
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 

--------------------------------------------- 
िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 

 
गरुुिार, ददनाांि १० डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १९, १९३७ ( शिे ) 

 
(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणण जलसांधारण, रोजगार हमी 

योजना, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १२२ 

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

िेििपाांगरी (िा.गेिराई, जज.बीि) साठिण िलाि योजनेच्या  
सुधारीि प्रशासिीय मान्यिबेाबि 

(१) *  ११८३३   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५०५ ला ददनाांि १४ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, जि.बीड) साठवण तलाव योिनेच्या सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता ममळण्याच्यादृष्ीने मा.राज्यमींत्री, िलसींधारण याींनी बैठक घेवून सींबींधधताींना 
काययवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेच्या सुप्रमाबाबतची सींधचका कोणत्या स्तरावर प्रलींबबत 
ेहे, 
(३) तसेच, िषुकाळ ेणण ी्ंचाई या बाबी लक्षात घेवून योिनेच्या सुप्रमासाठी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) योिनेला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ममळण्यास झालेल्या ववलींबाची कारणे 
काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
     मा.राज्यमींत्री, िलसींधारण याींनी दिनाींक २ िुलै, २०१५ रोिी बैठक घेवून 
सूचना दिल्या ेहेत. 
(२) व (३) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, जि.बीड) साठवण तलाव योिनेच्या सुधाररत 
प्रशासकीय मान्यतचेा प्रस्ताव व्यय व अग्रक्रम सममतीपुढे सािर करण्यासाठी ववत्त 
ववभागास सािर करण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

नांदरुबार जजल् ्यािील िापी बुराई योजनेंिगवि ठाणेपािा प्रिल्प 
 नां.२ एम आय टॅि धरणाि पाणी टािण्याबाबि 

 
 

(२) *  ११६९३  श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरुबार जिल् ्यातील तापी बुराई योिनेअींतगयत ठाणेपाडा प्रकल् प नीं.२ एम ेय 
्ॅक धरणात पाणी ्ाकणे यासींिभायत लोकप्रतततनधी याींनी मा.िलसींपिा मींत्री व 
सींबींधधत ववभागाकड े वारींवार लेखी तनवेिने िेवूनही याबाबत कोणतीही काययवाही 
करण् यात ेली नसल् याने लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक १७ ऑगस् ्, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.िलसींपिा मींत्री याींना पुन् हा लेखी तनवेिन दिले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली तसेच सिर प्रकरणी 
िलुयक्ष करणा-या सींबींधधताींववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
      दिनाींक १७ ऑगस््, २०१५ च ेतनवेिन मा.मींत्री (िलसींपिा) याींच ेकायायलयात 
प्राप्त झालेले ेहे. 
(२) प्रकाशा बुराई उपसा मसींचन योिनेच्या मींिूर प्रकल्प अहवालातील िलतनयोिनात 
ठाणेपाडा २ लघु पा्बींधारे योिनेत पाणी ्ाकण्यासाठी अततररक्त पाण्याची तरतूि 
उपलब्ध नाही. त्यामुळे तापी बुराई योिने अींतगयत ठाणेपाडा प्रकल्प नीं. २ एम. ेय. 
्ॅकमध्ये पाणी ्ाकणेबाबतची मागणी पूणय करता येणे शक्य नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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



3 

औरांगाबाद जजल्हा पररषदेिील ससांचन विभागाच्या 
िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 (३) *  १२४५०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांिे, श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र 
ििािे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जिल्हा पररषिेतील मसींचन ववभागाने कामाींमध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार केल्याच े चौकशी अहवालातून दिनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच औरींगाबाि जिल्हा पररषिेच्या मसींचन ववभागात ४ को्ी १९ लाखाचा 
गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी जिल्हा पररषिेच े तत्कालीन अध्यक्ष, मुख्य काययकारी 
अधधकारी, अततररक्त मुख्य काययकारी अधधकारी, मुख्य लेखा व ववत्त अधधकारी 
ेदिींबाबत क्राींती चौक पोलीस ठाण्यात तक्रार िाखल केल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ 
च्या पदहल्या सप्ताहात तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच औरींगाबाि मसींचन ववभागात िोन वषायमध्ये झालेल्या कोल्हापुरी बींधारे व 
लघुपा्बींधारेच्या कामामध्ये १३ को्ी रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याचा तपासणीत 
तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, तपासणी िरम्यान सिर कामाच्या १२३ सींधचका ही गहाळ झाल्या 
ेहेत, तसेच एका कामाच ेिोन वेळेस बबले उचल केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार सिर िबाबिार अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, प्रथम वगय िींडाधधकारी, ९ वे न्यायालय, औरींगाबाि याींच े कडील 
एम.ए.नीं.७७१/१५ च्या तनणययानुसार सी.ेर.पी.सी.च े कलम १५६(३) अन्वये क्राींती 
चौक पोलीस स््ेशन, औरींगाबाि याींना कायदयानुसार चौकशी करुन अहवाल सािर 
करण्याच ेमा.न्यायालयाने तनिेश दिले ेहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) जिल्हापररषिेच्या सवयसाधारण सभेने दिलेल्या तनिेशनुसार जिल्हा पररषिेच्या 
चौकशी सममतीने केलेल्या तपासणी िरम्यान, प्रश्नात नमूि असलेल्या एकूण १२३ 
कामाींच्या तनवविा सींधचका उपलब्ध झाल्या नाहीत असे चौकशी अहवालात नमूि केले 
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ेहे. परींतु १२३ कामाींपैकी २९ कामाींची तनवविाप्रक्रक्रया झाली नाही. त्यामुळे सींधचका 
तनमायण झाल्या नाहीत. उवयररत ९४ कामाींपैकी ५४ कामाींच्या तनवविा सींधचका जिल्हा 
पररषिेकड े उपलब्ध ेहेत. तर ४० कामाींच्या तनवविा सींधचकाींचा शोध घेण्यात येत 
असल्याच ेजिल्हा पररषिेने कळववले ेहे. तसेच एका कामाच ेिोन वेळेस बीले उचल 
केल्याच ेतपासणीत ेढळून ेलेले नाही. 
(५) याबाबत जिल्हा पररषिेने सवयसाधारण सभेतील तनणययानुसार चौकशी सममती 
गठीत करुन चौकशी केली ेहे. त्यामध्ये उपलब्ध तरतूिीपेक्षा िास्तीच े िायीत्व 
तनमायण झाल्याच े दिसून ेले असले तरी उपलब्ध तनधीपेक्षा िास्त खचय झालेला 
ेढळला नाही अथवा गैरव्यवहार झाल्याच ेेढळून ेले नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याची आधथवि जथथिी सुधारण्याबाबि 
  

(४) *  ११४६१   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याची ेधथयक जस्थती अततशय खालावलेली असून दिवसाला सरासरी १०० 
को्ी म् हणिेच मदहन् याला तीन हिार को्ी रुपयाींच ेकिय  यावे लागत ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, राज् य ेधथयकदृष ट्या सुजस्थतीत यावे यासाठी शासनाने कोणत् या 
उपाययोिना ेखलेल्या ेहेत, 
(३) असल्यास, सिर उपाययोिना कायायजन्वत होण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राज्यातील ववववध ववकास कामाींसाठी शासनाकडून किय 
उभारण्याची काययवाही करण्यात येत असत.े सन २०१५-१६ या वषायच्या 
अथयसींकल्पामध्ये रु. ३०,५९१.५८ को्ी इतके तनव्वळ किय उभारण्याच े तनजश्चत केले 
असून यापैकी खुल्या बािारातून रु. २८,५४१.७० को्ी इतके किय उभारण्याचे 
प्रस्ताववत असून याबाबत कें द्र शासनाच्या मान्यतनेे व ववत्तीय मयायिेत सिर किय 
उभारण्यात येत ेहे. त्यानुसार िरमहा सुमारे रु. ३०००.०० को्ी इतके किय ररझव्हय 
बँकेमार्य त खुल्या बािारातून उभारण्याची काययवाही करण्यात येत ेहे. 
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(२), (३) व (४) यासींिभायत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत ेहेत :- 
अ) दि.०२.०६.२०१५ च्या शासन तनणययान्वये वेतनावरील खचायची वाढ मयायदित 
करण्यासाठी उपाययोिना तनजश्चत केली ेहे. 
ब) उदयोग क्षेत्रासाठी वीिेवरील अनुिान कमी केले ेहे. 
क) राज्याच्या ववत्तीय जस्थतीबाबत श्वेतपबत्रकेमध्ये माींडलेल्या मुद्दयाींवर 
काययवाही करण्याबाबत सींबींधधत ववभागाींना सूचना िेण्यात ेल्या ेहेत. 
ड) सवय व्यक्तीगत लाभाथी योिना न्यायतनवाड्याच्या अधीन ेधारशी िोडून 
लाभाची रक्कम लाभार्थयायच्या बँकेतील खात्यात परस्पर िमा करण्याबाबत 
प्रयत् न सुरु ेहेत. 
इ) नगर ववकास ववभाग, महसूल ववभाग, गहृ तनमायण ववभाग याींना अततररक्त 
महसूल वाढीच ेउदिष् िेण्यात ेले ेहे. 
ई) िेशी अल्कोहोमलक मदयावरील उत्पािन शुल्क व पुनगयणना कर येत असून 
यादवारे अततररक्त महसूल ममळणे अपेक्षक्षत ेहे. 

----------------- 
नागपूर ग्रामीण भागािील प्राथसमि आरोग् य िें द्राि िै्यिीय 

 अधधिारी उपलब् ध िरुन देण् याबाबि 

 (५) *  १११८९   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि 
उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) नागपूर ग्रामीण भागात ेरोग् य सेवा िेणारे ११ डॉक् ्र उच् च मशक्षणासाठी िीघय 
रिेवर असल् याने सींबींधधत प्राथममक ेरोग् य कें द्रातील ेरोग् य सेवा कोलमडली 
असल् याच े दिनाींक ३ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग १ बाबत प्राथममक ेरोग् य कें द्रात वैदयकीय अधधकारी 
उपलब् ध करुन िेण् याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे ेहे. 
नागपूर जिल््यातील १२ प्राथममक ेरोग्य कें द्रातील वैदयकीय अधधकारी 

पूवयपरवानगीने पिव्युत्तर अ्यासक्रमासाठी गेले ेहेत. तथावप, प्राथममक ेरोग्य 
कें द्रातील रुग्णसेवा प्रभाववत झाल्याची बाब खरी नाही. 
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(२) व (३) पिव्युत्तर अ्यासक्रमासाठी सेवाींतगयत गेलेले वैदयकीय अधधकारी हे 
शासन सेवेत काययरत असल्याने त्याींच ेवेतन मींिूर पिाींवर काढण्यात येत.े त्यामुळे 
पिव्युत्तर अ्यासक्रमासाठी गेलेल्या वैदयकीय अधधकाऱयाींच्या िागी अन्य 
अधधकाऱयाींसाठी तनयुक्ती करता येत नाही. अशा वैदयकीय अधधकाऱयाींसाठी अधधसींख्य 
पिे तनमायण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्य होवू शकला नाही. ररक्त पिावर दववतीय 
वैदयकीय अधधकारी क्रकीं वा बींधपबत्रत वैदयकीय अधधकारी िेण्यात ेले ेहेत व 
िवळच्या प्राथममक ेरोग्य कें द्रातील वैदयकीय अधधकारी याींच्याकड े काययभार 
सोपववण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

 

निरगाांि ग्रामपांचायि (जज.चांद्रपूर) महात्मा गाांधी ग्रामीण  
रोजगार हमी योजनेंिगवि िामाि झालेला गैरव्यिहार 

 

(६) *  ११०९२   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवरगाींव ग्रामपींचायत (जि.चींद्रपूर) महात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिने 
अींतगयत सन २०१४-१५ या वषायत कोणतेही कामे न करता सींबींधधत ग्राम रोिगार 
सेवक व ग्राम ववस्तार अधधकारी याींनी बोगस मिूर िाखवून लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यवहार केल्याच े दिनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनिशयनास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२)  असल्यास, सिर चौकशी अहवालात सींबींधधत ग्राम रोिगार सेवक व ग्राम 
ववस्तार अधधकारी हे िोषी ेढळून येवूनही अदयापही सींबींधधत अधधकाऱयाींवर 
कायिेशीर कारवाई करण्यात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत कामात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशी अहवालात िोषी 
ेढळलेले अधधकारी याींचवेर काययवाही करण्यासींबींधी लोकप्रतततनधीनी दिनाींक       
२६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी जिल्हाधधकारी चींद्रपूर व ववभागीय ेयुक्त, नागपूर याींना 
लेखी पत्र िेवूनही सींबींधधतावर कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
     सिर प्रकरणी ग्राम रोिगार सेवक याींच्यावर पोलीस स््ेशन मसींिेवाही येथे 
र्ौििारी गुन्हा नोंिववण्यात ेला ेहे. ग्राम ववकास अधधकारी व इतर याींचवेर 
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ेयुक्त (नरेगा), नागपूर याींचकेडून काययवाही करण्याबाबत सींवगय ववकास अधधकारी, 
पींचायत सममती, मसींिेवाही याींनी प्रस्ताव जिल्हाधधकारी कायायलयाकड े सािर केलेला 
ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     याबाबत लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक १९/१०/२०१५ व दिनाींक २२/९/२०१५ रोिी 
पत्र दिले ेहे. तथावप, या प्रकरणी ेधीच काययवाही सुरु ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मराठिाड्याि रखिलेल् या ससांचन प्रिल् पाांना तनधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबि 
  

(७) *  ११७२४   श्री.जयांि पाटील, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४९७ 
ला ददनाांि २१ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडील ८ मोठे, ७ मध् यम व      
४९ ल.पा.असे ६४ प्रकल् प ेणण कृष णा खोरे महामींडळातील ७१ प्रकल् प मराठवाडा 
स् तरावर बाींधकामाधीन ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मराठवाड्यातील सततची िषु काळ पररजस्थती तनमुयलनाथय शासन ववशेष 
बाब म् हणून बाींधकामाधीन प्रकल् प पूणय करण् यासाठी शासन कोणती उपाययोिना 
करत ेहे, 
(३) असल्यास, गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाच् या अधधनस् त 
प्रकल् पाींच् या पुणयत् वासाठी ेवश् यक १२ हिार को्ी रुपयाींचा तनधी उपलब् ध 
करण् यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल्यास, मध् य गोिावरी खो-यातील मराठवाड्याच् या हक् काच े वाहून िाणारे 
पाणी अडववण् यासाठी १८.३३ ्ी.एम.सी. पाण् याच् या बहृत ेराखड्यातील प्रस् ताववत 
प्रकल् पाची कामे सुरु करण् यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात 
येत ेहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे       
(८ मोठे, ७ मध्यम ेणण ४९ लघु प्रकल्प) ६४ प्रकल्प ेणण महाराषर कृषणा खोरे 
ववकास महामींडळाींतगयत मराठवाड्यात (१ मोठा, १ मध्यम ेणण ५ लघु प्रकल्प)      
७ प्रकल्प असे एकूण ७१ प्रकल्प बाींधकामाधीन ेहेत. 
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(२) मराठवाड्यातील प्रकल्पाींसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.९०७ को्ीची तरतूि 
करण्यात ेली ेहे. 
      मराठवाड्यातील सततची िषुकाळ पररजस्थती तनमुयलनाथय पुढील ३ वषायत 
मराठवाड्यातील ३४ प्रकल्पादवारे ७४०४२ हेक््र अततररक्त मसींचन क्षमता व        
२२८ ि.ल.घ.मी पाणीसाठा तनमायण करण्याचा काययक्रम तयार करण्यात ेला ेहे. 
(३) गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या मराठवाड्यातील प्रकल्पासाठी 
रु.८३८ को्ीची तरतूि सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात ेली ेहे. अथोपायाची जस्थती 
व मा.राज्यपाल महोियाींच ेतनिेश यानुसार तनधी उपलब्ध करुन योिनेची कामे पूणय 
करण्याच ेतनयोिन ेहे. 
(४) मराठवाड्यातील ी्ंचाईग्रस्त भागाकरीता मसींचानाची सोय उपलब्ध करण्यासाठी 
प्रस्ताववत २६ प्रकल्पाींच्या योिनाींच ेमा. राज्यपाल महोियाींच्या सन २०१४-१५ च्या 
तनिेशान्वये प्रकल्प घेण्यास मान्यता िेण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री याींनी त्याींचे       
दि.५ ऑगस््, २०१४ रोिीच्या पत्रान्वये मा.राज्यपाल महोियाींना ववनींती करण्यात 
ेली ेहे. मा.राज्यपाल याींचेकडून अदयाप मान्यता प्राप्त नाही. 
     तथावप, मध्य गोिावरी उपखोऱयात उपलब्ध पाण्यातून प्रस्ताववत ल.पा. 
योिनाींचा तनयोजित पाणीवापर २.०० ि.ल.घ.मी. पेक्षा कमी ेहे. अशा योिना 
िलसींधारण महामींडळाकडून हाती घेण्याबाबत शासनाच ेतनिेश ेहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् याि शासनाने िेलेली टोलमाफी, दषु्ट् िाळ, एलबीटी 
 आणण जीिनदायी योजनाांसाठीच् या िरिुदीबाबि 

  

(८) *  ११२६०   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात शासनाने केलेली ्ोलमार्ी, िषु काळ, एलबी्ी ेणण िीवनिायी 
योिनाींसाठीच् या तरतूिीमुळे शासनाला ६५०० को्ीच े नुकसान होणार असल् याने 
राज् यातील अनेक योिना डावलण्यात येणार असल्याची मादहती माहे सप् ्ें बर, २०१५ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच राज्यात ्ोलमार्ी, एलबी्ी रि करणे, कृषी पींपाची वीि सवलत, 
अन्नसुरक्षा अशा तनणययाींमुळे ेधथयक सींक् तनमायण झाल्याची शक्यता माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेली, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३)  असल् यास, शासनाने राज् यातील महत् वाकाींक्षी योिना न डावलता राज् याचे 
उत् पन् न वाढववण् यासाठी तसेच अनावश् यक खरेिी बींि करण् याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) राज्य शासनाने पररजस्थतीनुसार 
वेळोवेळी घेतलेल्या तनणययाच्या अनुषींगाने तनयोजित खचायच्या बाबीच्या 
प्राथम्यक्रमामध्ये बिल होत असतो. अनावश्यक खचय कमी करण्याच्या दृष्ीने नवीन 
पि तनममयती वर बींिी घालण्यात ेलेली ेहे, उदयोगासाठी वीिेवरील अनुिान कमी 
केले ेहे व मा. सवोच्च न्यायालयाच्या तनणययाशी सुसींगत अशी काययवाही करुन सवय 
व्यक्तीगत लाभाथी योिना ेधाराशी िोडून लाभाची रक्कम लाभार्थयाांच्या बँकेतील 
खात्यात परस्पर िमा करण्याच्या सूचना िेण्यात ेलेल्या ेहेत. 

----------------- 
िें द्र शासनाप्रमाणे राज्यािील शासिीय/तनमशासिीय मदहला िमवचारी, अधधिारी ि 
सशक्षििा याांना बालसांगोपन आणण अन्य िारणाांसाठी विविध सुविधा देण्याबाबि 

  

(९) *  १२३९६   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींमधील मदहला कमयचारी व 
अधधकारी तसेच अनुिातनत शाळा, महाववदयालयातील मदहला मशक्षक व मशक्षकेतर 
मदहला कमयचारी याींना बाल सींगोपनासाठी िोन वषायपयांत कें द्राप्रमाणे भरपगारी रिा, 
लहानग्याींच्या स्तनपानासाठी व्यवस्था तसेच मदहला कमयचारी याींना सुरक्षा व 
सन्मानपुवयक वागणूक िेण्याबाबत ेणण पुरुष कमयचाऱयाींना पॅ्तनय् ी मलव्ह िेण्याबाबत 
राज्य सरकारी कमयचारी सींघ्ना, मशक्षक भारती ेणण मदहला सींघ्नाींनी वारींवार 
मागणी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने तनणयय घेतला ेहे काय, 
(३) असल्यास, या तनणययाच ेस्वरुप काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) राज्य शासनात मदहला कमयचाऱयाींची मोठी सींख्या ेहे व त्याींना २ वषायची 
बालसींगोपन रिा लागू केल्यास शासकीय कामकािावर होणारा ववपरीत पररणाम 
ववचारात घेवून अशी रिा िेण्याच े धोरण लागू न करण्याचा धोरणात्मक तनणयय 
घेतला ेहे. पुरुष कमयचाऱयाींना पॅ्तनय् ी मलव्ह िेण्याबाबत धोरण ठरववण्याची बाब 
ववचाराधीन नाही. 

----------------- 
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गोिधवन आयुफावमा िां पनीमाफव ि खरेदी िरण् याि आलेल् या सबजथिटाांमध् ये 
 अॅससिच ेप्रमाण जाथ ि असल् याबाबि 

 

(१०) *  १११७१   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िििुिे, श्री.सांददप बाजोररया, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मदहला व बालकल्याण ववभागाने माहे रे्ब्रुवारी-माचय, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान राज्यातील अींगणवाड्याींमधील लाभार्थयाांना खाण्यासाठी मे.गोवधयन 
ेयुर्ायमा या सींस्थेकडून ेयुवेदिक बबस्की्े खरेिी करण्याचा रु. ५ को्ीच्या 
प्रस्तावास मान्यता िेऊन ती खरेिी केली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सह ेयुक्त ेणण सहाय्यक ेयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन 
ववभाग, पुणे याींनी माहे िुलै-ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान सिर सींस्थेकड े
ेयुवेदिक बबस्की्े उत्पािनाचा कोणतही वैध परवाना नसल्याने सिर पुरवठा 
करण्यात ेलेली बबस्की्े परत घेऊन ती सिर सींस्थेत परत करण्याबाबत ेयुक्त, 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना / मदहला व बालववकास याींना कळववले ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, गोवधयन ेयुर्ायमा कीं पनीमार्य त खरेिी करण् यात ेलेल् या 
बबजस्क्ाींमध् ये अमॅसडच े प्रमाण िास् त असल् याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१५ च् या पदहल् या 
सप् ताहात तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सिरची बबस्की्े अदयापही परत घेण्यात ेलेली नाहीत, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(५) असल्यास, शासकीय तनधीच े नुकसान करणाऱयाींववरुध्ि शासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे ेहे. 
(२) सिर पुरवठाधारकाने अन्न व औषध प्रशासनाकडून उत्पािनासाठी ेवश्यक 
असलेला परवाना घेतलेला ेहे. तथावप Food Safety &amp; Standaed 
authority of India (FSSAI) नवी दिल्ली याींचकेडून अन्न पिाथायसाठी मान्यता 
तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे FSSAI कडून प्रमाणपत्र ममळेपयांत तो 
उत्पािकाकड े परत करावा व प्रमाणपत्र ममळाल्यानींतर ववतरण / पुरवठा करण्याचे 
ेिेश व्हावेत, असे अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने दि.२९/०७/२०१५ च्या पत्रान्वये 
कळववले ेहे. 
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(३) हे खरे नाही. बबजस्क्ाींचे नमुने NABL प्रयोगशाळेत तपासणी अींती प्रमाणणत 
घोवषत करण्यात ेले ेहे. 
(४), (५) व (६) अन्न व औषध प्रशासन, मुींबई याींच े पत्र ेयुक्त कायायलयास 
ऑगस््, २०१५ मध्ये प्राप्त झाले. तथावप ेयुक्त कायायलयाच ेपुरवठा ेिेशानुसार 
दि.१३/०४/२०१५ पयांत बबजस्क्ाींच ेलाभार्थयाांना वा्प होऊन त्याचा ववतनयोग झालेला 
असल्याने ती परत घेता ेले नाही. 

----------------- 
उच् च ि िांत्र सशिण विभागािील उच् च माध् यसमि सशििाांना  

सुधाररि िेिनशे्रणी लागू िरण्याबाबि 
 (११) *  १२६१०   श्री.रामनाथ मोिे, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय मशक्षण ववभागाच् या कतनष ठ महाववदयालयीन व उच् च माध् यममक 
मशक्षकाींना पाचव् या वेतन ेयोगाची वेतनरेेणणी दिनाींक ०१ िानेवारी, १९९६ पासून 
लागू करण् याबाबतचा प्रस् ताव शालेय मशक्षण ववभागाकडून ववत् त ववभागात केव् हा 
प्राप् त झालेला ेहे, 
(२) असल्यास, ववत् त ववभागाने दिनाींक १ िानेवारी, १९९६ पासून पूवयलक्षी प्रभावाने 
सुधाररत वेतनरेेणणी लागू करण् यात मान् यता कें व् हा दिली ेहे, 
(३) असल्यास, शालेय मशक्षण ववभागाप्रमाणेच उच् च व तींत्र मशक्षण ववभागातील 
कतनष ठ महाववदयालयीन मशक्षकाींना, दववलक्षी व एमसीव् हीसीच् या मशक्षकाींना सुधाररत 
वेतनरेेणणी दिनाींक १ िानेवारी, १९९६ पासून लागू करण् याबाबतचा प्रस् ताव ववत् त 
ववभागास कें व् हा प्राप् त झाला होता, 
(४) असल्यास, सिरचा प्रस् ताव ववत् त ववभागाने केव् हा नामींिूर केला ेहे, 
(५) असल्यास, सिर प्रस्ताव नामींिूर करण् याची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) शालेय मशक्षण ववभागाच्या कतनषठ महाववदयालयीन व 
उच्च माध्यममक मशक्षकाींना पाचव्या वेतन ेयोगाची वेतनरेेणणी दि. १ िानेवारी, 
१९९६ पासुन लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शालेय मशक्षण ववभागाकडून ववत्त 
ववभागास दि. १/१०/२००९ ेणण दि.२७/४/२०१० रोिी प्राप्त झालेला ेहे. 
(२) सिर प्रस्ताव ववत्त ववभागाने दि. २१/२/२००९ ेणण दि. २८/५/२०१० रोिी 
अमान्य केला होता. तथावप शालेय मशक्षण ववभागाकडून सािर केलेल्या प्रस्तावास 
दि. ५/२/२०१४ रोिी मींत्रीमींडळाने मान्यता दिलेली ेहे. 
(३), (४) व (५) सिर प्रस्ताव ववत्त ववभागात दि. २९/५/२०१५ रोिी प्राप्त झाला. 
त्यावर ववत्त ववभागाने दि. १७/८/२०१५ रोिी अमभप्राय दिलेले ेहेत. मा. मुख्यमींत्री 
याींनी सिर प्रस्ताव मा.मींत्रीमींडळासमोर ठेवण्याच े ेिेमशत केले ेहे. सींबींधधत 
प्रशासकीय ववभागाने त्यानुसार काययवाही करणे ेवश्यक ेहे. 

----------------- 
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मुांबई, ठाणे, नागपूरसह राज्याि थिाईन फ्ल्यू, िेंग्यू  
आणण लेप्टोच्या साथीची झालेली लागण 

 (१२) *  १२१३८   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :-  

(१) मुींबई, ठाणे, नागपूरसह राज्यात स्वाईन फ्लल्यू, डेंग्यू ेणण लेप््ोच्या साथीने 
शेकडो नागररकाींचा मतृ्यू झाला असून हिारो नागररकाींना सिर साथीची लागण 
झाल्याच ेमाहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) तसेच राज्यात स्वाईन प्ल्यू, लेप््ो, डेंग्यू व मलेररया या ेिारावर 
प्रततबींधात्मक उपाय व तनयींत्रणाबाबत मा.सावयितनक ेरोग्य मींत्री याींनी मींत्रालयात 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ेढावा बैठक घेतली, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार सिर साथीत मतृ झालेल्या रुग्णाींच्या कु्ूींबबयाींना ेधथयक 
मित तसेच सिर साथीींचा प्रािभुायव झालेल्या रुग्णाींना औषधोपचार करणेबाबत ेणण 
सिर साथीस प्रततबींध घालण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि: (१) अींशत: खरे ेहे, माहे िुलै, २०१५ मधील स्वाईन फ्लल्यू, डेंग्यू 
व लेप््ो साथरोगाींची पररजस्थती खालीलप्रमाणे. 
 

अ.क्र. दठकाण स्वाईन फ्लल्यू डेंग्यू  लेप््ो 

  लागण मतृ्यू लागण मतृ्यू लागण मतृ्यू 
१ मुींबई २३३ ११ ५७ ० ६६ १६ 
२ ठाणे ४ ० ८७ ० २ ० 
३ नागपूर ० ० ५ ० ० ० 

४ उवयररत 
राज्य 

२० ४ १८१ १ ११ ० 

एकूण राज्य २५७ १५ ३३० १ ७९ १६ 
 

(२) हे खरे ेहे. 
     राज्यातील ववववध साथरोग पररजस्थतीचा ेढावा घेण्याकररता दि. ११ ऑगस््, 
२०१५ रोिी मा.ेरोग्य मींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतेखाली सवय सींबींधधताींची बैठक 
घेण्यात ेली. 
(३) सिर साथीच्या प्रािभुायव झालेल्या रुग्णाींना तातडीने वैदयकीय सेवा 
पुरववण्याबाबत शासनाने ेरोग्य सींस्थाींमध्ये औषधोपचार व इतर अनुषींधगक सोयी 
उपलब्ध करुन दिलेल्या ेहेत. 
     सींशतयत व बाधधत स्वाईन फ्लल्यू रुग्णाींसाठी राज्यात पुरेशा प्रमाणात जस्क्रतनींग 
सें्सय तसेच ववलगीकरण कक्ष काययरत ेहेत. खािगी रुग्णालयात िीवनावश्यक 
प्रणालीवर स्वाईन फ्लल्युवर उपचार घेणाऱया ेधथयक िबुयल सींवगायतील रुग्णाींच्या 
खचायची वैदयक्रकय प्रततपूती करण्यात येत ेहे. 
      साथीच्या रोगाने मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना कोणत्याही प्रकारची 
मित करण्याकरीता शासनामार्य त तरतूि नाही. 
     डेंग्यू ेिाराच्या तनिानासाठी राज्यात ३७ सेंन््ीनल सें्सय काययरत असून 
राज्यातील डॉक््राींच ेडेंग्यू उपचारासींिभायत प्रमशक्षण घेण्यात ेले ेहे. 
     लेप््ोच्या प्रभावी तनयींत्रणासाठी कृवष, पशुसींवधयन तसेच नगरववकास ववभागाशी 
तनयममत समन्वय साधण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भाांब (िा.माळसशरस, जज.सोलापूर) या गािाि पजवन् याअभािी ग्रामथ थाांच े 
थ थलाांिर थाांबविण् यासाठी रोहयोची िामे सुरू िरण् याबाबि 

  

(१३) *  ११३८०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाींब (ता.माळमशरस, जि.सोलापूर) या गावात पियन् याअभावी गावात वपण् यास 
पाणी नाही, वपके िळून चालली असताना हाताला काम नाही या पाश् वयभूमीवर बरेच 
ग्रामस् थ गाव सोडून गेले असल् याच े माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या गावातील ग्रामस् थाींच ेस् थलाींतर थाींबववण् यासाठी गावातच रोहयोची 
कामे सुरू करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सध्या नोंिणीकृत मिूराींकडून कामाची मागणी प्राप्त झालेले नाही. मागणी प्राप्त 
होताच रोहयोची कामे सुरु करण्यात येतील. 
       तसेच याबाबत ग्रामपींचायत भाींब येथे िवींडी िेण्यात ेलेली ेहे व 
ग्रामपींचायतीच्या नो्ीस बोडायवर कामाबाबत प्रमसध्िी िेण्यात ेलेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल् ्यािील िहेाणी उपसा ससांचन प्रिल् प (बेंबळा) येथील दठांबि ससांचन 
योजना पथदशी योजना म्हणून पूणवत्िास नेण्याबाबि 

  

(१४) *  ११६०१   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ्यातील डहेणी उपसा मसींचन प्रकल् प (बेंबळा) येथील दठबक 
मसींचन योिना राज् यात पथिशी योिना म् हणून शासनाने हातामध् ये घेतलेली ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ही योिना पूणयत् वास नेण् यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय हे खरे ेहे. 
(२) योिनेच्य एकूण ६९६८ हे.क्षेत्रापैकी पथिशी योिनेअींतगयत प्रस्ताववत २०१३ हे. 
लाभक्षेत्राला पाणी पोहोचण्याचे व दठबक सींच बसववण्याच ेकाम िून २०१६ पयांत पूणय 
करण्याच े तनयोिन ेहे. पथिशी योिना व्यततररक्त योिनेच्या उवयरीत ४९५५ हे. 
लाभक्षेत्रासाठी दठबक मसींचन सींचाच्या ववमोचकापयांत काम िून-२०१८ अखेर पुणय 
करण्याच ेतनयोिन ेहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

ससांधुदगुव जजल््यािील अांगणिािी िें द्राांना इमारि नसल्याबाबि 
  

(१५) *  ११९४५   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुिगुय जिल््यातील सुमारे ५७७ अींगणवाडी कें द्राींना हक्काची व स्वतींत्र इमारत 
नसल्याची बाब तनिशयनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, नाबाडयमार्य त अींगणवाडी कें द्राींना बाींधकामासाठी िेण्यात येणारे वाढीव 
अनुिान या अींगणवाडयाींना न ममळाल्यामुळे ही कें द्र अधयव् जस्थतीत ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) अींशत: खरे ेहे. 
मसींधुिगुय जिल््यातील स्वत:ची इमारत, प्राथममक शाळा, खािगी इमारत, समािमींदिर 
व सावयितनक इमारतीत भरणारी अींगणवाडी कें द्राींची जस्थती खालीलप्रमाणे ेहे. 
 
