममळणा-या इींधन गॅसवरील ओ.बी.सी. व इतर 
प्रवगाातील लार्ार्थ याांना देण् यात येणारी सवलत ब-याच ददवसाींपासुन प्रलींबीत असुन 
अनेक गावाींना सवलतीचा ननधी उपलब् ध न झाल्ह यामुळे इींधनाचा गॅस ववतरीतच 
झालेला  नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर नागरीकाींना वन ववर्ागामार्ा त इींधनगॅसच ेववतरण तसेच ओबीसी 
व इतर प्रवगाातील लोकाींना इींधनगॅसच् या सवलतीच े वा्प सुरळीत होण् यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) व (३) तार्ोबा-अींधारी व्याघ्र प प्रकल्हपातील र्क्त रानतळोधी, पळसगाींव व कोळसा 
ही गावे कोअर क्षते्रात मोर्तात. या गावाींच्या ऐजच्छक पुनवासनाची प्रकिया सुरु आहे. 
पळसगाींव येथील ९३ लार्ार्थयााना (१०० ्क्के लार्ार्थयााना) इींधनाचा गॅस सवलतीच्या 
दरात ववतरीत करण्यात आला आहे. तसेच पुरवठा करण्यात आलेल्हया इींधन गॅससाठी 
सवलतीच ेदरात गॅस हींर्ा (मसलेंर्र गॅस) र्रुन पुरवठा करण्यात येत आहे. रानतळोधी 
गावातील ग्राम पररजसथतीकीय ववकास सममतीने सूक्ष्म आराखर्यात  सहमती दशाववली 
नसल्हयाने तसेच “कोळसा” या गावातून इींधनाच्या गॅससाठी प्रनतसाद नसल्हयाने या 
गावाींत इींधनाच्या गॅसचा पुरवठा करण्यात आला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुण्यातील मुळा-मुठा िालव्याची दरुुमती िरण्याबाबत 

(४०) *  ७९७६   श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅर्.जयदेि गायििार्, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाविी, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पुण्यातील िुना मुळा-मुठा छो्या कालव्यात पाण्याचा ववसगा सोर्ला िात 
नसल्हयाने व अनतिमणाकर् े पा्बींधारे खात्याच े सातत्याने दलुाक्ष होत असल्हयाने या 
कालव्याला कचराकुीं र्ीच ेसवरुप ननमााण होऊन ददुाशा झाल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा 
दर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शतेिममनीींना पाणी उपलब्ध 
होण्यासाठी उपयुक्त असलेल्हया कालव्याच्या पुनरुज्िीवनासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     खर्कवासला प्रकल्हपाच्या िुना मुठा उिव्या कालव्याच े बाींधकाम सन १८८० 
मध्ये पूणा झाले असून सन १९६५ मध्ये नवीन मुठा उिव्या कालव्याच े बाींधकाम 
होईपयांत िुना मुठा उिवा कालवा मसींचनासाठी वापरात होता. परींतु सन १९६५ पासून 
िुना मुठा उिवा कालवा वापरात नाही. 
     तद्नींतर पुणे शहराची वाढ झाल्हयामुळे िुना मुठा उिवा कालव्याच्या सींपाददत 
िागेमधील काही र्ागामध्ये अनतिमण झालेले आहे. सदर अनतिममत र्ागामध्ये पुणे 
महानगरपामलकेकरू्न पाणी पुरवठा व्यवसथा, साींर्पाणी व मल ननसा:रण व्यवसथा, 
दळणवळण व्यवसथा, सावािननक ददवे या सवा सुववधा पुरववण्यात आलेले आहेत. 
     िलसींपदा ववर्ागाच्या अनतिममत र्ागामध्ये कचरापे्ी ठेवणे अथवा 
नागररकाींनी ्ाकलेला कचरा काढणे ही िबाबदारी पुणे महानगरपामलकेची आहे. िुना 
मुठा उिव्या कालव्यातील कचरा/रार्ारोर्ा काढणेबाबत पुणे महानगरपामलकेस 
िलसींपदा ववर्ागाने सन २००२ त े२०१४ या कालावधीत वेळोवेळी कळववण्यात आलेले 
आहे. 
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महापामलका हद्ीतील र्ागामध्ये नागररकाींनी ्ाकलेला कचरा/रार्ारोर्ा उचलणे 
तसेच पररसर आरोग्यदायी ठेवण्याची सींपूणा िबाबदारी पुणे महानगरपामलकेची आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महानगरपामलका मुळा-मुठा नदीतील ६.५० पुणे द्एमसी प्रिीया केलेल साींर्पाणी 
िूना मुठा उिवा कालवा कक.मी. २८ मध्ये मसींचनासाठी उपलब्ध करुन देणार आहे. 
त्याअनुषींगाने पदहल्हया ्प्प्यामध्ये िुना मुठा उिवा कालवा कक.मी. २८ त े८२ मधील 
कालवा पुनरुज्िीवनासाठीची आवश्यक कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
तद्नींतर दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये िुना मुठा उिवा कालवा कक.मी ८३ त े१११ व १९ त े२७ 
मधील कालवा पुनरुज्िीवनासाठीची आवश्यक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नासशि येथील जजल् हा रुग् िालयात पररचाररिेिर िेलेला अनतप्रसांग 
  

(४१) *  ७६३४   प्रा.जोगेन्द्र ििार्,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील जिल्ह हा रुग् णालयात रात्रपाळीवर असलेल्ह या एका पररचारीकेवर 
रुग् णाींच् या तीन नातवेाईकाींनी ददनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास अनतप्रसींग 
करण् याचा प्रयत् न केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर घ्ना रात्री दीर् वािण्याच्या सुमारास घर्ली असताना रुग् णालय 
प्रशासनाने याबाबत पोमलसात तिार दाखल न करता सदर प्रकरण दर्पण् याचा प्रयत् न 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय ननष पन् न झाले 
व त् यानुसार रुग् णालय प्रशासनावर व सींबींधीत रुग् णाींच् या दोषी नातवेाईकाींववरुद्ध 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सदर घ्नेबाबत जिल्हहा शल्हय गचककत्सक, नामशक याींनी दद. २०.०५.२०१५ रोिी 
सरकारवार्ा पोलीस स्ेशन याींना लेखी कळववले आहे. 
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(३) व (४) ननवासी वैदयकीय अगधकारी (बा्यसींपका ) आणण अगधसेववका याींनी चौकशी 
केली. रुग्णाींच्या नातवेाईकाींबाबत पोलीसाींना कळववण्यात आले आहे तसेच रुग्णालयाची 
सुरक्षा व्यवसथा कर्क करण्यात आली आहे. 

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

पूिव हिेली तालुक्यात (जज.पुिे) येथे घरिुल िाटप  
योजनेंतगवत झालेला गैरप्रिार 

  

(४२) *  ८१२८   श्री.आनांदराि पाटील, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील पूवा हवेली तालुक्यात अनेक ग्रामपींचायत सदसयाींनी आपल्हया 
नातवेाईकाींना तसेच सदर व्यक्तीींना घरकुल योिनेचा लार् ददला असल्हयाच े माहे 
एवप्रल, २०१५ दर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पूवा हवेली तालुक्यातील या घरकुल वा्प योिनेची शासनाने चौकशी 
करुन सींबींगधताींवर कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे आहे. 
  पुणे जिल्हहा पररषदेच्या समािकल्हयाण ववर्ागामार्ा त राबववण्यात येत 
असलेल्हया यशवींत घरकुल योिनेअींतगात ग्रामपींचायत दहींगणगाव येथे दद. १३.३.२०१५ 
रोिी प्राप्त झालेली आहे. 
(२) चौकशी करण्यात आली आहे. 
  ग्रामपींचायत दहींगणगाव येथील १९ पात्र लार्ार्थयाांना जिल्हहा पररषद 
सवननधीमधून राबववण्यात येत असलेल्हया यशवींत घरकुल योिनेतून लार् देण्यात 
आला आहे. त्यामध्ये ग्रामपींचायत सदसयाींनी पदाचा दरुुपयोग केल्हयाच े तसेच 
नातवेाईकाींना घरकुलाचा लार् ददल्हयाच ेचौकशीमध्ये ननषपन्न झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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ससांधुदगुव जजल््यातील हत्तीांच्या िळपाने बागायती शेतीच ेमोठया  
प्रमािात िेलेले नुिसान 

 

(४३) *  ७७१७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.किरि पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.रामराि िर्िुते, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.हेमांत 
टिले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०३७ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुा जिल्ह्यातील नतलारी िींगलातील तीन हत्तीींच्या कळपाने दोर्ामागा 
बाबरवार्ी येथे शेती बागायतीच े मोठया प्रमाणात नुकसान केल्हयाच े माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत तथेील ग्रामसथाींनी सथाननक वन ववर्ागाकर् े तिारी करुन 
सुध्दा कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) माहे मे, २०१५ वा त्यादर्यान दोर्ामागा वनपररक्षेत्रातील 
हेवाळे गावाच्या बाबरवार्ीत तीन हत्तीच्या कळपाने शेतीबागायतीच ेनुकसान केल्हयाची 
१८ प्रकरणे ननदशानास आली असून सदर नुकसान र्रपाई पो्ी रु. ७,१३,३६०/- 
नुकसानग्रसत शेतकऱ्यास अदा करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हत्ती बाधीत क्षेत्रामध्ये कमाचाऱ्याींमार्ा त ननयममत गसत घालण्यात येऊन 
हत्तीींना नैसगगाक अगधवासात पाठववण्यात येत.े 

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

सािनेर येथील (जज.नागपूर) पाटिसािांगीमधील ग्रामीि रुग्िालयाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४४) *  ८६८१   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) सावनेर येथील (जि.नागपूर) पा्णसावींगीमधील ग्रामीण रुग्णालयासाठी सन 
२०१३-१४ च्या अथासींकल्हपात ननधी मींिूर करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात 
आली नसल्हयाच ेमाहे मे २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त दठकाणी रुग्णालय बाींधण्यासाठी माहे माचा २०१५ च्या 
अथासींकल्हपीय अगधवेशनात ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, सदर रुग्णालयाच ेकाम ककती कालावीधत पूणा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१५-२०१६ मध् ये रुपये ०.०१ लक्ष इतकी तरतूद करण् यात आली आहे. 
(३) सदर रुग् णालयाच ेबाींधकाम येत् या दोन वषाात पूणा करण् याच ेप्रयोिन आहे. 
(४) हाती घेण् यात आलेली चालु बाींधकामे प्राथ् याने पूणा करुन मग नववन कामे हाती 
घेण् याच ेधोरण आहे. 

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

जुन्नर ि सशरुर तालुक्यात (जज.पुिे) ९ बबबटयाांचा झालेला मत््यू 
  

(४५) *  ८८३३   श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िुन्नर व मशरुर तालुक्यात (जि.पुणे) गेल्हया सहा मदहन्यात ९ बबबट्याींचा मतृ्यू 
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार बबब्याींच्या सींवधानासाठी त्याींच्या सींरक्षणाच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) पुणे जिल्ह्यातील िुन्नर वन ववर्ागात माहे 
डर्सेंबर, २०१४ पासून ववहीरीमध्ये परू्न - ५, नदीपात्रातील र्ोहात बुरू्न - १, रसता 
अपघातात - १ व वाधाक्यामुळे २ अशा प्रकारे एकूण ९ बबब्याींचा मतृ्यू झाला आहे. 
     बबब्याींच्या सींवधान व सींरक्षणाच्या दृष्ीने खालील प्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येतात. 
  बबब्याच्या नैसगगाक र्क्ष्य वाढीच्या अनुषींगाने वनाच्छादनात वाढ करण्याच े
प्रयत्न करण्यात येतात. 