मींिूर अींगणवाडी कें द्र 

 
स्वत:ची इमारत असलेल्या 
अींगणवाडी कें द्राींची सींख्या 

 

प्राथममक शाळा, खािगी इमारत, 
समािमींदिर व सावयितनक 
इमारतीत भरणारी अींगणवाडी 

कें द्राींची सींख्या 
१५७० ७००८ ५६२ 
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(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१०-११ या ेधथयक वषायत नाबाडय अींतगयत मसींधुिगुय जिल्हा पररषिेस         
रुपये ४८० लक्ष इतका तनधी अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधकामासाठी मींिूर करण्यात 
ेला होता. सन २०१३-१४ या ेधथयक वषायत रुपये ३३८.०८ लक्ष तनधी खचय झाला 
होता व उवयररत रुपये १४१.९२ लक्ष तनधी अखधचयत होता. सिर अखधचयत तनधीपैकी 
रुपये ८२.२७ लक्ष तनधी दिनाींक ३१/०३/२०१४ पयांत खचय करण्यास मान्यता िेण्यात 
ेली ेहे. तसेच उवयररत रुपये ५९.६५ लक्ष तनधी समवपयत करणेबाबत दिनाींक ०५ 
माचय, २०१४ च्या शासन तनणययान्वये तनिेश दिलेले ेहेत. मसींधुिगुय जिल्हा पररषिेने 
प्रस्ताववत केलेल्या मागणी मधील ०५ कामाींसाठी ेवश्यक तनधी रुपये १९.८२ लक्ष 
एवढया रकमेस शासन मान्यता िेण्यात ेलेली नव्हती. त्यामुळे सिर प्रगतीत 
असलेल्या ०५ कामाींसाठी जिल्हा वावषयक योिनेतून तनधी उपलब्ध करुन िेण्याकरीता 
जिल्हा तनयोिन सममतीकड े जिल्हा पररषि, मसींधुिगुय याींनी प्रस्ताव सािर केलेला 
ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हांसराज नगर (िा.खामगाांि, जज.बुलिाणा) या भागािील मौजे जयपूर लाांि ेया 
ग्रामपांचायिीमध् ये समािेश िरणेबाबि 

  

(१६) *  १२५९६   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१४६ ला ददनाांि   
२८ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) हींसराि नगर या भागाचा समावेश मौिे ियपूर लाींड े या ग्रामपींचायतीकडे 
करण् याबाबत या पररसरातील नागरीकाींनी व स् थातनक लोकप्रतततनधीींनी वारींवार 
शासनाकड ेमागणी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या मागणीनुसार सिर पररसर मौिे ियपूर लाींड े ग्रामपींचायतीत 
समावेश करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) असल् यास, या पररसरातील अनुक्रमे सव ेनीं. १४२, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९, 
१५० या सलग सवे नीं. मध् ये एकुण १८०० लोकवस् ती ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, जिल् हाधधकारी बुलडाणा याींनी काढलेल् या अधधसूचना क्र.कावव/रािस् व-
७/कली/५४४/२०१५ दिनाींक ५ ऑगस् ्, २०१५ वर हींसराि नगर भागातील नागररकाींनी 
हरकती घेतल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, या हरकती नुसार हींसराि नगर हा भाग स् वतींत्र ग्रामपींचायत म् हणून 
घोवषत न करण् याची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) भौगोमलक सलगतचे्या अभावामुळे हींसराि नगर हा भाग ियपूर लाींडे 
ग्रामपींचायतीमध्ये समाववष् करता येत नाही. त्यामुळे हींसराि नगरसह सींिीवनी 
कॉलनी, सींत तुकाराम कॉल, गोपाळकृषण कॉलनी, राणा लकी शॅवर पुषपक नगर, 
मानवधमय महारािा रेसीडने्सी, ेिशय नगर, मशक्षक कॉलनी या अकृषक भागासाठी 
‘खामगाव ग्रामीण’ हे महसुली गाव दिनाींक २६.१०.२०१५ च्या अधधसूचनेनुसार िाहीर 
करण्यात ेले ेहे. ‘खामगाींव ग्रामीण’ या महसुली गावासाठी स्वतींत्र ग्रामपींचायत 
स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत ेहे. 
(३) नमूि सवे नीं. मधील लोकसींख्या अींिािे १८०० इतकी ेहे. या पररसरातील 
१४४,१४७,१४८,१४९ हे सवे नीं. सलग ेहेत. मात्र १४२,१४५,१५० हे सवे नीं. सलग 
नाहीत. 
(४) होय, हे खरे ेहे. 
(५) प्रारुप अधधसूचना दि. ५ ऑगस््, २०१५ बाबत प्राप्त तीनही हरकती तनकाली 
काढण्यात ेलेल्या ेहेत. 
     नव्याने महसूली गाव म्हणून घोवषत झालेल्या ‘खामगाींव ग्रामीण’ या महसुली 
गावामध्ये हींसराि नगर या भागाचा समावशे असून शासन तनणयय दि.१२ रे्ब्रुवारी, 
२००४ नुसार स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी स्वतींत्र महसुली गाव या 
घ्काचा ववचार करण्यात येत असल्यामुळे हींसराि नगर हा भाग स्वतींत्र ग्रामपींचायत 
म्हणून घोवषत करता येत नाही. तथावप, ‘खामगाींव ग्रामीण’ या महसुली गावासाठी 
स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत ेहे. 

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

ठाणे ससव्हील रुग्णालयाि निीन शिागार ि शिविच्छेदनाच ेिें द्र सुरु िरण्याबाबि 
  

(१७) *  ११८८७   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५६० ला ददनाांि  
१४ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील मसव्हील रुग्णालयात शवववच्छेिन कें द्र (पोस््मा य्मच े सेन््र) 
नसल्यामुळे मयत रुग्णाींच्या नातवेाईकाींना पोस््मा य्मसाठी मुींबईतील रािावाडी, 
घा्कोपर व िे.िे. रुग्णालयात िाण्यावाचून पयायय राहत नसल्याच े व त्यासाठी 
रुग्णाींच्या नातवेाईकाींची बरीच धावपळ होऊन वेळ व पैसाही नाहक खचय होत 
असल्याच्या नागररकाींच्या तक्रारी असून ठाणे येथे शवववच्छेिन कें द्र तनमायण करण्यात 
यावे, अशी ेग्रही मागणी नागरीकाींकडून माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ पासून ते 
ेितागायत करण्यात येत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) तसेच, ठाणे मसव्हील रुग्णालयात रािावाडी हॉजस्प्लच्या धतीवर नवीन शवागार 
व शवववच्छेनाच े कें द्र सुरु करण्याबाबत जिल्हा शल्य धचक्रकत्सक वव.सा. सामान्य 
रुग्णालय, ठाणे याींचकेडून दिनाींक ९ माचय, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये सींचालक, 
ेरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई व प्रधान सधचव, सावयितनक ेरोग्य ववभाग, 
मींत्रालय याींचकेडे पाठववण्यात ेलेल्या प्रस्तावाची शासनाकडून चौकशी करण्यात 
ेली ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. सामान्य रुग्णालय ठाणे येथे शवववच्छेिन गहृ 
काययरत ेहे. केवळ एन्काउीं ्र मतृ्यू, पोलीस कस््डी क्रकीं वा ताबा मतृ्यू, पोलीस 
र्ायरीींग मतृ्यू ेिी मतृिेह शवववच्छेिनासाठी िे.िे. रुग्णालय, मुींबई येथे 
पाठववण्यात येतात. इतर कोणतेही मतृिेह शवववच्छेिनासाठी रुग्णालयाबाहेर 
पाठववण्यात येत नाहीत. 
(२) नववन शवागार व शवववच्छेिन कें द्र बाींधण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करुन पुढील 
काययवाही करण्यात येत ेहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

प्रधानमांत्री ग्रामसिि योजनेस तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(१८) *  १२४२९   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरससांह पांडिि, अॅि.जयदेि गायििाि, 
श्री.प्रिाश सबनसाळे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) कें द्र शासनाने सन २००१ मध्ये ग्रामीण भागातील गावे मुख्य रस्त्याशी 
िोडण्यासाठी प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिना अींमलात ेणली. परींतु नोव्हेंबर, २०१४ 
पासून या योिनेस कें द्र सरकारने  तनधी िेण्यास नकार दिला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते, पुल उभारणीसाठी उपयुक्त 
ठरलेल्या प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या तनधीवा्पात अपेक्षक्षत तनधी दिला 
नसल्याने कीं त्रा्िाराींनी कामे बींि केली असल्याच े माहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच सन २०१४ पययत राज्यात ५०० त े१००० लोकसींख्या असलेल्या गावापैकी 
अदयाप क्रकती गावे बारमाही / मुख्य रस्त्याींना िोडणे बाकी ेहे, यासाठी शासनाने 
कृतत ेराखडा तयार केला ेहे काय, 
(४) तसेच सिर योिनेची ८०० को्ीींची िेयके प्रलींबबत असल्याची मादहती माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, कें द्र शासनाकडून या कामाींसाठी अपेक्षक्षत तनधी ममळण्यासाठी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) कें द्र शासनाने प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगयत भाग-१ व 
भाग-२ साठी सुमारे रु. ३००० को्ीचा काययक्रम मींिूर केला ेहे. त्याकरीता कें द्र 
शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये रु. २०७ को्ी व सन २०१५-१६ मध्ये रु. ३५८ को्ी 
असा एकूण रु. ५६५ को्ी इतका तनधी ववतरीत केला ेहे. 
(२) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या कामाींच्या प्रमाणात कमी तनधी कें द्र शासनाकडून 
प्राप्त झाल्याने योिनेच्या कामावर पररणाम झाला ेहे. 
(३) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिना भाग-१ अींतगयत राज्याने ५०० पेक्षा िास्त 
लोकसींख्येच्या २५ वाडया /वस्त्या िोडण्याचा प्रस्ताव ्प्पा-१३ अींतगयत कें द्र 
शासनाच्या मान्यतसे्तव सािर केला ेहे. 
(४) कें द्र शासनाकडून अत्यल्प तनधी प्राप्त झाल्यामुळे ऑक््ोबर, २०१५ अखेर 
राज्यात प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेतील रु.५३० को्ीची िेयके प्रलींबबत ेहेत. 
(५) व (६) राज्यास ेवश्यक तनधी उपलब्ध करुन िेण्यासाठी वेळोवळी कें द्र 
शासनास राज्य शासन स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात ेलेला ेहे. 
     कें द्र शासनाच्या  अधधकाऱयाींसोबतच्या प्रािेमशक ेढावा बैठकाींमध्येही राज्यास 
पुरेसा तनधी उपलब्ध करुन िेण्याची मागणी करण्यात ेलेली ेहे. राज्याची 
तनधीची मागणी माींडण्याकररता मा.मींत्री (ग्रामववकास) महोिया व मा.राज्यमींत्री 
(ग्रामववकास) याींनी दिनाींक १ िून, २०१५ रोिी मा.कें द्रीय ववत्त मींत्री व कें द्रीय ग्राम 
ववकास मींत्री याींची नवी दिल्ली येथे भे् घेतली ेहे. त्याचप्रमाणे मा.मुख्यमींत्री याींनी 
त्याींच्या दिनाींक १.८.२०१५ च्या पत्राींन्वये मा.प्रधानमींत्री व मा.कें द्रीय ग्रामीण ववकास 
मींत्री याींना तनधी ववतरीत करणेबाबत ववनींती केली ेहे. 

----------------- 
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यििमाळ येथील बेंबळा प्रिल् पाच् या माध् यमािून ललीिाांच े 
तनधावररि लक्ष् य पूणव िरण् याबाबि 

  

(१९) *  ११४४३   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७१२९ ला ददनाांि २८ जुलै, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील बेंबळा प्रकल् पाच् या बॅक वॉ्रवर डहेणी उपसा मसींचन प्रकल् प 
उभारण् यात ेला, या प्रकल् पाच् या माध् यमातून सहा हिार हेक् ्रवर  लीत करण् यात 
येणार होते, प्रत् यक्षात लीत २१० हेक् ्रपयांतच साध् य झाले असून अनेक झोनमध् ये 
अदयापही पाणी पोहचत नसल् याच े माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकल् पाच् या माध् यमातून लीताींचे तनधायररत ल् य पूणय 
करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय हे अींशत: खरे ेहे. 
      डहेणी उपसा मसींचन योिनेच्या माध्यमातून एकूण ६९६८ हे. क्षेत्राला दठबक 
मसींचनादवारे लीत करण्याच े प्रस्ताववत ेहे. त्यापैकी १०८२ हेक््सयपयांतची 
ववमोचकापयांतची कामे पूणय झाली ेहेत. सदय:जस्थतीत वर उल्लेणखत १०८२ हेक््सय 
पैकी र्क्त ५९४ हे. वर लाभधारकाींच्या सहमतीने उत्पािक कीं पनीदवारे दठबक सींच 
बसववणेचे काम प्रगती पथावर ेहे. त्यापैकी सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामामध्ये   
२९९ हे. क्षेत्राला दठबक सींचादवारे मसींचन करण्यात येत ेहे. 
(२) योिनेच्या ६९६८ हे. पैकी प्रथम ्प्प्यातील २०१३ हे. लाभक्षेत्रामध्ये दठबक सींच 
उभारणीकररता ववमोचकापयांत िून, २०१६ पयांत पाणी पोहोचण्याच े उिीष् ेहे. 
उवयररत काम िून, २०१८ पयांत पूणय करण्याच े तनयोिन ेहे. प्रकल्पाचे 
पूणयत्वाबाबतच े सींतनयींत्रण मा.मुख्यमींत्री याींचसे्तरावर गठीत केलेल्या सतनयींत्रण 
कक्षामार्य त केले िात ेहे. 
(३) मागील तीन वषायत पुरेसा तनधी नसल्यामुळे, तसेच शेताींमधील उ्या वपकामुळे 
पाईपलाईनच ेकाम करण्यास कालावधी कमी ममळत असल्यामुळे ववलींब झाला ेहे. 

----------------- 
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पैठण (जज.औरांगाबाद) िालुक् यािील रम्म्हगव्हान उपसा जलससांचन योजना 
  

(२०) *  ११८१३   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४५२ ला ददनाांि १४ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाबाि) तालुक् यातील ब्रम्हगव्हान उपसा िलमसींचन योिना 
पुणयत् वासाठी रु. १५० को्ीची ेवश् यकता असून त् यासाठी तनधी उपलब् ध करण् याचे 
तनयोिन झाले ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर उपसा िलमसींचन योिनेस रु.१५० को्ी तनधी िेऊन काम पुणय 
केल् यास १९००० हेक् ्र िमीन लीता खाली येऊन ७० गावाची वपण् याच् या पाण् याची 
ी्ंचाई िरू करता येऊ शकेल यासाठी मा.राज् यपाल महोियाकड ेप्रस् ताव दिला ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, ेवश् यक असणारा तनधी उपलब् ध करुन िेण् याची काय काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) पैठण ब्रम्हगव्हाण उपसा मसींचन योिनेच े काम 
प्रगतीपथावर ेहे. सिर योिनेच्या कामाींची उवयररत क्रकीं मत सुमारे रु.२८४ को्ी ेहे. 
राज्याची ेथोपायाची जस्थती व मा. राज्यपाल महोियाींच े तनिेश यानुसार तनधी 
उपलब्ध करुन योिनेची कामे पूणय करण्याच ेतनयोिन ेहे. 
(२) या योिनेची प्रकल्पीय मसींचन क्षमता १८,७८७ हेक््र असून या योिनेमुळे       
५५ गावाींची वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई िरू हेाणार ेहे. तथावप मा.राज्यपालाना 
याबाबत प्रस्ताव सािर करण्यात ेलेला नाही. 
(३) या योिनेसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.२२.०० को्ीचा तनधी उपलब्ध झाला ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािवजतनि आरोग् य रुग् णालय, उमरेि येथे प्रसुिी िरण् यासांबांधी व् यिथ था िरण् याबाबि 
  

(२१) *  ११०३४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.समिशे भाांगडिया :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावयितनक ेरोग् य रुग् णालय, उमरेड येथे प्रसुती करण् यासींबींधी काय व् यवस् था 
ेहे, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात ेवश् यक डॉक् ्र व अदयावत यींत्रसामुग्री ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, वरील रुग् णालयात प्रसुती सर्ाई कमयचाऱयाींदवारा केल् या िातात, हे 
खरे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे  ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड जि.नागपूर येथील प्रसुती कक्ष 
सुसज्ि अदयावत यींत्रणा व ेवश्यक मनुषयबळासह काययरत असून येथे सामान्य 
प्रसुती, अडलेली प्रसुती, मसझरेीयन शस्त्रक्रीया केल्या िातात. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील ग्राम पांचायि िमवचाऱयाांना िेिनशे्रणी, विशेष महागाई भत्िा ि समुह 
विमा तनितृ् त्िी योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(२२) *  ११०५३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्राम पींचायत मधील कमयचाऱयाींना ५१०० त े ७१०० इतके अत्यल्प 
वेतन िेण्यात येते, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या कमयचाऱयाींना जिल्हा पररषिेच्या वगय ४ च्या कमयचाऱयाींप्रमाणे 
सेवाप्रवेश तनयम बींधनकारक ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सेवाप्रवेश तनयम बींधनकारक असताना मात्र त्याींना जिल्हा पररषिेतील 
कमयचाऱयाींप्रमाणे वेतनरेेणणी िेण्यात येत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी नागपूर ववभागातील लोकप्रतततनधीींनी शासनास दिनाींक    
१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी पत्र पाठवून ववनींती केली, हे खरे ेहे काय ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) ववषयास अनुसरुन नागपूर ववभागातील लोकप्रतततनधीींच े दिनाींक २१/८/२०१५ 
रोिीच ेपत्र शासनास प्राप्त झाले ेहे हे खरे ेहे. 

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

िहाणू-सफाळे (जज.पालघर) िाांदळुिािी णखांिीि पािसाच्या प्रिाहाने  
जांगलािील सागिानाची झाि ेउन्मळून पिल्याबाबि 

  

(२३) *  १२२४१   श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू-सर्ाळे (जि.पालघर) ताींिळुवाडी णखींडीत पावसाच्या प्रवाहाने िींगलात ितुर्ाय 
सागवानाची झाड े उन्मळून पडलेली ेहेत तर वन ववभाग ेणण सावयितनक 
बाींधकाम ववभागाने राज्य मागायच्या ितुर्ाय असलेली झाड े वाचवण्याची कोणतीही 
उपाययोिना केलेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सर्ाळे वनक्षेत्राच्या हिीत ताींिळुवाडी घा्ात          
िुलै मदहन्याच्या शेव्च्या ेठवडयात िास्त पावसामळेु भुस्खलन होऊन तेथे    
साग-१ झाड (वेढी- ५० सें.मी.) व कलम-२ झाड े (वेढी-८० सें.मी. व १०० सें.मी.) 
उन्मळुन पडली होती. 
     िममनीची धुप होऊन भुस्खलन इ.नैसधगयक ेपत्ती घडू नये म्हणून 
वनववभागामार्य त िल व मिृा सींधारणाची कामे उपाययोिना म्हणून केली ेहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) सिर घ्नेची मादहती ममळताच सर्ाळे वनक्षेत्रातील वनक्षेत्रपाल याींनी 
स्थातनक कमयचाऱयाींना घेऊन िागेची पहाणी करुन मालाचा पींचनामा करुन माल हा 
वन ेगारावर वाहतुक करणेत ेलेला ेहे. 

----------------- 
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राज्यािील १२ जजल््याांसाठी सरुु असलेली मागासिते्र अनुदान तनधी योजना 
(बीआरजीएफ) बांद झाल्याबाबि 

  

(२४) *  ११७३७   श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र सरकारने सन २००९ मध्ये मानव ववकास तनिेशाींकानुसार राज्यातील      
१२ जिल््याींसाठी सुरु केलेली मागासक्षेत्र अनुिान तनधी योिना (बीेरिीएर्) 
गुींडाळलेली ेहे, यामुळे सींबींधधत १२ जिल््याींना िरवषी ३५ त े ४० को्ी रुपयाींचे 
नुकसान सहन करावे लागणार ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने दिनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोिी ेिेश काढून ही योिना बींि 
करीत असल्याच ेिादहर केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, नाींिेड जिल््यातील ४९५ गावाींमध्ये मागासक्षेत्र अनुिान तनधी 
(बीेरिीएर्) योिनेतून िलशुध्िीकरण यींत्र बसववण्याच्या प्रस्तावाला मींिूरी 
ममळालेली होती, त्यासाठी पदहल्या ्प्प्यात १६ को्ी १ लक्ष रुपयाींचा तनधी 
जिल््याींला प्राप्त झाला असून त्यापैकी १० को्ी रुपये सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या 
खात्यावर ेर्ीिीएसदवारे वगय करण्यात ेले ेहेत. ई- े्ंडरीींग पध्ितीने कायायरींभ 
ेिेश िेण्याची प्रक्रक्रयाही सुरु झाली असताना शासनाने ही योिना बींि करण्याचे 
िादहर केल्यामुळे नाींिेड जिल््यातील सिरहू ४९५ गावाींमध्ये िलशुध्िीकरण यींत्र 
बसववण्याच ेकामेही प्रलींबबत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र सरकारने मागासक्षेत्र अनुिान तनधी योिना गुींडाळल्यामुळे मानव 
ववकास तनिेशाींकानुसार मागास असलेल्या जिल््याींच्या ववकासाचा काययक्रम सुरु 
ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
     नाींिेड जिल््यासाठी सन २०१४-१५ या ेधथयक वषायत पदहल्या हप्त्यापो्ी रुपये 
१६ को्ी, १ लक्ष एवढा तनधी शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन िेण्यात ेला ेहे. 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये लोकसींख्येच्या प्रमाणात रुपये ९,९३,२४,२५०/- इतका तनधी     
१०६३ ग्रामपींचायतीस RTGS दवारे थे् वगय करण्यात ेला. िल शुध्िीकरण 
सींयत्राच े प्रस्ताववत व प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ४१० ग्रामपींचायतीना रुपये 
४,१८,००,०००/- इतका तनधी उपलब्ध करुन िेण्यात ेला ेहे. शासनाच्या दिनाींक 
२५ मे, २०१५ रोिीच्या ेिेशान्वये नाींिेड जिल्हा पररषिेच्या प्रस्ताववत काम 
करण्यास मान्यता िेण्यात ेलेली ेहे. ग्रामपींचायतस्तरावरुन ई-तनवविा प्रक्रक्रयेदवारे 
कामे पूणय करुन घेण्याची काययवाही सुरु ेहे. 
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(४) मानव ववकास तनिेशाींकानुसार ग्रामपींचायतीींना १४ व्या ववत्त ेयोगादवारे 
उपलब्ध होणारा तनधीमधून प्रस्ताववत कामे करण्यात येणार ेहेत. 

----------------- 
नागपूर येथील बालिल् याण ससमिी बरखाथ ि िेल्याबाबि 

  

(२५) *  १२३००   श्री.प्रिाश गजसभये, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील बालकल् याण सममती शासनाने माहे ऑगस् ् , २०१५ मध् ये 
बरखास् त केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय ेहेत, 
(३) असल् यास, ही सममती अनेक लोकोपयोगी कामे करुन बालकाींना त् याींच े
घ्नात् मक हक् क ममळवून िेण् याच े कायय करीत असल् यामुळे ही सममती पुन् हा सुरू 
करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) तत्कालीन अध्यक्ष व सिस्य, बाल कल्याण सममती, नागपूर याींनी भवन्स, 
मसव्हील लाईन्स नागपूर ेणण उपसींचालक (मशक्षण) नागपूर ववभाग, नागपूर याींना 
बालकाींना मोर्त व सक्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार कायिा, २००९ (२००९ चा ३५) 
अींमलबिावणीच्या अनुषींगाने नो्ीस दिेलेली ेहे. तथावप, बाल न्याय 
अधधतनयमातील तरतुिीनुसार केवळ काळिी घेणे व सींरक्षणाची ेवश्यकता 
असलेल्या मुलाींशी, सींबींधधत सवय काययवाहीबाबतच े कामकाि चालववण्याच े अधधकार 
बालकल्याण सममतीस ेहेत. तथावप, बाल कल्याण सममतीपुढे तक्रार केलेल्या 
बालकाींच ेपालक हे सक्षम पालक ेहेत. त्यामुळे प्रथम िशयनी काळिी व सींरक्षणाची 
गरि असलेल्या मुलाींच्या व्याख्येमध्ये सिर बालके येत नाहीत. 
     बाल कल्याण सममतीकडे िरी तक्रार ेली असली तरी बाल कल्याण सममतीन े
सिरहू तक्रार योग्य त्या प्राधधकरणाकड ेपाठववणे ेवश्यक असताना बाल कल्याण 
सममतीने उप सींचालक (मशक्षण) नागपूर ववभाग, नागपूर याींना नो्ीस दिलेली ेहे 
याबाबत राज्य शासनाने चौकशी केली असता सममतीच े अध्यक्ष व सिस्य याींनी 
ेपल्या पिाचा गैरवापर केल्या प्रकरणी त े बाल न्याय अधधतनयमान्वये  िोषी 
ेढळले ेहेत. सबब शासन अधधसूचना दिनाींक ३.८.२०१५ अन्वये तनयुक्ती समाप्त 
करण्यात ेलेली ेहे. 
(३) सदयजस्थतीत बाल कल्याण सममती, भींडारा याींना बाल कल्याण सममती, 
नागपूरच ेकामकाि पहावे असे तनिेश दिलेले ेहे. नागपूर जिल््यासाठी नवीन बाल 
कल्याण सममती गदठत करण्याची काययवाही सुरु ेहे. 

----------------- 
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परभणी येथील जायििािी पाटबांधारे विभागाि झालेला गैरप्रिार 
 (२६) *  ११७७१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडिि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ई-तनवविा प्रक्रक्रया ्ाळण् यासाठी व दहत सींबींधातील मिुर सींस् थाींना कामे ममळवून 
िेण् यासाठी परभणी येथील िायकवाडी पा्बींधारे ववभाग क्र.२ च् या काययकारी 
अमभयींत्याींनी कामाींची ववभागणी केल् यावरुन मुख् य अमभयींता, औरींगाबाि याींनी तनवविा 
प्रक्रक्रया रि करण् याच े ेिेश माहे िून-िुलै २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान काढले 
ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाच् या दहतकारी सुचनाींकड े िलुयक्ष करीत स् वतचच् या व मिुर 
सींस् थाींच् या र्ायदयासाठी काम करणा-या सींबींधधत काययकारी अमभयींता याींच् या 
काययपद्धतीची व तनयमभींगाची मुख् य अमभयींता याींच् या स् तरावरुन चौकशी करण् यात 
ेली ेहे काय, असल् यास, त् यात काय तनष पन् न झाले, 
(३) तसेच, सींबींधधताींच् या गैरप्रकाराींची लाचलुचपत ववभागामार्य त चौकशी करण् यात 
यावी अशी मागणी लोकप्रतततनधीींनी पोलीस महासींचालक, लाचलुचपत ववभाग, मुींबई 
याींच् याकड ेलेखी तनवेिनादवारे सन २०१५ मध्ये केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) सिरील प्रकरणी अधीक्षक अमभयींता व प्रशासक, लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, 
औरींगाबाि याींच्या स्तरावर चौकशी करण्यात ेली व मुख्य अमभयींता याींनी काम 
वा्प योग्य पध्ितीने झाले नसल्याने सवय काम वा्प पुणयत: रि केले ेहे. 
(३) होय, 
   सिर तनवेिनानुसार महासींचालक, लाचलुचपत ववभाग, मुींबई याींनी लाचलुचपत 
प्रततबींधक ववभाग पथक, परभणी याींना प्राध्यानाने चौकशी करुन अहवाल सािर 
करण्याबाबत तनिेश दिलेले ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल्हा पररषदेच्या मदहला ि बालिल्याण विभागाने  

जाथि दराने वपठाच्या धगरणीची िेलेली खरेदी 
 (२७) *  ११२२५   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हा पररषिेच्या मदहला व बालकल्याण ववभागाने बािारात एका 
वपठधगरणीची क्रकीं मत िवळपास रुपये १३,०००/- असताना जिल्हा पररषिेने मात्र तीच 
धगरणी रुपये १८,०००/- ला एक याप्रमाणे गेल्या तीन वषायपासून हिारो धगरणीची 
खरेिी केली असल्याच ेमाहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 



27 

(२) असल्यास, या खरेिी प्रकरणामुळे जिल्हा पररषिेला िवळपास साडचेार को्ी 
रुपयाींच ेनुकसान झाले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) व (२) हे खरे नाही. पुणे जिल्हा पररषिेच्या मदहला व 
बालकल्याण ववभागामार्य त वपठाच्या धगरणीची खरेिी ही ई-तनवविादवारे करण्यात 
ेली ेहे. ई-तनवविान्वये करण्यात ेलेली खरेिी ही लघुत्तम िरास मींिूरी िेत.े 
सिर वपठाच्या धगरणीची खरेिी ही त्या त्या वषायत लघुत्तम िरानुसार केलेली ेहे. 
सिर क्रकीं मत ही बािारभावाशी पडताळणी करुन करण्यात ेलेली ेहे. त्यामुळे 
जिल्हा पररषिेच ेकोणतहेी नुकसान झालेले नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि अनेि दठिाणी िुपोषणाची गांभीर समथया दरू िरण्यासाठी  

“खाजगी िेत्राची” मदि घेण्याबाबि  

(२८) *  १२००२   प्रा.िोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविभय, मराठवाडा, यवतमाळ, नींिरुबार, गोंदिया, गडधचरोली सारख्या 
दठकाणी कुपोषणाची गींभीर समस्या तनमायण झाली असून राज्यातील कुपोषण िरू 
करण्यासाठी “खािगी क्षेत्राची” मित घेण्यात येणार असल्याचा तनणयय शासनाने 
घेतल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, अततकुपोवषत मुलाींपयांत कुपोषणाच्या अनेक योिना पोहचत नसल्याने 
अततकुपोवषत मुलाींना २१ दिवस रुग्णालयात िाखल करुन त्याींच्यावर उपचार केले 
िातात, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईमधील सींिय गाींधी राषरीय उदयानाच्या ेसपास 
कुपोषणग्रस्ताींची सींख्या िास्त ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, कुपोषणाच्या प्रमाणास ेळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) कॉपोरे् सामाजिक िबाबिारी (CSR) धोरण या कीं पनी 
कायिा, २०१३ मधील भाग-१३५ प्रमाणे उपक्रमाींमध्ये कीं पन्याींबरोबर भागीिारी 
करण्याबाबत दिनाींक २०/०५/२०१५ रोिी शासन तनणयय तनगयममत करण्यात ेलेले 
ेहेत. त्यामध्ये ेरोग्य, पोषण, सुरक्षा व रक्षण, सामाजिक ेधथयक सबलीकरण  
ई-गव्हयनसय इ. क्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाच ेकाययक्रम राबववण्यात येणार ेहे. 
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(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगयत अींगणवाडीतील बालके, गरोिर 
जस्त्रया व स्तनिा माता याींची िरमहा ेरोग्य ववभागाींकडून तपासणी करण्यात येते. 
िधुयर व गींभीर ेिारी बालकाींना ग्रामीण, उपजिल्हा, जिल्हा रुग्णालयातील बाल 
ववकास कें द्रात (CTC) २१ दिवसाींसाठी िाखल करण्यात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
 माहे ऑगस््, २०१४ व माहे ऑगस््, २०१५ च्या मामसक प्रगती अहवालानुसार 
मुींबईमधील सींिय गाींधी राषरीय उदयान व लगतच्या अींगणवाडी कें द्रातील 
कुपोषणाची ेकडवेारी पुढीलप्रमाणे ेहे. 
 