ववववध योिनाींच्या माध्यमातून वनीकरणाची कामे करण्यात येतात.  
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कठर् े नसलेल्हया ववहीरीींना कठर् े बाींधण्याच्या अनुषींगाने जिल्हहापररषदेच्या 
माध्यमातून कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नांदरुबार जजल्हा पररषदेत िगव-१ ि िगव-२ ची ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  

(४६) *  ९०८८   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
ताराांकित मिीि्त प्रश्न क्रमाांि ४४७४ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नींदरुबार जिल्हहा पररषदेत वगा-१ व वगा-२ ची समुारे ८० पदे ररक्त असल्हयाच ेमाहे 
मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आददवासी जिल्ह्याच्या जिल्हहा पररषदेची सुमारे ८० पदे ररक्त 
ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, सदरहू ररक्त पदे तातर्ीने र्रण्याबाबत शासनाने कोणती तातर्ीची 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय. 
(२) व (३) या ववर्ागाच् या अधीनस त महाराष र ववकास सेवतेील वगा-१ व वगा-२ ची ३ 
पदे ररक् त आहेत. सदर ररक् त पदे सरळसेवेने/पदोन्नतीने/बदलीने र्रण् याची कायावाही 
करण् यात येत आहे. 
     जिल्ह हा पररषदेकर्ील ववववध योिना राबववण् यासाठी महाराष र जिल्ह हा पररषद व 
पींचायत सममती अगधननयम, १९६१ च् या कलम २३९ नुसार महाराष र ववकास सेवा 
वगळून इतर वगा-१ व वगा-२ ची पदे सींबींगधत प्रशासकीय ववर्ागाींमार्ा त ननमााण 
करण् यात आली असून ती सींबींगधत प्रशासकीय ववर्ागाकरू्न र्रली िातात. इतर 
प्रशासकीय ववर्ागाींची ७८ पदे ररक् त आहेत. जिल्ह हा पररषदेतील अगधका-याींची सवा 
ररक् त पदे तात् काळ र्रण् याबाबत सींबींगधत प्रशासकीय ववर्ागाींना वेळोवेळी सूचना 
ननगाममत करण् यात आल्ह या आहेत. ददनाींक २०.६.२०१५ रोिी पुन् हा सूचना देण् यात 
आलेल्ह या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल्हा पररषदेच्या विविध पदासाठी झालेल्या  
पररक्षाांच्या प्रश्नपबत्रिाांची विक्री झाल्याबाबत 

  

(४७) *  ९४५०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांजय मुांर्े, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.अननल तटिरे, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, अॅर्.जयदेि गायििार्, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्हहा पररषदेच्या ववववध पदासाठी झालेल्हया पररक्षाींच्या प्रश्नपबत्रकाींची 
वविी झाल्हयाच े ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर पेपररु््ी प्रकरणी 
िबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े : (१), (२), (३) व (४) सदरची घ्ना दद. २८/४/२०१५ रोिी 
ननदशानास आली नसून ती दद. २/११/२०१४ रोिी ननदशानास आली आहे. 
        जिल्हहा पररषद यवतमाळ अींतगात र्रती प्रिीयेसींबगधत दद. २/११/२०१४ रोिी 
आयोजित परीक्षाींच्या प्रश्नपत्रीकेच्या उत्तरतालीका आगथाक गुन्हेशाखा औरींगाबाद याींनी 
िप्त केलेल्हया असून तपासणी अींती १२. आरोपी ववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात येवून  
त्याींच ेपैकी ११ आरोपी ववरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. एका आरोपीबाबत दोषारोप दाखल करण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच 
तत्कालीन जिल्हहा ननवर् सममतीच ेअध्यक्ष याींच्या ववरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे 
दृष्ीने मागीतलेल्हया परवानगीबाबत शासनसतरावर कायावाही सुरु आहे. 
        या व्यनतरीक्त दद. २२/११/२०१४ रोिी झालेल्हया पररचर पदाच्या 
परीक्षेदर्यान, प्रश्नपत्रीका कें द्रावरील समवेक्षकामार्ा त कें द्राबाहेर गेल्हयाच े ननदशानास 
आले त्यानुसार सदरहू समवेक्षकाववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
सद्यजसथतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. तसेच सींबगधत समवेक्षकास जिल्हहा पररषद 
सेवेतून ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
        दद. २/११/२०१४ व २२/११/२०१४ रोिी आयोजित केलेल्हया परीक्ष रद् करुन 
अनुिमे ३० नोव्हेंबर, २०१४ व ४ िानेवारी, २०१५ रोिी रे्र परीक्षा घेण्यात आल्हया 
आहेत. 

----------------- 
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दक्षक्षि सोलापूर तालुक्यातील (जज.सोलापूर) पाझर तलािाच े 
साठििूि तलाि म्हिून विमतार िरण्याबाबत 

  

(४८) *  ६९९९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापूर (जि.सोलापूर) हा दषु काळी तालुका असून या तालुक् यामध् ये 
मसींचनाच् या सुववधा अपु-या असल्ह यामुळे ओमलताखाली येणारे क्षेत्र अत् यींत कमी 
असल्ह याने दक्षक्षण सोलापूर तालुक् यातील पाझर तलावाच े साठवणुक तलाव ् हणुन 
ववस तार करण् यात यावा असे ननवेदन स थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.पा्बींधारे मींत्री 
याींना ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) कासेगाव येथील पाझर तलावाच ेसाठवण तलावात रुपाींतर करण्यसाठी मा. मु्य 
अमर्यींता, ननयोिन व िलववज्ञान प्रकल्हप, नामशक याींचकेरू्न पाणी उपलब्धता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून अींदािपत्रक तयार करण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
     गींगेवार्ी पाझर तलावाच े साठवण तलावात रुपाींतर करण्याचा प्रसताव तयार 
करण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
     दशानाळ पाझर तलावाच ेपुरेसे पाणलो् क्षेत्र नसल्हयाने साठवण तलावात रुपाींतर 
करता येत नाही. 
     उवाररत पाझर तलावापैकी बोरामणी, मुसती, दगानहळ्ळी व हो्गी पाझर 
तलावाच ेसाठवण तलावात रुपाींतरासाठी ताींबत्रक बाबीींची व व्यवहायात ेबाबतची छाननी 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मांबत्र मांर्ळ पायाभूत ससमतीची मथापना न झाल्याने  
एम.एस.आर.र्ी.सी.ची िामे रखर्ल्याबाबत 

  

(४९) *  ६६७४   श्री.धनांजय मुांर्े, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडर्त, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्रीमती ददप्ती चिधरी :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात महाराषर राज्य रसत ेववकास महामींर्ळाींतगात प्रकल्हप मींिूरी इत्यादीकरीता 
मींत्रीमींर्ळ पायार्ूत सुववधा सममतीच ेगठण करणे आवश्यक असताना सहा मदहन्याचा 
कालावधी उल्ूनही अद्याप सममती गठीत करण्यात आली नसल्हयाच ेददनाींक ११ मे, 
२०१५ रोिी ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) एम.एस.आर.र्ी.सी. या ववर्ागाच े कामकाि व इन्फ्रासरक्चरचे प्रकल्हप 
मींबत्रमींर्ळातील पायार्ूत सुववधा सममतीच्यामार्ा त मींिूर केले िातात. परींतु मींबत्र मींर्ळ 
पायार्ूत सुधार सममती गठीत न झाल्हयाने २५ को्ीींपेक्षा अगधक रक्कमेच्या 
प्रकल्हपाच्या कामाींच्या ननववदा काढणे, ननववदा ननजश्चत करणे इ. कामे होत नाहीत.  
त्यामुळे राज्यात मोठमोठ्या प्रकल्हपाींच्या घोषणा केवळ कागदावरच रादहल्हया आहेत हे, 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मींबत्र मींर्ळ पायार्ूत सममती सथापन न झाल्हयाने हा ववर्ाग तो्यामध्ये 
चालला असल्हयाने या ववर्ागातील कामकािात सुसतू्रता आणण्यासाठी तसेच प्रकल्हप 
पुणा करण्याच्यादृष्ीने सममती गठीत करण्यासाठी शासनाने काय कायावाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
पायार्ूत सुववधाींच् या ववववध प्रकल्ह पाींना मींिूरी देण् यासाठी पायार्ूत सुववधा सममती 
पुनारगचत करण् याचा प्रस ताव शासनाच् या ववचाराधीन होता. त् यानुसार ददनाींक ८ िुन, 
२०१५ च् या शासन ननणायान् वये मींत्रीमींर्ळ पायार्ूत सुववधा सममतीची पुनारचना 
करण् यात आली आहे. 
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(२) नाही. 
     पायार्ूत सुववधा सममती समोर सादर करावयाच े कोणतेही प्रस ताव ननयोिन 
ववर्ागाकर् ेप्रलींबबत नाहीत. 
(३) व (४) ददनाींक ८ िुन, २०१५ रोिीच् या शासन ननणायान् वये मींत्रीमींर्ळ पायार्ूत 
सुववधा सममतीची पुनारचना करण् यात आली आहे. 

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

अमरािती ि िधाव जजल््यातील अपूिव रादहलेल्या धर्ि ससांचन विदहरीांची  
िामे रोजगार हमी योजनेंतगवत पूिव िरण्याबाबत 

  

(५०) *  ६६९९   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ३८६७ ला ददनाांि १६ 
माचव, २०१५ रोजी ददलेल् या उत् तराच् या सांदभावत:    सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववर्ागातील व वधाा जिल्ह्यातील धर्क मसींचन ववदहर योिनेंतगात 
३४३४ व महाराषर ग्रामीण रोिगार योिनेंतगात १२२४१ ववदहरीींची बाींधकामे अपूणा 
आहेत ती पूणा करण्यासाठी शासनसतरावरुन ववर्ाग व जिल्हहाननहाय सतरावर 
आतापयांत ककती बैठका घेण्यात आल्हया, 
(२) असल्हयास, शासनसतरावरुन सुधारीत सूचना केव्हा ननगाममत करण्यात आल्हया, 
(३) असल्हयास, शासनसतरावरुन झालेल्हया वरील कायावाहीनुसार माहे मे, २०१५ अखेर 
ककती ववदहरीींची बाींधकामे पूणा करण्यात आली, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े : (१) अमरावती ववर्ागातील व वधाा जिल्ह्यातील धर्क मसींचन 
ववहीर योिनेतील अपूणा ववहीरीींची कामे पूणा करण्यासींदर्ाात शासनसतरावरुन ववर्ागीय 
सतरावर तीन तर जिल्हहासतरावर दोन बैठका घेण्यात आल्हया आहेत. 
(२) सदर अपूणा ववहीरी पूणा करण्यासाठी ददनाींक ७ िानेवारी, २०१५, २६ रे्ब्रुवारी, 
२०१५, ७ माचा, २०१५ व ददनाींक ६ एवप्रल, २०१५ अन्वये सूचना ननगाममत करण्यात 
आल्हया आहेत. 
(३) धर्क मसींचन ववहीरीची १३६६ कामे तर धर्क मसींचनामधून नरेगात वगा केलेल्हया 
१८५३ ववहीरीींची कामे मे, २०१५ अखरे पूणा करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िुां द्राळा मयम प्रिल्पाांतगवत (जज.नाांदेर्) िॅनॉल दरुुमतीच ेअपूिव असलेले िाम 
  

(५१) *  ९१३४   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅर्.जयदेि 
गायििार्, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल तटिरे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्रीमती विद्या 
चव्हाि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेर् जिल्ह्यातील कुीं द्राळा मध्यम प्रकल्हपाींतगात चालू असलेल्हया कॅनॉल दरुुसतीच े
काम अद्याप पूणाही झालेले नसताना माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये पर्लेल्हया पावसामुळे 
झालेल्हया कामापैंकी बहुताींश दठकाणी कॅनॉल रु््ले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदर कॅनॉलच ेकाम ककती कालावधीत पूणा करण्यात येईल ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सदर कामे सप् े्ंबर २०१५ पयांत पूणा करण्याच ेननयोिन आहे. 

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

मेळघाट मधील दहराबांबई शेतसशिारात पटे्टदार िाघाची झालेली हत्या 
  

(५२) *  ७४२४   श्रीमती शोभाताई र्र्ििीस, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् मधील दहराबींबई शेतमशवारात वनववर्ागाने ्ाकलेल्हया धाडर्त पटे्टदार 
वाघाची ननदायीपणे हत्या केल्हयाची गींर्ीर घ्ना ददनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास घर्ल्हयाची ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
चौकशीच ेननषकषा काय आहेत व त्यानुसार सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, वाघाींच्या मशकारीला तसेच वन्यप्राण्याींचे सींरक्षण सींवधान 
करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) प्राप्त मादहतीच्या अनुषींगाने धारणी तालुक्यातील 
मौिे, दहराबींबई गावात वन्यिीव व प्रादेमशक वन ववर्ागाच्या अगधकाऱ्याींशी सींयुक्तपणे 
धार् ्ाकून वन्यप्राण्याींच ेअवयव उदा. होर्,े कातर्ी, माींस, मशींगे, कव्ी, तसेच गचम्ा 
(Trap) इत्यादी िप्त करण्यात आले आहेत. सदरच ेअवयव वाघाच ेअसल्हयाच ेददसून 
आले नाहीत. तथावप िप्त केलेले अवयव व सादहत्य तपासणीसाठी WII (र्ारतीय 
वन्यिीव सींसथा) देहरादनू व CCMB (सें्र र्ॉर सेल्ह यूलर  र् मॉलेक्यूलर बायोलॉिी) 
हैद्राबाद येथील प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आले आहेत. 
     उपरोक्त प्रकरणी तीन इसमाींववरुध्द वन्यिीव (सींरक्षण) अगधननयम, १९७२ चे 
कलम ९,४०,५१ (१-c) अन्वये ददनाींक १९.०५.२०१५ रोिी गुन्हा नोंदववण्यात आला 
आहे. 
     सदर प्रकरणातील दोन इसम र्रार असून त्याींच्या शोध घेणे चालू आहे. 
(३) वाघाींच्या मशकारीला आळा घालणे व वन्यप्राण्याींच्या सींरक्षण, सींवधान करण्याच्या 
दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात. 

 सद्यजसथतीत तार्ोबा-अींधारी व्याघ्र प प्रकल्हप व पेंच व्याघ्र प प्रकल्हपासाठी 
प्रत्येकी एक ववशेष व्याघ्र प सींरक्षण दल कायारत असून मेळघा् व नवेगाव-
नागणझरा व्याघ्र प प्रकल्हपासाठी प्रत्येकी एक ववशेष व्याघ्र प सींरक्षण दल मींिूर 
करण्यात आले आहे. 

वनववर्ागातील क्षेबत्रय अगधकारी/ कमाचारी याींच्या मार्ा त वनक्षेत्रात 
िासतीत िासत गसत करण्यात येत.े 
पाणवठयाींची ननगा राखली िात.े 
अनोळखी इसमाींची चौकशी केली िाते 
वन्यिीव अगधवास ववकासाची कामे घेतली िातात. 

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

  
पुिे येथील येरिर्या नदीजिळ असलेल्या र्ॉ.सलीम अली पक्षी  

अभयारण्यात होिारी िक््षतोर् 
  

(५३) *  ७९४२   अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाविी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पुणे येथील येरवर्या नदीिवळ असलेल्हया र्ॉ.सलीम अली पक्षी अर्यारण्याची 
िबाबदारी घेण्यावरुन वन ववर्ाग आणण पुणे महानगरपामलका ्ाळा्ाळ करत 
असल्हयाने सथाननक रदहवाशाींकरू्न बेसुमार वकृ्षतोर् होत असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बेसुमार वकृ्षतोर् होत असल्हयामूळे तेथील िैवववववधता धोक्यात आली 
असून पररसराला वेळीच सींरक्षण न ददल्हयास या अर्यारण्याला धोका ननमााण होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       उपरोक्त दठकाणी कोणतेही अर्यारण्य नसल्हयाने सदर िागा वन ववर्ागाचे 
ताब्यात नाही. सदरच े क्षेत्रात पामलकेच े कचरा र्पेो व समशानर्ूमी असल्हयामुळे 
सरपणासाठी ककरकोळ झार् ेव र्ाींद्याची तोर् झाल्हयाच ेननदशानास आले आहे. तथापी 
सदर ककरकोळ वकृ्षतोर्ीमुळे सदर क्षेत्रास व तथेील िैवववववधतसे धोका पोहोचलेला 
नाही. 
(३) सदरची िमीन वनक्षेत्र नसल्हयाने ववर्ागास उगचत कायावाही करणे शक्य झाले 
नाही. तथापी ववर्ागामार्ा त तथेील पक्षाींच ेअगधवास वाढववणे तथा सींरक्षणासाठी एका 
वनमिूराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र ि गुजरात राज्य शासनाने नमवदा ि तापी नदी मधील  

पािी िाटपाचा िेलेला सामांजमय िरार 
  

(५४) *  ८३५२   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :  
ताराांकित मिीि्त प्रश्न क्रमाांि २८०९ ला ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर व गुिरात राज्य शासनाने नमादा व तापी नदी मधील पाणी वा्पाचा 
सामींिसय करार केल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 



55 

(२) असल्हयास, या करारामुळे महाराषराच्या वाट्याच े१०.८९ पैकी तब्बल पाच ्ीएमसी 
पाणी गुिरातला देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नींदरुबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवर प्रकल्हपग्रसताींच्या पुनवासन क्षेत्रात 
१० ्ीएमसी पाणी वापरण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नाही. 
     नमादा पाणी वा्प लवादानुसार नमादा खोऱ्यात महाराषरास १०.८९ अघरू् पाणी 
वा्पाच ेअगधकार आहेत. तथावप नमादा खोऱ्यातील प्रनतकूल र्ौगोमलक पररजसथतीमुळे 
आतापयांत सदर पाण्याचा वापर करणे शक्य झालेला नाही. तसेच नमादा खोऱ्यात 
र्ौगोमलक प्रनतकूल पररजसथतीमुळे व्यवहाया मसींचन प्रकल्हप शक्य नसल्हयाच ेननदशानास 
आलेने उकाई धरणातून ५ अ.घ.रू् पाणी ममळणेबाबतची ववनींती गुिरात शासनास 
मु्यमींत्री सतरावरील बैठकीत दद. २३.८.२००२ रोिी करण्यात आली होती. सदर 
ववनींती गुिरात शासनाने माचा, २००६ मध्ये सरदार सरोवर प्रकल्हपाच्या महाराषराच्या 
दहश्यात नततक्याच पाण्याची कपात करण्याच्या अ्ीवर मान्य केली. याबाबतचा 
सामींिसय कराराच्या मसुद्यास सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये उर्य राज्याींची सहमती झाली. 
     त्यानुसार दद. ७.०१.२०१५ रोिी सामींिसय करारावर सवाक्ष् ारी केली आहे. 
     सदर करार हा नमादा खोऱ्यातील प्रनतकूल र्ौगोमलक पररजसथती तसेच तापी 
खोऱ्यातील पाण्याची तु् ववचारात घेऊन केला असून तो शासनाच्या दहताचा आहे. 
(३) नमादा िल लवाद आयोग ननवार्यानुसार महाराषराच्या वा्यास आलेल्हया १०.८९ 
अघरू् पाण्यापैकी नमादा खोऱ्यातील ५.५९ अघरू् पाणी तापी खोऱ्यात वळववणे या 
प्रकल्हपाच्या सववसतर सवेक्षणाच्या रु.६,४२,४९६००/- ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास दद. 
१३.०१.२००९ च्या शासन ननणायान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
सदर प्रकल्हपाच्या सववसतर सवेक्षणाच्या रु. १२,९१,१९५००/- ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास 
दद. ०९.०८.२०११ च ेशासन ननणायान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजना अधधि लोिासभमुख  
होण्याबाबत िराियाची िायविाही 

  

(५५) *  ८०४७   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिना अगधक लोकामर्मुख होण्यासाठी या 
योिनेची व्याप्ती वाढववण्याची तसेच अन्य काही सुचनाींवर शासनाने ववचार करण्याची 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपूर ववर्ागातील अनेिा ह ा् इजन्स््यु्सह काही खािगी रुग्णालयाींची 
दोन वषाा पासून ८ को्ी रुपयाींची देयके शासनाने न ददल्हयामुळे सदर खािगी 
रुग्णालयाींनी उक्त योिनेच्या शसत्रकिया करण्यास नकार ददल्हयाची बाब ददनाींक २८ 
डर्सेंबर २०१४ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न र्ाग (२) मधील थकीत देयकाींबाबत नागपुरच्या आरोग्य 
उपसींचालक कायाालयाने आरोग्य सेवा सींचालनालयास वेळोवेळी समरणपत्रे पाठववलेली 
आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रश्न र्ाग (१), (२) व (३) बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) अनेिा हा ा् इन् स ्ी्यु्सह नागपुर पररमींर्ळातील रुग् णालयाींची रािीव गाींधी 
िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगात केलेल्ह या उपचाराींची थ कबाकी प्रलींबबत नसुन िुन् या 
िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगात समाववष ् रुग् णालयाींची माचा, २०१४ अखेर रुपये 
१२.१३ को्ी एवढी थ कबाकी प्रलींबबत होती. त् यापैकी िून, २०१५ अखेर रुपये ७.२७ 
को्ी एवढी रक् कम मींिुर करण् यात आली असुन आि ददनाींकास नागपूर 
पररमींर्ळातील रुग् णालयाींची रुपये ४.८६ को्ी एवढया रक् कमेची देयके प्रलींबबत आहेत. 
त् यामध् ये अनेिा हा ा् इन् स ्ी्यु् या रुग् णालयाच् या रुपये १५.२९ लाख एवढया प्रलींबबत 
देयकाींचा समावेश आहे. 
     राज् यात िुनी िीवनदायी आरोग् य योिना ददनाींक २१.११.२०१३ पासून बींद झाली 
असुन रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगात नागपुर पररमींर्ळातील 
रुग् णालयाींनी पैसे अदा न केल्ह यामुळे उपचारास नकार ददल्ह याची तिार प्राप् त नाही. 
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(३) होय. 
(४) िीवनदायी आरोग् य योिनेतींगात उपलब् ध तरतुद ववचारात घेऊन सन २०१४-२०१५ 
या आगथाक वषाात रुपये ३०८० लक्ष व सन २०१५-२०१६ या आगथाक वषाात िून २०१५ 
अखेर रुपये १९७५.६८ लक्ष एवढा ननधी उपलब् ध करुन देण् यात आला आहे. उवाररत 
प्रलींबबत देयके अदा करण् यासाठी ननधी उपलब् ध करुन घेण् याबाबत पाठपुरावा करण् यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलर्ािा) पररसरातील जलसांधारिाची िामे मांजुर िरण्याबाबतच्या 
प्रमतािास मांजूरी समळिेबाबत 

  

(५६) *  ८१४२   श्री.पाांरु्रांग रु्ां र्िर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०४७ ला ददनाांि २३ 
माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलर्ाणा) पररसरातील िलसींधारणाची कामे मींिुर करण्याबाबत 
VIIDP च्या DPR-४ च्या ननधी मागणीचा प्रसताव शासनाकर् ेमींिुरीसाठी प्राप्त झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर VIIDP च्या DPR-४ च्या प्रसतावाला तात्काळ मींिुरात देणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) DPR-४ शासनास प्राप्त आहे. 
(२) या कायािमाींतगात लघु मसींचन (िलसींधारण) अींतगात आतापयांत ५९६२ योिनाींच्या 
रु. ९३३.१९ को्ी ककीं मतीच्या सववसतर प्रकल्हप अहवालास (DPR) शासनाने मुींिूरी 
ददली आहे. या कायािमाींतगात ननममाती दानयत्व व कें द्र शासनाकरू्न प्राप्त होणाऱ्या 
ननधीच्या अनुषींगाने पुढील सववसतर प्रकल्हप अहवाल (DPR) मींिूरीची कायावाही 
शासनसतरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य मदहला आयोगाची िायावलये मथापन िरण्याबाबत 
  

(५७) *  ६७४३   र्ॉ.नीलम गोयाहे :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मदहला आयोगाने राज्यात प्रत्येक महसूली ववर्ाग सतरावर राज्य मदहला 
आयोगाची कायाालये सथापन करण्याची मशर्ारस ४/५ वषाापूवी राज्य शासनाकर् ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मशर्ारशीींवर अद्यापी अींमलबिावणी न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) वरील मशर्ारशीींची राज्यात अींमलबिावणी केव्हा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) होय  
(२) व (३) सदर प्रसताव सन २०११ मध्ये सादर करण्यात आला होता. तथावप, 
राज्यातील मदहलाींच्या समसयाींसाठी ववववध कायदे करण्यात आलेले असून या 
कायद्याींमधील तरतूदीींचा मदहलाींना लार् व्हावा यासाठी राज्यातील पोलीस स्ेशनच्या 
आवारात समुपदेशन कें दे्र उर्ारण्यात आलेली आहेत. प्रो्ेक्शन ऑर्ीसर नेमण्यात 
आलेले आहेत. नवीन को ा् (र्ास् रॅक) उर्ारण्यात आली आहेत. मदहलाींच े प्रश्न 
सोर्ववण्यासाठी ववववध सेवार्ावी सींसथाही कायारत आहेत. याबाबत ववत्त ववर्ागाकरू्न 
उपजसथत मुद्याींबाबत अगधक मादहती आयोगाकरू्न मागववण्यात आली आहे. 