कालावधी 
 

एकूण विन 
घेतलेल्या 

बालकाींची सींख्या 
 

सवयसाधारण 
बालके 

 

मध्यम कमी 
विनाची बालके 

 

तीव्र कमी 
विनाची बालके 

 

ऑगस्् २०१४ १९७५ ८९३ ३३० २० (१.०१ %) 

ऑगस्् २०१५ १५९७ ९९३ ३५३ १५ (०.९४%) 
 

वरील तपमशलावरुन तीव्र कमी विनाच्या बालकाींच्या सींख्येत घ् झाल्याचे 
दिसून येत.े 
(४) कुपोषणाला ेळा घालण्याकररता राज्यात रािमाता जििाऊ कुपोषण ममशनची 
स्थापना करण्यात ेलेली असून यादवारे कुपोषणाला ेळा घालण्यासींबींधी ेवश्यक 
उपाययोिना करण्यात येत ेहे. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेतींगयत तनयममत 
ेहाराव्यततररक्त अततररक्त पौष्ीक मुल्य असलेले खादय पिाथय, अींडी/ केळी तसेच 
ववववध प्रकारची ेरोग्यिायी औषधे इ.चा पुरवठा अींगणवाडीतील लाभाथींना तनधीच्या 
उपलब्धतनुेसार केला िातो. ेदिवासी क्षते्रातील नवसींिीवन क्षेत्राींतगयत येणाऱया 
प्रकल्पातील लाथार्थयाांना अततरक्त पोषणमुल्य असणारा ेहार पुरववण्यात येतो. 
अींगणवाडीतील बालकाींना ेरोग्य सेवा पुरववण्याकररता ेरोग्य ववभागाशी योग्य तो 
समन्वये साधण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल््यािील २०० गािाांची जलयुक्ि सशिार योजनेसाठी तनिि िेल्याबाबि 
  

(२९) *  १२३६८   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजसभये :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील २०० गावाींची िलयुक्त मशवार योिनेसाठी तनवड करण्यात 
ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या िलयुक्त मशवार योिनेची माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयांतची 
सदय:जस्थती काय ेहे, 
(३) असल्यास, सिर योिनेवर ेतापयांत क्रकती खचय करण्यात ेला ेहे, 
(४) असल्यास, ही िलयुक्त मशवार योिना केव्हा पूणय करण्यात येणार ेहे ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) पुणे जिल््यातील २०० गावाींमध्ये एकूण ४४३३ कामे ववववध यींत्रणेमार्य त हाती 
घेण्यात ेली असून, त्यापैकी ३०१० कामे पूणय झाली असून १४२३ कामे 
प्रगततपथावर ेहेत. 
(३) ववववध शासक्रकय यींत्रणा/ववभाग व सी.एस.ेर. व लोकसहभाग मधून उपलब्ध 
झालेल्या तनधीमधून ऑक््ोबर, २०१५ अखेर रु. ६२.२७ को्ी खचय झालेला ेहे. 
(४) पुणे जिल््यात सन २०१५-१६ कररता िलयुक्त मशवार योिनाअींतगयत तनवडण्यात 
ेलेल्या २०० गावाींमधील िलयुक्त मशवार योिनेची कामे माचय, २०१६ पयांत पूणय 
करण्याच ेतनयोिन ेहे. 

----------------- 
अांभी (िा.भूम, जज.उथमानाबाद) गािाि दषु्ट्िाळामुळे  

गािािील मजुराांना रोजगार देण् याबाबि 
  

(३०) *  ११२९१   श्रीमिी हुथनबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींभी (ता.भूम, जि.उस्मानाबाि) गावात िषु काळाच् या िाहकतमेुळे १५ दिवसापासून 
हाताला काम नसल् याने अधयपो्ी असलेल् या कु्ूींबातील एका ४० वषीय मदहलेने 
अींगावर रॉकेल तून पे्वून घेतल्याच ेमाहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त्या िरम् यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर गावातील मिुराींना 
रोिगार ममळवून िेण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) मग्रारोहयो अींतगयत गावातील मिूराींना मागेल त्याींना काम उपलब्ध करुन िेण्यात 
येत ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
खिी (िा.महाि, जज.रायगि) गािाांमध्ये एिाजत्मि पाणलोट 

 वििासाच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

 (३१) *  १२१२९   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडी (ता.महाड, जि.रायगड) येथील गावाींमध्ये एकाजत्मक पाणलो् ववकासाच्या 
कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याने सिर काययक्रम बींि करण्यात 
यावे, या मागणीसाठी गावकऱयाींनी ग्रामपींचायतीसमोर दिनाींक २५ ऑगस््, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास ेमरण उपोषण सुरु केले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ेढळून ेले ेहे व याप्रकरणी सींबींधधताींववरुध्ि काय 
कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) हे अींशत: खरे ेहे. सिरच ेउपोषण ग्रामपींचायती समोर 
नसुन तहमसल कायायलय महाड याींच ेसमोर करण्यात ेले ेहे. 
(२), (३) व (४) तक्रारिार याींच्या दिनाींक २०.८.२०१५ च्या तक्रार अिायतील मुदयाींच्या 
अनुषींगाने सववस्तर चौकशी करण्याच्या सूचना ेयुक्त (कृवष) याींना िेण्यात ेल्या 
ेहेत. 

----------------- 
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यििमाळ जजल् हा पररषदेच् या बाांधिाम विभागाांिगवि उमरखेि  
िालुक् याि ई-तनविदा न िाढिाच िामे ददल्याबाबि 

  

(३२) *  १२२६३   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् हा पररषिेच् या बाींधकाम ववभागाींतगयत उमरखेड तालुक् यात ई-
तनवविा न काढताच २० को्ीची कामे सुरू ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तिनुसार तनवविा न काढताच सुरू 
असलेल् या कामाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ससांचन विदहरीांना मनरेगा योजनेि समाविष्ट्ट िरून यििमाळ जजल््याि 

ससांचन विदहरी तनमावण िरणेबाबि 

 (३३) *  १२०९४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ मसींचन ववदहरीींना मनरेगा योिनेत समाववष ् करुन जिल् ्याला मसींचन 
ववदहरीसाठी रुपये ८५ को्ी िेण् यात ेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, यवतमाळ जिल् ्यात मसींचन ववदहरी तनमायण करणेबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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माण (जज.सािारा) िालुक् याचा दषु्ट् िाळ िायम दरू िरण् याबाबि 
  

(३४) *  ११५०२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) माण (जि.सातारा) तालुक् याचा िषु काळ कायम िरू होण्यासाठी १९९५ साली 
शासनाने कृष णा खोरे ववकास महामींडळ स् थापन करुन उरमोडी ेणण जिहे कठापूर 
या योिना तयार करुन सुरु केल्या, परींतु िलुयक्ष झाल्याने सिर योिना प्रलींबबत 
असल्याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, या योिना पणूय करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. कृषणा पाणी तीं्ा लवािाच्या तनणययानुसार 
महाराषराच्या वाट्याला ेलेल्या कृषणा खोऱयातील पाणीवापरासाठी प्रकल्प पूणय 
करण्यासाठी महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळाची स्थापन करुन सन १९९६ 
मध्ये झाली ेहे. 
      सिय:जस्थतीत तनधीच्या उपलब्धतेनुसार उरमोडी ेणण जिहे कठापूर 
प्रकल्पाींची कामे करण्यात येत ेहेत. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये उरमोडी प्रकल्पासाठी रु.४८.०० को्ी तरतूि असून जिहे 
कठापूर उपसा मसींचन योिनेसाठी सन २०१४-१५ मधील मशल्लक रु.६२.४० को्ी 
तनधी कामासाठी खचय करण्यास ऑक््ोबर २०१५ मध्ये शासनाने मान्यता दिली ेहे. 
     जिहे कठापूर उपसा मसींचन योिनेचा सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
शासनाच ेववचारधीन ेहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील पूिव ि मध् य उपनगरािील मुलूांि एलबीएस रोििर असलेल् या 
 िामगार रुग् णालयाची झालेली दरुिथ था 

 (३५) *  ११३२५   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील पूवय व मध् य उपनगरातील कामगाराींसाठी मुलूींड एलबीएस रोडवर 
असलेल् या कामगार रुग् णालयाची िरुवस् था झाली असून तथेे उपचाराथय येणारे रुग् ण, 
काययरत कमयचारी व अधधकारी याींच्या जिवीतास धोका तनमायण झाला असल् याचे     
माहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त् यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, रुग् णालयातील काही वॉडयही बींि ेहेत तसेच िोन शस् त्रक्रक्रया 
ववभागाींपैकी एक ववभाग बींि असून त् याच् या िरुुस् तीच ेकाम सुरू ेहे, औषधाींसाठी 
रुग् णालयाबाहेर िावे लागत ेहे, त् यातच कक्षसेववका, रोगतनिान तज्ञ इत्यािीींचा 
तु्वडा असल् याने कमयचारी वगायवर भार पडत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे ेहे. राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय, 
मुलुींड रुग्णालयाची इमारत बाींधून ३८ वषे झाली ेहे. सिर इमारतीची ेवश्यक त्या 
दठकाणी िरुुस्ती व नुतनीकरण करण्यात येत ेहे. 
(२) हे अींशत: खरे ेहे. 
     सिर रुग्णालयातील ेींतररुग्ण व पररचाररकाींची सींख्या लक्षात घेता २० पैकी    
९ वॉडय सुरु ठेवण्यात ेले ेहेत. तसेच िोन शस्त्रक्रक्रया गहृ उपलब्ध असून त्यापैकी 
िसुऱया मिल्यावरील शस्त्रक्रक्रया गहृ िरुुस्ती व नुतनीकरणाकररता बींि ठेवण्यात ेले 
ेहे. तथावप, १ शस्त्रक्रक्रया गहृ काययरत असून त्यामार्य त सवय शस्त्रक्रक्रया करण्यात 
येत ेहेत. 
     औषध पुरवठािाराींची िेयके प्रलींबबत रादहली असून त्यामुळे औषधाींचा तु्वडा 
तनमायण झाला ेहे. तथावप इतर शासकीय रुग्णालयाींकडून अथवा स्थातनक खरेिी 
करुन ववमा रुग्णाींना औषधी उपलब्ध करुन िेण्यात येत ेहे. 
     रुग्णालयातील कक्षसेवकाच्या एकूण १२० मींिुर पिाींपैकी १०१ पिे भरलेली 
ेहेत. ववशेषज्ञाींच्या एकूण १५ मींिूर पिाींपैकी ५ पिे भरलेली ेहेत. तथावप, राज्य 
कामगार ववमा महामींडळामार्य त वेळोवेळी तात्पुरत्या स्वरुपात १ वषायच्या 
कालावधीकररता अींशकालीन ववशेषज्ञाींची नेमणूक करण्यात येत ेहे. 
(३) सिर रुग्णालयातील शस्त्रक्रक्रयागहृ व बा्यरुग्ण ववभागाच्या िरुुस्ती व 
नुतनीकरणाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली असनू तनधी सुध्िा उपलब्ध 
करुन दिला ेहे. त्यानुषींगाने सावयितनक बाींधकाम ववभागामार्य त पुढील काययवाही 
सुरु ेहे. 
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सन २०१४-१५ मध्ये ववशेषज्ञाींची २२ पिे पिोन्नतीने भरली असून 
ववशेषज्ञाींची उवयररत ररक्त पिे भरण्याबाबत काययवाही सुरु ेहे. 
(४) िरुुस्ती व नुतनीकरण करणे, औषधी उपलब्ध करणे व ररक्त पिे भरणे याबाबत 
काययवाही करण्यात येत ेहे. त्यामुळे ववलींबाचा प्रश्न उिभवत नाही. 

----------------- 
गोिुां दा (जज.नाांदेि) येथील उपजजल्हा रुग्णालयाि पररचाररिाांची ररक्ि असलेली पदे 

 (३६) *  ११३४२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोकुीं िा (जि.नाींिेड) येथील उपजिल्हा रुग् णालयात एकूण १२ पररचाररकाींची पिे 
मींिूर असताींना केवळ ६ पररचाररका काययरत ेहेत त् यामुळे काययरत असलेल् या 
पररचाररकाींवर ेरोग् य सेवेचा प्रचींड ताण पडत असल् याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, पररचाररकाींची ररक् त पिे भरण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे ेहे. अधधपररचाररकाींच्या १२ मींिूर पिापैकी ८ 
पिे भरलेली असून ४ पिे ररक्त ेहेत. तथावप, ेरोग्य सेवेवर पररणाम होत ेहे, 
हे खरे नाही. 
(२) व (३) शुरुेणषा सींवगायतील ररक्त पिे अस्थाई, बींधपाबत्रत व सरळसेवेने 
भरण्याबाबतची काययवाही सुरु ेहे. 

----------------- 
नासशि जजल् ्यािील गांगापूर, भांिारदरा इत् यादी धरणाि ५० टक् िे  

इििाच पाणी साठा असल् याबाबि 

 (३७) *  १२६८६   िॉ.अपूिव दहरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल् ्यातील गींगापुर, भींडारिरा इत् यािी धरणात यावषी अल् प पियन् यामुळे 
सरासरी ५० ्क् के इतकाच पाणी साठा असल् याने ेणण हे बहुताींश पाणी 
वपण् यासाठीच राखीव करण् यात ेल् याने जिल् ्यातील सवयसामान् य िनता व    
शेतक-याींच ेहक् काच ेपाणी मराठवाड्यासाठी िेण् यात येवू नये, या मागणीसाठी नामशक 
येथे जिल् हाधधकारी कायायलयासमोर दिनाींक ९ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास 
ेींिोलन करण् यात ेले, हे खरे ेहे काय, 



35 

(२) असल् यास, नुकत् याच सींपन् न झालेल्या कुीं भमे्यात धरणातील पाण् याचा झालेला 
वापर, नामशक शहरात महानगरपामलकेने अवलींबबलेले पाणी कपातीच ेधोरण, औजषणक 
वीि तनममयती कें द्राला असलेली पाण् याची गरि, नामशक जिल् ्यातील १ लाख हेक् ्र 
द्राक्षाच े उभे असलेले पीक, या पाश् वयभुमीवर मराठवाड्याकरीता पाणी िेण् याप्रश् नी 
नामशक जिल् ्यात असहमती व प्रचींड नारािीच े वातावरण तनमायण झाल् याचे 
तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, गोिावरी खो-यातील वरच् या धरणाींमध् ये अत् यींत कमी पाणी साठा 
असल् याने त् याचप्रमाणे यींिा मसींचनासाठी पाणी ममळू शकणार नसल् याने जिल् ्यातील 
िनतसे हक् काच् या पाण् यापासून वींधचत ठेवून मराठवाड्याला पाणी िेण् यात येवू नये, 
अशी ेग्रही मागणी नामशक जिल् ्यात केली िात असून यासींिभायत प्रखर 
िनेींिोलनाचा इशारा िेण् यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, राज् यातील धरण साठ्याचा ेढावा घेवून रे्रतनयोिनात नामशक 
जिल् ्यातील पाणी मराठवाड्याला िेवून शेतकरी, सवयसामान् य नागररकाींच् या 
दहताच् याववरोधात तनणयय घेण् यात येवू नये, अशीही मागणी करण् यात येत ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, अल् पपियन् य व िषु काळाची वाढती व् याप् ती ववचारात घेता वाया िाणारे 
पजश्चमवादहनी नदयाींच े पाणी पुवेकडसे वळवून निीिोड प्रकल् प राबववणे, तसेच 
मुींबईकररता चने् नईच् या धतीवर समुद्राच ेपाणी शुद्ध करुन मुींबईचा वपण् याच् या पाण् याचा 
प्रश् न मागी लावणे इत् यािी योिनेबाबत शासन काय काययवाही करणार ेहे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे. 
        दि. १२.१०.२०१५ व दि. १७.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये दि. १९.१०.२०१५ ला 
ीेंिोलन करणेसाठी जिल्हाधधकारी नामशक याींना तनवेिन िेवून गींगापूर धरणाच्या 

नामशक डावा त् कालव्याच्या दठकाणी ेींिोलन करण्यात ेले होत.े 
(२), (३) व (४) तथावप, महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राधधकरण अधधतनयम, २००५ 
मधील कलम ११ (च) नुसार समन्यायी पध्ितीने पाणीवा्पाचा तनणययानुसार 
काययवाही करण्यात ेलेली ेहे. 
(५) पजश्चमेकड े अरबी समुद्रास वाहून िाणारे पाणी पूवेकड े गोिावरी खोऱयात 
वळववण्यासाठी ६ प्रवाही वळण योिनाींची कामे भौततकदृषट्या पूणय, ११ प्रवाही वळण 
योिनाींची कामे ववववध ्प्यावर प्रगतीपथावर, ३ प्रवाही वळण योिनाींना तत्वत: 
मान्यता ममळणे बाबत शासनाकड े प्रस्ताव ववचाराधीन, ३ प्रवाही योिनाींची कामे 
स्थातनकस्तर मार्य त प्रगतीपथावर, ७ प्रवाही वळण योिनाींची कामे अत्यींत प्राथममक 
अवस्थेत, अशी एकूण ३० प्रवाही वळण योिनाींची कामे ववववध ्प्प्यावर 
प्रगतीपथावर ेहेत. 
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एकिरे (िमणगींगा) त े गोिावरी खोरे या निी िोड योिनेचा सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची ववनींती राज्य शासनाने राषरीय िलववकास 
अमभकरण याींना दिनाींक १२/३/२०१५ च्या पत्रान्वये केलेली ेहे. 
     िमणगींगा-वप ींिाळ प्रकल्प ७५% ववश्वासहयतलेा सींकल्पीत करावा. त्यानुसार 
बोगदयाच ेसींकल्पन करावे. गिुरामधील मधुबन धरणाच्या पाणलो् क्षेत्रातील भूगड 
धरणामुळे अडले िाणारे पाणी भूगड धरणाऐविी वाघ धरणातून दयावे. िेणेकरुन 
भूगड पाणलो् क्षते्रातून उवयररत पाणी पूवेकड ेवळवणे शक्य होईल असे राज्याींच ेमत 
दि.१५/९/२०१५ रोिी दिल्ली येथील बैठकीत राज्याच्या वतीने माींडण्यात ेले. 
त्यावर  राषरीय िल अमभकरण (महाराषराने सुचववलेले) बिल करुन प्रकल्प अधधक 
ेकषयक करणेच ेबाबतची तयारी कें द्र शासनामार्य त स्पष् करण्यात ेली. 
     नार, पार, अींबबका, औरींगा निीखोऱयातील सवयसाधारणपणे २०० मी उपसा 
उींचीच्या मयायित उपलब्ध होणारे पाणी धगरणा खोऱयात वळववणे ववचाराधीन ेहे. 
नार, पार, औरींगा, अींबबका या ४ खोऱयातील पजश्चम वादहनी नदयाींच ेपाणी पूवेकडे 
तापी खोऱयात वळववण्यासाठी योिनेच े सववस्तर सवेक्षण व अन्वेषण सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणाऱया खचायस दि.२३.१२.२०१४ रोिी 
प्रशासकीय मान्यता िेण्यात ेली ेहे. 
     समुद्राच े पाणी शुध्ि करुन मुींबईच्या पाण्याचा प्रश्न िलसींपिा ववभागाच्या 
ववचाराधीन नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल्हाधधिारी िायावलयाने लघुससांचनाांिगवि येणाऱया जलयुक्ि सशिाराच्या 
२५० बांधाऱयाांच्या सांधचिाांना िायावदेश असिाना तनधीअभािी थथधगिी ददल्याबाबि 

  

(३८) *  ११५६७   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जिल्हाधधकारी कायायलयाने लघुमसींचनाींतगयत येणाऱया िलयुक्त 
मशवाराच्या २५० बींधाऱयाींच्या सींधचकाींना कायायिेश असताना तनधीअभावी स्थधगती 
दिली असल्याच ेदिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनिशयनास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने िलयुक्त मशवार योिनेसाठी ३७ को्ी १९ लाख रुपयाींचा 
तनधी मींिूर केला, त्यातील २१ को्ी ९९ लाख रुपये लघुमसींचन ववभागाला िेण्याच े
ेिेश तनगयममत केले, परींतु जिल्हा तनयोिन ववभागाने हा तनधी सममतीच्या 
तनयत्वेच्या कामासाठी तनयमबा्य वापरला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, १० ्क्के िलयुक्त मशवार योिनेसाठी िेण्याचा प्रस्ताव सािर 
करण्याच े ेिेश जिल्हाधधकाऱयाींनी तनयोिन ववभागाला दिले परींतु तनयोिन 
ववभागाने ेिपयांत तसा प्रस्ताव सािर केला नसल्याने कीं त्रा्िाराींची बबले व कामे 
अपूणय असल्यामुळे शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे अींशत: खरे ेहे. 
     िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत औरींगाबाि जिल््यामध्ये २८५ मसमें् नाला 
बाींधाच्या तनवविा स्वीकृत करण्यात ेल्या होत्या. उपलब्ध तनधी ववचारात घेता    
२८५ योिनाींपैकी ४३ कामाींना स्थधगती दिली असून १४ कामे रि करण्यात ेली 
ेहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल्हा वावषयक योिना सन २०१५-१६ अींतगयत औरींगाबाि जिल््यासाठी 
िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत यावयाच्या कामासाठीच्या ३७ को्ी १९ लक्ष इतका 
तनयतव्यय ेहे. िलयुक्त मशवार अमभयानाच्या जिल्हास्तरीय सममतीच्या बैठकीत 
घेतलेल्या तनणययानुसार सिर तनधीच े ववतरण कृवष ववभागाला रु.१४.२७ को्ी, उप 
वनसींरक्षक, वन ववभाग ०.३९ लक्ष, काययकारी अमभयींता, जिल्हा पररषि मसींचन १.५८ 
को्ी व काययकारी अमभयींता लघुमसींचन (िलसींधारण) रु. २०.९५ को्ी तनधी याप्रमाणे 
उपलब्ध करुन िेण्यात ेला ेहे. 
(३) हे खरे ेहे. 
     तथावप, िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत काययकारी अमभयींता, लघुमसींचन 
(िलसींधारण) या ववभागास ववतररत केलेल्या तनधी व्यततररक्त ेवश्यक असणाऱया 
तनधीसाठी जिल्हा तनयोिन सममतीकडून तनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
जिल्हाधधकारी याींच्या दि.२९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये जिल्हा तनयोिन अधधकारी याींना 
कळववले ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 चांद्रपूर शहरािून िाहणाऱया ईरई नदीच्या खोलीिरणाचा प्रथिाि मांजूर िरण्याबाबि 
  

(३९) *  ११००६   श्री.समिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहरातून िाणाऱया ईरई निीच्या खोलीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकड े
प्रलींबबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या निीच्या पात्रात औजषणक ववदयुत कें द्रातून तनघणारी राख तसेच 
कोळसा खाणीतून तनघणारी रेती ममसळत असल्यामुळे निीच ेपात्र अरुिीं झालेले ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, पात्र अरुीं ि असल्यामुळे पावसा्यात निीच ेपाणी शहरातून वादहल्याने 
ववत्तहानी होत असते, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, ईरई निी खोलीकरणाचा प्रस्ताव मींिूर करण्यासाठी शासनाकड े
प्रलींबबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
     जिल्हाधधकारी, चींद्रपुर याींच्या मार्य त रु.२२.५० को्ी तनधीचा प्रस्ताव 
(अींिािपत्रक) सधचव महसूल, वन व मित पुनयवसन ववभाग याींना सािर करण्यात 
ेलेला ेहे. 
(२) होय. 
(३) होय, हे खरे ेहे. 
    चींद्रपूर शहर तसेच निीकाठावरील गावाींना पावसा्यात पाणी मशरुन पुर 
पररजस्थती तनमायण होत असत.े 
(४) होय. 
(५) दि.१८/५/२०१५ पासून िलसींपिा ववभागाच्या याींबत्रकी ववभागामार्य त ईरई निीतील 
गाळ काढण्याच ेकाम सुरु करण्यात ेले ेहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अमळनेर (जज. जळगाांि) येथे जजल्हा पररषदे अांिगवि विश्रामगहृ,  
पशुिै्यिीय दिाखाना इ. बाांधिामे बी.ल.टी. ित्िािर िरण्याबाबि 

  

(४०) *  ११८५७    श्रीमिी जथमिा िाघ :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) येथे जिल्हा पररषिे अींतगयत ववरेणामगहृ, पशुवैदयकीय 
िवाखाना इ. बाींधकामे बी..्ी. तत्वावर करण्याच े जिल्हा पररषि िळगाींवच्या 
ववचाराधीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ववचाराधीन बाबीवर शासनाचा ववचार पणूय झाला ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सिर कामाींबाबत कोणती काययवाही करण्यात ेली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
(३) या प्रकल्पाचा बब..्ी. अींतगयत ववकास करण्यासाठी प्रक्रक्रया प्रगतीत असून 
जिल्हा पररषिेकडून ई-तनवविा प्रक्रक्रयाची काययवाही सुरु ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 जनसामान् याांना तनयसमि छजच्छि रक् िदाि ेहोण् यासाठी प्रोत् सादहि िरण् याबाबि 
  

(४१) *  ११६४५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला िरवषी तीन लाख युतन् रक् ताची गरि ेहे ही गरि कमी करण् यामध् ये 
मुींबई जिल् हा ए डस तनयींत्रण सोसाय्ी (एमडीसीएएस) प्रयत् नशील असली तरी 
लोकाींमधील गैरसमि व ऐजच्छक रक् तिात् याींच् या अभावामुळे रक् त साठ्याचा तु्वडा 
होत असल् याच ेमाहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, िनसामान् याींना तनयममत ऐजच्छक रक् तिात े होण् यासाठी प्रोत् सादहत 
करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
      माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये २८१६८ युतन् रक्त गोळा केले गेले व 
मागणीनुसार १७,५५३ युतन् रक्त वापरले गेले. सिर बाब स्पष् करत े की, 
मुींबईमध्ये रक्ताचा तु्वडा नव्हता. 
(२) मुींबईत रक्ताचा तु्वडा नसला तरी भववषयात रक्ताचा तु्वडा भासू नये यासाठी 
रक्तपेढयाींमधील िनसींपकय  अधधकारी, सामाजिक काययकताय तसेच रक्तिान मशबबर 
सींयोिक याींच्या सींयुक्त सहयोगाने ऐजच्छक रक्तिान मशबबराींच ेेयोिन केले िात.े 
ऐजच्छक रक्तिानाच्या प्रचारासाठी एसएमएस मोदहम, ेकाशवाणी ेणण वतृ्तपत्रे इ. 
मार्य त िनसामान्याींना तनयममत ऐजच्छक रक्तिात ेहोण्याकरीता ेवाहन केले िात.े 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भांिारा येथे २०० बेिच ेनिीन मदहला रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध िरण्याबाबि 

 (४२) *  १२५४०   श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा येथे २०० बेडच ेनवीन मदहला रुग्णालय शासनाने मींिूर केले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून या रुग्णालयास िमीन खरेिी करण्यात ेलेली ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून होणाऱया ववलींबामुळे रुग्णाींना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन 
करावा लागत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४)  असल्यास, मींिूर रुग्णालयास िमीन उपलब्ध करुन िेण्यासाठी शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) दि.१७ िानेवारी, २०१३ च्या शासन तनणययान्वये भींडारा येथे   
१०० खा्ाींच ेमदहला रुग्णालय स्थापनेस मान्यता िेण्यात ेलेली ेहे. 
(२) िमीन हस्ताींतरीत करणेबाबत काययवाही सुरु ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सभरिांिे-जाांभूळभाटले (िा.िणििली, जज.ससांधुदगुव) येथील खिीश नदीिरील सािि 

पिून साि जण जखमी झाल्याबाबि 
  

(४३) *  १२०१६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाच दिवसाच्या गणपतीचे ववसियन करताींना मभरवींडे-िाींभूळभा्ले (ता.कणकवली, 
जि.मसींधुिगुय) येथील खडशी निीवरील साकव दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
सायींकाळी ५.३० वािताच्या सुमारास कोसळल्याने सात िण िखमी झाले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात गावखेड्याींमध्ये िीणय झालेल्या साकवाींची िरुुस्ती तसेच 
नवीन साकवाींच ेबाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) प्रश्नाींक्रकत साकव कोसळल्याने त्यामध्ये िोन िण 
क्रकरकोळ िखमी झाले ेहेत. 
(२), (३) व (४) शासन पररपत्रक सावयितनक बाींधकाम ववभाग दिनाींक ४.१०.१९९० 
अन्वये नवीन साकव बाींधण्याबाबत सूचना दिल्या ेहेत व शासन तनणयय सावयितनक 
बाींधकाम ववभाग दिनाींक ३.९.२०१५ अन्वये साकव बाींधणीच्या खचायची कमाल ेधथयक 
मयायिा रु.२० लाखावरुन रु.३५.०० लक्ष एवढी वाढववण्यात ेली ेहे. 
    नवीन साकव बाींधण्याच्या प्रस्तावाींची अधधक्षक अमभयींता याींनी छाननी करुन 
प्रस्ताव जिल्हा तनयोिन व ववकास मींडळाकड ेमींिूरीसाठी पाठवावयाच ेेहेत. 