----------------- 
प्राथसमि आरोग्य िें द्राच्या दठिािी इसीजी मशीन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५८) *  ९२१५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्रीमती जममता िाघ :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अ, ब व क वगाातील प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या दठकाणी ्दय 
ववकारासार्या गींर्ीर आिाराच े ननदान त्वरीत व्हावे यासाठी सवा आरोग्य कें द्रावर 
इसीिी (इलेक्रो कार्ीओग्रार्ी) मशीन उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार आतापयांत ककती प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या दठकाणी सदर 
मशीन उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्हया आहेत, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) प्राथममक आरोग्य कें द्रामार्ा त देण्यात येणाऱ्या 
सुववधाींमध्ये वाढ करण्याच्या दृजष्ने राज्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्राना राषरीय 
आरोग्य अमर्यानातींगात ्प्या्प्याने ईसीिी मशीन सुववधा उपलब्ध करुन देण्याचे 
प्रसताववत आहे. 
     त्यानुसार ५३ प्राथममक आरोग्य कें द्राींना ईसीिी मशीन खरेदी करण्याकरीता सन 
२०१५-१६ च्या राषरीय आरोग्य अमर्यान कायािम अींमलबिावणी आराखर्यामध्ये 
(पीआयपी) अनुदान प्रसताववत करण्यात आले आहे. 
     कें द्र शासनाकरू्न पीआयपी मींिुरी प्राप्त झाल्हयानींतर ईसीिी मशीन उपलब्ध 
करुन देण्याची प्रकिया सुरु करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीर् जजल््यात रानरु्क्िर ि हरीि या प्राण्याांच्या उपद्रिामुळे  
वपिाांच ेि शेतीच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(५९) *  ७४८१   श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांर्,े 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीर् जिल्ह्यात रानरु्क्कर व हरीण यासार्या वन्यप्राण्याींच्या उपद्रवामुळे वपकाींचे 
व शेतीच ेमोठे नुकसान होत असल्हयाच्या तिारी शेतकरी करीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, र्ारतीय ककसान सींघाच ेमहामींत्री याींनी याबाबत ददनाींक १६ मे, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास प्रधान मु्य वनसींरक्षक याींच्याकर् ेयाबाबत तिार केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोशीकीय एवीं अजन्वक िीव ववज्ञान कें द्र, हैद्राबाद याींनी ददनाींक १५ 
मे, २०१४ अन्वये बीर् जिल्ह्यात वपक नुकसान करणारे प्राणी रानरु्क्कर नसून पाळीव 
रु्क्कर असल्हयाच ेनमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, वनववर्ागाने उक्त सींसथेकर् े ददलेल्हया िैववक नमुन्याच ेरे्र सव्हेक्षण 
करण्याच ेआदेश मा. वने मींत्री याींनी ददल्हयानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच बीर् जिल्ह्यात रानरु्क्कराींकरू्न शेतकऱ्याींवर होणाऱ्या हल्हल्हयातील िखमीींना 
मदत देण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



60 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
(४) गेवराई तालुक्यातील ४ गावाींच े शेतातील रु्क्कराींच े रक्त, माींसाच े नमुने 
रे्रतपासणीकरता हैद्राबाद येथील कोशककय सींसथेस पाठववले असता सदर रु्क्कर हे 
रानरु्क्कर असल्हयाच ेददनाींक २४.०६.२०१५ च्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(५) रानरु्क्कराींच्या हल्हल्हयात िखमी/मतृ पावणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कायदेशीर वारसास 
ददनाींक ०२.०७.२०१० च्या शासन ननणायातील तरतूदीनुसार ददनाींक ०४.०७.२०१४ पयांत 
नुकसान र्रपाई अदा करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) येथे िुपोषिामुळे होिारे बालमत््यू 

(६०) *  ७२१०   श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.शरद रिवपसे, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.हररससांग राठोर् :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१४६ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत:    सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ह्यातील मेळघा् पररसरात कुपोषणामुळे होणारे बालमतृ्यू तसेच 
कुपोवषत माताींमुळे होणारे अर्ाक मतृ्यू सुरुच असून सन २०१४-१५ या आगथाक वषाात 
० त े६ वषे वयोग्ातील ३४४ अर्ाक बालकाींचा मतृ्यू झाल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये 
वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मेळघा्ातील पाड्यात बालरोगतज्ञ आणण सत्रीरोग तज्ञ उपलब्ध 
नसल्हयाने गर्ावती मदहला आणण िन्मलेल्हया बालकाींना वेळीच उपचार व औषधे 
ममळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, येथे कुपोषणामुळे होणारे अर्ाक मतृ्यू बालमतृ्यू रोखण्यासींदर्ाात 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
   सन २०१४-१५ या आगथाक वषाात ० त े६ वषा वयोग्ातील ३४४ बालकाींच ेववववध 
आिाराने मतृ्यू झालेले आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. मेळघा् परीसरातील बालमतृ्यू व अर्ाकमतृ्यू हे कमी विनाच ेबालक 
हे प्राम्याने कमी विन, असपेक्झीया, न्युमोननया, िन्मत: व्यींग व इतर आिाराींमुळे 
झाले असल्हयाच ेआढळून आले आहे. उपजिल्हहा रुग्णालय धारणी येथी सत्रीरोग तज्ञ व 
बालरोग तज्ञ उपलब्ध असून त्यादठकाणी तज्ञामार्ा त वै ै्दयकीय उपचार करण्यात 
येतात. तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्रसतरावर व ग्रामसतरावर रे््ी दर्यान वैद्यकीय 
अगधकारी बालकाींना आणण गर्ावती माताींना वैद्यकीय उपचार देतात. 
(३) बालमतृ्यूच े प्रमाण कमी करण्यासाठी व कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी 
शासनाकरू्न पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत.े 
   १) िननी मशशु सुरक्षा कायािम 
   २) िननी सुरक्षा योिना 
   ३) र्रारी पथक योिना 
   ४) माततृ्व अनुदान योिना 
   ५) ग्राम बाल ववकास कें द्र (VCDC) 
   ६) बाल उपचार कें द्र (CTC) 
   ७) पोषण पुनवासन कें द्र (NRC) 
   ८) जिवनसत्व  अ व िींतनाशक मोदहम 
   ९) आिारी नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववशेष कक्ष 
  १०) ननयममत लसीकरण योिना 
  ११) राषरीय बाल सवासथ कायािम 
  १२) माता आरोग्य कायािमामध्ये गरोदर माताींची नोंदणी केली िात.े तसेच त्याींची 
तपासणी केली िात ेव धनुवााताच ेइींिेक्शन व लोहयुक्त गोळया ददल्हया िातात. 
१३) त्याचबरोबर िननी मशशु सुरक्षा कायािमाींतगात गरोदर माताींना प्रसूतीपूवी, 

प्रसूतीदर्यान व प्रसूतीपश्चात आणण ० त े१ वषे वयोग्ातील बालकाींना मोर्त सेवा 
देण्यात येतात यामध्ये लार्ार्थयाांना घरापासून आरोग्य सींसथेपयांत तसेच सींसथेतून 
परत घरी मोर्त वाहतूक सुववधा देण्यात येत.े आरोग्य सींसथेमध्ये दाखल झाल्हयावर 
मोर्त आहार, मोर्त रोगननदान, मोर्त औषधे व उपचार करणे इत्यादी सुववधा 
देण्यात येतात. 
१४) िननी सुरक्षा योिनेअींतगात आरोग्य सींसथेत प्रसुतीच्या प्रमाणात वाढ 

होण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी र्ागातील दाररद्रय रेषेखालील, अनुसूगचत िाती 
व अनुसूगचत िाती व अनुसूगचत िमातीच्या कु्ुींबातील गर्ावती माताींना प्रसुतीपश्चात 
आगथाक लार् देण्यात येतो. 
    तसेच YCDC/CTC द्वारे कुपोवषत बालकाींना आवश्यक सुववधा व उपचार 
पुरववण्यात येऊन कुपोषणाच ेप्रमाण कमी करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
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आददवासी क्षेत्रातील नवसींिीवनी क्षेत्राींतगात येणाऱ्या प्रकल्हपातील लार्ार्थयाांना 
अनतररक्त पोषण मुल्हय असणारा आहार पुरववण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िेसुली ग्रामपांचायत अांतगवत (ता.ििी, जज.यितमाळ) दसलत िमतीच्या िामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(६१) *  ७६०४   श्री.हररससांग राठोर्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केसुली ग्रामपींचायत अींतगात (ता.वणी, जि.यवतमाळ) दमलत वसतीच्या कामात 
गैरव्यवहार झाल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामसेवक व अमर्यींता याींनी सींगनमताने रसत्याच े ननकृष् दिााच े
बाींधकाम केल्हयाच ेननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दोषी अगधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल् ्यातील ससांचन प्रिल्पाांना सुधारीत प्रशासिीय मान्यता समळण्याबाबत 
  

(६२) *  ७३८३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह ्यातील २४५९.३४ हेक् ्र िममनीींच ेअद्याप र्ूसींपादन केले नसल्ह याने 
अनुशेष यादीतील १२ मसींचन प्रकल्ह प रखर्ले असल्ह याच ेनुकतचे माहे मे, २०१५ मध् ये 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, जिल्ह ्यातील अनेक प्रकल्ह पाींना एकतर सुधाररत प्रशासककय मान् यता 
ममळाली नसल्हयाने या प्रकल्ह पाींच् या कामासाठी आलेला ननधी पा्बींधारे ववर्ागाला खचा 
करता आला नाही आणण िममनीच ेअगधग्रहणही झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, या प्रकल्ह पामध् ये का्ेपूणाा, कवठा, घुींगशी व उमा या मोठ्या बॅरेिचा 
समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्हयास, प्रकल्ह पाच े काम पूणा करण्यासाठी शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अकोला, जिल्ह ्यातील एकूण १२ मसींचन प्रकल्ह पापैकी १० 
प्रकल्ह पाक रीता र्ुसींपादन प्रिीया ववववध ्प् प् याींवर प्रगतीपथावर आहे. दोन प्रकल्ह पकामे 
पूणा झाली आहेत. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
     सुकळी प्रकल्ह पास सुप्रमा प्राप् त आहे. उमा बॅरेि, पूणाा बॅरेि-२, नया अींदरुा, 
कवठा बॅरेि या बॅरेिेसना सपु्रमाची आवश् यकता नाही. पोप्खेर् ्प् पा-२, का्ेपूणाा, 
घुींगशी, वाई, शहापूर, कवठा शेलू या प्रकल्ह पाींच् या सुप्रमाींवर ववववध स तरावर कायावाही 
प्रगतीत आहे. तसेच प्रकल्ह पाचे कामास एकूण ३०६६.५१ हे. सींपादीत करावयाच ेखािगी 
िममनीपैकी १४४८.३५ हे.सींपादीत करण् यात आले असून, उवाररत १६१८.१६ हे.िममन 
सींपादनाची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) होय. 
(४) र्ूसींपादन प्रिीया व सुधाररत प्रशासकीय मान् यता प्रस तावाींच े कामकाि ववववध 
्प् प् याींवर प्राधान् याने प्रगतीपथावर असल्ह याने प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) अकोला जिल्ह ्यातील एकूण १२ प्रकल्ह पाींपैकी दहवरा व सुकळी या २ सींग्राहक 
प्रकल्ह पाींची कामे पूणा झालेली आहेत. उवाररत १० प्रकल्ह पाींकरीता सन २०१५-२०१६ या 
आगथाक वषाात एकूण रुपये ३१९.४१२० को्ीची अथासींकल्ह पात तरतूद करण् यात आली 
आहे. र्ूसींपादन अर्चणी सोर्वून प्रकल्ह पाची कामे पूणा करण् याचा कालबद्ध कायािम 
आखलेला आहे. त् यानुसार कायावाही प्रगतीत आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जव्हार (जज.पालघर) येथे मनरेगा योजनेतांगवत िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(६३) *  ६९७४   श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.अनांत गार्गीळ, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांर्े, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) िव्हार (जि.पालघर) येथे मनरेगा अींतगात कृषी, वन, सावािननक बाींधकाम ववर्ाग 
इ खात्याींमार्ा त या तालुक्यामध्ये रोिगार हमी योिनेंतगात २ वषाात ६ को्ी 
रुपयाींपेक्षा िासत कामे बोगस मस्रद्वारे पूणा झाल्हयाच े दाखवून ननधी हर्प केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पालघर जिल्ह ्यातील र्हाणू, वविमगर्, िव् हारच् या आददवासी बहुल र्ागात 
मनरेगा योिनेंतगात चर खोदणे, बुरुि, बाींधबींददस ती, स मशानर्ूमी, नसारी उर्ारण् याचे 
कामाींमध् ये बोगस मस ्रद्वारे काम पूणा झाल्ह याच ेदाखवून गैरव्यवहार झाल्हयाच ेमाहे 
मे, २०१५ मध् ये वा त् यादर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने दोषी अगधकारी व कमाचाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
   महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात िव्हार (जि.पालघर) 
तालुक्यामध्ये सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या आगथाक वषाातील कामाींच्या सामाजिक 
अींकेक्षण प्रिीयेदर्यान झालेल्हया िनसुनावणीमध्ये रु.३५,९३,९२१/- इतक्या रक्कमेच्या 
कामाींबाबत अपहार झाल्हयाचा अहवाल सामाजिक अींकेक्षण पथकाने जिल्हहागधकारी 
पालघर याींच्याकर् ेसादर केला आहे. 
   तथावप र्हाणू व वविमगर् (जि.पालघर) या तालुक्याींमध्ये अशी बाब ननदशानास 
आली नाही. 
(३) होय. 
     प्रसतूत प्रकरणी तहमसलदार िव्हार व ग्ववकास अगधकारी, पींचायत सममती 
िव्हार याींच ेमार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे. 
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(४) या प्रकरणी सकृतदशानी दोषी आढळून आलेले अगधकारी/कमाचारी याींचवेवरुध्द 
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :- 
(अ) सींबगधत ३ ग्राम रोिगार सेवक याींचवेर पोलीस स्ेशन िव्हार येथे दद. 
१६.०५.२०१५ रोिी गुन्हा रजि. ि. १-४०/२०१५ व ि. १-४१/२०१५ अन्वये गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
(ब) पोष्मन, साकुर, ता.िव्हार याींच े ववरुध्द र्ौिदारी कारवाई करण्याच े ननदेश 
जिल्हहागधकारी, पालघर याींनी ददले आहेत. 
(क) सींबींगधत शाखा अमर्यींता, सावािननक बाींधकाम ववर्ाग याींना सेवेतुन ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
(र्) १ कृषी सहाय्यक याींना सेवेतून ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच १ वनरक्षक 
व १ वनपाल याींची ववर्ागीय चौकशी प्रसताववत करण्यात आली आहे. या चौकशीमध्ये 
दोषी आढळून आल्हयास त्याींचवेवरुध्द कारवाई करण्यात येईल. 
(ई) ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सममती िव्हार याींना ववर्ागीय आयुक्त, कोकण 
ववर्ाग याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिावली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील दगुवम भागाांमये राज्यशासनाच्या सुरक्षक्षत मातत््िाच्या  

विविध योजना राबविण्याबाबत 

(६४) *  ६९१४   श्री.अनांत गार्गीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सुरक्षक्षत माततृ्वाखाली राज्य शासनाच्या ववववध योिना आहेत, तसेच राषरीय 
ग्रामीण आरोग्य अमर्यान सुरु आहे परींतु राज्यातील दगुाम र्ाग, ताींर्े, आददवासी पार् े
तसेच झोपर्प्ृयामध्ये दळणवळणाच ेसाधने नसल्हयाने घरी होणाऱ्या प्रसूतीच ेप्रमाण 
१२ ्क्के आहे, यामशवाय बाळींतपणात दरवषी १४०० माताींचा मत्यू होत असल्हयाच े
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, घरी होणारी प्रसूती तसेच प्रसूती दर्यान होणारे माता मतृ्यू 
्ाळण्यासींदर्ाात शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

र्ॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यामध्ये सन २०१४-१५ या वषाात घरी प्रसुती होण्याच ेप्रमाण २ ्क्के आहे. 
तसेच माता मतृ्यूची सीं्या १४४६ इतकी आहे. 
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(२) घरी होणारी प्रसूती तसेच प्रसूती दर्यान होणाऱ्या माता मतृ्यूच े प्रमाण कमी 
करण्यासाठी शासनामार्ा त खालील ववववध आरोग्य सेवा देण्यात येतात. 
    गरोदर माता नोंदणी, लोहयुक्त गोळया वा्प, धनुवाात प्रनतबींधक लसीकरण, 
िोखमीच्या अवसथेबाबत तपासणी व समुपदेशन तज्ञाींकरू्न तपासणी तीर प रक्त 
क्षयासाठी मशरेतून इींिेक्शन आयना सुकरोि, गर्ावती मातचेी त्वरीत नोंदणी करणे, 
रक्त लघवी, रक्तदाब, पो्ावरुन तपासणी करणे, गरोदरपणाच्या दसुऱ्या तीमादहमध्ये 
िींतनाशक गोळया ददल्हया िातात तसेच कॅलमशयमयुक्त गोळया ददल्हया िातात. 
जननी सुरक्षा योजनेंतगवत अनुसूगचत िाती/िमाती, दाररद्रय रेषेखालील गर्ावती 
माताींना शासकीय व शासनमानाींककत सींसथेतील प्रसूतीसाठी ग्रामीण र्ागातील मदहलेस 
रु. ७०० व शहरी र्ागातील मदहलेस रु. ६०० असा लार् देण्यात येतो. 
- दाररद्रय रेषेखालील मदहलेची घरी प्रसुती झाल्हयास रु. ५००/- लार् देण्यात येतो. 
- पात्र लार्ाथीची िोखमीची शसत्रकिया करणे आवश्यक असल्हयास रु. १५०० पयांतचा 
लार् ददला िातो. 
- माताींना व १ वषाापयांतच्या आिारी बालकाींना मोर्त उपचार देणे, रुग्णवादहकेचा 
लार् देणे, तपासण्या व िेवण यासार्या बाबी पुरवणे व आवश्यकता वा्ल्हयास 
मोर्त रक्त पुरवठा करणे. 
निसांजीिनी योजनेंतगवत माततृ्व अनुदान योिना राबववण्यात येत.े सदर योिनेंतगात 
माताींची ननयममत आरोग्य तपासणी व्हावी व त्याींना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध 
व्हावा याकररता सन १९९७-९८ पासून १६ आददवासी जिल्ह्यात ही योिना शासनाने 
मींिुर केलेली आहे. त्याअींतगात गरोदरपणामध्ये रु. ४०० रोखीने व ४०० रुपयाींची 
औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लार्ाथीला एकूण ८०० रुपयाचा लार् देण्यात येतो. 
    महाराषर राज्यात सावािननक आरोग्य ववर्ागामार्ा त मानवववकास कायािम २२ 
जिल्ह्याींतील १२५ तालुक्याींमध्ये राबववण्यात येत आहे. त्याअींतगात तज्ञ मदहला 
र्ॉक््राींकरू्न गर्ावती मदहलाींची आरोग्य तपासणी, ० त े ६ मदहने बालक असलेल्हया 
सतनदामाता तसेच २ वषा वयाच्या बालकाींची तपासणी करणे, औषधोपचार करणे इ. 
उपाययोिना करण्यात येतात. तसेच अनुसूगचत िाती िमाती व दाररद्रय रेषेखालील 
गरोदर मदहलेला बुर्ीत मिुरीपो्ी रु. ४,००० इतकी रक्कम ७ त े ९ व्या मदहन्यात 
देण्यात येत.े ककशोरवयीन मुलीींना १२ त े १८ वषा पौंगर्ाींवसथेतील आरोग्य व िीवन 
कौशल्हय ववकस ज त करण्याबद्ल प्रमशक्षक्षत करण्यात येत.े 
- गरोदर माताींना आरोग्य सेवा या ग्राम पातळीपासून जिल्हहापातळी पयांत ददल्हया 
िातात त्याकररता ग्रामपातळीवर आशा कायाकती, आरोग्य सेवीका, आरोग्य 
सींसथामध्ये वैद्यकीय अगधकारी जसत्ररोगतज्ञ, र्ुलतज्ञ, पररचारीका इत्यादी अगधकारी व 
कमाचारी कायारत आहेत. 
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- वैद्यककय अगधकारी व आरोग्य सेववका याींना सुरक्षक्षत प्रसुतीच ेप्रमशक्षण ददले िात.े 
तसेच पुढील काळात ववदर्ाात िादा रक्तपेढया, रक्त साठवण कें द्र, प्राथममक आरोग्य 
कें द्र, उपकें द्र, ग्रामीण रुग्णालय इ. आरोग्य सींसथा नव्यने प्रसतववत करण्यात आल्हया 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजल्हा पररषद िासशम येथील सेिाननित््त िमवचायायाांच्या उपदानाबाबतची  
प्रिरिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६५) *  ७५६५   अॅर्.ननरांजन र्ािखरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हहा पररषद वामशम येथील अथा ववर्ागात सेवाववषयक उपदानाबाबतची अनेक 
प्रकरणे गेल्हया १० मदहन्याींपासून प्रलींबबत असल्हयाच े ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रलींबबत प्रकरणाींपैकी बऱ्याच प्रकरणाींची पूताता झालेली असतानादेखील 
तथेील मु्य लेखा व ववत्त अगधकारी (श्री.दहवाळे) हे िाणून बुिून प्रकरणे ननकाली 
काढण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्हयाच े व या प्रकरणामध्ये मयत श्री.एम.र्ी.साखरे, 
ववशेष मशक्षक कणाबधीर शासकीय अपींग कें द्र, वामशम याींच े ननलींबन कालावधीमधील 
ननवााह र्त्त्याच ेदेयक मागील ८ त े९ मदहन्याींपासून प्रलींबबत असल्हयाच ेत्याचसुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मयत श्री.साखरे याींच े सेवापुसतकाची पर्ताळणी झालेली असताना 
देखील त्याींच े प्रकरणी पर्ताळणी झाली नसल्हयाच ेमु्य कायाकारी अगधकारी, जि.प. 
वामशम याींचकेर् े सादर केलेल्हया नसतीमध्ये चुकीच े नमूद करुन मु्य लेखा ववत्त 
अगधकारी (श्री.दहवाळे) याींनी मु्य कायाकारी अगधकारी, जि.प. वामशम याींची ददशार्लू 
केल्हयाचेही त्याच सुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, गेल्हया १० मदहन्याींपासून सींबींगधत मयत कमाचारी श्री.एम.र्ी. साखरे व 
इतर कमाचाऱ्याींच्या प्रलींबबत उपदान अदायगी प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, त्यानुसार सींबींगधत मु्य लेखा व ववत्त अगधकारी व अन्य कमाचारी याींचे 
ववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली अथवा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांर् े : (१) नाही. मागील १० मदहन्यात प्राप्त झालेली जिल्हहा पररषद 
कमाचाऱ्याींची सवा ्हणिे ७८ प्रकरणे ननकाली काढली आहेत. 
(२) व (३) नाही. आयुक्त, अपींग कल्हयाण याींनी मयत शासकीय कमाचारी साखरे 
याींच्या वेतन व र्त्त्याबाबत ननगाममत केलेल्हया आदेशानुसार सेवापुसतकाची पर्ताळणी 
योग्य पध्दतीने झाली नसल्हयाची बाब मु्य लेखा व ववत्त अगधकारी याींनी मु्य 
कायाकारी अगधकारी, जि.प.वामशम याींच्या ननदशानास आणली आहे. 
    श्री.साखरे याींच्या सेवापुसतकाबाबतच्या त्रु्ीींची पूताता करुन ददनाींक ८/१२/१९९० ते 
२/१०/२००३ या कालावधीतील वेतन व र्त्त्याच्या र्रकाच्या रुपये ७,५२,२००५/- 
एवढया रकमेच्या प्रदानास मु्य कायाकारी अगधकारी, जिल्हहा पररषद, वामशम याींनी 
ददनाींक ३१ माचा, २०१५ रोिी मींिूरी ददलेली असून सदरहू धनादेश मयत श्री.साखरे 
याींच्या वारसाींच ेबँक खात्यात िमा करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) जिल्हहा पररषद, ववत्त ववर्ाग, वामशम याींचकेर्े उपदानाच ेएकही प्रकरण 
प्रलींबबत नाही. महालेखापाल, नागपूर याींनी मयत साखरे याींच्या रु. १,४२,०८०/- एवढया 
उपदानाच्या रकमेस मींिूरी प्रदान केल्हयानींतर सदरहू उपदानाची रक्कम समािकल्हयाण 
अगधकारी याींनी दद. २० माचा, २०१५ रोिी श्री.साखरे याींच्या वारसदाराींना अदा केलेली 
आहे. 