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

तनरा नदीच् या िाव् या िालव् यािून (िा.बारामिी, जज.धुळे) 
 लाखो सलटर पाण् याची चोरी सुरू होि असल् याबाबि 

  

(४४) *  ११६३०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तनरा निीच् या डाव् या कालव् यातून प्रत् येक ेवतयनात (ता.बारामती, जि.धुळे) लाखो 
मल्र पाण् याची चोरी सुरू असल् याच े माहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त् या िरम्यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त कालव् याला अनेक दठकाणी तछदे्र पाडून िममनीखालून 
पाईपलाईनदवारे पाणी थे् शेतात घेतले असून काही दठकाणी कालव् याच् या बािूला 
ववदहरी खोिनू त् यात थे् कालव्याच े पाणी सायर्न तींत्राने सोडल् याच े तनिशयनास 
ेलेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींशत: खरे ेहे. 
(३) तनरा डावा कालव्याच्या या वषीच्या खरीपाच्या ेवतयनामध्ये बारामती तालुक्यात 
अनधधकृत पाणी उपसा करणाऱया इसमाींवर पा्बींधारे अधधतनयम १९७६ च्या कलम 
९३, ९४, ९६ व ९७ नुसार सींबींधीत पोलीस ठाण्यात गुन्हे िाखल करण्यात ेले 
ेहेत. हा अनधधकृत पाणी उपसा बींि करण्यासाठी वविववतरण व महसूल ववभागाशी 
सींपकय  साधून अनधधकृत पाणी उपसा करणाऱया मो्ारीींचा ववदयुत पुरवठा ेवतयन 
कालावधीत बींि करण्यात ेला होता. तसेच कालव्यावर खात्यामार्य त क्षेत्रीय 
अधधकारी व भरारी पथकाींदवारे गस्त ठेऊन अनधधकृत सायर्न तोडण्यात ेले 
ेहेत. अशा प्रकारे कारवाई केल्याने अनाधधकृत पाणी वापरावर प्रततबींध केल्याने 
मसींचन व्यवस्थापन सुरळीत पार पडले ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ससांधुदगुव ि चांद्रपूर जजल् ्याांमध् ये साधन सांपत् िीच ेतनयोजन िरुन 

 सििंष वििास िरण् याबाबि 
  

(४५) *  १११२६   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुिगुय व चींद्रपूर जिल् ्याींमध् ये साधन सींपत् तीच ेतनयोिन करुन सवयकष ववकास 
करण् याच् यादृष ्ीने या िोन जिल् ्याींसाठी ररसोसय वेस्ड डवे् हलपमें् ेराखडा तयार 
करण् याकररता मा.ववत् त राज् यमींत्री याींच ेअध् यक्षतखेाली उच् चस् तरीय सममतीची स् थापना 
करण् यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर सममतीचा अहवाल शासनास प्राप् त झाला ेहे काय, अहवालात 
कोणकोणत् या मशर्ारशी करण् यात ेल् या ेहेत, 
(३) अदयापही सममतीचा अहवाल शासनास प्राप् त झाला नसल् यास, क्रकती कालावधीत 
अहवाल प्राप् त होण् याची अपेक्षा ेहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. हे खरे ेहे. 
(२) व (३) चींद्रपूर व मसींधुिगूय या जिल््याींतील साधनसींपत्तीच े पररणामकारक 
तनयोिन करुन जिल््याचा सवांकष ववकास करण्याच्या दृष्ीने शासन तनणयय, 
तनयोिन ववभाग, दि. २०/८/२०१५ अन्वये खालीलप्रमाणे ववकास क्षेत्र तनवडण्यात 
ेले ेहेत :- 
१) पयय् न 
२) र्लोत्पािन 
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३) िलसींधारणाच े ववववध उपचार राबववणे (उिा. मसमें् नाला बाींध, कोकण कृवष 
ववदयावपठाने ववकास केलेल्या ्ायर पासून बाींधावयाच ेबाींध इ.) 
४) उदयोग व खतनि 
५) ग्राम ववकास व िारीद्रय तनमुयलन 
६) कृवष, मत्स्योदयोग व सींलग्न 
७) वन व वनोत्पािन पिाथय / वस्तु 
      उपरोक्त ववकासक्षेत्राींची यथाथयिशी ववकास योिना तयार करण्यासाठी 
मा.राज्यमींत्री (ववत्त व तनयोिन) याींच्या अध्यक्षतखेाली उपरोक्त नमूि शासन 
तनणयय, तनयोिन ववभाग, दि. २०/८/२०१५ अन्वये उच्चस्तरीय सममती गठीत 
करण्यात ेली ेहे. सिर सममतीने त्यानुसार यथाथयिशी योिना तयार करण्यासाठी 
ेवश्यकतनुेसार कोकण कृवष ववदयापीठ, खािगी उदयोगाींच े प्रतततनधी, सींबींधधत 
क्षेत्रातील तज्ञ, स्थातनक अ्यास ग्, महाराषर ररमो् सेजन्सींग ॲप्लीकेशन से्ं र 
याींच्या सहभागाने ववकासक्षेत्र तनहाय स््डी ग्रुप तयार करुन ववकासक्षेत्र तनहाय मॉडले 
तयार करावयाच े ेहे. त्यासाठी ेवश्यकतेनुसार त्याींना सममतीच्या बैठकीत 
ेमींबत्रत करता येईल. तसेच सिर ववकासक्षेत्राींमध्ये यापूवी अ्यास झाला असल्यास, 
तनयोिन करताना त्याचा ववचार अहवालात ेवश्यकतनुेसार करता येईल असे शासन 
तनणययात नमूि करण्यात ेले ेहे. तसेच शासन तनणययात नमूि केलेल्या 
ववकासक्षेत्राींबाबत यथाथयिशी योिना अींततम करुन ती शासन तनणययाच्या 
दिनाींकापासून ३ मदहन्याींत शासनास सािर करण्याबाबत नमूि करण्यात ेले ेहे. 
त्यानुसार उच्चस्तरीय सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यास शासनाची मान्यता, 
तनधी उपलब्धता व काययक्रमाची अींमलबिावणी होणे अमभपे्रत ेहे. 
       वरील पाश्वयभूमीवर चींद्रपूर व मसींधुिगुय या जिल््याींचा ररसोसय बेस्ड 
डवे्हलपमें् ववकास ेराखडा तयार करण्यासींिभायत सींबींधधत ववभाग/ जिल््याींचे 
अधधकारी याींच े समवेत बैठका झाल्या ेहेत. त्यानुसार सिर सममतीचा अहवाल 
तयार करण्याची काययवाही सुरु ेहे. त्यासाठी ेणखी काही कालावधी अपेक्षक्षत 
ेहे. प्रस्तुत प्रकरणी उच्चस्तरीय सममतीने अहवाल शासनास सािर करण्यासाठी 
मुितवाढ िेण्याची ववनींती केली ेहे. त्यानुसार सममतीस अहवाल शासनास सािर 
करण्याकररता मुितवाढ िेण्याची बाब ववचाराधीन ेहे. 

----------------- 
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पुणे, वप ांपरी-धचांचिि आणण पुण्याच्या ग्रामीण भागाि िाढणारा ियरोग 

 (४६) *  १३२५१   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, वप ींपरी-धचींचवड ेणण पुण्याच्या ग्रामीण भागात क्षयरोगाच े एकीं िर ५११३ 
रुग्ण ेढळले असून त्यातील २२२ िणाींचा मतृ्यू झाल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, पुण्यातील व ेसपासच्या पररसरातील वाढणाऱया क्षयरोगास ेळा 
घालण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) पणेु मनपा क्षेत्र, वप ींपरी धचींचवड मनपा क्षेत्र व पुणे 
जिल््यामध्ये क्षयरोगाच ेमाहे िानेवारी, २०१५ त ेिुलै २०१५ अखेर ५९८१ क्षयरुग्ण 
ेढळून ेले असून या भागात याच कालावधीत २५९ क्षयरुग्णाींचा मतृ्यू झाला, हे 
खरे ेहे. 
(२) या रोगावर तनयींत्रण करण्याकरीता पुणे मनपा, वप ींपरी धचींचवड मनपा व पुणे 
जिल््यामध्ये खालील उपाययोिना केल्या ेहेत :- 

१) सींशतयत क्षयरुग्णाींचा थुींकी नमुना तपासणीसाठी पुणे मनपा, वप ींपरी धचचींवड 
मनपा व पुणे जिल््यामध्ये ११२ मान्यता प्राप्त सू्मिशीकें दे्र स्थापन करण्यात 
ेलेली ेहेत. 
२) तपासणीत ेढळून ेलेल्या क्षयरुग्णाींना प्रत्यक्ष िेखरेखीखाली औषधोपचार 
करण्यासाठी १२८५ डॉ् प्रोव्हायडसय उपलब्ध करण्यात ेलेले ेहेत. 
३) तनयममत औषधोपचारास िे रुग्ण िाि िेत नाहीत अशा सींशतयत 
एम.डी.ेर/एक्स.डी.ेर. क्षयरुग्णाींची प्रयोगशाळा तपासणी करण्यासाठी 
एम.्ी.डी.सी. पुणे येथे कल्चर ॲन्ड डी.एस.्ी. प्रयोगशाळा कें द्र शासनाने मींिूर 
केली ेहे. 
४) क्षयरोगाच े लवकर तनिान होण्यासाठी एस.्ी.डी.सी. पुणे व बी.िे.मेडीकल 
कॉलेि, पुणे येथे CBNAAT यींत्रे उपलब्ध केली ेहेत. 
५) तपासणीत ेढळलेल्या एम.डी.ेर./एक्स.डी.ेर. क्षयरुग्णाींच्या प्रयोगशाळा 
चाचण्या करुन पुढील औषधोपचार सुरु करण्यासाठी डॉट्स प्लस वाडय उपलब्ध 
केला ेहे. 
६) क्षयरोगाच े सतनयींत्रण करण्यासाठी पुणे येथे जिल्हा क्षयरोग कें द्र व पुणे 
मनपा व वपींपरी धचींचवड मनपा येथे शहर क्षयरोग कें दे्र स्थापन करण्यात ेलेले 
ेहे. 
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७) शासकीय अधधकारी व कमयचारी व्यततररक्त कें द्र शासनाने क्षयरोगावर 
तनयींत्रण करण्यासाठी या भागासाठी करारतत्त्वावर एकूण १५४ अधधकारी व 
कमयचारी वगय मींिूर केला ेहे. 
८) शासनाच्या तनधीव्यततररक्त क्षयरोगावर तनयींत्रण ेणण्यासाठी या भागात 
सुधाररत राषरीय क्षयरोग तनयींत्रण काययक्रमाींतगयत कें द्र शासनाने मागील वषी 
रु.३०७.९६ लाख तनधी उपलब्ध केलेला ेहे. तसेच चालू वषी रु.४३६.५७ लाख 
तनधी कें द्र शासनाने मींिूर केला ेहे. 

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

 िरळी येथील राज्य िामगार विमा रुग्णालयाांिील उ्िाहनाांची झालेली दरुिथथा  

(४७) *  १३२९२   श्री.प्रिाश सबनसाळे, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजसभये :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी येथील राज्य कामगार ववमा रुग्णालयातील चार उदवाहनाींपैंकी तीन 
उदवाहन बींि असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, तीन उदवाहनाींपैकी सुरु असलेली एक उदवाहन कोसळण्याच्या 
अवस्थेत असून कक्ष सेवक तसेच रुग्णालयाींतील कमयचारी सींघ्नेने ेयुक्त, 
कामगार राज्य ववमा याींच्याकड ेवारींवार ही बाब तनिशयनास ेणून िेखील अदयाप 
कोणतीही काययवाही केलेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 
     राज्य कामगार ववमा रुग्णालय वरळी येथे एकूण ४ उदवाहने उपलब्ध असून 
त्यापैकी २ काययरत व २ बींि असून बींि उदवाहनाच्या िरुुस्तीबाबत काययवाही सुरु 
ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      कमयचारी सींघ्नेकडून अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगि जजल््याि पांिप्रधान ग्रामसिि योजनेमधून सुरु िरण्याि  
आलेली िामे तनधीअभािी बांद पिल्याबाबि 

  

(४८) *  १३४२५   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यात िगुयम गावे मुख्य रस्त्याींना िोडण्याच्या उिेशाने पींतप्रधान 
ग्रामसडक योिनेमधून सुरु करण्यात ेलेली ९ कामे तनधीअभावी बींि पडली ेहेत, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने २०१४ पासून तनधी उलब्ध करुन न दिल्यामुळे 
योिनेतील सुमारे २२ को्ीची कामे बींि पडली ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ेढळून ेले ेहे व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) अींशत: खरे ेहे. 
     रायगड जिल््यातील प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिना-२ मधील मींिूर ९ कामाींपैकी  
२ कामे पूणय झाली असून ७ कामे प्रगतीपथावर ेहेत. तथावप, कें द्र शासनाकडून 
मींिूर काययक्रमाच्या प्रमाणात कमी तनधी प्राप्त झाल्यामुळे योिनेतील कामावर 
पररणाम झालेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि मेंढीचराईसाठी उपलब्ध असलेल्या ि नसलेल्या िन विभागाच्या िेत्राबाबि 

  

(४९) *  १३७४३   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मेंढीचराईसाठी उपलब्ध असलेल्या व नसलेल्या वन ववभागाच्या 
क्षेत्राबाबत अ्यास करण्यासाठी शासनाने दिनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास एक सममती स्थापन केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या सममतीमध्ये कोणाकोणाचा समावेश ेहे, 
(३) तसेच या सममतीचा अहवाल क्रकती कालावधीत सािर करण्याच े शासनास 
अपेक्षक्षत ेहे ? 
  



47 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) शासन तनणयय क्रमाींक एमएर्पी- 
२१.०३/प्र.क्र.१३५/र्१, दिनाींक ०२.०९.२०१५ महाराषर राज्यातील मेंढी चराईसाठी 
उपलब्ध असलेले व नसलेले वनववभागाच्या क्षेत्राबाबत अ्यास करण्याकररता सममती 
गठीत करण्यात ेली ेहे. सिर सममतीची रचना खालीलप्रमाणे ेहे. 
 

१) 
 

प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (उत्पािन व 
व्यवस्थापन), महाराषर राज्य, नागपूर 

अध्यक्ष 
 

२) 
 

मा.रेणी.गणपतराव िेशमुख, वव.स.स. सिस्य 

३) 
 

अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (सींसाधन उपयोग), 
महाराषर राज्य, नागपूर 

सिस्य 
 

४) 
 

मुख्य वनसींरक्षक (प्रािेमशक), अमरावती सिस्य सधचव 

५) 
 

मुख्य वनसींरक्षक (प्रािेमशक), धुळे सिस्य 

६) 
 

मुख्य वनसींरक्षक (प्रािेमशक), नामशक सिस्य 

७) 
 

रेणी.लहू शेवाळे, औरींगाबाि सिस्य 

८) 
 

डॉ.ववकास महात्मे, महात्मे ेय बँक ेय 
हॉजस्प्ल, नागपूर 

सिस्य 
 

 
सिर सममतीचा अहवाल दिनाींक १०.१०.२०१५ पयांत शासनास अहवाल सािर करणे 
अपेक्षक्षत होत.े तथावप अहवाल सािर करण्यासाठी वनक्षेत्रात गुरे चराई व अनुषींगीक 
मुदयाींवर ववचार होणे ेवश्यक ेहे. त्या दृष्ीने सममतीच्या बैठकी ेयोजित करुन 
मेंढपाळ, स्थातनक लोकप्रतततनधी इत्यािीींशी सल्लमसलत करुन त्याींच्या अडीअडचणी 
िाणून घेतल्या ेहेत. सममतीचा अहवाल तयार करण्याची काययवाही सुरु असून 
अहवाल डडसेंबर, २०१५ अखेर पयांत अपेक्षक्षत ेहे. 
 

----------------- 
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बीि जजल््याि मनेरगा अांिगवि िामाि झालेला गैरव्यिहार 

 (५०) *  १४०४३   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात मनरेगा अींतगयत रस्ते, वकृ्ष लागवड, अनुिातनत ववहीरी तसेच 
शासनाच्या पेयिल योिना, िमलत वस्ती अींतगयत शौचालय यामध्ये अनेक दठकाणी 
गैरव्यवहार झालेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनाींमधील कामे गुत्तिेार व शासकीय अधधकारी याींच्या 
सींगनमताने होतात, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, रेणी.गणेश ढवळे व स्थातनकाींनी जिल्हाधधकारी, मा.पालकमींत्री व      
मा. कृषीमींत्री याींना सींबींधधताींवर गुन्हे िाखल करण्याच े तनवेिन दिले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) अींशत: खरे ेहे. 
ीेंधळेवाडी व िेवगाव तालुका केि येथील िलमसींचन ववहीरी मध्ये गैरव्यवहार 

झालेला ेढळून ेला ेहे. 
(२) नाही. 
(३) हे खरे ेहे. 
(४) मौिे ीेंधळेवाडी व िेवगाव तालुका केि येथील वैयजक्तक िलमसींचन 
ववहीरीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याने क्षेबत्रय स्तरावर चौकशी करण्यात ेली. चौकशीत 
तत्कालीन ग्ववकास अधधकारी व ग्रामरोिगार सेवक िोषी ेढळून ेल्याने 
त्याींच्या ववरुध्ि पींचायत सममती केि याींनी पोमलस स््ेशन येथे गुन्हा िाखल केलेला 
ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

-----------------  
जव्हार-मोखािा िालुक्यािील (जज.ठाणे) गरोदर मािलेा प्रसूिीपूिव आणण प्रसूिीनांिर 

प्रत्येिी िीन मदहने रुग्णालयाि दाखल िरण्याच्या घोषणेबाबि 
  

(५१) *  १४१३६   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िव्हार-मोखाडा तालुक्यातील (जि.ठाणे) कुपोषण ेणण बालमतृ्यूींच े प्रमाण 
रोखण्यासाठी तसेच कुपोषणाला ेळा घालण्यासाठी दिनाींक १५ ऑगस््, २०१५ 
रोिीपासून गरोिर मातलेा प्रसूतीपूवय ेणण प्रसूतीनींतर प्रत्येकी तीन मदहने 
रुग्णालयात िाखल करुन ततला सशक्त करण्याचे मा. सावयितनक ेरोग्य मींत्रयाींनी 
घोषीत केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मा. सावयितनक ेरोग्य मींत्रयाींच्या घोषणेप्रमाणे शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) मा.मींत्री  सावयितनक ेरोग्य ेणण कु्ुींब कल्याण याींनी 
दिनाींक ०३ ऑगस््, २०१५ रोिी गरोिर मातचेा प्रसतूीपूवय तीन मदहने ेणण 
प्रसूतीनींतर तीन मदहने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रत्येक अशा स्वयींसेववकेस ३ गरोिर 
माताींची िबाबिारी िेण्यात यावी अशी सूचना केली ेहे. 
(२) िव्हार मोखाडा तालुक्यातील सवय गरोिर माताींचा प्रसूतीपूवय ३ मदहने व 
प्रसूतीपश् चात ३ मदहने ेशा काययकतीमार्य त पाठपुरावा करणेसींबींधी दि.१०.०८.२०१५ 
रोिी तालुका ेरोग्य अधधकारी व वैदयकीय अधधकारी याींना सूचना िेण्यात ेल्या 
ेहेत. तसेच िव्हार-मोखाडा तालुक्यातील सवय ेरोग्य सींस्था व उपकें द्राींमध्ये 
नोंिववण्यात ेलेल्या प्रत्येक गरोिर माताींचा पाठपुरावा (रॅक्रकीं ग मसस््ीम) सुरु करुन 
ेशा स्वयींसेववकेकड े प्रत्येकी ३ माताींची िबाबिारी िेण्यात ेली असून त्यादवारे 
प्रत्येक गरोिर मातचेी प्रसूतीपश् चात ३ मदहने व प्रसूतीपश् चात ३ मदहने काळिी 
घेतली िात ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोहयो अांिगवि शेििळे 

िरण् याची परिानगी ग्रामपांचायिीला देणेबाबि 

 (५२) *  ११८३१   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महात् मा गाींधी राष रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगयत ग्रामपींचायतीकडून 
१५x१५x३ मी. ेकारमानाच ेशेततळे करण् याची परवानगी दिनाींक १४ सप् ्ेंबर, २०१५ 
रोिीच् या शासन तनणययानुसार दिली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त उल् लेखीत ेकारमानाचे शेततळे अत् यींत लहान व उपयोगक्षम 
नसल् यामुळे क्रकमान ३०x३०x३ मी. ेकारमानाच े शेततळे करण् याची परवानगी 
ग्रामपींचायतीला िेण् याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक २८ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी 
शासनास केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, बीड जिल् ्यातील सततची िषु काळ पररजस्थती लक्षात घेता मसींचन 
सुववधा वाढववणे ेणण मिुराींना तत् परतनेे काम उपलब् ध करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल्यास, ग्रामपींचायतीकडून मोठ्या ेकारमानाची शेतत्याींची कामे करुन 
घेण् यासाठी उक् त मागणीसींिभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत ग्रामपींचायतीमार्य त 
छोट्या ेकारमानाच ेशेततळे (१०x१०x३) मी., १५x१०x३ मी. व १५x१५x३मी) घेणे 
अनुजे्ञय ेहे. 
(३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत शासन तनणयय       
दि. १४ सप् े्ंबर, २०१५ अन्वये ग्रामपींचायतीमार्य त / इतर यींत्रणामार्य त शेततळे 
घेण्यात येत ेहेत. बीड जिल्हयाकररता सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ साठी 
एकूण ५८०० िलमसींचन ववदहरीींच ेउदिष् िेण्यात ेलेले ेहे. तसेच कृषी ववभाग व 
मसींचन ववभागामार्य त माती बींधारे व सी.सी.्ी. (समतल चर) इ. कामे घेण्यात येत 
ेहेत. यामधून मसींचन सुववधेमध्ये वाढ होणार ेहे. िषुकाळी पररजस्थती लक्षात 
घेता, सन २०१५-१६ कररता २२७.१० लक्ष मनुषय दिवसाची कामे मिूराींना तत्परतनेे 
उपलब्ध करुन िेण्याकररता शेल्र्वर ठेवण्यात ेलेली ेहेत. 
(४) महात्मा गाींधी नरेगाअींतगयत मोठ्या ेकारमानाची शेततळी ग्रामपींचायतीमार्य त 
घेण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज् याि बहुिाांशी रुग् णिादहिा चालिाांििून आिारल् या जाणाऱया  

दराि रुग् ण ि नाििेाईिाांची अििणूि होि असल् याबाबि 

 (५३) *  ११६८९   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात बहुताींशी रुग् णवादहका चालकाींकडून ेकारल् या िाणा-या िरात रुग् ण व 
नातवेाईकाींची अडवणूक होत असल् याच े माहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त् यािरम्यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, अनेक जिल् ्यामध् ये शेकडो रुग् णवादहका हॉजस्प्लसमोर उ् या 
असतात अनेकवेळा हॉजस्प्लमध् ये अत् याधुतनक सोयी सुववधा उपलब् ध नसल् याने 
एम.ेर. ेय.,मस्ी स् कॅन व काींही चाचण् यासाठी इतर दठकाणी िाण् याची गरि 
भासत े त् यावेळी सिरहू रुग् णवादहका चालक रुग् ण व त् याींच् या नातवेाईकाींची ेधथयक 
लू् करतात, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) शासन रुग्णवादहकेसींिभायत शासन तनणयय, दि.१० िुलै, 
२००१ मधील नमूि िराने शासकीय रुग्णवादहका रुग्णाींना उपलब्ध करुन दिली िात.े 
तथावप, खािगी रुग्णवादहका चालकाींकडून ेकारल्या िाणाऱया िरावर शासनाचे 
तनयींत्रण नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पैठण (जज.औरांगाबाद) येथील जायििािी धरणाच् या पाणी साययाि  

मोयया प्रमाणाि घट तनमावण झाल् याबाबि 

 (५४) *  १२४४६   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाबाि) येथील िायकवाडी धरणाच् या पाणी साठ्यात मोठ्या 
प्रमाणात घ् तनमायण झाली असल् याच ेमाहे ऑगस् ् , २०१५ च् या शेव्च् या सप् ताहात 
तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार या वषायच् या पाणी ी्ंचाईवर 
मात करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, दिनाींक ३१/०८/२०१५ रोिी िायकवाडी प्रकल्पात    
९१.६३ िलघमी (४.२२%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होता. 
(२) व (३) शासन तनणयय क्रमाींक, एससीवाय २०१५/ प्र.क्र.२९०/म-७, दिनाींक ७.९.२०१५ 
मधील तरतुिीनुसार धरणातील पाणी वपण्याकररता राखून ठेवण्याच े अधधकार 
जिल्हाधधकारी याींना िेण्यात ेले असून त्यानुसार जिल्हाधधकाऱयाींनी ेवश्यकतेनुसार 
वपण्यासाठी पाणी ेरक्षक्षत करुन ठेवले ेहे. दिनाींक १५.१०.२०१५ अखेरीस 
राज्यातील सवय धरणाींमध्ये उपलब्ध झालेल्या पाणीसाठ्याचा ेढावा घेण्यासाठी 
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शासन स्तरावर दिनाींक २७.१०.२०१५ रोिी बैठक ेयोजित करण्यात ेली होती. या 
बैठकीत िायकवाडी धरणाच्या पाणी साठ्याबाबतिेखील ेढावा घेण्यात ेला. 
िायकवाडी धरणात पाणी साठा कमी असल्यामुळे ऊध्वय भागातील धरण समूहातून 
१२.८४ TMC पाणी सोडण्याची काययवाही महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राधधकरण 
अधधतनयम २००५ मधील समन्यायी पाणी वा्पाच्या धोरणानुसार दिनाींक 
०१/११/२०१५ पासून करण्यात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोल् हापूर आणण पुणे विक्रीिर विभागािील आधथवि  

गैरव् यिहाराची चौिशी िरण् याबाबि 
 (५५) *  ११४६४   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर ेणण पुणे ववक्रीकर ववभागात गेल् या काही वषायपासुन सुमारे २०० को्ी 
रुपयाींच ेबोगस ववक्रीकर परतावे दिल् याच् या घ्ना माहे ऑगस् ् , २०१५ च् या पदहल् या 
ेठवड्यात घडल्याच ेतनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ेधथयक गैरव् यवहाराची चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
(३) असल् यास, त् यात काय ेढळून ेले ेहे, 
(४) असल्यास, तिनुसार कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ही बाब खरी नाही. 
(२), (३) व (४) कोल्हापूर ववक्रीकर ववभागामध्ये बोगस परतावा िेऊन २५० को्ीच्या 
भ्रष्ाचाराची सखोल चौकशी होणेबाबत रेणी.अ.र.शेख उर्य  बाब शेख, मानव अधधकारी 
सींघ्ना याींनी दि. २६.१२.२०१३ च्या पत्रान्वये तक्रार केली होती. तथावप, या प्रकरणी 
पारीत केलेल्या परतावा प्रकरणाींमध्ये कोणतीही महसूलहानी झालेली नाही. तसेच, या 
प्रकरणी प्रशासकीय काययपध्ितीतील त्रृ् ी सींबींधधत अधधकारी सेवातनवतृ्त झाल्यानींतर 
ेणण घ्नेस ४ वषे उल्ून गेल्यावर तनिशयनास ेल्यामुळे महाराषर नागरी सेवा 
(तनवतृ्तीवेतन) तनयम १९८२ मधील तनयम २७(२)(ब)(िोन) नुसार या प्रकरणी ेता 
ववभागीय चौकशीची काययवाही करता येणार नाही. तथावप, कोणती काययवाही करणे 
शक्य ेहे याबाबत ववधी व न्याय ववभागाचा सल्ला घेण्यात येत ेहे. तसेच, काही 
प्रकरणाींमध्ये बँक हमीवर िेण्यात ेलेल्या परतावा काययवाहीत अतनयममतता 
झाल्याच ेपुणे ववक्रीकर ववभागाच्या तनरीक्षण सममतीने अहवालात नमूि केले ेहे. 
त्या अनुषींगाने सींबींधधत ववक्रीकर उपेयुक्त याींना शासनाच्या दि.०८/०७/२०१५ च्या 
ेिेशान्वये तनलींबबत करण्यात ेले असून त्याींच्याववरुध्ि महाराषर नागरी सेवा 
(मशस्त व अपील) तनयम १९७९ अन्वये ववभागीय चौकशी करण्यासींिभायत ेवश्यक 
काययवाही सुरु ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि विक्रीिर िसुलीच ेतनधावररि उद्दीष्ट् ट पूणव िरण् याबाबि 
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 (५६) *  १११८८   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात उदयोग, उत् पािन ेणण क्रयशील ग्राहकाींची सवायधधक सींख् या असूनही 
ववक्रीकराचा ेलेख मात्र दिवसेंदिवस खाली िात असल् याने राज्यात ेधथयक 
वसूलीचा ेलेख मींिावत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, यींिा ववक्रीकराच े८५ को्ी रुपयाींच ेउिीष ् ठेवलेले असताना पदहल् या    
६ मदहन् यात ेतापयांत िेमतमे २८ को्ी रुपयाींची वसूली झाल् याच े स् पष ् झाले 
ेहे, त् यामुळे ेगामी ६ मदहन् याींतही वसूलीच ेप्रमाण अधधकाधधक ३५ त े४० हिार 
को्ी रुपयाींिरम् यान रादहल अशी मभती व् यक् त केली िात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, गत वषी ववक्रीकराच ेलक्ष ७९ हिार को्ी रुपये ठेवण् यात ेले होते, 
मात्र प्रत् यक्षात ७६ हिार को्ी रुपये इतकी वसूली झाल् याने ३ हिार को्ी रुपयाींची 
तू् ेली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, ववक्रीकराच ेतनधायररत उिीष ् पूणय करण्यासाठी ीें्रपप्रिेश सरकारप्रमाणे 
ववक्रीकराच् या वसूलीत अत् यींत प्रभावीपणे कामधगरी करत ववक्रीकराची वसूली क्रकमान 
उिीष ्ाप्रमाणे करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली ेहे वा करण् यात येत 
ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही, सन २०१५-१६ या ेधथयक वषायत पदहल्या 
सहा मदहन्यात (सप् े्ंबर १५ अखेर) मागील ेधथयक वषायच्या तुलनेत २ वधृ्िी% ेहे 
(२) हे खरे नाही. 
सन २०१५-१६ या अधथयक वषायत एकूण महसूल उिीष् रु.८१७१४.७२ को्ीींच ेउिीष् 
ठेवण्यात ेलेले ेहे. पदहल्या सहा मदहन्यात (सप् े्ंबर १५ अखेर) ववक्रीकराची 
एकूण महसूल वसुली रु.३८६५९.६९ को्ी रुपये झालेली ेहे. 
(३) सन २०१४-१५ या ेधथयक वषायत उिीष् एकूण महसूल रु.७६८९६ को्ी रुपयाींच े
होत.े तर एकूण महसूल उिीष् प्राप्ती ७५७८३.०६  को्ी झालेली होती. 
(४) वसुली प्रभावीपणे होण्यासाठी तात्काळ वसुली मोहीम सरुु करण्यात ेली ेहे. 
कर कसुरिार व्यापाऱयाींची सींख्या न्युनतम करण्याची सुचना सींबींधीताींना िेण्यात 
ेल्या ेहे. अवपल अधधकाऱयाींची सींख्या वाढववण्यात ेलेली ेहे. साप्तादहक, 
मामसक ेढावा बैठका तसेच अकस्मात भे्ीदवारे तनयींत्रण ठेवण्यात येत ेहे. 
(५) लागू नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््याि धाबा िन पररिेत्राअांिगवि िामाांना  
देण्याि आलेली तनयमबाहय मांजूरी 

  

(५७) *  ११११२   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यात धाबा वन पररक्षेत्राअींतगयत सन २०१४-१५ या वषायत ५५ त े६० 
लक्ष रुपयाींच्या कामाींना तनयमबा्य मींिूरी िेण्यात येवून सिर कामे अधयव् 
असताींना त्याींच े िेयकाची उचल झाल्याच े दिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त्यानुसार शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) जिल्हा योिनींअींतगयत ेदिवासी उपयोिना ेणण बबगर 
ेदिवासी उपयोिना तसेच कें द्रपुरस्कृत डावी कडवी ववचारसरणी या योिने-अींतगयत 
येणारी गॅबबयन बींधारे, मसमें् बींधारे, रोपवनाभोवती चनेमलींक रे्जन्सींग, तपासणी 
नाका व तनवासस्थान िरुुस्ती इत्यािी कामाींकरीता ताींत्रीक व प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानींतर अनुिान ववतरीत करण्यात ेले होत.े त्यामुळे सिर कामाींना तनयमबा्य 
मींिूरी िेण्यात ेलेली नाही. सिर कामे सन २०१४-१५ या ेधथयक वषायत पुणय 
करावयाची होती. परींतु, प्रत्यक्षात माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेरपयांत ही कामे पुणय 
झालेली नसल्याच े तनिशयनास ेले हे खरे ेहे. सदय:जस्थतीत कामे पूणय झाली 
असून तनधीचा गैरवापर झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) सिर कामाींकरीता रु.५६.९६ लक्ष अनुिान ववतरीत करण्यात ेलेले 
होत.े या कामाींची चौकशी करण्याकरीता सहायक वनसींरक्षक (वनीकरण व वन्यिीव) 
तसेच सहायक वनसींरक्षक (सींरक्षण व अततक्रमण तनमुयलन-१) याींची नेमणूक करुन 
सींयुक्त चौकशी करण्यात ेली होती. या चौकशीमध्ये सिर कामे ववहीत वेळेत पुणय 
न झाल्याचे तनिशयनास ेले. त्या अनुषींगाने सींबींधधत अधधकारी कमयचारी 
याींच्याववरुध्ि मशस्तभींगाची कारवाई सुरु करण्यात ेली ेहे. 

----------------- 
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असलबाग (जज.रायगि) िालुक्यािील आांबेपूर ग्रामपांचायिीसाठी  
िम्पीांग ग्राऊां िसाठी जागा उपलब्ध िरून देणेबाबि 

 (५८) *  ११७०३   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील ीेंबेपूर ग्रामपींचायत हिीतील कचरा 
्ाकण्यासाठी डम्पीींग ग्राऊीं ड उपलब्ध नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ीेंबेपूर ग्रामपींचायतीने सींबींधधत ववभागाकड ेसातत्याने मागणी करुनही 
डम्पीींग ग्राऊीं डसाठी िागा उपलब्ध करण्यात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ीेंबेपूर ग्रामपींचायतीला डम्पीींग ग्राऊीं डसाठी िागा उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे 
(२), (३) व (४) ग्रा.पीं. ीेंबेपूर याींनी ग्रामपींचायत हिीतील शहापूर खाडीच्या मोकळया 
िागेतील शासकीय गुरचरण िममतनची डींवप ींग ग्राउीं डसाठी मागणी केलेली होती. 
तथावप, सिर िागा सीेरझडे क्षेत्रामध्ये येत असून सीेरझेड अधधसूचना २०११ 
नुसार सीेरझडे १  (CRZ १) मध्ये कोणतहेी बाींधकाम, भराव अनुजे्ञय नाही. 
त्यामुळे महाराषर कोस््ल झोन मॅनेिमें् ऑथॉरर्ी याींनी सिर िागेचा डींपीींग 
ग्राउीं डसाठी वापर करण्यास परवानगी दिलेली नाही. 