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

 
खुलताबाद तालुक्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगवत रद्द 

झालेल्या विदहरीांच ेप्रमताि मांजूर िरण्याबाबत 
  

(६६) *  ७२२३   श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खुलताबाद तालुक्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात 
सन २०१० मध्ये ववववध गावातील ६९ ववहीरी मींिूर करण्यात आल्हया होत्या परींतू 
अगधकाऱ्याींच ेदलुाक्ष, कमाचाऱ्याींचा वेळकाढूपणा यामुळे मींिूर ३२ ववदहरीच ेप्रसताव रद् 
करण्यात आलेले असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गरीब लार्ाथी शेतकऱ्याींच्या रद् झालेल्हया ववदहरीींच ेप्रसताव पुन्हा मींिूर 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



69 

श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे नाही. 
  तथावप, महात् मा गाींधी नरेगा योिनेअींतगात सन २०११-२०१२ या वषाामध् ये 
खुलताबाद तालुक् यात ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सममती, खुलताबाद याींनी 
वैयजक्तक लार्ाच् या ६९ मसींचन ववदहरी मींिूर केलेल्ह या आहेत. त् यापैकी आिममतीस ३४ 
ववदहरी पूणा झालेल्ह या असून ३ ववदहरी प्रगतीपथावर आहेत. शासन पररपत्रक ददनाींक ७ 
माचा, २०१५ नुसार नरेगा अींतगात ददनाींक १ ऑगस ् , २०१२ पूवीच् या मींिूर झालेल्ह या 
परींतु सुरु न झालेल्ह या ववदहरी रद् करण् याच् या अ्ीमुळे या ३२ ववदहरी रद् झालेल्ह या 
आहेत. 
(२) रद् झालेल्ह या ववदहरीींच ेलार्ाथी महात् मा गाींधी नरेगा योिनेअींतगात पुन् हा अिा करु 
शकतात व पात्रतनुेसार त् याींना लार् देण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

रायगर् जजल््यातील एिाजत्मि बालवििास योजना राबिूनही  
बाल ि मातामत््यू झाल्याबाबत 

  

(६७) *  ८३३१   श्री.अननल तटिरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, श्री.धनांजय मुांर्,े 
अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगर् जिल्ह्यामध्ये एकाजत्मक बालववकास योिनेअींतगात लहान मुले, 
सतनदामाता याींच्यासाठी सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हहा पररषदेच्या आरोग्य ववर्ाग कें द्र 
व राज्य सरकारच्या ववववध योिना कायााजन्वत असून देखील ३४२ बालमतृ्यु व ३७ 
मातामतृ्यु झाले असल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बालमतृ्यु व मातामतृ्यूच े प्रमाण वाढण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्हयास, सदर प्रमाण कमी करण्याच े दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतः खरे आहे. 
    सन २०१३-२०१४ मध् ये एकुण ५५५ बालमतृ् यू व २८ मातामतृ् यू झाले असल्ह याचे 
आढळून आले आहे. 
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(२) होय. सन २०१२-२०१३ मध् ये रायगर् जिल्ह ्यातील ० त े५ वषा वयोग्ातील ६६७ 
बालमतृ् यूच् या प्रमाणात घ् होऊन त े सन २०१३-२०१४ मध् ये ५५५ वर आले आहे. 
तसेच मातामतृ् यूच् या प्रमाणात घ् होऊन त ेसन २०१३-२०१४ मधील ३२ वरुन सन 
२०१४-२०१५ मध् ये २८ वर आले आहे. उपरोक् त ५५५ बालमतृ् यूपैकी ४४८ अर्ाकमतृ् यू हे 
० त े१ वषा वयोग्ातील आणण १०७ बालमतृ् यू १ त े५ वष ेवयोग्ातील असून सदर 
बालमतृ् यू हे ववशेषतः कमी विन, अस पेक् झीया, न् युमोननया, िन् मतः व् यींग या 
आिारामुळे झालेले आहेत. तसेच २८ मातामतृ् यू हे प्रामु् याने पीपीएच, सेप् ्ीममया, 
पल्ह मनरी ए् बोमलसम या आिाराींमुळे झाले आहेत. 
(३) बालमतृ् यूच े व मातामतृ् यूच े प्रमाण कमी करण् यासाठी पुढील कायािमाींमार्ा त 
उपाययोिना करण् यात येत.े 
   १) िननी मशशू सुरक्षा कायािम 
   २) िननी सुरक्षा योिना 
   ३) र्रारी पथक योिना 
   ४) माततृ् व अनुदान योिना 
   ५) ग्राम बाल ववकास कें द्र (VCDC) 
   ६) बाल उपचार कें द्र (CTC) 
   ७) पोषण पुनवासन कें द्र (NRC) 
   ८) जिवनसत् व अ व िींतनाशक मोदहम 
   ९) आिारी नविात बालकाींच् या उपचारासाठी ववशेष कक्ष 
  १०) ननयममत लसीकरण योिना 
  ११) राष रीय बाल स वास थ कायािम 
  १२) माता आरोग् य कायािमामध् ये गरोदर माताींची नोंदणी केली िात.े तसेच त् याींची 
तपासणी केली िात ेव धनुवााताच ेइींिेक्शन् स व लोहयुक् त गोळ्या ददल्ह या िातात. 
  १३) िननी मशशु सुरक्षा कायािमाींतगात गरोदर माताींना प्रसूतीपूवी, प्रसूतीदर् यान व 
प्रसूतीपक्षात आणण ० त े १ वषे वयोग्ातील बालकाींना मोर्त सेवा देण् यात येतात. 
यामध् ये लार्ार्थ याांना घरापासून आरोग् य सींस थेपयांत तसेच सींस थेतून परत घरी मोर्त 
वाहतूक सुववधा देण् यात येत.े आरोग् य सींस थेमध् ये दाखल झाल्ह यावर मोर्त आहार, 
मोर्त रोगननदान, मोर्त औषधे व उपचार करणे इत् यादी सुववधा देण् यात येतात. 
  १४) िननी सुरक्षा योिनेअींतगात आरोग् य सींस थेत प्रसुतीच् या प्रमाणात वाढ 
होण् यासाठी राज् यातील ग्रामीण व शहरी र्ागातील दाररद्र्य रेषेखालील, अनुसूगचत िाती 
व अनुसूगचत िमातीच् या कु्ुींबातील गर्ावती माताींना प्रसुतीपश् चात आगथाक लार् 
देण् यात येतो. 
  १५) बालमतृ् यू अन् वेषण व माता मतृ् यू अन् वेषण 
 ----------------- 
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ठािे जजल््यातील दहा एिाजत्मि बालवििास प्रिल्पाांतगवत अांगििायायाांना पुरविण्यात 
येिायाया पूरि आहार पुरिठ्यािरील मथधगतीबाबत 

  

(६८) *  ७१६३   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील दहा एकाजत्मक बालववकास प्रकल्हप कायाालयाींतगात 
येणाऱ्या अींगणवार्याींना पूरक आहार पुरवठयावरील सथगगती उठली असली तरीही 
बेलापूर कायाालयातील अगधकारी आदेश देण्याच े्ाळा्ाळ करीत असल्हयाच ेददनाींक ४ 
मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती बेलापूर कायाालयातील अगधकाऱ्याींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) व (२) हे खरे नाही. 

THR उत्पादन तपासणी करणेसाठी सममती गठीत करण्यात आलेली असून 
सवा THR उत्पादन कें द्राची तपासणी करण्याबाबत दद. १०/०३/२०१५ च्या पत्रान्वये 
शासनाने ननदेश ददलेले आहे. त्यानुसार आयुक्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना, 
नवी मुींबई याींनी त्याींच्या दद. १३/०४/२०१५ च्या पत्रान्वये सवा जिल्हहागधकारी तथा 
जिल्हहासतरीय आहार सममती याींना तालुकाननहाय THR उत्पादन कें द्राची सममती 
सथापन करुन सदर THR उत्पादन कें द्राची तपासणी करुन जिल्ह्याच्या पूणा सींकमलत 
अहवाल सादर करणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 

जिल्हहासतरावरुन एकूण २३ जिल्ह्याींच ेतपासणी अहवाल प्राप्त झाले आहेत. 
त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या समावेश आहे. आयुक्ताींकरू्न प्राप्त झालेला तपासणी 
अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजापूर तालुक्यातील पाांगरे बदु्रिु, धचांचिार्ी धरि प्रिल्पग्रमताांना  
जसमनीचा मोबदला समळण्याबाबत 

(६९) *  ७६४६   प्रा.जोगेन्द्र ििार्े :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर तालुक्यातील पाींगरे बुद्रकु, गचींचवार्ी धरणाच े काम चार वषाापूवी 
पूणा होवूनही धरणाच्या पाण्याचा ववननयोग करण्यात आलेला नाही तसेच 
प्रकल्हपाग्रसताींना एस आर ९३ नुसार देण्यात येणारी रक्कमही गेल्हया चार वषाापासून 
ददली नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ च्या नतस-या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाच्या िममनीचा ननवार्ा दाखवत सुमारे १६ लाख ५० हिार 
रुपये सींबींगधत ववर्ागाकर् ेवगा केले असतानाही सींबींगधत अगधकाऱ्याींच्या दलुाक्षपणामुळे 
उक्त रक्कम सींबींगधताींना ववतरीत करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
    गचींचवार्ी धरणातील पाणीसाठा पूणा झाला असून बींददसत नमलकेतून पथदशी 
ववतरण प्रणाली बाबतची कायावाही प्रगतीपथावर असल्हयाने पाण्याचा ववननयोग होऊ 
शकला नाही. 
     एस आर ९३ साठीची आवश्यक रक्कम माहे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये महसूल 
ववर्ागास वगा केलेली असनू र्ूसींपादनाची कायावाही पूणा झालेली नसल्हयामुळे 
िममनीचा मोबदला वा्प करण्यात आलेला नाही. 
(२) मोबदल्हयाची रक्कम ही महसूल ववर्ागाच े उपववर्ागीय अगधकारी, रािापूर 
याींिकर् े िमा आहे, तथावप, र्ूसींपादनाची कायावाही पूणा झालेली नसल्हयामुळे 
िममनीचा मोबदला वा्प करण्यात आलेला नाही. 
(३) व (४) सन २०१३ च्या नवीन कायदयानुसार कायावाही सुरु आहे. 

 
----------------- 
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सािवजननि आरोग्य विभागाांतगवत िैद्यिीय अधधिायायाांची  
ननयुक्ती प्रकक्रया पूिव िरण्याबाबत 

  

(७०) *  ९१०७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे :  ताराांकित मिीि्त प्रश्न क्रमाांि ३६८२ ला 
ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सावािननक आरोग्य ववर्ागाींतगात असलेली प्राथममक आरोग्य कें दे्र, 
ग्रामीण, जिल्हहा व उपजिल्हहा रुग्णालयासाठी आवश्यक असलेल्हया १८८१ वैद्यकीय 
अगधकाऱ्याींची ननयुक्ती प्रकिया अठरा मदहने झाले तरी रखर्ली असल्ह याच े ददनाींक २ 
मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वैद्यकीय अगधकाऱ्याींच्या र्रती प्रकियेच ेकाम पुण्यातील ज्या सींसथेला 
देण्यात आले होत े त्या सींसथेने र्रती प्रकियेत मोठया प्रमाणात गोंधळ घातल्हयाने 
र्रती व ननयुक्ती प्रकियेस ववलींब झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच आददवासी र्ागात चाींगल्हया सुववधा ममळत नसल्हयामुळे र्ॉक््र 
िाण्यास तयार नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व 
र्ॉक््राींनी आददवासी र्ागात िाऊन काम करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
        वैद्यकीय अगधकारी ग्-अ सींवगाातील १८८१ ररक्त पदे र्रण्याबाबत सवतींत्र 
ननवर् मींर्ळामार्ा त िादहरात देण्यात आली होती. त्याअनुषींगाने माहे एवप्रल, २०१४ ते 
माहे मे, २०१५ या कालावधीत एकूण १४५० वैद्यकीय अगधकाऱ्याींना ननयुक्ती देण्यात 
आली आहे. त्यापैकी १२०८ वैद्यकीय अगधकारी पदसथापनेच्या दठकाणी रुिू झाले 
आहेत. 
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(३) व (४) हे खरे नाही. 
        आददवासी र्ागात काम करणाऱ्या इच्छूक असणाऱ्या उमेदवाराींनी तसा 
पसींतीिम दशाववल्हयास त्याींना ननवर् प्रकियेत २० गुण वाढीव देण्यात आले होत.े तसेच 
सेवा अींतगात पदव्युत्तर अ्यासिमाकरीता आददवासी र्ागात सेवा केलेल्हया वैद्यकीय 
अगधकाऱ्याींना अनतररक्त गुण देण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तापी-बुराई योजने अांतगवत ठािेपार्ा प्रिल् प नां.२ (एम.आय.टँि)  
या धरिात पािी सोर्ण् याबाबत 

  

(७१) *  ९०९१   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नींदरुबार शहराचा पाणी प्रश् न कायमचा सोर्ववण् यासाठी तापी-बुराई योिने अींतगात 
ठाणेपार्ा प्रकल्ह प नीं.२ (एम.आय.्ँक) या धरणात पाणी सोर्ण् याबाबत स थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादर्यान बैठक लावण् याबाबत 
मा.िलसींपदा मींत्री, याींना ननवेदनाद्वारे ववनींती करण् यात येऊनही अद्यापी बैठक 
लावण् यात आली नसल्ह याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त् यादर्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदरहू ववषयाबाबत त् वरीत ननणाय घेण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) ददनाींक ६ िानेवारी, २०१५ रोिी मा.मींत्री (िलसींपदा) याींना 
ददलेले ननवेदन हे तापी-बुराई उपसा योिना (प्रकल्हपिोर्) कामास गती देण्याबाबतचे 
असुन, ददनाींक २४/३/२०१५ च्या शासन पत्रान्वये आवश्यक कायावाही करण्याच्या सुचना 
महामींर्ळास ननगामीत करण्यात आल्हया आहेत. 
(२) व (३) ववषयाींककत प्रकरणी, ददनाींक १ िून, २०१५ च े ननवेदन ववचारात घेता, 
प्रकाशा-बुराई उपसा मसींचन योिनेच्या मींिुर प्रकल्हप अहवालातील िलननयोिनात 
ठाणेपार्ा २ लघु पा्बींधारे योिनेत पाणी ्ाकण्यासाठी अनतररक्त पाण्याची तरतूद 
उपलब्ध नाही. 
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     तथावप, नींदरुबार शहरापासून १० कक.मी. दरू असलेल्हया मशवण मध्यम प्रकल्हपाच े
िलाशयात नींदरुबार शहराची र्ववषयकालीन लोकसीं्या वाढ गहृीत धरुन ४.६० 
द.ल.घ.मी. पाण्याच ेआरक्षण करण्यात आले आहे. 

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

ग्रामीि रुग्िालय (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथे रुग्िाांना  
सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(७२) *  ७०००   श्री.रामहरी रुपनिर, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबानू 
खसलरे्, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.हररससांग राठोर् :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथील ग्रामीण रुग् णालयात मागील तीन 
मदहन् याींपासून औषधाींचा तु्वर्ा िाणवत असताींनाही सींबींगधत वैद्यकीय अगधकारी 
याकर् े िाणीवपुवाक दलुाक्ष करीत असल्ह याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त् यादर्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त ग्रामीण रुग् णालयात असुववधा, वैद्यकीय अगधका-याींसह    
कमाचा-याींची अनुपजसथती व औषधाींचा तु्वर्ा असल्हयामुळे रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. माचा, एवप्रल व मे, २०१५ दर् यान सदर 
रुग् णालयात आवश् यक औषधसाठा असल्ह याची खात्री करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील धरिे ि तलािातील गाळ िाढिेबाबत 

(७३) *  ६६९७   श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅर्.ननरांजन 
र्ािखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांर्े, र्ॉ.अपूिव दहरे :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि 
४०२० ला ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल् या उत् तराच् या सांदभावत:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् याच् या ववववध धरणाींतील गेल्ह या अनेक वषाापासून साचलेला गाळ ववनामुल्ह य 
काढण् यासाठी एका िमान कीं पनीने राज् य शासनाकर् े तयारी दशावून तसा प्रस ताव     
मा. मु् यमींत्री महोदयाींकर् ेसादर केला आहे, हे खरे आहे, 
(२) राज् यातील धरणातील गाळ काढणे खगचाक व जिकीरीच ेअसल्ह याने, गेल्ह या अनेक 
वषाापासून राज् यातील बहुतके धरणाींतील गाळ न काढल्ह यामळेु सवाच धरणाींत मोठया 
प्रमाण गाळ साचल्ह याने धरणाींची मसींचन क्षमता अत् यींत कमी झाली आहे तसेच काही 
धरणाींमध् ये गाळ का्ोका् र्रल्ह याने, या धरणाींत पाणी साचत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, सदरहू िमान कीं पनीने एक पैसाही न घेता धरणाींतील गाळ 
उपसण् याबाबत राज् य शासनाकर् ेसादर केलेल्ह या प्रस तावाबाबत शासनाने कोणता ननणाय 
घेतलेला आहे, 
(४) तसेच धरण व तलाव यामधील गाळ न काढल्हयाने पाण्याची पातळी कमी होत 
असल्हयाच ेमहाराषर अमर्याींबत्रकी सींशोधन कें द्र नामशक (मेरी) याींनी ननदशानास आणले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

मेरी, नामशक याींनी ६१ धरणातील गाळाच ेसवेक्षण केले आहे. सरासरी ३४ 
वषााच्या कालावधीत ६१ धरणातील पाणीसाठा ८.५ ्क्केनी कमी झालेला आहे. गाळ 
साठल्हयामुळे दरवषी मसींचन क्षमतते सरासरी ०.२५ ्क्के घ् होत असल्हयाचे 
ननदशानास येत.े तथावप, धरणामध्ये गाळ काठोकाठ र्रल्हयाने पाण्याचा साठा न 
होणारी धरणे नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) नाही. 
धरण व तलावातील गाळ न काढल्हयाने पाण्याची पातळी कमी होत नाही. तथावप 
धरण व तलावातील पाणीसाठा कमी होती. मेरी, नामशक याींनी ६१ धरणातील गाळाच े
सवेक्षण केले असून सरासरी ३४ वषााच्या कालावधीत पाणीसाठा ८.५ ्क्के कमी झाला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात गेल्या ५ त े७ िषावत ५० िाघाांची सशिार झाल्याची बाब िें द्रीय अन्िेषि 
विभागाच्या (CBI) तपासात ननदशवनास आल्याबाबत 

  

(७४) *  ७४२२   श्रीमती शोभाताई र्र्ििीस, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१९७ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत:    सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात गेल्हया ५ त े७ वषाात ५० वाघाींची मशकार झाल्हयाची बाब कें द्रीय अन्वेषण 
ववर्ाग (CBI) च्या तपासात सपष् झाल्हयाच े ददनाींक ५ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर वाघाची मशकार व त्याींच्या अवयवाची तसकरी करणारी ्ोळी 
ववदर्ाात मध्य प्रदेशातून आली असल्हयाच ेननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर तसकराींवर आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोिना केली 
आहे व आतापयांत ककती वाघ तसकराींवर कठोर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) राज्यात वन्यप्राण्याींची होणारी अवैध मशकार ्ाळण्यासाठी शासन व 
एन.्ी.सी.ए याींच े करु्न प्राप्त होणाऱ्या सुचना व मागादशान सुचनाच े अनुषींगाने 
वन्यप्राण्याींची अवैध मशकार होऊ नये व सींरक्षणाच्या दृष्ीकोनातुन खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना केलेल्हया आहेत. 
 सवा व्याघ्र प प्रकल्हप क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायााजन्वत आहे. 
 िींगलात आवश्यक त्या दठकाणी सींरक्षण मनोरे उर्ारलेले असून, वनकमाचारी त्या 
दठकाणी मुक्काम करुन ननगराणी करतात. 

 सींपूणा सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षण कुट्याींची उर्ारणी केली असून, या दठकाणी २४ तास 
वनकमाचारी तैनात असतात. 

 पेंच व तार्ोबा व्याघ्र प प्रकल्हपात Special Tiger Protection Force (STPF)  
तैनात केली आहे. तसेच नवेगाव-नागणझरा व मेळघा् व्याघ्र प प्रकल्हपात STPF 
तैनात करण्यासाठी शासनाने नुकतीच मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

 वनकमाचाऱ्याींकरू्न सींरक्षक्षत क्षते्रात ननयममतपणे पायी गसत घालण्याींत येत ेतसेच 
वाहनाद्वारे गसत घालण्याींत येत ेयाचबरोबर पावसाळयात आवश्यक त्या दठकाणी 
मािी सैननकाींद्वारे गसत करण्याींत येत.े वनकमाचाऱ्याींना वपसतूल, रायर्ल सार्या 
शसत्राींचा पुरवठा केलेला आहे. तसेच एखाद्या घ्नेचा िलद गतीने पाठपूरावा 
करण्यासाठी वाहनाची सुववधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 
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 मशकाऱ्याबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकमलत करण्याींत येत.े खबऱ्याला बक्षक्षस 
देण्यासाठी गुप्त सेवा ननधीची तरतूद केलेली आहे. 

 गसती, गुप्त मादहती प्राप्त करणे याकररता अशासकीय सींसथाींच े प्रनतननधी याींचा 
सहर्ाग घेतला िातो. 

 वनक्षेत्रामध्ये पाणसथळाींची व पाणसथळाकर् े येणाऱ्या वन्यप्राण्याींच् या पायवा्ाींची 
ननयमीतपणे तपासणी करण्यात येत े व वररषठ अगधकाऱ्याींद्वारे ननयमीतपणे 
सींननयींत्रण करण्यात येत.े 

 आवश्यक त्या दठकाणी तपासणी नाके उर्ारण्यात आले असून त्याद्वारे  वाहनाींची 
नेहमी तपासणी करण्यात येत.े 

 अवैध मशकारीकरीता बाहेरील काही अनोळखी व्यक्ती इत्यादी आले ककीं वा कसे 
याची शहाननशा करण्याकरीता सींरक्षक्षत क्षेत्रालगतच ेगावाींमध्ये ननयमीत रे््ी देवून 
पोलीस पा्ील/सरपींच इत्यादीींची रे्् घेऊन मादहती प्राप्त करण्यात येत.े 

 वनसींरक्षणात लोकाींचा सहर्ाग वाढावा ्हणून ग्रामपररसर ववकास सममत्या सथापन 
करण्याींत आल्हया आहेत. 

 चींद्रपूर व नागपूर येथे Sniffer Dog ठेवण्यात आला असून त्याींचदे्वारे 
ननयमीतपणे रेल्हवे स्ेशन/बस स्ँर्/आठवर्ी बािार व सींशयासपद दठकाणी 
वन्यप्राण्याींच े अवयवाींचा अवैध व्यापार, वाहतुक याचा शोध घेण्यात 
येतो.वनक्षेत्राींमधील िाणाऱ्या ववद्युत लाईनवर ननयमीतपणे गसत करण्यात येत.े 
तसेच ववद्युत ववर्ागातील अगधकारी व कमाचारी याींचशेी  ननयमीतपणे सींपका  
ठेवला िातो व सींबींधीत सबस्ेशनच ेकायाक्षेत्रात  ववद्युत करीं् खींर्ीत झाल्हयास 
त्याची मादहती घेवून ववद्युत करीं्द्वारे वन्यप्राींण्याच्या मशकारीचा प्रयत्न झाला 
ककीं वा कसे याची शहाननशा करण्यात येत.े 

 वन्यप्राणी ववशेषत: वाघाच े हालचालीचा मागोवा घेण्याकररता त्याींच्या 
िाण्यायेण्याच्या सींर्ावीत रसत्यावर, पाणसथळािवळ ननयमीतपणे कॅमेरारॅप 
लावण्यात येतात. 

 वन्यप्राणी सवासथ व िखमी वन्यप्राण्याींवर उपचाराकरीता नागपूर पशुवैद्यकीय 
महाववद्यालयातील ववववध शाखेतील तज्ञ पशुवैद्यकीय अगधकाऱ्याींची चमूच ेगठण 
करण्यात आले असून वेळोवेळी त्याींच ेसहकाया घेण्यात येत.े 

----------------- 
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आांबेगाि (जज.पुिे) तालुक्यातील डर् ांबे धरिाच्या र्ाव्या ि उजव्या िालव्याच े
अमतरीिरि िरण्याच ेि िालिा दरुुमतीच ेिाम िरण्याबाबत 

(७५) *  ७९५७   अॅर्.जयदेि गायििार्, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबानू 
खसलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) आींबेगाव (जि.पुणे) तालकु्यातील डर् ींबे धरणाच्या र्ाव्या व उिव्या कालव्यातून 
पाणी सोर्ल्हयावर कालव्याच्या र्रावातून मोठया प्रमाणात पाणी पाझरत असल्हयाने 
लाखो मल्र पाणी वाया िात असल्हयाच े ददनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ाव्या कालव्याच ेमसमें्च ेअसतरीकरण दठकदठकाणी खचले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्ाव्या व उिव्या कालव्याच ेअसतरीकरण करण्याचे व कालवा दरुुसतीचे 
काम गेल्हया १० वषाापासून प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, वरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
डर् ींरे् धरणाचा र्ावा कालवा हा र्ोंगराच्या बािूने कीं ्ूर कालवा आहे. 