----------------- 
राज्याि एलबीटी रदृ झाल्याने शासनाने विक्री िराि िेलेली दरिाढ 

  

(५९) *  ११२६१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.िवपल पाटील, श्री.जनावदन 
चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय वित् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात व् यापा-याींवरील एलबी्ी रि केल् यामुळे तसेच गारपी्, िषु काळ ेिी 
नैसधगयक ेपत् ती तनवारणासाठी झालेला खचय ेणण डडझले-पेरोलच् या कमी झालेल् या 
क्रकीं मतीमुळे शासनाच् या ततिोरीत महसुलात झालेली घ् भरुन काढण् यासाठी पेरोल 
ेणण डडझलेवर प्रततमल्र िोन रुपये तसेच वविेशी िारु, मसगारे् ेणण 
शीतपेयाींवरील ववक्रीकरात पाच ्क् के वाढ तसेच अन्य वस्तूींवर सुमारे १६०० को्ी 
रुपयाींची करवाढ करण् याचा तनणयय दिनाींक १ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी मींबत्रमींडळाच् या 
बैठकीत घेण् यात ेला, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, शासनाने घेतलेल् या िरवाढ ेणण करवाढीच् या तनषेधाथय मुींबईतील 
ेझाि मैिानात भव् य मोचाय काढण् यात ेला होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या िरवाढीमळेु राज् यात िीवनावश् यक वस् तूींच् या िरात वाढ होवून 
त् याची झळ सवयसामान् य िनतेला बसणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, यामुळे ही िरवाढ मागे घेण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे ेहे. 
     दिनाींक ३०.०९.२०१५ रोिी मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत, प्रश्नात िशयववलेल्या वस्तूवर 
कराच्या िरामध्ये वाढ करण्याचा तनणयय घेण्यात ेला. मात्र मसगारे्वरील कराच्या 
िरामध्ये िहा ्क्के करवाढ करण्याचा तनणयय घेण्यात ेला. तसेच सोने, दहरे व 
त्यापासूनच ेिाधगने यावर ०.२% कराचा िर वाढववण्यात ेला. 
(२) होय. 
(३) सवयसामान्य नागररकाींच्या िीवनाश्यक वस्तूींना करमार्ी ेहे. तसेच मागील 
वषायच्या तुलनेत इींधनाच ेिर कमी झाले ेहेत. 
(४) या ववभागाशी सींबींधधत नाही. 
(५) लागू नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील सशिि/सशििेिर िमवचा-याांना िाढीि महागाई भत् िा लागू िरण् याबाबि 

  

(६०) *  १२४०५   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासकीय कमयचारी व इतर पात्र पूणयकामलक कमयचा-याींना दिनाींक १ िुल,ै 
२०१४ पासून सुधाररत वेतन सींरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील वेतन 
अधधक गे्रड वेतन) अनुजे्ञय महागाई भत्त् याचा िर १०० ्क् के वरुन १०७ ्क् के 
करण् यात ेला ेहे, तसेच दिनाींक १ िानेवारी, २०१५ पासून सिर महागाई 
भत् त् याच् या वाढीची रक् क् म रोखीने िेण् यात येणार ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक २१ मे, २०१५ रोिीच्या शासन तनणययानुसार राज् यातील 
मशक्षक/मशक्षकेतर कमयचा-याींनाही वाढीव महागाई भत् ता ममळण् याबाबत स् पष ् उल् लेख 
नसल् याने सिर कमयचाऱयाींना वेतन ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
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(३) असल्यास, ववत् त ववभागाने कमयचारी ववषयक शासन तनणयय एकाचवेळी 
अनुिातनत शाळाींमधील सवय कमयचारी व मशक्षकाींना लागू करण् याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे ेहे. 
      दिनाींक ७ रे्ब्रुवारी, २०१५ च्या शासन तनणययान्वये राज्य शासकीय 
कमयचाऱयाींच्या महागाई भत्त्याच्या िर दिनाींक १ िुलै, २०१४ पासून १००% करण्यात 
ेलेला ेहे. सिर ७ % वाढ दिनाींक १ रे्ब्रुवारी, २०१५ पासून रोखीने िेण्यात ेली 
ेहे. तर दिनाींक १ िुल,ै २०१४ त े ३१ िानेवारी, २०१५ पयांतच्या थकबाकीच्या 
रकमेच्या ेहरणाच ेेिेश दि. २१ मे, २०१५ रोिी तनगयममत करण्यात ेले ेहेत. 
(२) व (३) महागाई भत्त्याचे ेिेश तनगयममत करताना त्यामध्ये “राज्य शासकीय 
कमयचारी व इतर पात्र पुणयकामलक कमयचारी” असे नमुि करण्यात येत.े सिर शासन 
तनणययाची प्रत सवय मींत्रालयीन ववभाग, ववभाग प्रमुख व प्रािेमशक ववभाग प्रमुखाींना 
पाठववण्यात येत.े त्यानुसार पात्र मशक्षक/ मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना वाढीव महागाई 
भत्त्याचा लाभ वेळोवेळी िेण्यात ेलेला ेहे. 
(४) या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
पाांढरिििा िन्य जीि विभागामाफव ि िन नाक्याांची झालेली दरुुथिी 

  

(६१) *  १११४७   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजसभये, अॅि.तनरांजन िािखरे :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा वन्य िीव ववभागामार्य त खरबी वन पररक्षेत्रात भुिला र्ा्ा, गाडी ते 
यष्ापेंिा र्ा्ा, िादहली र्ा्ा व धचखली नाका या सह चार वन नाक्याींची िरुुस्ती 
करण्याच ेकाम करण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर काम दिग्रसच्या एका ठेकेिाराच्या नावे घेऊन खरबी वन 
परीक्षेत्राच ेतनलींबबत रेंि र्ॉरेस्् अधधकाऱयाने केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या कामामध्ये वन्य िीव ववभागाच्या िुन्या पडीक 
तनवासस्थानामधील इींग्रिी खपरेल कौलारे, िुने सागवण लाकूड याींचाही 
ववनापरवानगी वापर करण्यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या कामाच्या बाींधकामासाठी लागणारी रेती वन्य िीव ववभागातील 
नाल्यातीलच वापरली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(५) असल्यास, या वाळू उत्खननाची रॉयल््ी िेखील भरली नाही, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(६) असल्यास, शासनाने सिर प्रकरणाची चौकशी करुन कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) खरबी वन पररक्षेत्रात धचखली नाक्याची िरुुस्ती ेणण 
िोन सींरक्षण कु्ी व एका चके नाक्याच ेबाींधकाम करण्यात ेले ेहे. 
(२) सिर नाका िरुुस्तीच्या कामाची िादहर तनवविा काढण्यात ेली असून सवायत 
कमी िर असलेल्या मे.राियोग कीं रक्शन प्रो.प्रा.रेणी.व्ही.ेर.वपसे याींना काम िेण्यात 
ेले होत े व तत्कालीन वन पररक्षेत्र अधधकारी खरबी ्याींच्या तनयींत्रणाखाली काम 
पूणय करण्यात ेले ेहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५), (६) व (७) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सभिांिी िालुक्यािील (जज.ठाणे) अनेि ग्रामपांचायिीमध्ये  

बनािट िामे िरण्याि आल्याबाबि 

 (६२) *  १२६००   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी तालुक्यातील (जि.ठाणे) अनेक ग्रामपींचायतीमध्ये सुरळीत पाणीपुरवठा 
असताींना िेखील जिल्हा पररषिेच्या सींबींधधत ववभागातील शाखा अमभयींता, उप 
अमभयींता व ठेकेिार याींच्या सींगनमताने कोट्यवधी रुपयाींची बनाव् कामे करण्यात 
ेल्याच ेऑक््ोबर, २०१५ च्या पदहल्या ेठवड्यात तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् नोंिणीपत्राच्या ेधारे व ई- े्ं डरीींग न करता कोट्यवधी 
रुपयाींची बनाव् कामे करण्यात ेलेली ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच गावाीं-गावाींमध्ये खोट्या ग्रामसभा िाखवून स्वत:चा पैसा लावून लोक 
सहभाग असल्याच ेिाखवून र्सवणूक करण्यात ेलेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, 
चौकशीमध्ये काय तनषपन्न झाले ेहे, तदनुसार सींबींधधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) नाही. मात्र बनाव् कामे कल्याची तक्रार माहे सप््ेबर, 
२०१५ ला प्राप्त झाली ेहे. 
(२), (३) व (४) सिर तक्रार अिायनुसार प्राथममक चौकशी करण्याच ेेिेश दिनाींक 
१९.१०.२०१५ रोिी दिले ेहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर 
तनयमानुसार ेवश्यक ती काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहराि राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेसाठी 

१८ रुग् णालयाांची तनिि िेल्याबाबि 

 (६३) *  १२१४४   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.राजेंद्र जैन, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश सबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात रािीव गाींधी िीवनिायी योिनेसाठी १८ रुग् णालयाींची तनवड केली 
असता त् यापैकी केवळ १० रुग् णालये पात्र झाल् याने रुग् णाींना पुरेशा प्रमाणात उपचार 
ममळत नाहीत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार तनवड केलेली सवय 
रुग् णालये सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) रािीव गाींधी िीवनिायी ेरोग्य योिनेंतगयत मुींबई 
उपनगरातील ३५ व मुींबई शहरातील १६ अशी एकूण ५१ रुग्णालये अींगीकृत करण्यात 
ेली ेहेत. योिनेंतगयत दिनाींक २ िलै, २०१२ पासून सिर रुग्णालयाींनी एकूण 
१,७५,७४५ उपचार / शस्त्रक्रक्रया केलेल्या ेहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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माळसशरस (जज.सोलापूर) िालकु्यािील िाांबिे, लझरे, िोल्हापूर पध्दिीच्या  
बांधाऱयाला वििर पिल्याबाबि 

  

(६४) *  ११३८१   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) माळमशरस (जि.सोलापूर) तालुक्यातील ताींबवे, झरे, कोल्हापूर पध्ितीच्या 
बींधाऱयाला िागोिागी वववर पडल्याने बींधारा खचला ेहे, त्यामुळे शेतकऱयाींवर 
िषुकाळाच ेसाव् तनमायण झाले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर बींधाऱयाची िरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
सिर बींधाऱयाच्या काही गा्याींमधील िगडी बाींधकामातून अल्पशा प्रमाणात पाणी 
पाझर होत ेहे. तथापी, सदयजस्थतीत बींधाऱयास कोणताही धोका नाही. 
(२) सिर बींधाऱयाची िरुुस्ती पाणीसाठा कमी झाल्यानींतन व तनधीच्या उपलब्धतेनुसार 
करण्याच ेतनयोिीत ेहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 ----------------- 
 

यििमाळ जजल््यािील उमरखेि िनपररिेत्रािील सागिान  
िथिरीिील दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६५) *  ११५९५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररससांग 
राठोि :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यातील उमरखेड वनपररक्षेत्रातील सागवान तस्करीची व्याप्ती 
वाढत असून वनववभागातील अनेक अधधकारी या तस्करीत समावेश असल्याची तक्रार 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशीत िोषी असलेल्या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अशा प्रकाराची तक्रार वन ववभागास प्राप्त झाली ेहे. 
(२) चौकशी करण्यात ेली ेहे. त्यामध्ये यवतमाळ जिल््यातील पुसि 
वनववभागात येणाऱया उमरखेड पररक्षेत्राींतगयत वपरींिी तनयतक्षेत्राची माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये तपासणी केली असता एकूण २७५ सागवान थू्, नुकसानी रु.३,६८,७१९/- 
ेढळून ेले ेहे. चौकशीमध्ये सिरची वकृ्षततोड स्थातनक व्यक्तीींनी केली 
असल्याच ेतनषपन् न झाले ेहे. 
     याप्रकरणी वन अधधकारी व कमयचारी याींचा समावेश ेढळून ेलेला नाही. 
(३) सिर प्रकरणी एकूण ११ ेरोपीींना अ्क करण्यात ेली. त्याींच्याववरुध्ि 
न्यायालयात प्रकरण िाखल करण्याची काययवाही सुरु ेहे. याप्रकरणी रु.३,४३,९०८/- 
क्रकीं मतीच ेसागवान लाकूड िप्त करण्यात ेले ेहे. तसेच घराला लागून असलेल्या 
मालाची नुकसान भरपाई स्वरुपात रु.१२,७८७/- इतके ेरोपीींकडून वसूल करण्यात 
ेले ेहेत. 
     वनसींरक्षणाच्या कामात तनषकाळिीपणा व िलुयक्ष केल्याबिल सींबींधधत वनरक्षक, 
वपरींिी, क्षेत्र सहायक कृषणापूर वतुयळ व वनपररक्षेत्र अधधकारी (प्रा.), उमरखेड याींना 
तनलींबीत करण्यात ेले ेहे. 
(४) ववलींबाचा प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि प्रसूिी िाळाि होणारे मािा मतृ्यू 

  

(६६) *  ११९२२   श्री.विजय धगरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६९१४ ला ददनाांि १४ जुल,ै 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ८ वषायत रक्तस्त्राव, रक्ताशय, रक्तिाब या कारणाींमुळे ९,३५५ माताींचे 
मतृ्यू झाल्याच ेतनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याच ेप्रमुख कारण मदहलाींमध्ये वाढणारे कुपोषण ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागाींमध्ये ेरोग्य कें द्राची िवळच्या दठकाणी उपलब्ध 
नसल्याने प्रसूतीमध्ये माता मतृ्यूच ेप्रमाण वाढलेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकारच्या प्रसूती काळामध्ये होणाऱया माता मतृ्यूच े प्रमाण 
थाींबववण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे ेहे. 
राज्यात १ एवप्रल २००८ त े३० सप् े्ंबर २०१५ अखेर एकूण ९,९०५ मातमतृ्यू 

झाले ेहेत. त्यापैकी ३,८१३ मातामतृ्यू हे रक्तस्त्राव, रक्तक्षय व रक्तिाब या ३ 
कारणाींमुळे झालेले ेहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

एकूण मातामतृ्यू पैकी १,९९६ (२० ्क्के) इतके रक्तस्त्रावाने १०५८ (१० 
्क्के), इतके रक्तिाबामुळे, ७५९ (८ ्क्के) इतके रक्तक्षयामुळे, ८७१ (९ ्क्के) 
प्रसूतीपश्चात िींतूिोषामुळे ४८६ (५ ्क्के) काववळीमुळे व २६१ (३ ्क्के) 
बाळींतपणातील गुींतागुींतीमुळे माता मतृ्यू झालेले ेहेत. 
(३) हे खरे नाही. 

राज्यात ग्रामीण भागात १०५८० उपकें दे्र, १८११ प्राथममक ेरोग्य कें दे्र ३६० 
ग्रामीण रुग्णालये व ८६ उपजिल्हा रुग्णालये काययरत ेहेत. 
(४) माता मतृ्यू कमी करण्यासाठी शासनामार्य त पुढील उपाय योिना करण्यात 
येतात. 
 गरोिर माताींची १२ ेठवड्याींच्या ेत नोंिणी केली िात.े नोंिणीनींतर मोर्त 

सींिभय सेवा, मोर्त प्रयोगशाळा तपासण्या व औषधोपचार, प्रसुती व मसझरेीयन 
शस्त्रक्रक्रया सेवा, मोर्त ेहार, िोखमीच्या अवस्थेबाबत तपासणी व 
समुपिेशन तज्ञाींकडून तपासणी तीव्र रक्त क्षयासाठी मशरेतून इींिेक्शन ेयनय 
सुकरोि इत्यािी सेवा पुरववल्या िातात. 

 िननी सुरक्षा योिनेंतगयत अनुसूधचत िाती /िमाती, िाररद्रय रेषेखालील 
गभयवती माताींना शासकीय व शासन मानींक्रकत सींस्थेतील प्रसूतीसाठी ग्रामीण 
भागातील मदहलेस रु.७०० व शहरी भागातील मदहलेस रु.६०० असा लाभ 
िेण्यात येतो. िाररद्रय रेषेखालील मदहलेची घरी प्रसुती झाल्यास रु. ५००/- लाभ 
िेण्यात येतो. पात्र लाभाथीची िोखमीची शस्त्रक्रक्रया करणे ेवश्यक असल्यास 
रु. १५०० पयांतचा लाभ दिला िातो. 

 िननी मशशु सुरक्षा योिनेंतगयत गभयवती व प्रसुत मातसे ततच्या बालकासह 
त्याींच्या राहत्या घरापासून ते ेरोग्य सींस्थेपयांत मोर्त वाहतूक सेवा दिली 
िात.े 

 गरोिर मातसे गरोिरपणाच्या कालावधीत नोंिणीसह क्रकमान ५ वेळा 
तपासणीसह धनुवायत लसीकरण, रक्तक्षयासाठी लोहयुक्त गो्या िींतनाशक 
गो्या दिल्या िातात. 

 नवसींिीवनी योिनेंतगयत माततृ्व अनुिान योिना राबववण्यात येत.े सिर 
योिनेंतगयत माताींची तनयममत ेरोग्य तपासणी व्हावी व त्याींना सुयोग्य ेहार 
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वेळेत उपलब्ध व्हावा याकररता सन १९९७-९८ पासून १६ ेदिवासी जिल््यात 
ही योिना शासनाने मींिूर केलेली ेहे. त्याअींतगयत गरोिरपणामध्ये रु. ४०० 
रोखीने व ४०० रुपयाींची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभाथीला एकूण ८०० 
रुपयाचा लाभ िेण्यात येतो. 

 मानव ववकास काययक्रमाींतगयत तज्ञ डॉक््राींकडून गभयवती मदहलाींची ेरोग्य 
तपासणी, ० त े६ मदहने बालक असलेल्या स्तनिामाता तसेच २ वषय वयाच्या 
बालकाींची तपासणी करणे, औषधोपचार करणे इ. उपाययोिना करण्यात येतात. 
तसेच अनुसूधचत िाती िमाती व िाररद्रय रेषेखालील गरोिर मदहलेला बुडीत 
मिुरीपो्ी रु. ४, ००० इतकी रक्कम ७ त े ९ व्या मदहन्यात िेण्यात येत.े 
तसेच क्रकशोरवयीन मुलीींना १२ त े१८ वषय पौंगडाींवस्थेततेील ेरोग्य व िीवन 
कौशल्य ववकसीत करण्याबिल प्रमशक्षक्षत करण्यात येत.े 

 जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्य धचक्रकत्सक व महानगरपामलका स्तरावर वैदयक्रकय 
अधधकारी (मनपा) याींच्या मार्य त माता मतृ्यूच ेअन्वेषण केले िात.े 

 गरोिर माताींना ेरोग्य सेवा या ग्राम पातळीपासून जिल्हापातळीपयांत दिल्या 
िातात त्याकररता ग्रामपातळीवर ेशा काययकती, ेरोग्य सेवीका, ेरोग्य 
सींस्थामध्ये वैदयक्रकय अधधकारी स्त्रीरोगतज्ञ, भुलतज्ञ, पररचारीका इत्यािी 
अधधकारी व कमयचारी काययरत ेहेत. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील ज्ञानगांगा प्रिल् पाची िामे रखिल् याबाबि 
  

(६७) *  १२५६९   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१३७ ला ददनाांि   
२१ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील ज्ञानगींगा प्रकल् पाच े काम मागील २ वषायपासून 
बींि ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रकल् पाला सुधारीत प्रशासकीय मान् यता न ममळाल् यामुळे सिर 
काम प्रलींबबत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सिर प्रकल् पाला मान् यता िेण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल् यास, सिर प्रकल् पाच ेकाम सुरू करणेबाबत शासनाने सुधारीत प्रशासकीय 
मान् यतेच् या प्रस् तावाला मींिुरी प्रिान करण्यात येणार ेहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतअेभावी 
प्रकल्पाच ेकाम िून, २०१२ पासून बींि होत.े तथावप सन २०१३-१४ या ेधथयक वषायत 
ववतरीत झालेल्या तरतुिीच्या मयायिेत खचय करण्यास परवानगी प्रिान केल्यामुळे 
प्रकल्पाच े काम ऑक््ोबर, २०१४ पासून पुन्हा सुरु करण्यात ेले ेहे. धरणाचे 
मातीकाम व साींडव्याच ेकाम अनुक्रमे ५०% त े८०% झालेले ेहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) दि. २१/११/२०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत राज्य ताींबत्रक सल्लागार 
सममतीने रु.१५९.५५ को्ीींच्या प्रथम सुधारीत मान्यता प्रस्तावास सहमती दिली ेहे. 
सु.प्र.मा.प्रस्ताव वविभय पा्बींधारे ववकास महामींडळाच े तनयामक मींडळाच े ेगामी 
बैठकीत ववचाराथय सािर करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मालोंि-मालिी (िा.मालिण, जज.ससांधुदगुव) येथील गि नदीिरील  
पाठििा तिरािर िोल्हापूर पध्दिीचा बांधारा बाांधण्याबाबि 

 (६८) *  ११९१७   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८२६ ला ददनाांि  
२१ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालोंड-मालडी (ता.मालवण, जि.मसींधुिगुय) येथील गड निीवरील पाठवडा ततरावर 
कोल्हापूर पध्ितीचा बींधारा बाींधण्याबाबतची मागणी तथेील ग्रामस्थ, कोकण ववकास 
ेघाडी तसेच तरूण उत्कषय मींडळ, मालोंड या सामाजिक सींस्थाींच ेपिाधधकारी याींनी 
लेखी तनवेिनादवारे शासनाकड ेगेल्या अनेक वषायपासून केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ताींबत्रक व्यवहाययता तपासण्यासाठी दिनाींक ८ मे, २०१५ 
रोिी शासनाने तनयुक्त केलेल्या सममतीने ेपला अहवाल शासनास सािर केला 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) सममतीने अहवाल सािर केला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत तसेच 
सममतीचा काययकाल क्रकती होता, 
(४) असल्यास, वरील प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) सममतीने ताींबत्रक व्यवहाययता तपासणी अहवाल महाराषर िलसींधारण महामींडळ, 
औरींगाबाि याींच्या कायायलयास दिनाींक २८ िुलै, २०१५ रोिी सािर केला ेहे. 
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(३) होय. 
     शासन तनणयय क्र.मिम-२०१५/प्र.क्र.६६/ िल-३ दिनाींक ८ मे, २०१५ अन्वये तीन 
मुख्य अमभयींता याींच्या गठीत केलेल्या सममतीने अहवाल महामींडळास सािर केला 
ेहे. अहवाल सािर करण्याचा कालावधी १५ दिवसाींचा होता. 
(४) सिर अहवालाच्या तनणययाबाबत महामींडळ स्तरावर काययवाही सुरु ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गिधचरोली येथील गामीण रुग् णालयािील थ त्रीरोग िज्ञ ि बालरोग  

िज्ञाांच् या ररक् ि जागा भरण् याबाबि 

(६९) *  ११४४१   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल् ्यात मागील वषयभरात २१ माताींचा प्रसूती िरम् यान व ० त े१ 
वयोग्ातील ६५६ बालकाींचा ववववध कारणाने मतृ् यू झाल् याच े माहे ऑगस् ् , २०१५ 
मध्ये वा त्यािरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ग्रामीण रुग् णालयाींत स् त्रीरोग तज्ञ व बालरोग तज्ञ याींच् या िागा अनेक 
वषायपासून ररक् त ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, मातशृोक व बालमतृ् यू रोखण् याबाबत तसेच ग्रामीण रुग् णालयातील 
स् त्रीरोग तज्ञ व बालरोग तज्ञाींच् या ररक् त िागा भरण् याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे ेहे. 
     सन २०१४-१५ मध्ये गरोिरपणात ४, प्रसुती पक्षात १५ व इतर कारणाींनी २ 
माता मतृ्यू झाले ेहेत. याच कालावधीत ६५६ बालमतृ्यु झाले ेहेत. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) माता मतृ्यू कमी करण्यासाठी शासनामार्य त पुढील उपाय योिना करण्यात 
येतात. 
 गरोिर माताींची १२ ेठवड्याींच्या ेत नोंिणी मोर्त प्रयोगशाळा तपासण्या व 

औषधोपचार, प्रसुती व मसझरेीयन शस्त्रक्रक्रया सेवा, मोर्त ेहार, िोखमीच्या 
अवस्थेबाबत तपासणी व समपुिेशन तज्ञाींकडून तपासणी, तीव्र रक्त क्षयासाठी, 
मशरेतून इींिेक्शन ेयनय सुकरोि इत्यािी सेवा पुरववल्या िातात. 

 िननी सुरक्षा योिनेंतगयत िाररद्र्य रेषेखाली अनुसूधचत िाती व अनुसूधचत 
िमातीतील सवय गभयवती माताींना शासकीय अथवा शासन मानाींक्रकत सींस्थेत 
प्रसूती झाल्यास ेधथयक लाभ दिला िातो. 
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 गरोिर मातसे गरोिरपणाच्या कालावधीत नोंिणीसह क्रकमान ५ वेळा 
तपासणीसह धनुवायत लसीकरण, रक्तक्षयासाठी लोहयुक्त गो्या, िींतनाशक 
गो्या दिल्या िातात. 

 माततृ्व अनुिान योिनेंतगयत १६ ेदिवासी जिल््याींमध्ये माताींची तनयममत 
ेरोग्य तपासणी व्हावी व त्याींना सुयोग्य ेहार वेळेत उपलब्ध व्हावा 
याकररता गरोिरपणामध्ये रु.४०० रोखीने व ४०० रुपयाींची औषधे याप्रमाणे 
प्रत्येक लाभाथीला एकूण ८०० रुपयाींचा लाभ िेण्यात येतो. 

 मानव ववकास काययक्रमाींतगयत तज्ञ डॉक््राींकडून गभयवती मदहलाींची ेरोग्य 
तपासणी, ० त े६ मदहने बालक असलेल्या स्तनिामाता तसेच २ वषय वयाच्या 
बालकाींची तपासणी करणे, औषधोपचार करणे इ. उपाययोिना करण्यात येतात. 
तसेच अनुसूधचत िाती/ िमाती व िाररद्र्य रेषेखालील गरोिर मदहलेला बुडीत 
मिुरीपो्ी रु.४,००० इतकी रक्कम ७ त े९ व्या मदहन्यात िेण्यात येत.े 

 जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्य धचक्रकत्सक व महानगरपामलका स्तरावर वैदयकीय 
अधधकारी (मनपा) याींच्या मार्य त माता मतृ्यूच ेअन्वेषण केले िात.े 

     तसेच बालमतृ्यु कमी करण्यासाठी पुढील उपाय योिना करण्यात येतात. 
 ेिारी व नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववशेष कक्ष 
 राज्यातील १६ ेदिवासी जिल््याींमध्ये ग्राम बाल ववकास कें द्र, बाल ववकास 

कें द्र येथे कुपोवषत बालकास सींिभमभयत करुन पोषक ेहार पुरववण्यात येतो. 
 िननी मशशु सुरक्षा काययक्रमाींतगयत गरोिर व प्रसुत माताींना घरापासून ते 

ेरोग्य सींस्थेपययत ये िा करण्याकरीता मोर्त वाहतुक सेवा उपलब्ध करुन 
दिली िात.े 

 तनयममत लसीकरण. 
 पोषण पुनयवसन कें द्रामध्ये ेिारी बालकाींवर औषधोपचार करुन पोषण ेहार 

दिला िातो. 
 नविात बालकाींसाठी जस्थर कक्ष 
 राषरीय बाल स्वास्थ काययक्रमाींतगयत ० त े६ वयोग्ातील अींगणवाडी बालकाींची 

व ६ त े१८ शालेय ववदयार्थयाांची मोर्त ेरोग्य तपासणी 
 ०-६ वषय वयोग्ातील बालकासाठी िींतनाशक व िीवनसत्व अ मोदहम राबववली 

िात.े गडधचरोली जिल््यात ९ ग्रामीण रुगणालय कायायजन्वत ेहेत. सिर 
ग्रामीण रुग्णलयाींसाठी ९ बालरोगतज्ञ, ९ स्त्रीरोगतज्ञ व ९ बधधरीकरणतज्ञ पिे 
मींिूर असून त्यापैकी २ बालरोगतज्ञ व १ स्त्रीरोगतज्ञ काययरत ेहेत. 
शासनामार्य त दि.०३.०७.२०१५ रोिी २७९ पिाींची िादहरात िेण्यात ेली होती. 
त्यापैकी २३६ ववशेषज्ञाींची पिे समुिेशनाने भरण्यात ेली ेहेत. परींतु सिर 
समुिेशन प्रक्रक्रयेमध्ये गडधचरोली जिल््यासाठी एकही ववशेषज्ञ उपलब्ध झालेला 
नाही. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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जननी सुरिा योजनेअांिगवि अनेि मदहलाांना प्रसुिीसाठी 
अनुदान देिा न आल् याबाबि 

(७०) *  ११०५७   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील ५ वषायत िननी सुरक्षा योिने अींतगयत शासनाला िवळपास २३८६ को्ी 
रुपयाींचा तनधी प्राप् त झाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, त् यापैकी सुमारे ७५१ को्ी रुपये राज् य शासनातरे् खचय करण् यात 
ेले नाही ेणण हा तनधी राज् य शासनाकड ेअखधचयत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच या तनधीमधून नागपूर जिल् ्यतील अनेक मदहलाींना प्रसुतीसाठी दिले 
िाणारे सानुग्रह अनुिान िेण् यात ेले नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
िननी सुरक्षा योिनें अींतगयत सन २०१०-११ त े सन २०१४-१५ या पाच वषाांच्या 
कालावधीत एकूण रु. १९२.८७ को्ी तनधी मींिूर झाला असनू रु. १९३.६८ को्ी खचय 
करण्यात ेला ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 

नागपूर जिल््यामध्ये मागील ५ वषायत िननी सुरक्षा योिनेंतगयत एकूण 
अपेक्षक्षत ७७,०५६ माता होत्या. त्यापैकी ६८,४५७ माता शासकीय अथवा शासन मान्य 
रुग्णालयात प्रसूत झाल्या असून या सवय माताींना कें द्र शासनाच्या तनकषानुसार 
रु.४९०.८४ लक्ष सानुग्रह अनुिान िेण्यात ेले ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िालिि (िा.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील सांरक्षिि घाट िेत्रािील गािाांि 

विनापरिाना ििृिोि िेल्याबाबि  

(७१) *  १२२४५   श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय िने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे वालवड (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) सींरक्षक्षत पजश्चम घा् क्षते्रातील 
गावाींतील िींगल बेकायिेशीरपणे तोडण्यात ेल्याची तक्रार दिनाींक ५ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनाला केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच ेस्वरुप काय ेहे, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने सींबींधधताींवर कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ेढळून 
येत नाही. 
(३) तक्रार प्राप्त झाली नसल्यामुळे काययवाही करता ेला नाही. तथावप, वनपाल 
रािापूर याींनी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींच ेसमवेत मौिे वाळवण येथे क्रर्रती केली 
असता ववनापरवाना वकृ्षतोड झाल्याच ेतनिशयनास ेले नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मध् यप्रदेशािील िन् हान नदीिर जामघाट येथे पाटबांधारे प्रिल् पाच् या 

 िामास सुरूिाि िरण् याबाबि 
  

(७२) *  १२३१८   श्री.प्रिाश गजसभये, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मध् यप्रिेशातील कन् हान निीवर िामघा् येथे पा्बींधारे प्रकल् प उभारुन त् यातील 
१० ्ीएमसी पाणी महाराष र राज् याला िेण् याबाबतचा तनणयय गोिावरी पाणी तीं्ा 
लवािाने दिला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) सन २०१० च् या अहवालानुसार या प्रकल् पाची क्रकीं मत रुपये ८१३.९२ को्ी इतकी 
असून यातील रुपये २६६.५० को्ी रुपये महाराष र शासनाने खचय करण् याबाबत 
ठरववण् यात ेले होते, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) या प्रकल् पाच् या कामाची प्रगती व सदयचजस्थती काय ेहे, 
(४) या प्रकल् पावर ेता क्रकती खचय अपेक्षक्षत ेहे व प्रकल् पाच् या कामास केव् हा 
सुरूवात करण् यात येईल ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) नाही. िोनही राज्याींचा खचय ववभागणीबाबत अदयाप सहमती झालेली नाही. 
(३) कामास अदयाप सुरुवात झालेली नाही. 
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(४) प्रकल्पाची अदयायावत क्रकीं मत तनजश्चत झालेली नाही. ीेंतर राज्य तनयींत्रक 
मींडळात प्रकल्प काम हाती घेणेबाबत तनणयय झाल्यानींतर तसेच अन्य ववधीवत 
मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर प्रकल्प काम सुरु होईल. सदया या बाबतची तनजश्चत 
कालमयायिा स्पष् करता येत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यािील जलयुक्ि सशिार असभयानािील िामाांबाबि 
  

(७३) *  ११७७२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडिि :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ी्ंचाई मुक्त महाराषर व ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी िलसींधारण ववभागाने 
राबववलेल्या िलयुक्त मशवार अमभयानात दिनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ च्या मागयिशयक 
तत्त्वाींप्रमाणे तसेच महाराषर ववधान पररषि तनयम ४६ अन्वये करण्यात ेलेल्या 
तनवेिनाप्रमाणे कारवाई न करता तनयमभींग केल्याबाबतचा ेक्षेप परभणी येथील 
पत्रकाराींनी प्रधान सधचव िलसींधारण ववभाग मुींबई याींच्याकड े सन २०१५ मध्ये 
नोंिववला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, वरील ेिेश व पत्रकाप्रमाणे अींमलबिावणी न करता तनयमभींग 
करणाऱया दहींगोली येथील िोषी अधधकारी व यींत्रणा याींच्या कारभाराची चौकशी 
करण्यात ेली ेहे काय, तसेच िोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात ेली ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
        मराठवाडा िनता ववकास पररषि, शाखा परभणी याींनी दिनाींक ०५ 
ऑक््ोंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये सधचव (िलसींधारण) याींचकेडे तनवेिन दिले ेहे. 
(२) मराठवाडा िनता ववकास पररषि, शाखा परभणी याींनी सधचव (िलसींधारण) 
याींचकेड े केलेली तक्रार मोघम स्वरूपाची असल्याने कामाींची नावे व पुरावा सािर 
करण्याबाबत तक्रारास जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी दिनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ च्या 
पत्रान्वये कळववले ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
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राज्याि िुष्ट्ठरोगाच ेतनमुवलन िरण्याबाबि 
  

(७४) *  ११२३१   श्री.अनांि गािगीळ, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुषठरोगाची ११३७९ प्रकरणे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशयनास ेली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच कुषठरोगाच ेसवायधधक रुग्ण पुण्यात असल्याची मादहती राज्याच्या ेरोग्य 
ववभागाने दिनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास दिल्याच ेतनिशयनास ेले 
ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सन २००४-२००५ नींतर कुषठरोग तज्ञाींची पिे ररक्त् ा असल्याने 
कुषठरोग रुग्णाींच ेतनिान ेणण तनवारण होत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ेढळून ेले व तदनुसार कुषठरोगाच े तनमुयलन व कुषठरोग तज्ञाींची ररक्त् ा 
पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 

 िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे ेहे. 
     राज्यात माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर एकूण ११३७७ क्रक्रयाशील कुषठरुग्ण होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यात माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर प्राप्त अहवालानुसार पुणे जिल््यातील    
४९२ कुषठरुग्ण नोंि करण्यात ेले असून सवायधधक कुषठरुग्णाींच ेप्रमाण गडधचरोली 
जिल््यात नोंि करण्यात ेलेले ेहेत. सिर बाबत पुणे जिल्हा राज्यात २६ व्या 
क्रमाींकावर ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     राज्यात या काययक्रमाच े सन २००१ मध्ये सवयसाधारण ेरोग्य सेवेमध्ये 
एकबत्रकरण झाले असून प्रा.े.कें द्र स्तरावर तनयममत सवेक्षण, िनिागतृी व 
रुग्णाींवर तात्काळ उपचार करण्यात येत ेहे. कुषठरोग तींत्रज्ञाींमार्य त पडताळणी व 
पाठपुरावा करण्यात येतो. कें द्रशासनाच्या तनिेशाप्रमाणे महाराषर राज्याच े कुषठरुग्ण 
प्रमाण िर िहा हिारी लोकसींख्येमागे १ पेक्षा कमी झालेले ेहे. 
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       कुषठरुग्ण तनिान व तनवारण या काययक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
कमतरता नसुन तनयममत तनिान व उपचार करण्यात येतात. 
(४) याबाबत चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
      सन २००५ मध्ये राज्यात कुषठरोगाच ेिरुीकरणाच ेध्येय साध्य झाल्याने सिर 
काययक्रमाींतगयत जिल्हा पररषिेकडील कुषठरोग तींत्रज्ञाींची पिे तनवतृ्तीने अथवा कमयचारी 
मतृ झाल्याने ररक्त झाल्यास पुन्हा भरण्यात येत नाहीत. 
       सदयजस्थतीत राज्यशासनाकडील अवैदयक्रकय पययवेशक याींची १०७ मींिूर 
पिाींपैकी एकूण ६० पिे भरलेली ेहेत. तसेच अवैदयक्रकय सहाय्यक याींची ४७६ मींिूर 
पिाींपैकी एकूण ३८८ पिे भरलेली ेहेत. तसेच कें द्रशासनाच्या मान्यतेनुसार 
राज्यातील िास्त कुु्षठरुग्ण भार असलेल्या २१ जिल््याींमध्ये १८१ कीं त्रा्ी 
तनमवैदयकीय कमयचारी व ८ भौततकोपचारतज्ञ ऑक््ोबर २०१५ पयांत काययरत होत.े 
      सिर कमयचारी हे प्रा.े.कें द्र स्तरावरील कमयचारी याींच्यासह सवेक्षण ेरोग्य 
मशक्षण व उपचार याबाबत कामकाि पहात ेहेत. तसेच प्रा.े.कें द्र स्तरावरील 
कमयचाऱयाींमार्य त कुषठरोग तनमुयलन काययक्रम राबववण्यात येत ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
एड्स या आजाराला आळा घालण्यासाठी एड्स तनयांत्रण तनधी  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 (७५) *  १२००७   प्रा.जोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ‘एड्स’ या ेिाराला ेळा घालण् यासाठी माहे एवप्रल, २०१२ ते माचय, २०१७ या 
कालावधीसाठी िेशातील सवय राज् याींसाठी ‘एड्स’ तनयींत्रण तनधी उपलब् ध करुन िेण् यात 
ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तनधी थे् राष रीय एड्स तनयींत्रण सममतीकड ेवगय करण् यात येत 
होता, परींतु ेता हा तनधी शासनाकड े िमा होतो व शासन त् यात ेपल् या 
तरतुिीनुसार या तनधीत भर घालत,े हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, तनधी ववतरीत करण् याचा तनणयय अधधवेशनात घेण् यात येत असल् याने 
हा तनधी वेळेवर उपलब् ध न झाल् याने अनेक एड्स तनयींत्रण उपक्रम बींि करण् याचा 
तनणयय सममतीने घेतल् याने एड्सचा सींसगय मोठ्या प्रमाणात पसरण् याचा धोका तनमायण 
झाल् याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१५ च् या पदहल् या ेठवड्यात तनिशयनास ेले, हे ही  
खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी तनधी ववतरीत करण्याबाबत प्रत्येक मदहन् याला बैठक न 
घेण्याची कारणे काय ेहेत, 
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(५) असल् यास, उक् त एड्स सींस् थाना त् वरीत तनधी ववतरीत करुन एड्स तनयींत्रणात 
ठेवण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे ेहे. 
      राषरीय एड्स तनयींत्रण काययकम हा १००% कें द्र पुरस्कृत काययक्रम ेहे. सिर 
काययक्रमाच्या चौर्थया ्प्प्यास म्हणिेच सन २०१२ त े २०१७ या पींचवावषयक 
काययक्रमास कें द्र शासनाने मींिुरी दिली ेहे. मात्र सिर काययक्रम महाराषरात 
राबववण्यासाठी महाराषर राज्य एड्स तनयींत्रण सोसाय्ीमार्य त ेधथयक वषायनुसार 
खचायचा वावषयक कृती ेराखडा कें द्र शासनास सािर केला िातो. सदयजस्थतीत कें द्र 
शासनाने सन २०१५-१६ या ेधथयक वषायपयांतच्या वावषयक कृती ेराखड्यास मींिुरी 
दिली ेहे. 
(२) हे अींशत: खरे ेहे. 
   सन २०१३-१४ या ेधथयक वषायपयांत राषरीय एड्स तनयींत्रण काययक्रम 
राबववण्याकररता कें द्र शासनामार्य त िेण्यात येणारा तनधी थे् सींबींधधत सींस्थाींच्या 
खाती दिला िात होता. सन २०१४-१५ या ेधथयक वषायपासून कें द्र शासनाने तनधी 
ववतरणाच्या धोरणात बिल केला असून, राषरीय एड्स तनयींत्रण काययक्रमाकररता 
उपलब्ध होणारा तनधी राज्याच्या एकबत्रत तनधीदवारे सींबींधधत सींस्थाींना दिला िातो. 
(३) हे खरे नाही. 
    मात्र सिर काययक्रमास कें द्र शासनाकडून उपलब्ध होणारा तनधी राज्याच्या 
एकबत्रत तनधीदवारे सींबींधधत सींस्थाींना ववतरीत होत असल्याने, कें द्र शासन जितक्या 
रक्कमेच्या वावषयक कृती ेराखड्यास मींिुरी िेत,े तततक्या रकमेच े खचय राज्य 
ववधानमींडळाच्या तनिशयनास ेणून राज्य अथयसींकल्प अींिािात तरतूि केली िात.े 
(४) तनधी ववतरणासाठी कोणतीही मामसक ेढावा बैठक घेतली िात नव्हती. 
जिल्हास्तरीय काययक्रम अींमलबिावणीबाबत ेढावा बैठक घेतली िात होती. सिर 
बैठक ेता जव्हडड कॉन्र्रन्सदवारे घेतली िात ेहे. 
(५) कें द्र शासनाकडून उपलब्ध होणारा तनधी काययक्रम अींमलबिावणीसाठी तातडीने 
उपलब्ध करुन िेण्यात येतो. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल््यािील अांगणिािी इमारिीांची िामे पूणव होण्याबाबि 
  

(७६) *  १२९८५   श्रीमिी हुथनबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील ३९९४ अींगणवाड्या ेहेत यापैकी केवळ             
१५५२ अींगणवाड्याींना इमारती ेहेत व २४४२ अींगणवाड्याींना इमारतच नसल्यामुळे 
या अींगणवाड्या मींदिरात, खािगी भाड्याच्या घरात व मराठी शाळाींच्या इमारतीमध्ये 
भरववल्या िात असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात सुमारे २०० अींगणवाडी इमारतीींना मींिूरी ममळाली असूनही 
केवळ ठेकेिार ममळत नसल्याने कोट्यवधी रुपये पडून ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) कोल्हापूर जिल्हा पररषिेअींतगयत सन २०१४-१५ साठी जिल्हा तनयोिन 
सममतीकडून ११४ अींगणवाडी इमारत बाींधकामाींना मान्यता ममळालेली असून त्यापैकी 
१११ कामाींना ताबत्रक मान्यता िेण्यात ेलेली ेहे. त्यापैकी १५ कामे पुणय, ३९ कामे 
सुरु, ३२ कामे अदयाप सुरु झालेली नाहीत, २५ कामे तनवविा प्रक्रक्रयेत ेहेत. तसेच 
सन २०१५-१६ साठी १८३ अींगणवाडी इमारत बाींधकामाींना मान्यता ममळालेली असून 
त्यास प्रशासकीय मान्यता िेण्यात ेलेली ेहे. तनवविा प्रक्रक्रयेची काययवाही सुरु 
ेहे. अींगणवाडी इमारत बाींधकामाच ेसन २०१४-१५ मधील ३२ सुरु न झालेली कामे 
व २५ तनवविेतील कामाबाबत कोल्हापूर जिल्हा पररषिेच्या सावयितनक बाींधकाम 
ववभागाकड ेपाठपुरावा सुरु ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथे सौरददव्याांसाठी बसविण्याि आलेल्या 

 बॅटऱयाांची चोरी झाल्याबाबि 

 (७७) *  १२१०६   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गुहागर (जि.रत्नाधगरी) येथे शासनामार्य त लावण्यात ेलेल्या दिव्याींसाठी 
बसववण्यात ेलेल्या बॅ्ऱयाींची चोरी झाल्याने सदय:जस्थतीत सौरदिव ेबींि ेहेत, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार सिर सौरदिव्याींसाठी 
ेवश्यक असलेल्या बॅ्ऱया लावून सौरदिवे पुन्हा सुरु व्हावेत म्हणून शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
(३) व (४) बॅ्री चोरीमुळे बींि सौरपथ दिव े पुन्हा सुरु करणेची काययवाही नगर 
पींचायत, गुहागर मार्य त सुरु ेहे. 

----------------- 
यििमाळ जजल् ्यािील रोजगार हमी योजने अांिगवि ििृ लागिि न िेलेल्या  

सहा पांचायि ससमत्याांिर िायविाही िरण्याबाबि 
  

(७८) *  १२२८६   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ्यात सन २०१४-२०१५ मध् ये जिल् ्यातील सहा पींचायत 
सममत् याींनी महात् मा गाींधी राष रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत वकृ्ष लागवड 
केली नसल् याच े माहे ऑगस् ्, २०१५ च् या शेव्च् या सप् ताहात तनिशयनास ेले, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार वकृ्ष लागवड न करणा-या 
पींचायत सममत् याींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) अींशत: खरे ेहे. यवतमाळ जिल््यातील सन २०१४-१५ 
मध्ये जिल््यातील तीन पींचायत सममत्याींनी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार 
हमी योिनेअींतगयत वकृ्ष लागवड केलेली नाही. 
(२) नाही. 
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(३) यवतमाळ जिल््यातील १५ पींचायत सममत्याींमध्ये मग्रारोहयो, सामान्य तनधी, 
पयायवरण सींतुलीत समधृ्ि ग्राम योिना, ववत्त ेयोग व लोकसहभागतून २,७६,३४५ 
वकृ्ष लागवड केलेली ेहे. मग्रारोहयो अींतगयत मिुराींच्या मागणीनुसार काम करण्यात 
येत असल्याने कारवाई करण्यात ेलेली नाही. 
(४) नाही. 
 ----------------- 
  

िळांब िालुक् याि ससांचन विदहरी अपूणव असल् याबाबि 

 (७९) *  १२१००   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब तालुक् यात ९२६ ववदहरीच ेउदिष ् असता १२८ ववदहरी रि तर १४१ मसींचन 
ववदहरी अपूणय असल् याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २१०५ मध् ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार कळींब तालुक् यातील अपूणय 
मसींचन ववदहरी पूणय करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत 
ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, 
(२) व (३) कळींब तालुक्यात १२९ रि प्रस्ताववत ववदहरीींची तपासणी करण्यात ेली 
असून पुन्हा सुरु करता येणारी १ ववदहर पुनयजिवीत करण्याची काययवाही सुरु ेहे. 
       अपूणय असलेल्या २१९ ववदहरीींपैकी धडक मसींचन ववदहर योिनेत २२ तर 
नरेगात १९७ ववदहरीींची कामे प्रगतीपथावर ेहेत. 

अपूणय ववदहरी पूणय करण्याच्यादृष्ीने २२ लाभार्थयाांना मिुतवाढी बाबतची 
लेखील स्वरुपात मादहती व कामे त्वरीत पूणय करण्याबाबत सूचना प्रत्यक्ष भे्ी घेवून 
िेण्यात ेलेल्या ेहेत. सींबींधीत यींत्रणाींना सुध्िा याबाबत लाभार्थयाांशी सींपकय  साधून 
त्याींचकेडून ववदहरीींची उवयररत कामे करुन घेण्याबाबत सूचना िेण्यात ेलेल्या ेहेत. 
तसेच नरेगात वगय करण्यात ेलेल्या १९७ ववदहरीींना वकय  कोड िेण्यात ेलेला असून 
कामे पूणय करण्याची काययवाही करण्यात येत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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फलटण (जज.सािारा) िालुक् यािील नीरा उजिा िालव् यािून 
 पाण्याची चोरी होि असल् याबाबि 

  

(८०) *  ११४८५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) र्ल्ण (जि.सातारा) तालुक् यातील नीरा उिवा कालव् यातून िररोि लाखो मल्र 
पाण् याची सायपन पद्धतीने चोरी होत असल् याच े माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे. 
(२) याींबत्रकी ववभागाच्या मशीनरीच्या सहाय्याने सायर्न काढून ्ाकण्याची काययवाही 
करण्यात ेली ेहे. तसेच नीरा उिव्या कालव्यावर ेवश्यक त्या दठकाणी पोलीस 
स््ेशनला तक्रारी िाखल करण्यात ेल्या ेहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय रुग् णालयामध् ये सामान् याांसाठी दहमोफीसलया औषधाांचा पुरिठा 

उपलब् ध िरुन देण् याबाबि  

(८१) *  ११३०३   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.प्रिाश सबनसाळे, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात दहमोर्ीमलयाच् या िीवरक्षक औषधाींचा तु्वडा तनमायण झाला असून रुग् ण 
ेणण त् याींच् या नातवेाईकाींना वेगवेग्या शहराींमधील शासकीय रुग् णालयाींमध् ये 
पायपी् करुनही औषध ममळत नसल् याची धक् कािायक जस्थती तनमायण झाली 
असल् याच ेदिनाींक ३० ऑगस् ्, २० १५ रोिी वा त् यासुमारास तनिशयनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी सिरील औषधे महाग असल् यामुळे शासकीय 
रुग् णालयामध् ये सामान् याींसाठी दहमोर्ीमलया औषधाींचा योग् य पुरवठा उपलब् ध करुन 
िेण् याबाबत शासनाने काय काययवाही वा उपाययोिना केली ेहे, 
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(३) अदयाप, कोणतीच काययवाही करण् यात ेली नसल् यास त् याची सवयसाधारण 
कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) दहमोक्रर्मलया रुग्णाींसाठी ेवश्यक असणाऱया औषधाींची सींबींधीत रुग्णालयाींची 
मागणी लक्षात घेऊन उपलब्ध तनधीनुसार पुरवठा ेिेश िेण्यात येतात. परींतु इतर 
राज्यातून उपचारासाठी रुग्ण येत असल्याने काही वेळा सिर औषधाींची कमतरता 
भासत.े अशावेळी सिर औषधे Emergency Stock मधून ेवश्यकतनुेसार रुग्णाींना 
पुरववण्यात येतात. जिल्हा रुग्णालय, ठाणे व अमरावती येथे Emergency Stock 
मध्ये दहमोक्रर्मलयाच्या औषधाींचा साठा उपलब्ध ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

-----------------  
नाांदेि जजल्हा पररषदेच्या िमवचाऱयाांच ेिेिन अदा िरण्याबाबि 

  

(८२) *  ११३४४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्हा पररषिेच्या अनेक कमयचाऱयाींच े िोन मदहन्यापासून वेतन झाले 
नसल्याने कमयचारी ेधथयक अडचणीत सापडले असून या कमयचाऱयाींच ेवेतन तात्काळ 
न झाल्यास ेींिोलन करण्याचा इशारा या कमयचाऱयाींच्या सींघ्नेने माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान दिला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कमयचाऱयाींच ेवेतन िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) अींशत: खरे ेहे. 
(२) व (३) पींचायतराि सेवाथय प्रणालीत काही कमयचाऱयाींची मादहती समाववष् 
करण्याची सुववधा उपलब्ध नसल्याने अशा कमयचाऱयाींची वेतन िेयके हाताने 
(Manually) तयार करुन कोषगारास सािर करण्याच्या सूचना सवय जिल्हा पररषिाींना 
िेण्यात ेल्या. पींचायतराि सेवाथय प्रणाली ही नववनच असल्याने त्यामध्ये काही 
ताींबत्रक अडचणी उद् ावल्यामळेु ववलींब झाला होता. या ताींबत्रक अडचणीींची व त्रु्ीींची 
पूतयता करुन सवय कमयचाऱयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयांतच ेवेतन अिा झाले ेहे. 

----------------- 
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दमणगांगा-वप ांजाळ ि नार-पार-िापी-नमवदा या प्रिल् पाांना  
राष्ट् रीय प्रिल् प घोवषि िरण् याबाबि 

 (८३) *  १२६९०   िॉ.अपूिव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९९०६ ला ददनाांि २१ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमणगींगा-वप ींिाळ व नार-पार-तापी-नमयिा खो-यातील सवयसाधारणपणे २०० मी्र 
उपसा उींचीच् या ्प् प् यातील पाणी वळववणेबरोबरच या तलाींकाखालील िािाच े पाणी 
बोगदयादवारे तापी व गोिावरी खो-यातील तु्ीच् या भागात वळववण् याचा अ् यास 
राष रीय िलववकास अमभकरणाकड े करण् याची ववनींती राज्य शासनातरे् करण् याींत 
ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, राष रीय प्रकल् पासाठी राष रीय िलववकास अमभकरणाने क्रकमान २ लक्ष 
हेक् ्र लाभक्षेत्राच े प्रकल् प हा एकमेव तनकष न ठेवता, मुींबईसारख् या महानगराींना 
वपण् याच् या पाण् याच् या योिना, महाकाय भु-िल पुनचभरण योिना इत् यािीींचा िेखील 
येथे ववचार करावा, अशीही ववनींती ववज्ञान भवन, दिल् ली येथे ेयोजित बैठकीत 
केली, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, िमणगींगा-वप ींिाळ, नार-पार-तापी-नमयिा या प्रकल् पाींना राष रीय प्रकल् प 
घोवषत करणे तसेच पाण् याचा सींतुमलत वापर ेणण ी्ंचाईग्रस् त भागातील वपण् याच् या 
पाण् याची ी्ंचाई िरू व् हावी, यास् तव याप्रकल् पातील उवयररत पाणी उपसा मसींचनादवारे 
अनुक्रमे गोिावरी व तापी खोऱ यात वळवून अवषयणग्रस् त िषु काळी भागात पाणी 
उपलब् ध करुन िेणे इत् यािीबाबत काय तनणयय घेण् याींत ेला ेहे व त् यानुषींगाने 
कोणती काययवाही केली वा करण् याींत येत ेहे, 
(४) अदयाप, राष रीय िलववकास अमभकरण व कें द्रीय िलसींधारण मींत्रालय स् तरावर 
प्रश् नोक् त बाब ‘१, २ व ३’ बाबत तनणयय घेण् याींत ेला नसल् यास, याप्रस् तावाची 
सदयचजस्थती काय ेहे व राज् यातील िषु काळ िरू करण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् याींत येत ेहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अदयाप तनणयय घेण्यात ेलेला नाही. 
(४) िमणगींगा खोऱयातील १४३ िलघमी पाणी िमणगींगा (एकिरे)-गोिावरी निीिोड 
योिनेव्िारे तु्ीच्या गोिावरी खोऱयात वळववणे बाबतच्या योिनेचा सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करणेची ववनींती राषरीय िलववकास अमभकरणास दिनाींक १२/०३/२०१५ 
च ेपत्राने करणेत ेली ेहे. 
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     त्याचप्रमाणे नार,पार, अींबबका, औरींगा या पजश्चम वादहनी नियापैकी व्यवहायय 
उपसा ्प्प्यातील पाणी उपसा मसींचनाव्िारे तसेच प्रवाही वळण योिनेव्िारे गोिावरी 
व तापी खोऱयात वळववणेबाबतचा अ्यास सुरु ेहे. 

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

िाळूज (जज.औरांगाबाद) येथील िायग् नोजथटि सेंटरमध्ये यांत्रसामुग्री  
नसल्याने रुग्णाांची गैरसोय होि असल्याबाबि 

  

(८४) *  ११५६५   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळूि (जि.औरींगाबाि) औदयोधगक क्षेत्रातील कामगाराींना ेरोग् य सुववधा 
िेण् यासाठी ३ वषायपूवी उभारलेल् या डायग् नोजस््क सें्रमध्ये अदयापपयांत कोणतीही 
ेरोग् य यींत्रसामुग्री बसववण् यात ेली नसल् याने तथेे ेलेल्या ईएसेय कामगाराींची 
गैरसोय होत असल्याच ेदिनाींक १४ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास तनिशयनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती ईएसेय कामगाराींना सिरील डायग् नोजस््क सें्रचा 
लाभ ममळण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) नाही, 
     कें द्र शासनाच्या रेणम व रोिगार मींत्रालय याींच्या अधधपत्याखालील राज्य 
कामगार ववमा महामींडळ, नवी दिल्ली याींच्यामार्य त वाळुि, औरींगाबाि येथे ेिशय 
सेवा िवाखाना व तनिान कें द्र दि. २४.०९.२०१५ रोिी सुरु करण्यात ेले ेहे. सिर 
तनिान कें द्रामध्ये कॅलरीमी्र, मायक्रोस्कोप, ऑ्ोक्लेव्ह, ररसस्कीएशन की् व 
ग्लुकोमी्र दह ५ वैदयकीय उपकरणे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये स्थावपत केली ेहेत व 
ततथे दहमोग्लोबीन, मलेररया, ॲ्ीिीन, डेंग्युचाचणी, रक्तशकय रा व गभयधारणा 
चाचण्या या तपासण्या करण्यात येत ेहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

 
 
 



80 

राज्यािील वििलाांग िुष्ट्ठरोगी व्यजक्िांना देण्याि येणाऱया  
मानधनाि िाढ िरण्याबाबि 

 (८५) *  ११००८   श्री.समिशे भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) शासनामार्ां त ववकलाींग कुषठरोगी व्यजक्तला कायमस्वरुपी मामसक मानधन 
िेण्याच्या योिनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलींबबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ववकलाींग कुषठरोगी व्यजक्तची सेवा करणाऱया सामाजिक सींस्थेला प्रतत 
व्यजक्त रुपये २२००/- इतके अनुिान दिले िात े व ज्याींना कुठलेही उपजिववकेच े
साधन नाही अशा व्यजक्तींना सींिय गाींधी तनराधार योिनेंतगयत रुपये ६००/- इतकी 
ेधथयक मित दिली िाते, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या अत्यल्प रकमेत ववकलाींग कुषठरोगी व्यजक्तचा खचय पूणय होत 
नसल्यामुळे या मानधनात वाढ करुन त्याींची गरि पूणय होईल इतकी क्रकमान रक्कम 
ममळण्याबाबत शासन काय काययवाही करणार ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल्यास, सिर योिनेचा तनजश्चत कालावधी व प्रारूप काय ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 
      महाराषर कुषठवपडीत सींघ्नेने कुषठरुग्णाींना रु. २,५००/- मामसक मानधन 
िेण्याची मागणी केली ेहे. 
(२) होय. हे खरे ेहे. 
     राज्यात रुग्णालयीन तत्त्वावर काम करणाऱया स्वयींसेवी सींस्थाींना प्रतत 
कुषठरुग्णाींमागे र.२२००/- व पुनवयसन तत्त्वावर काम करणाऱया स्वयींसेवी सींस्थाींना 
प्रतत कुषठरुग्णाींमागे रु.२०००/- सींस्थेस भरती असलेल्या कुषठरुग्णाींमागे िेण्यात 
येतात. कुषठवसाहतीमधे राहणाऱया कुषठरुग्णाींना तनयमाप्रमाणे सींिय गाींधी तनराधार 
योिनेच ेव इतर योिनाींच ेलाभ दिले िातात. राज्यातील कुषठरुग्णाींच्या तनवायहाकरीता 
भत्त्यात सींिय गाींधी तनराधार योिनेअींतगयत रु.६००/- दिले िातात. 
(३) कुषठरुग्णाींच्या ववववध समस्याींबाबत चचाय करण्यासाठी सममतीतील सिस्याींसमवेत 
दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी प्रधान सधचव (ेरोग्य) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ेयोजित करण्यात ेलेल्या बैठकीत कुषठरुग्णाींस रु.२५००/- मानधन िेण्याची 
मागणी मान्य करता येत नाही असा तनणयय घेण्यात ेला. तसेच सामाजिक न्याय 
व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या योिनेन्वये राज्यातील कुषठरुग्णाींच्या तनवायहाकरीता 
सींिय गाींधी तनराधार योिनेअींतगयत रु.६००/- भत्ता दिला िातो. सींिय गाींधी 
तनराधार योिनेंतगयत इतर ८ त े ९ लाख लाभाथींना िेण्याकरीता एवढे अनुिान 
उपलब्ध होणार नसल्याच े बैठकीत उपजस्थत असलेल्या सामाजिक न्याय व ववशेष 
सहाय्य ववभागाच्या प्रतततनधीने स्पष् केले. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िवपलेश्िर (िा.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथील महादेि मांददराची  

सुलिि ेबॅरेजच्या पाण्यामुळे होि असलेली झीज 

(८६) *  ११८६७   श्रीमिी जथमिा िाघ :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कवपलेश्वर (ता.अमळनेर, जि.िळगाींव) येथील तापी व पाींझरा निी सींगमावरील 
प्राचीन व ऐततहासीक महािेव मींदिराची सुलवड ेबॅरेिच्या पाण्यामुळे झीि होत असून 
तथेे सींरक्षण मभींत बाींधण्याची मागणी पररसरातील नागररक व लोकप्रतततनधीींनी केली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच यामुळे स्थातनक नागररकाींमध्ये याववषयी असींतोष वाढत ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२), (३) व (४) कवपलेश्वर येथील मींदिरािवळच्या झीि होणाऱया भागाची क्षेबत्रय 
अधधकाऱयाींनी पाहणी केली असून ेवश्यक उपाययोिनेसाठी सवेक्षण व अन्वेषण 
करुन अींिािपत्रक तयार करण्याची काययवाही क्षेबत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर ेहे. 
(५) प्रश्न उिभवत नाही. 