कालवाच्या एका बािूस उींच र्ोंगर व दसूऱ्या बािूस खोल दरी आहे. कालवाच्या काही 
र्ागातील तळ हा सजच्छद्र र्ूसतरातून िातो. डर् ींरे् कालव्यातून पाझर होत आहे. ही 
वसतुजसथती आहे. 
     डर् ींरे् उिव्या कालव्यावरील कामे अद्याप अपूणा आहेत व असतरीकरण अशत: 
पूणा झाले आहे. त्यामुळे या कालव्यातून पाझर होती. 
(२) डर् ींरे् कालवा सतत चालू नसल्हयाने व खोल खोदाईच्या दठकाणी कालव्याच्या कर्ा 
कोसळून असतरीकरणाच ेनुकसान झाले आहे. 
(३) होय. 
    डर् ींरे् कालव्याच्या दरुुसतीचा प्रसताव महाराषर िलक्षेत्र सुधार प्रकल्हपाींतगात सादर 
करण्यात आला होता तथावप ननधी व वेळेच्या मयाादेमुळे मान्यता देण्यात आली नाही. 
सदरचा प्रसताव पुनश्च अद्यावत व सुधारीत करण्याची कायावाही क्षेबत्र य सतरावर सुरु 
आहे. 
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     डर् ींरे् उिव्या कालव्याची उवाररत कामे, कुकर्ी प्रकल्हपास ततृीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता ममळाल्हयानींतर पूणा करण्याच ेननयोिन आहे. 
(४) डर्रे् र्ाव्या कालव्याच्या ववशेष दरुुसतीचा प्रसताव तयार करण्यात येत असून 
त्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयावर ननधी उपलब्धतेनुसार दरुुसतीची काम 
करण्याच ेप्रसताववत आहे. 
    डर् ींर् प्रकल्हप हा कुकर्ी प्रकल्हपाचा र्ाग असून कुकर्ी प्रकल्हपास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयावर ननधी उपलब्धतेनुसार कालव्याच्या 
असतरीकरणाची कामे करण्याचे प्रसताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रम त् यािर लहान मुलाांसह सभि मागिाया या सभिाया याांची र्ीएनए  
टेम ट बांधनिारि िरण् याबाबत 

(७६) *  ६७३९   र्ॉ.नीलम गोयाहे :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रसत्यावर लहान मुलाींसह मर्क मागणाऱ्या मर्काऱ्याींची र्ीएनए ्ेस् बींधनकारक 
करण्याबाबतचा प्रसताव राज्य शासनाच्या मदहला व बालववकास ववर्ागाने एवप्रल-मे, 
२०१५ च्या दर्यान मा.मु्यमींत्री कायाालयाकर् े मींिुरीसाठी पाठववला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रसतावावर कोणता ननणाय घेण्यात आला आहे, 
(३) अद्याप ननणाय घेण्यात आला नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व 
याप्रकरणी केव्हा ननणाय घेण्यात येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िुपिार्ा (जज.साांगली) येथील अांगििायायाांसाठी शालेय पोषि आहार  
पत्राच्या शेर्मये तयार होत असल्याबाबत 

  

(७७) *  ९२१७   श्री.विक्रम िाळे, र्ॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅर्.ननरांजन र्ािखरे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुपवार्ा (जि.साींगली) येथील २३ अींगणवाड्यासाठी ७ बचतग्ाींना एकाजत्मक 
बालववकास ववर्ागाकरू्न शालेय पोषण आहाराचा ठेका ददलेला ठेकेदार कोल्हहापूर 
रसत्यावरील एका प्याच्या शेर्मध्ये शालेय पोषण आहार तयार करीत असताना अन्न 
व औषध प्रशासन ववर्ागाचे अगधकारी, महानगरपामलका अगधकारी व एकाजत्मक 
बालववकास ववर्ागाच्या अगधकाऱ्याींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान 
एकबत्रत छापा ्ाकून अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 

अन् न व औषध प्रशासन ववर्ागाच ेअगधकारी, महानगरपामलका अगधकारी व 
एकाजत्मक बाल ववकास ववर्ागाच्या अगधकाऱ्याींनी एकबत्रतपणे छापा ्ाकला परींतू 
कोणालाही अ्क केलेली नाही. 
(२) याबाबत चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत सात बचत ग्ाींनी ठेका घेतवेेळी 
दशाववलेल्हया व सवतींत्र सवयींपाकगहृात सकस आहार मशिववणे आवश्यक होत.े तसे    
न करता एकबत्रत तयार केल्हयाच ेआढळून आले. त्यामुळे ठेक्यामधील कराराचा र्ींग 
होत असल्हयाने या ७ बचत ग्ाींचा सकस आहाराचा पुरवठा बींद करण्यात आला व 
त्याींच्या ववरोधात साींगली शहर पोमलस ठाण्यामध्ये तिार दाखल करण्यात आली आहे. 
याबाबत पोलीस चौकशी करीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे वप ांपळनेर (ता.बीर्) येथे राष्ट्रीयि्त बँिेची शाखा मथापन िरण्याबाबत 
  

(७८) *  ७४८६   श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांर्,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीर् जिल्ह्यातील दषुकाळी पररजसथती आणण शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या लक्षात 
घेवून जिल्ह्याच्या ग्रामीण र्ागात राषरीयकृत बँकाींच्या शाखाींची सीं्या वाढववण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हहागधकारी, 
बीर् व मा.अथा मींत्री याींच्याकर्े केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मौिे वप ींपळनेर (ता.बीर्) येथे राषरीयकृत बँकेची शाखा सथापनेची 
मागणी ग्रामसथाींनी ददनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोिी जिल्हहागधकारी, बीर् याींच्याकर्े 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बीर् जिल्ह्यातील ग्रामीण र्ागात राषरीयकृत बँकाींची सीं्या 
वाढववणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक ३१.३.२०१५ च् या जसथतीनुसार बीर् जिल्ह ्यात सवा बँकाींच् या एकुण १४२ 
शाखा असून त् यापैकी ७४ शाखा ग्रामीण र्ागात आहेत. र्ाग -१ व र्ाग - २ मध् ये 
नमूद केलेली ननवेदने जिल्ह हागधकारी, बीर् याींनी अग्रणी बँकेकर् े व जिल्ह हा अग्रणी 
बँकेने ददनाींक ६/६/२०१५ रोिी ववर्ागीय व् यवस थापक, र्ारतीय स ्े् बँक, िालना रोर्, 
बीर् याींच् या कायाालयाकर् ेआवश् यक कायावाहीसाठी पाठववली आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

जव्हार तालुक्यातील िनविभागाने पाळसशांद या गािात लािलेल्या रोपाांबाबत 
  

(७९) *  ७२१२   श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) िव्हार तालुक्यातील वनववर्ागाने पाळमशींद या गावात १ लाख २६ हिार रुपयाींचा 
खचा करुन २० हिार रोपे खड्र् ेकाढून लावल्हयाच ेकागदोपत्री दाखववले आहे परींतू या 
दठकाणी ५०० खड्र् ेआहेत व त्यातील िेमतमे खड्ड्यातील रोपे तग धरुन असल्हयाचे 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दर्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल््यातील उमा बँरेजच ेतसेच शहापूर ल.पा.  
प्रिल्पाच ेिाम पूिव िरण्याबाबत 

 
 

(८०) *  ७३८७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील मूनतािापूर तालुक्यात ५,५१० हेक््र क्षेत्रावर मसींचन सुववधा 
ननमााण करणाऱ्या उमा बँरेिच े तसेच शहापूर लपा प्रकल्हपाींचहेी काम गत दीर् 
वषाापासून बींद अवसथेत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उमा बॅरेिच े बाींधकाम नागपूर येथील एकाच कीं त्रा्दाराच्या दोन 
वेगळया नावाने असलेल्हया आसथापनाींना देण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकल्हपाची कामे पूणा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) उमा बॅरेि प्रकल्हपाच्या कामाच्या दोन ननववदा असून एक ननववदा सींयुक्त 
र्ागीदारीत आहे व एक ननववदा सवतींत्र अमर्करणात आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) १) उमा बॅरेिच्या दोन्ही ननववदाधारकाींवर दींर्ात्मक कायावाही करण्यात 
आलेली असून, सींबींगधत ननववदाधारकाींनी िून, २०१५ पासून प्राथममक कामास सुरुवात 
केलेली आहे. 
२) शहापूर ल.पा. योिनेच ेकाम कीं त्रा्दाराने मुळ व वाढीव मुदतीत पूणा न केल्हयामुळे 
सदर करारनामा कलम ३ (क) अन्वये रद् करण्यात आलेला असून सदरच े प्रकरण 
सध्या न्यायप्रववष् आहे. नव्याने ननववदा ननजश्चतीकरीता सदर प्रकल्हपाच े सुधाररत 
अींदािपत्रक तयार करण्याची कायावाही क्षेबत्रय सतरावर सुरु केली आहे. 

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

  
महाराष्ट् र राज् य ग्रामसेिि सांघटनेच ेआधथवि व् यिहाराच ेशासिीय यांत्रिेिरू्न िावषवि 

लेखा पररक्षि होत नसल् याबाबत 
  

(८१) *  ७२२७   श्री.सुभाष झाांबर्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य ग्रामसेवक सींघ्ना र्ीएनई-१३६ या औरींगाबाद जिल्ह हा सींघ्नेच् या 
आगथाक व् यवहाराच े शासकीय यींत्रणेकरू्न वावषाक लेखा पररक्षण होत नाही, त् यामुळे 
सींघ्नेच ेपदागधकारी सर्ासदाींना ववचारात न घेता मनमानी पद्धतीने आगथाक व् यवहार 
करीत असल्ह याच ेमाहे मे, २०१५ रोिी वा त् यादर् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनाने उपरोक् त सींघ्नेच् या आगथाक व् यवहाराची चौकशी करुन 
सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर् े : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य ग्रामसेवक सींघ नोंदणी िमाींक 
र्ीएनई १३६, या सींघ्नेची नोंदणी श्रममक सींघ अगधननयम १९२६ अींतगात अनतररक्त 
ननबींधक श्रममक सींघ मुींबई याींच्याकरू्न करण्यात आल्हयाच ेददसून येत.े अशा सवायत्त 
सींघ्नाींवर उप आयुक्त कामगार याींच ेननयींत्रण असल्हयाने प्रश्नाककीं त सींघ्नेच्या लेखा 
पररक्षणाबाबत तातर्ीने कायावाही करण्याबाबत आयुक्त, कामगार याींना कळववण्यात 
येत आहे. 

 

----------------- 
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नसमनाथजी जैन र्ाऊां र्शेन अांतगवत (बोररिली) येथील रुग् िाांना ‘राजीि गाांधी 
जीिनदायी’ योजनेचा लाभ देण् याबाबत 

(८२) *  ७१६४   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबानू खसलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) मुींबईतील बोररवली (पू.) येथील मागाठणे व बोररवली (प.) येथील साईबाबा नगर 
येथे नममनाथिी िैन र्ाऊीं र्शेन तरे् र्ायमलसीस कें द्र सुरू करण् यात आले. परींतु या 
सींस थेकरू्न गरीब रुग् णाींना र्ावलले िात असून ‘रािीव गाींधी िीवनदायी’ योिनेचा 
लार् घेणा-या रुग् णाींना सेवेचा लार् ही सींस था देत नसल्ह याच ेमाहे २३ एवप्रल, २०१५ 
रोिी वा त् या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) नाही. 
     नममनाथिी िैन र्ाऊीं र्शेन तरे् चालववण् यात येणारी मुींबईतील मागाठाणे, 
बोररवली (पूवा) या साईबाबा नगर, बोररवली (पजश्चम) ही र्ायलेसीस कें दे्र ददनाींक १५ 
सप् ्ेंबर, २०१२ पासून रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगात अींगीकृत करण् यात 
आली आहेत. योिनेअींतगात आतापयांत सदर कें द्राींकररता अनुिमे १६७७ व १७३५ 
वप्र.ऑथरायझशेन मींिूर करण् यात आले असून त् यापैकी १६७१ व १७३४ रुग् णाींवर 
र्ायलेसीसच ेउपचार करण् यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ससांधुदगुव जजल्हा रुग्िालयातील मांजूर तत्ीय ि चतुथव शे्रिी  

िमवचायायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(८३) *  ९९५३   प्रा.जोगेन्द्र ििार्े :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुा जिल्हहा रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील मींिूर ततृीय व चतुथा शे्रणीतील 
कमाचाऱ्याींच्या ८१६ पदाींपैकी तब्बल ३१२ पदे ररक्त असून जिल्ह्यातील सात ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये १८५ पैकी ६८ पदे ररक्त असल्हयाने नागररकाींना तात्पुरता उपचार घेऊन 
पुढील उपचाराकरीता गोव्याला िाव ेलागत ेतसेच रुग्णालयातील र्ायलेमसससह अन्य 
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महत्वाच्या यींत्रणा बींद पर्ल्हयाने अनेक रुग्ण उपचाराअर्ावी मतृ्युमुखी पर्त असल्हयाचे 
माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादर्यान ननदशानास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील रुग्णालयाची सदरील पदे त्वररत र्रण्यासाठी तसेच 
रुग्णालयातील र्ायलेमसस यींत्रणेसह इतर यींत्रणा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) मसींधुदगूा जिल्हहा रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील मींिूर 
ततृीय व चतुथा शे्रणीतील कमाचाऱ्याींच्या ८१६ पदाींपैकी ३१२ पदे ररक्त आहेत, हे खरे 
आहे. 
     अपघातग्रसत मेंदलूा ईिा झालेले रुग्ण तसेच काही ववमशष् आिारातील रुग्ण 
याींना पुढील उपचाराथा शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय गोवा येथे पाठववण्यात येत.े 
परींतू तात्पुरता उपचार देऊन सवाच रुग्णाींना गोवा येथे पाठववले िात ेअशी वसतुजसथती 
नाही. तसेच, रुग्ण उपचाराअर्ावी मतृ्युमुखी पर्त आहेत, हे खरे नाही. 
(३) व (४) वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची ररक्त पदे र्रण्याची कायावाही चालू आहे. वगा ३ व 
४ ची ररक्त पदे बब ींदनूामावली प्रमाणणत करण्याची कायावाही सुरु आहे ती पूणा होताच 
पदे र्रण्याबाबतची कायावाही ननयमानुसार करण्याच े प्रसताववत आहे. तसेच, ककर्नी 
र्ायलेमसस युनन् कायाान्वीत झालेले आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपवूा सवा प्रककया महाराषर ववधानमींर्ळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