----------------- 
खिी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाि सोयीसुविधा  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 (८७) *  ११६५८   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहीगाव (ता.शहापूर, जि.ठाणे) ग्रामपींचायत खडी ग्रामीण रुग्णालयातील गैरसोय 
िरू करण्याींबाबत हिीतील वडाचापाडा या ेदिवासी वस् तीत सुमारे ४० िणाींना िवुषत 
पाण् यामुळे ववषबाधा होवून गॅस् रोची लागण झाली असता त् याींना खडी ग्रामीण 
रुग् णालयात उपचाराकरीता िाखल केले असता रुग् णालयात कोणतीही सोय नसल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, रुग् णालयाच् या गैरसोयी व गैरकारभारासह वैदयकीय अधधकारी व 
कमयचाऱ याींच् या ववरोधात ेदिवासी सींघ्नेने ेींिोलन केले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत 
ेहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    रेणी.िानू दहरवे, स्याद्री ेदिवासी व ठाकूर समाि याींनी ेींिोलन छेडलेले होत.े 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी उपसींचालक, मुींबई मींडळ, ठाणे याींचे स्तरावरुन दववसिस्यीय 
सममती गठीत करुन चौकशी करण्यात ेली असून सिर चौकशीच्या अहवालानुसार 
सींबींधीत वैदयकीय अधधकारी व अधधपररचारीका याींना रुग्णालयात उपचारासाठी 
येणाऱया रुगण व त्याींच े नातवेाईक, मा.लोकप्रतततनधी याींच े सोबत सौहाियपूवयक 
वतयणूक अींगीकारणेबाबत कायायलयाकडून समि दिलेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भांिारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयािील निजाि बालिाांचे 

 अपहरण िरण्याचा िेलेला प्रयत् न 
 (८८) *  १२५४४   श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील पेईंगवाडी नविात बाळ वाडय क्रमाींक १२ 
मध्ये दिनाींक १५ ऑगस्् रोिी एका तोतया डॉक््रने बाळाला तपासण्याचा बहाणा 
करुन बाळाला पळववण्याचा प्रयत्न केल्याच ेतनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय., 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ेढळून ेले ेहे व त्यानुसार कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) अशा प्रकारची तक्रार करण्यात ेली ेहे. 
(२) होय. 
(३) मदहला वाडय मध्ये गेलेली व्यक्ती रुग्ण कल्याण सममतीच े सिस्य असल्याचे 
ेढळून ेले ेहे. त ेया वाडयमध्ये कशासाठी गेले याची चौकशी केलेली ेहे. यापुढे 
अशा घ्ना घडू नये याकरीता पेईंग वाडयमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरा बसववण्यात ेलेला 
ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भांिारा जजल् ्यािील गोसीखुदव ससांचन प्रिल् प पुणव िरण् याच् या तनणवयाबाबि  

(८९) *  ११६३१   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल् ्यातील गोसीखुिय मसींचन प्रकल् प सन २०१९ पयांत पुणय करण् याचा 
तनणयय शासनाने घेतला असल् याच े माहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रकल् पाींच् या पुनयवमसत गावाींमध् ये नागरी सुववधा उपलब् ध करुन 
प्रकल् पाला ेवश् यक तनधी उपलब् ध करुन िेण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) गोसीखुिय राषरीय प्रकल्पाच े ततृीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावानुसार सन २०१९ पयांत प्रकल्प पुणय करण्याींच ेप्रस्ताववत ेहे. 
(२) गोसीखुिय राषरीय प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्यानुसार भींडारा व नागपूर 
जिल््यातील प्रकल्पग्रस्ताींच ेपूनवयसन ३ ्प्प्यात करण्याच ेतनयोिीत ेहे. 
     यात भींडारा जिल््यातील ३४ पुणयत: बाधधत गावाच ेपुनवयसन २८ गावठाणात व 
नागपूर जिल््यातील ५१ बाधीत गावठाणाच े३६ गावठाणात अशा एकूण ८५ बाधीत 
गावाींच े ६४ पुनवयसीत गावठाणाींत पुनवयसन करावयाचे ेहे. त्यापैकी नागपूर 
जिल््यातील ३१ व भींडारा जिल््यातील २२ अश्या एकूण ५३ पयाययी गावठाणाींमध्ये 
१८ नागरी सुववधा पुणय झालेल्या ेहेत. उवयरीत दठकाणी नागरी सुववधाींची कामे 
प्रगतीत ेहेत. ती प्रथम प्राधान्याने पूणय करण्याच े तनयोिन ेहे. गोसीखुिय 
प्रकल्पासाठी सन २०१५-१६ या ेधथयक वषायत रु.७०० को्ी तरतूि करण्यात ेलेली 
ेहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर जजल््यािील िुपोषणाबाबि 

  

(९०) *  १३६५७   अॅि.अतनल परब :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४४९५ ला ददनाांि    
१६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पालघर जिल््यात गेल्या ११ मदहन् याींमध्ये ३३७ नविात अभयकाींसह ८२४ 
बालकाींचा मतृ्यू झाल्याच ेतसेच ९०२९ बालके कुपोवषत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या सुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) पालघर जिल््यातील माहे नोव्हेंबर, २०१४ त े सप््ेबर, 
२०१५ या कालावधीतील बालमतृ्यूची ेकडवेारी खालीलप्रमाणे ेहे. 

कालावधी 
 

एकुण जिवींत िन्म 
(०-१ वषय बालके) 

 

०-१ वषायतील अभयक 
मतृ्यू 
 

१-६ वषायतील बाल 
मतृ्यू 
 

माहे नोव्हेंबर, २०१४ 
त ेसप् े्ंबर, २०१५ 

 

४२२ 
 

१५४ 
 

५७६ 
 

 
          तसेच पालघर जिल््यातील माहे सप््ेबर, २०१४ व माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
च्या मामसक प्रगती अहवालानुसार कुपोषणाची ेकडवेारी खालीलप्रमाणे ेहे. 

कालावधी 
 

एकूण विन 
घेतलेल्या 

बालकाींची सींख्या 
 

सवयसाधारण 
बालके 

 

मध्यम कमी 
विनाची बालके 

 

तीव्र कमी 
विनाची बालके 

 

सप् े्ंबर, २०१४ २२९९२९ १७४४२७ ४४७०३ १०७९९ (५%) 
सप् े्ंबर, २०१५ २०२४०३ १५६०३१ ३८६४१ ७७३१ (४%) 

 
वरील ेकडवेारीवरुन कुपोषणाच्या प्रमाणात घ् झाल्याच ेदिसून येत.े 

 
(२) व (३) कुपोषण व बालमतृ्यू रोखण्यासाठी राषरीय बाल स्वास्थ काययक्रमाअींतगयत 
सवय मुलाींची ेरोग्य तपासणी तनयममत करण्यात येते, तालुकास्तरावरुन येणाऱया 
बालमतृ्यू अहवालावरुन बालमतृ्यूच्या कारणासींबींधी उपाययोिना करण्यात येते. 
िरमहा होणाऱया वैदयकीय अधधकाऱयाींच्या मामसक सभेत ेढावा घेण्यात येतो. 
उपकें द्र व प्राथममक ेरोग्य कें द्र स्तरावर ेिारी मुलाींची तपासणी करुन ेवश्यक 
उपचार दिले िातात. 

----------------- 
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रायगि जजल््यािील रानिली धरणाच्या िालव्याच ेिाम  
क्रॉकक्रटमध्ये न िरिा दगि-मािीमध्ये िेल्याबाबि 

 (९१) *  १३४३३   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यातील रेणीवधयन शहर व ेिुबािूच्या गावाींना पाणीपुरवठा 
करण्यासाठी लघुपा्बींधारे ववभागामार्य त रानवली धरणाच्या ३०० मी्र कालव्याच े
काँक्रक्र्ीकरण करण्याबाबतचा ठेका मींिूर करण्यात ेला होता, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कालव्याच े काम म्हसोबा मिूर सहकारी सींस्था, मे्कणी, 
(ता.रेणीवधयन) या सींस्थेला ठेकेिाराने दिला होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सींस्थेने कालव्याच ेबाींधकाम मसमें् काकँ्रक्र्मध्ये न करता िगड-
मातीमध्ये केले असल्याच ेतनिशयनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले ेहे व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) रानवली धरणाच्या ्ो-ड्रनेच्या मिबुतीकरणाच े काम व पाणी पुरवठा 
ववहीरीभोवती सींधानक मभींत बाींधण्याच े काम मे.म्हसोबा मिूर सहकारी सींस्था, 
मे्कणी याींना िेण्यात ेले होत.े 
(३) नाही. कालव्याच े बाींधकाम मसमें् काँक्रक्र्मध्ये करण्याची बाब तनवविेमध्ये 
अींतयभूत नाही. तनवविा शतीप्रमाणे ्ो-ड्रनेच े काम अश्मप्लामध्ये (pitching) 
करण्यात ेले ेहे. अदयाप पाणी पुरवठा ववदहरीभोवती सींधानकात मभींत बाींधण्याचे 
काम करण्यात ेलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
आष्ट्टी (जज.बीि) येथील ग्रामीण रुग्णालयाि िॉक्टराांच्या  

हलगजीपणामुळे रुग्णाचा झालेला मतृ्यू 

 (९२) *  १४०५७   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेष्ी (जि.बीड) येथील ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््र हिर नसल्याने ह्रिय 
ववकाराच ेरुग्ण व व्यापारी रेणी. वैिीनाथ पा्ेकर याींचा मतृ्यू झाला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 



86 

(२) असल्यास, येथील डॉक््राींच्या हलगिीपणामुळे व स्वत:च े खािगी रुग्णालय 
असल्यामुळे हे डॉक््र ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णाींच्या तपासणी करता त्याींच्या 
काययकाळात तथेे थाींबत नाहीत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच या डॉक््राींवर र्ौििारी गुन्हा व तनलींबन करावे अशी नागररकाींकडून 
मागणी होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     रुग्णाचा मतृ्यू डॉक््र रुग्णालयात नसल्यामुळे झाला नसून रुग्णालयात िाखल 
करण्यापूवी झाला ेहे. 
(२) वैदयकीय अधधकारी खािगी व्यवसाय करीत असल्याची बाब अींशत: खरी ेहे. 
(३) अशा प्रकारची लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) रेणी.वैिनाथ पारेकर या रुग्णास दि.१७/१०/२०१५ रोिी िपुारी १.५५ वा.रुग्णालयात 
ेणले असता त्याींना रुग्णालयात िाखल करण्यापूवी मतृ पावले असल्याने चौकशी 
करण्यात ेली नसल्याने काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिािा विभागासाठी जल आयुक् िालय सुरू िरणेबाबि 

 (९३) *  ११८५१   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा ववभागातील सततचा भीषण िषु काळ ेणण ी्ंचाई पररजस्थती लक्षात 
घेता मराठवाड्यात शाश् वत शेती ेणण मसींचन सुववधा राबववण् यासाठी सक्षम िल 
ेयुक् तालय सुरु करण् याची मागणी लोकप्रतततनधीकडून होत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मा.राज् यमींत्री, िलसींपिा याींनी औरींगाबाि येथे िल ेयुक् तालय सुरू 
करण् याची घोषणा करुन त् यासाठी लवकरच ेय.ए.एस.ििायचा अधधकारी तनयुक् त 
करण् यात येईल असे िादहर केले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, मराठवाड्यातील िषु काळ तनवारणाथय करावयाच् या उपाययोिनाींसाठी 
ववशेष बाब म्हणून अ् यासपूणय तनयोिनाकरीता औरींगाबाि येथे िल ेयुक् तालय 
सरुू करण् यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
(३) औरींगाबाि येथे िल ेयुक्तालयाची तनममयती करण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन असून िलेयुक्तालयाची तनममयती करण्याबाबतची काययवाही करण्यात 
येत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुतिवजापूर (जज.अमराििी) िालुक्यािील जजिापूर नािट या गािाांमध्ये  

अांगणिािीची इमारि बाांधण्याबाबि 
 (९४) *  ११६९०   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुततयिापूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील जितापूर नाक् या गावाींमध्ये 
अींगणवाडीची इमारत नसल्यामुळे येथील गावकऱयाींनी एकाजत्मक बालववकास 
अधधकारी याींना गत ४ वषायत पाचवेळा तनवेिन िेऊनही कोणतीच काययवाही केली 
नसल्याच ेदिनाींक ३० ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तालुक्यात अींगणवाडी झाली नाही तर गावकऱयाींनी ीेंिोलन 
करण्याचा इशारा दिला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी ्ाळा्ाळ करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल्यास, सिर गावाला अींगणवाडी िेण्यासाठी शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     जितापूर नाक् हे गाव अमरावती जिल््यात नसून ते अकोला जिल््यात ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मौिे जितापूर नाक् येथे अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधण्याबाबत कोणतीही 
्ाळा्ाळ झालेली नाही. सन २०१०-११ या वषायमध्ये जितापूर नाक् या गावाकरीता 
अींगणवाडी कें द्र इमारतीच े बाींधकामास रुपये ४ लक्ष इतका तनधी अकोला जिल्हा 
पररषिेदवारे िेण्यात ेलेला होता. तथावप, सिर गावातील ममनी अींगणवाडी 
प्रमाणपत्र ग्रामपींचायतीकडून प्राप्त न झाल्यामुळे मींिूर तनधी ग्रामपींचायत समशेिपूर 
याींचकेड े वगय करण्यात ेलेला नाही. ग् ग्रामपींचायत समशेिपूर अींतगयत मौि े
जितापूर नाक् या गावामध्ये ममनी अींगणवाडी कें द्राकररता सन २०१६-१७ मध्ये 
ग्रामपींचायतकडून िागा उपलब्ध असल्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर 
प्रशासकीय मान्यता िेऊन तनधी उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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उथमानाबाद जजल््यािील शेििळयाांच्या प्रथिािाबाबि 
  

(९५) *  १३४८०   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि जिल््यात प्राप्त झालेल्या शेतत्याच्या प्रस्तावाींपैकी केवळ       
१०० शेतत्याींना मींिूरी शासनाने दिली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच रोिगार हमी योिने अींतगयत ११६६ ववदहरीींची कामे मींिगतीने सुरु ेहेत, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार शेतत्याच े प्रस्ताव मींिूर करुन व रोिगार हमी 
योिनेतील ववदहरीची कामे करणेबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) नाही. महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने 
अींतगयत उस्मानाबाि जिल््यामध्ये एकूण ९१२ शेतत्याींना मींिुरी िेण्यात ेलेली 
ेहे. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत उस्मानाबाि 
जिल््यात एकूण ८,५४७ ववदहरीींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात ेली असून दिनाींक 
२६ नोव्हेंबर, २०१५ पयांत ६,७६२ ववदहरी पूणय झाल्या ेहेत. त्यापैकी सन २०१५-१६ 
मध्ये १,१६६ मसींचन ववदहरीींची कामे पूणय झाली ेहेत. एकूण १,०५९ मसींचन ववदहरीींची 
कामे अपूणय ेहेत व ७२६ मसींचन ववदहरीींची कामे शेल्र्वर ठेवण्यात ेली ेहेत. 
(३) महात्मा गाींधी नरेगा अींतगयत अपूणय मसींचन ववदहरीींच्या कामाींपैकी बहुताींश कामे 
भौततकदृषट्या पूणय झालेली ेहेत. या कामाींच ेपूणयत्वाच ेिाखले प्रिान करुन त्याींची 
एमेयएसवर नोंि करण्याच े तनिेश सवय ग् ववकास अधधकारी याींना िेण्यात ेले 
ेहेत. तसेच मसींचन ववदहरीींच्या कामाींच ेप्रलींबबत कुशल िेयके अिा करुन पुणयत्वाचे 
िाखले एमेयएसवर नोंिवण्याच ेतनिेश िेण्यात ेले ेहेत. ज्या ग्रामपींचायतीमध्ये 
ववदहरीींची कामे सुरु नाहीत. तथेे प्राधान्याने वैयजक्तक लाभाअींतगयत मसींचन ववहीरीची 
कामे उपलब्ध करुन िेवून मिुराींना रोिगार उपलब्ध िेण्याच्या सूचना सवय ग् 
ववकास अधधकारी याींना िेण्यात ेलेल्या ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



89 

िोयना धरणािल्या िीजतनसमविीनांिर िसशष्ट्ठी नदीिून समुद्राि िाया  
जाणारे पाणी मुांबई ि पररसराला उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 (९६) *  ११४६६   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणातल्या वीितनममयतीनींतर वमशषठी निीतून थे् समुद्रात वाया 
िाणाऱया ६७.५ ्ीएमसी पाण्याचा लाभ मुींबई ेणण पररसराला व्हावा यासाठी सुमारे 
२२३८ को्ी रुपये खचायची योिना ेखण्यात असून त्यास कें द्र शासनाने दिनाींक १५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिीच्या िरम्यान कें द्र शासनाच्या उच्च अधधकार प्राप्त सममतीच्या 
बैठकीत तत्वत: मान्यता दिलेली असून सिर बैठकीस राज्याच े मा.िलसींपिा 
राज्यमींत्री उपजस्थत होते, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेचे स्वरुप काय ेहे व त्यासाठी राज्य शासनाने कोण-
कोणत्या बाबीींची पूतयता करावयाची ेहे व त्यादृष्ीने कोणती काययवाही करण्यात 
ेली वा येत ेहे, 
(३) उक्त योिनेसाठी लागणारा तनधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार ेहे व 
सिर प्रकल्प साधारणत: क्रकती कालावधीत पूणय होणे अपेक्षक्षत ेहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे. 
    दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ च ेबैठकीस मा. राज्यमींत्री, िलसींपिा हिर होत े हे 
खरे ेहे. मात्र योिनेस तत्वत: मान्यता दिली हे खरे नाही. 
(२) या योिने बाबतचा अ्यास अदयापी प्राथममक अवस्थेत ेहे. राषरीय िल 
अमभकरणाने पुवय व्यवहाययता अ्यास तयार केला ेहे. त्यानुसार सन २००८-०९ चे 
िरसुधचच े ेधारे प्रकल्पाची क्रकीं मत रु. २२३८.५१ को्ी इतकी ेहे. लाभव्यय 
गुणोत्तर १.८९ असून ेधथयक गुींतवणूकीवरील परताव्याचा िर १८.८९ ेहे. सिर 
ेकडवेरुन योिना व्यवहायय दिसत असली तरीही हे तनषकषय अत्यींत ढोबळ 
अ्यासावर ेधाररत ेहेत. राषरीय िल ववकास अमभकरणाच े पुवय व्यवहाययता 
अहवालावरील वस्तुजस्थतीिशयक राज्याच े अमभप्राय कळवून राषरीय िल ववकास 
अमभकरणास सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची ववनींती दिनाींक २६/१०/२०१५ 
च ेपत्राने केली ेहे. 
(३) ही योिना राषरीय योिना म्हणून घोवषत व्हावी असा शासनाचा प्रयत्न ेहे. 
प्रकल्प पूणयतेचा कालावधी तनजश्चत साींगता येणार नाही. 

----------------- 
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सरोगसीच्या माध् यमािून माितृ् ि प्राप् ि होणा-या मदहलाांना ६ मदहन् याांची  
सुट्टी मांजूर िरण् याच् या तनणवयाबाबि 

  

(९७) *  १११७५   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि 
उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय 
वित् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात नैसधगयकपणे माततृ् व उपभोगणा-या मदहलाींप्रमाणेच सरोगसीच् या 
माध् यमातून माततृ् व प्राप् त होणा-या मदहलाींना ६ मदहन् याींची सुी ी मींिूर 
करण् याचा तनणयय मा.मशक्षण मींत्री याींनी घेतला असल् याच े दिनाींक ४ ऑगस् ्, २०१५ 
रोिी वा त् या सुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबईत ४० वषे माध् यममक शाळेत मशकवणा-या मशक्षक्षकेने 
सरोगसीच् या माध् यमातून मुलाला िन् म िेण्याचा तनणयय घेतल् याने, सरोगे् 
मातबेाबतच ेतनयम स् पष ् नसल् याने सिर मदहलेबाबत काय तनणयय यावा असा प्रश्न 
शाळेला तनमायण झाल्याने सिर प्रकरण मशक्षण ववभागाकड े गेले असता मानवतचे् या 
दृष ्ीकोनातून त् या मदहलेला ६ मदहन् याची रिा मींिूर करण् यात ेली असल् याचे 
तनिशयनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सिर मशक्षण ववभागाचा ेिशय घेत इतरही खात् याींमध् ये असा तनयम 
करण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सरोगसीच्या माध्यमातून माततृ्व प्राप्त झालेल्या मदहला शासकीय 
कमयचाऱयाींस रिा िेण्याची तनयमात तरतूि नसल्यामुळे शालेय मशक्षण ववभागाने 
तनयमात त्या सींबींधीची तरतूि करण्याचा प्रस्ताव ववत्त ववभागाकड ेपाठववला असून 
तनयमात तशी तरतूि करण्याच्या अनुषींगाने काययवाही सुरु ेहे. 

----------------- 
चिदगुाळा (िा.मूल, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायि अांिगवि शौचालय  

बाांधिामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(९८) *  १११०५   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चकिगुाळा (ता.मूल, जि.चींद्रपूर) ग्रामपींचायत अींतगयत शौचालय बाींधकामात 
गैरव्यवहार झाल्याच ेदिनाींक २९ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनिशयनास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली काय व िोषीींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. सिर प्रकरणाबाबत चौकशी करण्यात ेली ेहे. 
      चौकशीमध्ये सरपींच, उपसरपींच, सिस्य व ग्रामसेवक हे िोषी असल्याचे 
ेढळून ेले असून सरपींच, उपसरपींच व सिस्य याींच ेववरुध्ि महाराषर ग्रामपींचायत 
अधधतनयम १९५८ कलम ३९ (१) अन्वये काययवाहीस्तव प्रस्ताव ववभागीय ेयुक्त, 
नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्याकड ेमुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषि चींद्रपूर 
याींच े दिनाींक ३०.१०.२०१५ च्या पत्रानुसार सािर करण्यात ेला ेहे. तसेच 
रेणी.डी.एस.कवठाळकर, ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत चकिगुाळा याींना मुख्य काययकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषि, चींद्रपूर याींच े दिनाींक २०.११.२०१५ च्या ेिेशान्वये 
तनलींबबत करण्यात ेले ेहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
मौजे आांधळयाची िािी (िा.िेज, जज.बीि) येथे विदहरीच े 

बाांधिाम दाखिून गैरव्यिहार िेल् याबाबि 

 (९९) *  ११७२२   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९६२ ला ददनाांि    
१६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िषु काळग्रस् त बीड जिल् ्यात वपण् याच े पाण् याची ी्ंचाई िरू करण् यासाठी सन 
२०१४-२०१५ या ेधथयक वषायत अनेक गावाींमध् ये रोिगार हमी येािने अींतगयत ववदहरी 
मींिूर करण् यात ेल् या, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मौिे ेींध्याची वाडी (ता.केि, जि.बीड) येथे प्रत् यक्षात ववदहरीचे 
काम न करता ववदहरीच ेकाम िाखवून रुपये ११ लाखाचा गैरव्यवहार केला, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची सींपूणय चौकशी करुन सींबींधधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) महात्मा गाींधी नरेगाअींतगयत मौिे ेींध्याची वाडी ता.केि, जि.बीड येथे सन 
२०११-१२ मध्ये वैयजक्तक लाभाच्या १६ ववहीरी मींिूर करण्यात ेल्या होत्या. या 
ववहीरीींच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने, ग् ववकास 
अधधकारी, नरेगा कक्ष, जिल्हा पररषि, बीड याींचमेार्य त चौकशी करण्यात ेली. 
चौकशीअींती ग्रामपींचायत ीेंध्याची वाडी व िेवगाव येथे सींयुक्तपणे १२,१८,३१४/- 
इतक्या रुपयाींचा अपहार झाल्याच ेतनिशयनास ेले ेहे. 
(३) तत्कालीन ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, केि, ताींबत्रक अधधकारी, 
सहायक काययक्रम अधधकारी, ग्रामरोिगार सेवक याींच े ववरुध्ि पोलीस स््ेशन केि 
येथे गरुनीं २६६/१५ अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात ेला ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 गिधचरोली जजल््यास मानि वििास समशन योजनेंिगवि िाढीि तनधी समळण्याबाबि 
  

(१००) *  १३६७४   श्री.धनांजय मुांिे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह 
पांडिि, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९६२ ला 
ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यामध्ये ज्या जिल््याचा मानव ववकास तनिेशाींक अत्यींत कमी ेहे अशा 
जिल््यामध्ये मानव ववकास ममशन योिना राबववण्यात येते, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वषायत अततिगुयम अशा गडधचरोली जिल््यास या योिनेंतगयत 
रु.१३ को्ी ७८ लाख इतका तनधी ममळाला होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या वषी र्क्त १० को्ी २४ लाख रुपयेच ममळाल्याचे  माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, वाढत्या महागाईनुसार सन २०१५-१६ साठी वाढीव तनधी ममळण्याची 
अपेक्षा असतानासुध्िा शासनाने अततिगुयम अशा गडधचरोली जिल््याकड े िलुयक्ष 
केल्याची भावना स्थातनक नागरीकाींमध्ये तनमायण झाली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, मानव ववकास ममशनने वषय २००६ त े२०१० या 
कालावधीत ज्या जिल््याींचा मानव ववकास तनिेशाींक कमी ेहे अशा १२ 
जिल््याींतील २५ तालुक्याींत ववववध योिना राबववल्या होत्या. त्यानींतर सन २०११ 
पासून जिल््याऐविी तालुका हा घ्क लक्षात घेउन राज्याींतील २२ जिल््याींतील १२५ 
तालुक्याींमध्ये मानव ववकास काययक्रम राबववण्यात येत ेहे. मात्र, सन २०१४ पासून 
ठाणे जिल््याच े ववभािन होऊन ठाणे व पालघर असे िोन जिल्हे वेगळे झाल्याने 
मानव ववकास काययक्रमामधील समाववष् जिल््याींची सींख्या २२ ऐविी २३ झाली 
ेहे. 
(२) नाही. सन २०१४-१५ या वषयमध्ये गडधचरोली जिल््यास रु. १२.८७ को्ी तनधी 
ववतरीत करण्यात ेला होता. 
(३) नाही, सप् े्ंबर, २०१५ पयांत गडधचरोली जिल््यास एकूण रु. १० को्ी २४ लाख    
३२ हिार तनधी ववतरीत करण्यात ेला होता. तसेच ेयुक्त, मानव ववकास याींचे 
ेिेश क्रमाींक िा.क्र. १५/माववे/ वनौपि/ कावव-६६३/दिनाींक २८/१०/२०१५ अन्वये, 
“गौण वनौपिाींचा उपभोग घेण्यासाठी बीि भाींडवल म्हणून एकवेळच े अथयसहाय्य 
उपलब्ध करुन िेणे” या योिनेसाठी रु. ७६.०० लाख तनधी ववतरीत करण्यात ेला ेहे. 
(४) नाही. 
      सन २०१५-१६ या वषायसाठी मानव ववकास काययक्रमासाठी एकूण रु. २०२ को्ी 
तनधी अथयसींकजल्पत करण्यात ेला ेहे. त्यापैकी सदय:जस्थतीत रु. १४१.४० को्ी 
तनधी BDS वर ववतरणासाठी उपलब्ध करण्यात ेला असून त्यापैकी सदयजस्थतीत 
गडधचरोली जिल््यास रु. ११ को्ी ३२ हिार तनधी ववतररत करण्यात ेला ेहे. 
उवयररत तनधी ववतरणासाठी BDS  वर उपलब्ध झाल्यावर ववतररत करण्यात येणार 
ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जजल्हा पुरथिार प्राप्ि सशििाांना एि आगाऊ िेिनिाढ 

 अथिा रोख रक्िम समळण्याबाबि 

 (१०१) *  १२६१३   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.विक्रम 
िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य व राषरीय पुरस्कार प्राप्त मशक्षकाींना िोन ेगाऊ वेतनवाढी िेण्याऐविी 
दिनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१४ च्या शालेय मशक्षण ववभागाच्या शासन तनणययानुसार     
रुपये १ लाख िेण्यात येतात, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पुरस्कार प्राप्त प्राथममक मशक्षकाींना एक ेगाऊ वेतन वाढ 
दिली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) ६ वा वेतन ेयोग लागू झाल्यापासून ेगाऊ वेतनवाढ िेणे शासनाने बींि केले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) राज्य व राषरीय पुरस्कार प्राप्त मशक्षकाींना िोन वेतनवाढी ऐविी सन २०१३-१४ 
पासून रुपये १ लाख दिले िात असून त्याच धतीवर जिल्हा पुरस्कार प्राप्त 
मशक्षकाींना रोख रुपये ५०,०००/- िेण्याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) याबाबत महाराषर राज्य मशक्षक पररषिेच ेकायायध्यक्ष व कोकण ववभाग मशक्षक 
मतिार सींघाच े लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी दिलेल्या 
तनवेिनाच्या अनुषींगाने काय काययवाही करण्यात ेली ेहे, 
(६) नसल्यास, जिल्हा पुरस्कार प्राप्त प्राथममक मशक्षकाींची पुरस्कार िेऊन र्सवणूक 
करण्याची कारणे काय ेहेत, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) या ववभागाच्या दि. १२ डडसेंबर, २००० च्या पररपत्रकानुसार जिल्हा ेिशय मशक्षक 
पुस्कार प्राप्त मशक्षकाींना एक ेगाऊ वेतनवाढ िेण्याच्या सुचना होत्या. 
(३) ६ वा वेतन ेयोग लागू झाल्यानींतर ेगाऊ वेतनवाढी कशा प्रकारे ियाव्यात 
याबाबत शासनाने अदयापतनणयय घेतला नाही. 
(४) व (५) याबाबत अदयाप या ववभागाने तनणयय घेतलेला नाही. 
(६) व (७) सिरची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असल्याने जिल्हा पुरस्कार प्राप्त 
मशक्षकाींची पुरस्कार िेऊन र्सवणूक करण्याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पांिप्रधान ग्रामसिि योजनेच्या धिीिर राज्याि मुख्यमांत्री  
ग्रामसिि योजना राबविण्याबाबि 

 (१०२) *  १२१५२   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.रामराि िििुिे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.प्रिाश गजसभये :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या धतीवर राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना 
राबववण्यात येणार असल्याची घोषणा मा.ग्रामववकास मींत्री याींनी माहे ऑगस््, २०१५ 
च्या पदहल्या ेठवड्यात केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या योिनेच ेसवयसाधारण स्वरुप काय ेहे, 
(३) असल्यास, मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना कोणकोणत्या जिल््यात प्राधान्याने 
राबववण्यात येणार ेहे, 
(४) असल्यास, या योिनेला क्रकती खचय अपेक्षक्षत ेहे, 
(५) असल्यास, ही योिना क्रकती वषायत पूणय करणार ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) या योिनेंतगयत नवीन िोडणी ७३० क्रक.मी. व रस्ता 
ििोन्नतीसाठी ३०,००० क्रक.मी. लाींबीवर काम करण्यात येणार ेहे. नवीन िोडणी 
अींतगयत िरवषी १४६ क्रक.मी. तर ििोन्नती अींतगयत पदहल्या ्प्प्यात २००० 
क्रकलोमी्र लाींबीवर काम करण्याच े तनयोिन ेहे. पुढील ४ वषायत उवयररत लाींबीवर 
्प्प्या्प्प्यात काम करण्यात येईल. ही योिना अन्य कोणत्याही योिनेमध्ये 
समावेश नसलेल्या रस्त्याींच्या बाबतीत राज्यातील सवय जिल््यातील ग्रामीण भागात 
राबववण्यात येणार ेहे. यासाठी साधारणत: रुपये ३२१६ को्ी इतका तनधी िरवषी 
ेवश्यक ेहे. ही योिना कायायन्वीत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पालकमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती स्थापन करण्याची काययवाही सुरु ेहे. तसेच ेवश्यकतेनुसार 
पि तनममयतीची व इतर काययवाही सुरु ेहे. सिर काययवाही पूणय होताच योिनेची 
प्रत्यक्ष अींमलबिावणी करण्याच ेप्रस्ताववत ेहे. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यािील ८८ बालगहृाांच ेभोजन ि इिर खचावचे 

अनुदान प्रलांसबि असल्याबाबि 
  

(१०३) *  ११३८४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील अनाथ तनराधार बालकाींच ेमशक्षण ेणण सींगोपन करणाऱया 
८८ बालगहृाींच े ३ वषायपासून भोिन व इतर खचायच े ९ को्ी रुपये अनुिान प्रलींबबत 
असल्याच ेमाहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर बालगहृाींच े रखडलेले अनुिान िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) ८८ बालगहृाींच े प्रलींबबत व चालू वषायच े (सन २०१५-१६) 
पररपोषण अनुिान प्रलींबबत ेहे. 
(२) ववभागाने रु.१५६.४५ को्ीची पुरवणी मागणी सािर केलेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि एिाजत्मि बालवििास सेिा योजनेची उददष्ट्टे पूणव  

िरण्याि येणाऱया अिचणी दरू िरण्याबाबि 

 (१०४) *  ११५९६   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेची उदिष्े पूणय करण्यास अनेक 
अडचणी तनमायण होवून अींगणवाडीतून ज्या सेवा ममळायला पादहिेत त्या सेवा ेिही 
पुरेशा प्रमाणात ममळत नसल्यामुळे कुपोषणाच ेप्रमाण वाढत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, वाढत असलेले कुपोषण रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) तसेच अींगणवाडीमध्ये ेवश्यक त्या वस्तु वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात िेण्यास 
्ाळा्ाळ करणाऱया सींबींधधत िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) कुपोषणाला ेळा घालण्याकररता राज्यात रािमाता जििाऊ कुपोषण ममशनची 
स्थापना करण्यात ेलेली असून याव्िारे कुपोषणाला ेळा घालण्यासींबींधी ेवश्यक 
उपाययोिना करण्यात येत ेहेत. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगयत 
तनयममत ेहराव्यततररक्त अततररक्त पौष्ीक मुल्य असलेले खािय पिाथय, 
अींडी/केळी तसेच ववववध प्रकारची ेरोग्यिायी औषधे इ. चा पुरवठा अींगणवाडीतील 
लाभाथींना तनधीच्या उपलब्धतनुेसार केला िातो. ेदिवासी क्षेत्रातील नवसींिीवन 
क्षेत्राींतगयत येणाऱया प्रकल्पातील लाभार्थयाांना अततररक्त पोषणमुल्य असणारा ेहार 
पुरववण्यात येतो. अींगणवाडीतील बालकाींना ेरोग्य सेवा पुरववण्याकरीता ेरोग्य 
ववभागाशी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोिण पाटबांधारे वििास महामांिळाििील धरणाांची िामे समळविण् यासाठी  
बनािट िरारपत्र ियार िेल् याबाबि 

 (१०५) *  ११९३९   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडील धरणाींची कामे ममळववण् यासाठी F.A. 
Construction कीं पनीने बनाव् करारपत्र तयार केल् याच े तनिशयनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकाराला सावयितनक बाींधकाम ववभागाच् या तत् कालीन काययकारी 
अमभयींत् याने साथ दिल् याच ेतनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच सिर प्रकरणाची नस्ती मींत्रालयाच् या नुतनीकरणात गहाळ झाली ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, सिर प्रकरणाची चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार शासनाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे. 
     कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळाअींतगयत F.A.Construction कीं पनीस शाई 
निी प्रकल्प हा पाणी पुरवठा, गडनिी व िामिा हे मध्यम प्रकल्प ेणण शीळ, 
गडगडी, मशरमशींगे व चणेरा हे लघु प्रकल्प या ७ धरणाींची कामे तसेच काळ 
िलववदयुत प्रकल्प अशा एकूण ८ प्रकल्पाींची कामे तनवविेदवारे ममळालेली ेहेत. 
सिर प्रकल्पाबाबत लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागामार्य त उघड चौकशी चालू ेहे. 
(२), (३), (४) व (५) नस्ती गहाळ होणे प्रकरणी सावयितनक बाींधकाम ववभागामार्य त 
तपास सुरु ेहे. त्यामुळे तत्कालीन काययकारी अमभयींता, इलाखा शहर (सावयितनक 
बाींधकाम) ववभाग, मुींबई याींच े सहभागाबाबत सदय:जस्थतीत तनषकषय काढता येत 
नाही. 

----------------- 
पांचायि ससमिी खामगाांि (जज.बुलढाणा) अांिगवि असलेल्या 

ग्राम सेििाांची ररक्ि पदे भरणेबाबि 

 (१०६) *  १२५८१   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०३७ ला ददनाांि  
१६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींचायत सममती खामगाींव (जि.बुलढाणा) अींतगयत क्रकती ग्रामसेवकाींच्या िागा 
ररक्त ेहेत, 
(२) असल्यास, या िागा ररक्त असल्यामुळे एका ग्रामसेवकाला ३-३ गावाचा 
अततररक्त प्रभार िेण्यात येतो, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, एका ग्रामसेवकाला अततररक्त प्रभार दिल्यामुळे त्याींच्या मुळ 
गावाींतील ववकास कामे प्रलींबबत ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींना बँकाच े किय काढण्याकररता शासनाच ेइतर िाखले 
ममळण्यासाठी त्रास होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, ग्रामसेवकाच्या पररक्षा पुणय होऊन सुध्िा त्याींना तनयुक्त्या दिल्या 
नाहीत, हे खरे ेहे काय ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) पींचायत सममती, खामगाींव अींतगयत ग्रामसेवकाींच्या ७ िागा 
ररक्त ेहेत. 
(२), (३) व (४) ग्रामसेवकाींची ७ पिे ररक्त असल्यामुळे ७ ग्रामपींचायतीचा अततररक्त 
काययभार इतर ग्रामसेवकाींकडे सोपववण्यात ेला ेहे. मुळ ग्रामपींचायत व एक 
अततररक्त ग्रामपींचायत अशाप्रकारे िोन ग्रामपींचायतीचा प्रभार ७ ग्रामसेवकाींकडे 
सोपववण्यात ेला ेहे. 
     ग्रामसेवकाींकडून िाखले ममळण्यासाठी त्रास होत असल्याची एकही तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(५) सन २०१४ च्या भरती प्रक्रीयेत तनवड झालेल्या एकूण १० ग्रामसेवकाींपैकी         
५ ग्रामसेवकाींची तनयुक्ती पींचायत सममती खामगाींव अींतगयत करण्यात ेली ेहे. 

----------------- 
मौजे चनोिा (िा.उमरेि, जज.नागपूर) येथे अनधधिृिररत्या िनीिरण िेल्याबाबि 

 (१०७) *  १३८७७   अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, 
श्री.रामनाथ मोि,े श्री.समिशे भाांगडिया :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे चनोडा (ता.उमरेड, जि.नागपूर) येथील प.ह.न. ३३ मधील महसूल 
ववभागाच्या अखत्याररतील असलेल्या सव्हे क्र.२६९, ३०३, २९२, २४७, ३०१/१, २५०, 
२९०, २९३, २५१, २८८, २८३, २३७, २३४, २४८, ३२८ व २९१ या िमीन क्षेत्रावर 
वनपररक्षेत्र अधधकारी, उमरेड (जि.नागपूर) याींनी अनधधकृतररत्या वनीकरण सुरु 
केल्याच ेदिनाींक   २ िुल,ै २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनिशयनास ेले ेहे तसेच 
येथील कक्ष क्र. ३६४ मधील १७२ हेक््र क्षेत्रात रोपवन करण्यात ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
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(२) असल्यास, शासन महसुली तनस्तार पत्रकाच्या नोंिी डावलून मौिे चनोडा येथे 
वनीकरण करण्यात येत असल्यामुळे तथेील ग्रामस्थाींच्या गुरेचराई, स्मशानभूमीसाठी 
िागाच मशल्लक न रादहल्यामळेु ग्रामस्थाींनी माहे िुल ैत ेसप् े्ंबर, २०१५ या काळात 
वारींवार ीेंिोलने करुन सिरच्या अनधधकृत वनीकरणास प्रखर ववरोध असल्याच े
लेखी तनवेिन वनपररक्षेत्र अधधकारी, िक्षक्षण उमरेड तसेच उपववभागीय अधधकारी, 
उमरेड याींना िेऊन सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्ि कारवाई करण्याची मागणी दिनाींक     
४ िुलै व १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी प्रत्यक्ष भे्ून तनवेिनादवारे केली ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपववभागीय अधधकारी, उमरेड याींनी केलेल्या चौकशीत मौ.चनोडा 
येथील वनववभागाने वनीकरण करण्याची केलेली काययवाही चुकीची असल्याचे 
तनिशयनास ेल्याने वनववभागाच्या सींबींधधत ४ अधधकाऱयाींना सेवेतून तनलींबबत केले 
असल्याच ेदिनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास तनिशयनास ेले ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, वनीकरणाच्या सिर कामात मतृ झाड ेलावून व मिुराींना शासनाने 
तनजश्चत केलेल्या िरानुसार मिूरी न िेता अल्प मिुरी िेवून सुमारे १ को्ी 
रक्कमेपेक्षा अधधक रकमेचा गैरव्यवहार झाला असल्यामुळे या अधधकाऱयाींना केवळ 
तनलींबबत न करता, त्याींचवेवरुध्ि र्ौििारी स्वरुपाची गुन्हे िाखल करुन कारवाई 
करावी, अशी मागणी चनोडा ग्रामस्थाींनी दिनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.मींत्री, वन,े महाराषर राज्य तसेच प्रधान सधचव, वन ववभाग, मींत्रालय 
व मुख्य वनसींरक्षक, नागपूर याींचकेड ेकेली ेहे,  हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. मौिे चनोडा येथील प.ह.न.३३ मधील 
सव्हे क्र. २६९, ३०३, २९२, २४७, ३०१/१, २५०, २९०, २९३, २५१, २८८, २८३, २३७, 
२३४, २४८ व ३२८ हे वनववभागाच्या ताब्यात असलेले सींरक्षक्षत वन असून ते कक्ष क्र. 
३६४ मध्ये येत.े सिर कक्षामधील १७२ हे क्षेत्रावर रोपवन घेण्यात ेलेले ेहेत. 
सिर रोपवनाच ेअींिािपत्रकास प्रशासकीय व ताींबत्रक मान्यता ेहे. सव्हे क्र.२९१ हा 
खािगी असून त्यामध्ये रोपवन घेण्यात ेलेले नाही. 
(२) कक्ष क्र.३६४ या वतन वभागाच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रामध्ये रोपवनाच े काम 
करण्यात ेलेले ेहे. गावकऱयाींना कक्ष क्र.३६४ मधील २० हे व कक्ष क्र.३७६ मधील 
२५० हे. क्षेत्र गुराींच्या चराईसाठी उपलब्ध करुन िेण्यात ेलेले ेहे. या रोपवन 
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क्षेत्रातील गवत चारा कापून नेण्यास मनाई करण्यात ेलेली नाही व िाण्या-
येण्यासाठी मागय उपलब्ध करुन दिलेला ेहे. सिर िागेवर ७० ग्रामस्थाींनी केलेले 
अततक्रमण ह्वून रोपवनाची कामे करण्यात ेलेली ेहेत. रोपवन घेतलेल्या सवय 
सव्हे क्रमाींकाींच े अवलोकन करता त्यामध्ये कुठेही स्मशानभूमीसाठी िागा वा्प 
केलेली दिसत नाही. 
(३), (४), (५) व (६) िक्षक्षण उमरेड वन पररक्षेत्रातील चानोडा येथे १७२ हे. क्षेत्रात 
करण्यात ेलेल्या रोपवनाच्या कामाींसिभायत प्राप्त तक्रारीींबाबत ववभागीय वन 
अधधकारी (िक्षता) याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती नेमण्यात ेली होती. सिर 
चौकशीमध्ये स्थातनक लोकाींनी ववरोध केल्याने व मिूर ेवश्यक सींख्येने उपलब्ध न 
झाल्याने मींिूरासोबतच बाहेरील मिूराींकडूनही रोपवनाची कामे केल्याच े तनिशयनास 
ेले. कामावर असलेल्या मिूराींना मींिूर रोिींिारी िरापेक्षा कमी िराने मिूरी अिा 
केल्याच े तनिशयनास ेले ेहे. चौकशी सममतीच्या अहवालाच्या ेधारे सकृतिशयनी 
िबाबिार असलेल्या ८ अधधकारी/कमयचारी याींच्याववरुध्ि मशस्तभींगाची कारवाई 
करण्याच े ववचाराधीन ेहे. सदय:जस्थतीत ४ अधधकारी/कमयचारी याींना तनलींबबत 
करण्यात ेले ेहे. 

----------------- 
चौदाव्या वित्ि आयोगाििून नागपूर जजल््यािील ग्रामपांचायिीसाठी 

 समळालेला तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 
  

(१०८) *  ११४४२   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल््यातील ग्रामपींचायतीसाठी शासनाने चौिाव्या ववत्त ेयोगातून २० 
को्ीचा तनधी पाठववला ेहे, परींतु शासनाकडून मागयिशयक सूचना ममळाल्यामशवाय 
हा तनधी खचय करु नये अशा स्वरुपाच े ग्रामववकास ववभागाच े तनिेश असल्याने 
दिनाींक १६ िुल,ै २०१५ रोिी पासून हा तनधी जिल्हा पररषिेकड ेपडून असल्याच ेमाहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या अखधचयत तनधी वापरासाठी मागयिशयक सूचना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१), (२) व (३) चौिाव्या कें दद्रय ववत्त ेयोगाींतगयत कें दद्रय 
ववत्त मींत्रालयाच्या मागयिशयक सूचना दि.८/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाल्या 
ेहेत. 
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    चौिाव्या ववत्त ेयोगाच े हे पदहलेच वषय असून चौिाव्या ववत्त ेयोगाींतगयत 
प्राप्त झालेला तनधी ग्रामपींचायत स्तरावर खचय करताना त्याचा ववतनयोग व तनयींत्रण 
अधधक प्रभावी व पररणामकारकररत्या होणे गरिेच ेेहे. त्याकररता कें द्र शासनाच्या 
दि.८/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या सववस्तर मागयिशयक सूचना ववचारात 
घेऊन तनधीच्या ववतनयोगासींबींधी एकरुपता रहावी म्हणून धोरणात्मक तनणयय घेऊन 
सववस्तर सूचना िेणे ेवश्यक ेहे. याअनुषींगाने याबिल स्वतींत्रपणे तनणयय 
लवकरच घेण्यात येत ेहे. 

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

मौजे पाचल (िा.राजापुर, जज.रत् नाधगरी) येथील ददिाळिािी धरणाांच् या  
िालव् यािरील अतिक्रमण हटविण् याबाबि 

(१०९) *  १२२५२   श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि    
५३७२ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे पाचल (ता.रािापरु, जि.रत् नाधगरी) येथील दिवाळवाडी धरणाींच् या उिवा 
कालवा २.११ क्रक. ेणण डावा कालवा ३.० क्रक.ची िरुूस् ती ्प् प् या ्प् प् याने करुन 
मसींचनासाठी सन २००७ त े२०१०-२०११ पयांत मसींचनासाठी सोडण् यात ेले क्रकीं वा नाही 
याींची चौकशी िक्षता ववभागातरे् करण् यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच डाव् या कालव् यावरील ववदयानगरी येथील अततक्रमण ह्ववण् यासाठी 
जिल् हाधधका-याींनी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) डाव्या कालव्यावरील ववदयानगरी येथील अततक्रमण ह्ववण्याबाबत काययकारी 
अमभयींता, रत्नाधगरी पा्बींधारे ववभाग (ि.), रत्नाधगरी याींनी जिल्हाधधकारी रत्नाधगरी 
याींना ववनींती केली होती. जिल्हाधधकारी याींनी शासकीय िममनीवरील अततक्रमण 
प्रततबींध शासन पररपत्रक दि. १० ऑक््ोबर, २०१३ अन्वये अततक्रमण ह्ववण्याबाबत 
काययवाही करण्याबाबत कळववले ेहे. उपरोक्त शासन तनणययानुसार काययवाही 
करण्यात येत ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ढालेगाि (िा.पाथरी, जज.परभणी) बांधाऱयािील गौण खतनज  
उत्खननाअभािी तनमावण झालेली पाणीटांचाई 

  

(११०) *  ११७८४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांिे, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढालेगाव (ता.पाथरी, जि.परभणी) येथील बींधाऱयाींच्या कामात तनघालेले गौण 
खतनि (रॉम्ेरीयल) कीं त्रा्िाराने व अधधकाऱयाींनी न उचलल्याने बींधाऱयातील सुमारे 
२५-३० ्क्के पाणीसाठा कमी होत असल्याबाबतची तक्रार स्थातनक लोकप्रतततनधी 
परभणी-दहींगोली याींनी मा.मुख्यमींत्री महोिय याींच्याकड ेदिनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास लेखी तनवेिनादवारे केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, गोिावरी पात्रातून गौण खतनि न उचलणाऱया व उचलल्याबाबतची 
खो्े कागिपत्रे तयार करणाऱया कीं त्रा्िार व अधधकाऱयाींची चौकशी करुन शासनाने 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) तसेच, बींधाऱयातील पाणीसाठा वाढण्यासाठी सिरील गौण खतनि बाहेर काढून 
वपण्याच े पाणी व मसींचन व्यवस्था वाढण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) होय, मा.मुख्यमींत्री याींना दि.०१/०९/२०१५ अन्वये 
मा.ेमिार िरुायणी याींनी दिलेले तनवेिन शासनास प्राप्त ेहे. 
गोिावरी निीपात्रातून बींधारास्थळी खोिकामातून उपलब्ध झालेला मलबा काढण्यात 
ेला ेहे. 
(३) बींधाऱयात प्रकल्पीय क्षमतनुेसार पाणीसाठा करण्यात येत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

-----------------  
महाि शहर पररसराि िेंग्युसदृश्य िापाने २५१ रुग्ण आढळल्याबाबि  

(१११) *  १२११७   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी वि्या 
चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अतनल िटिरे :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड शहर पररसरात माहे िुलै, २०१५ मध्ये डेंग्युसदृश्य तापाच े २५१ रुग्ण 
ेढळून ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय व त्यानुसार कोणती 
उपाययोिना केली ेहे, 
(३) तसेच, ही साथ पसरु नये म्हणून कोणती प्रततबींधात्मक काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे ? 
  

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे ेहे. महाड शहर पररसरात माहे िुल,ै २०१५ 
मध्ये डेंग्यू सदृश्य तापाच े २५१ रुग्ण ेढळले नसून १७६ रुग्ण ेढळून ेले 
ेहेत. 
(२) होय, चौकशी करण्यात ेली. महाड शहरात राबववण्यात ेलेली डेंग्यू 
प्रततबींधात्मक काययवाही 

 प्रत्यक्ष ताप रुग्ण शोध मोदहम. 
 अप्रत्यक्ष ताप रुग्ण शोध मोदहम. 
 रक्तिलनमूने तपासणी. 
 क्रक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
 नववन बाींधकामे तपासणी. 
 भींगार िकुान तपासणी. 
 ्ायसय उचल मोदहम. 
 धूर र्वारणी. 

(३) साथपसरु नये म्हणून खािगी डॉक््सय, सामाजिक काययकताय, गणेश मींडळ, 
नगरसेवक, ेमिार व ववभागीय अधधकारी याींच्या सभा घेण्यात ेल्या तसेच 
ेरोग्य मशक्षण, वतयमान पत्र प्रमसध्िी, बॅनसय व हस्तपबत्रका वा्प, साधन सामुग्री 
पुरवठा व वररषठ अधधकाऱयाींमार्य त भे्ी िेण्यात ेल्या. 

----------------- 
मौजे श्रीरामपूर (िा.पुसद, जज.यििमाळ) ग्रामपांचायिीने बनािट 

िामाांना मांजूरी घेऊन शासनाची फसिणूि िेल्याबाबि  

(११२) *  १२२८५   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी वि्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेरेणीरामपूर (ता.पुसि, जि.यवतमाळ) ग्रामपींचायतीने महाराषर दिनातनममत्त 
दिनाींक १ मे, २०१५ रोिी ग्रामसभा घेतल्याची नोंि करताना त्या ग्रामसभेला जिल्हा 
ेरोग्य अधधकारी उपजस्थत असल्याच े िशयवून बनाव् कामाना मींिूरी घेतल्याचा 
अहवाल सािर करुन शासनाची लाखो रुपयाींची र्सवणूक केल्याच े माहे ऑगस््, 
२०१५ च्या शेव्च्या ेठवड्यात तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार शासनास बनाव् अहवाल 
पाठववणाऱया सरपींच, उपसरपींच व िबाबिार अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. चौकशी करण्यात ेलेली ेहे. 
(३) चौकशीमध्ये ग्रामसभा झाल्याच े दिसून ेले. जिल्हा ेरोग्य अधधकारी याींनी 
ग्रामपींचायतीला भे् दिल्याच ेदिसून येत.े परींतु ग्रामसभेला उपजस्थत नसल्याच ेदिसून 
ेले. 
     ग्रामसभेमध्ये वषायच्या पदहल्या ग्रामसभेनुसार अपेक्षक्षत कामकाि झाल्याच े
दिसून ेले नाही. तसेच मदहला ग्रामसभा त्याच दिवशी घेणे, काययवतृ्त मोघम प्रकारे 
मलदहणे तसेच ग्रामसभेमध्ये तनवड करण्यात ेलेल्या कामावर नोंिववण्यात ेलेल्या 
खचायपैकी रु. ४,८१,८७८/- च े मुल्याींकन अप्राप्त ेहे. अशा अतनयममततसेींबींधात 
तत्कामलन सरपींच, काययरत ग्राम ववकास अधधकारी िोषी असल्याच ेतनिशयनास ेले 
ेहे. याबाबत झालेल्या अतनयममतत ेसींिभायत काययरत ग्राम ववकास अधधकारी याींना 
तनलींबबत करण्यात ेले असून त्याींची ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात ेली 
ेहे. तसेच तत्कामलन सरपींच याींना कारणे िाखवा नो्ीस बिाववण्यात ेलेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 फलटण (जज.सािारा) िालुक्यािील पाझर िलािाांची देखभाल दरुुथिी िरण्याबाबि 

 (११३) *  ११५०३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) र्ल्ण (जि.सातारा) तालुक्यात पजश्चम भागात १९७२ मध्ये लोकाींच्या हाताला 
काम ममळावे म्हणून पाझर तलावाींची मोठ्या प्रमाणात कामे झाली, परींतु मातीवर 
रोमलींग न क्रर्रववल्यामुळे पाझर तलाव भरतात, परींतु गळती होऊन त े मदहन्यात 
ररकामे होऊन कोरड े पडतात, तवे्हा पाझर तलाव िरुुस्ती करण्याची मागणी होत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पाझर तलावाींची िेखभाल िरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे ेहे. 
       जिल्हा पररषि सातारा याींचकेडील र्ल्ण तालुक्यातील ९० पाझर 
तलावाींपैकी ३९ पाझर तलावाींची कामे करण्यात ेलेली ेहे. परींतु त्याींपैकी काही 
पाझर तलावाींच े तळातून व मूळ नाल्याच े भागामधुन काही प्रमाणात गळती 
असल्याच ेेढळून ेले ेहे. सिर कामाींपैकी ०७ पाझर तलावाींची िरुुस्ती करण्यात 
ेलेली ेहे. त्यावर जिल्हा पररषि सेसमधून रु. २५.०० लक्ष खचय करण्यात ेलेला 
ेहे. 
     कें द्र शासन पुरस्कृत िरुुस्ती, नुतनीकरण, पुनयस्थापना व िलपुनयभरण 
योिनेंतगयत र्ल्ण तालुक्यातील रु. ५५८.२० लक्ष क्रकीं मतीच्या ४५ प्रस्तावाींचा 
समावेश ेहे. परींतु सिर प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या नवीन तनकषात बसत नसल्यामुळे 
अदयाप त्याींना मींिुरी ममळालेली नाही. 
     िलयुक्त मशवार अमभयानाींत समावेश असलेल्या २३ गावाींमधुन १५ पाझर 
तलाव िरुुस्तीच े रु. १०६.९० लक्ष च े प्रस्ताव िलयुक्त मशवार अमभयान, जिल्हा 
सममती याींचकेड े सािर करण्यात ेलेले ेहे. त्याींपैकी रुपये ६३.८६ लक्ष रु. 
क्रकीं मतीच्या ०९ कामाींना मींिुरी ममळालेली असून त्याींची तनवविा प्रक्रक्रयेची काययवाही 
सुरु ेहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाियािील नागररिाांना पाणी समळण्यासाठी जायििािी धरणाि 

पाणी सोिण्याबाबि 

(११४) *  १३२४५   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील भागाींना वपण्यासाठी पाणी ममळावे याकररता नामशक व 
अहमिनगर जिल््यातील धरणाींतून िायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा प्रश्न 
िीएमेयडीसी (गोिावरी-मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ) पाणी वा्पाबाबत 
घेतलेला तनणयय शासन स्तरावर प्रलींबबत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत राज्य शासनाने कोणता तनणयय घेतला व त्यानुसार 
पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) काययकारी सींचालक, गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाि 
याींनी िायकवाडीच्या उध्वय भागातील मुळा, प्रवरा, गींगापूर व गोिावरी िारणा या 
धरण समुहातून िायकवाडी कररता दि.०१/११/२०१५ पासून पाणी सोडण्यात ेले 
ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील जलाशयािील गाळ िाढणेबाबिि 

 (११५) *  १२७८८   िॉ.अपूिव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६६९७ ला ददनाांि १४ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मेरी, नामशक याींनी राज्यातील ६१ धरणातील गाळाच ेकेलेल्या सवेक्षणात सरासरी 
३४ वषायच्या कालावधीत ६१ धरणातील पाणीसाठा ८.५ ्क्याींनी कमी झाला असल्याचे 
तनिशयनास ेणले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बहुतके धरणातील गाळ गेल्या अनेक वषायपासून न 
काढल्यामुळे ेणण या धरणात गाळ साठल्यामुळे िरवषी मसींचन क्षमतते सरासरी 
०.२५ ्क्के घ् होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, िरवषी मसींचन क्षमतते होणारी सरासरी ०.२५ ्क्के घ् ववचारात घेता 
गत ३४ वषायच्या कालावधीत राज्यातील ववववध प्रकल्पातींगयत एकुण क्रकती ्क्के व 
हेक््र क्षेत्राच्या मसींचन क्षमतेत घ् झाली ेहे, 
(४) राज्यात िषुकाळाची सातत्याने वाढत असलेली व्याप्ती ेणण तीव्रता याबाबी 
ववचारात घेता मसींचन क्षमतेत वाढ होण्याच्या अनुषींगाने सींबींधीत धरणातील सींधचत 
गाळ काढण्यासाठी शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात ेली व येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे ेहे. 
 चालू वषी गाळ सवेक्षण केलेल्या प्रकल्पाींची सींख्या ववचारात घेता, मेरी सींस्थेने 
गाळ सवेक्षण केलेल्या एकूण ८६ िलाशयामध्ये सरासरी ८.१६ ्क्के गाळ असल्याने 
सरासरी ८.१६ ्क्क्याींनी पाणी साठा कमी झाला ेहे. 
(२) अींशत: खरे ेहे. 
मेरी नामशक याींनी ८६ धरणातील गाळाच ेसवेक्षण केले ेहे. सरासरी ३४ वषायच्या 
कालावधीत ८६ धरणातील पाणीसाठा ८.१६ ्क्क्याींनी कमी झालेला ेहे. गाळ 
साठल्यामुळे िरवषी मसींचन क्षमतते सरासरी ०.२५ ्क्के घ् होत असल्याचे 
तनिशयनास येत.े 
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(३) अशा प्रकारचा अ्यास केलेला नाही. 
(४) िलसींपिा प्रकल्पातील गाळ काढणे ही बाब ेधथयकदृषट्या अव्यवहायय ेहे. 
तथावप, िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत लोकसहभाग, याींबत्रकी यींत्रसामुग्री, 
महात्मारु्ले िलसींधारण अमभयान, ईिीएस, एमेरईिीएस इत्यािी अशा ववववध 
योिनेदवारे राज्यामध्ये धरणातील गाळ काढण्याच ेकाम करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यािील रेल्िे थटेशनच्या पाकिंगमधील ििृिोिीमुळे  

पक्ष्याांच ेमतृ्यू झाल्याबाबि 

 (११६) *  ११५६६   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जिल््यातील रेल्वे स््ेशनच्या पाक्रकां गमधील वकृ्षतोडीमुळे झालेल्या 
पक्षाींच्या मतृ्यू प्रकरणी वन ववभागाने वन्य िीव अधधतनयमानुसार गुन्हा िाखल केला 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, वकृ्षतोड ेणण प्याींच्या मतृ्यूस िबाबिार असणाऱया सींबींधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे ेहे. 
(२) वन्यिीव (सींरक्षण) अधधतनयम, १९७२ च े कलम ९ अन्वये सिर प्रकरणी         
४ ेरोपीींववरुध्ि गुन्हा नोंिववण्यात ेला ेहे. त्यापैकी तीन ेरोपीींना अ्क करुन 
न्यायालयात हिर केले असता त्याींना न्यायालयाने एमसीेर मींिूर केला ेहे. 
चौर्थया ेरोपीने र्रार राहून अ्कपूवय िाममन घेतला ेहे. सींबींधधताववरुध्ि 
मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अमळनेर (जज.जळगाांि) िालुक्यािील बोरी नदीिरील सरम्टीश  

िालीन बांधारा दरुुथि िरणेबाबि 
 (११७) *  ११८६८  श्रीमिी जथमिा िाघ :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) तालुक्यातील बोरी निीवरील बब्र्ीश कालीन बींधारा 
िरुुस्त करणे व त्याची उींची वाढववण्याची मागणी पररसरातील नागररक व 
लोकप्रतततनधीींनी वारींवार केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सिर कामाच े अींिािपत्रक जिल्हातनयोिन सममतीकडून तनधी प्राप्त होणेकरीता 
प्रशासकीय मान्यतसेाठी जिल्हाधधकारी, िळगाींव याींचकेडे क्षेत्रीय स्तरावरुन सािर 
केले ेहे. 
(३) प्रश्न उिभवत नाही. 

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

बाळगांगा धरण बाांधण् यासाठी ससििोििून पेण पररसरािील  
जसमनी सांपाददि िरण् याि आल् याबाबि  

(११८) *  ११६६०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बाळगींगा धरण बाींधण्यासाठी मसडकोकडून पेण पररसरातील १३ गावाींच्या िममनी 
सींपादित करण्यात ेल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पबाधधताींना पुनवयसनाच ेकोणतेही पॅकेि अदयाप ममळालेले नाही 
तसेच शेतकऱयाींच ेपैसे िसुऱयाींच्या नावाने काढण्यात ेलेले ेहेत, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) तसेच बाळगींगा धरण सींघषय व पुनवयसन सममतीच्या वतीने चरसई ववभाग पेण 
याींच्यावतीने दिनाींक ५ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.िलसींपिा व 
िलसींधारण मींत्री याींना तनवेिन िेण्यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सींघषय सममतीने ेपल्या तनवेिनात कोणकोणत्या मागण्या केल्या 
ेहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(६) तसेच बाळगींगा प्रकल्पासाठी वनखात्याची परवानगी घेण्यात ेली नव्हती, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(७) तसेच बाळगींगा बरोबरच काळू, शाई, सुसरी, खारगीहील, भूगड, वप ींिाळ, गारगाई 
ममडल वैतरणा, बारवी, पोशी हया ११ प्रकल्पाींची सदय:जस्थती काय ेहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) महाराषर राज्य पुनयवसन प्राधधकरणाच्या दि. ४.५.२०११ रोिी सींपन्न झालेल्या 
१२ व्या बैठकीत रु.५१६.१७ को्ी रकमेचा पुनवयसन ेराखडा मींिूर करण्यात ेला 
ेहे. सिर ेराखड्यास मसडको बोडायनेही मान्यता दिलेली ेहे. प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
पुनवयसनाच ेकामास अदयाप सुरवात झालेली नाही. 
     प्रकल्पबाध ज त शेतकऱयाींच ेपैसे िसुऱयाींच्या नावाींने काढण्यात ेलेले नाहीत. 
(३) होय. 
(४) सींघषय सममतीने तनवेिनात एकूण १४ मागण्या केलेल्या ेहेत. भूसींपािनासाठी 
नवीन भूसींपािन कायदयानुसार िर न िेता मसडकोने ववमानतळासाठी िेऊ केलेले िर 
दयावेत, नौकरी पॅकेि रु.२५ लक्ष, सींपादित घराच ेमुल्याींकन रु.३०००/- चौ.मी. िराने 
िममनीच्या बिल्यात िमीन, घराच्या बिल्यात घर इत्यािी प्रमुख मागण्या ेहेत. 
(५) बाळगींगा धरण सींघषय व पुनवयसन सममतीच्या तनवेिनाच्या अनुषींगाने 
मा.राज्यमींत्री, िलसींपिा व िलसींधारण याींच्या अध्यक्षतखेाली बाळगींगा 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्याबाबत दि. २३/९/२०१५ रोिी बैठक सींपन्न झाली. 
(६) होय, बाळगींगा धरणासाठी ेवश्यक वनक्षेत्राची परवानगी ममळणेबाबत वन 
(सींवधयन) अधधतनयम १९८० अींतगयत कें द्र शासनाची मींिूरी घेणेचा प्रस्ताव 
वनववभागाकड ेसािर करण्यात ेलेला ेहे. त्यावरील शेरेपूतयता करणेसींिभायत क्षेबत्रय 
स्तरावर मोिणी सुरु ेहे. तसेच प्रस्ताव ऑनलाईन सािर करण्याची काययवाही सुरु 
ेहे. 
(७) १. बाळगींगा प्रकल्पाच ेकाम ६५ ्क्के पूणय झालेले असून केलेल्या कामाची िेयके 

अिा न झाल्याने मे-२०१२ पासून कीं त्रा्िराने प्रकल्पाच े काम बींि केले ेहे. 
त्याअनुषींगाने कीं त्रा्िराने मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.११०१९/२०१३ 
िाखल केली ेहे. सिरच े प्रकरण सदयजस्थतीत न्यायप्रववष् असून मा.उच्च 
न्यायालयाने दि.१७.७.२०१५ रोिीच्या ेिेशादवारे याप्रकरणी तनणयय घेण्यासाठी 
लवाि गठीत केला ेहे. 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच े ेिेशानुसार काळू निी प्रकल्पाच े काम 
दि.१/३/२०१२ पासून स्थधगत ेहे. 
३. शाई निी प्रकल्पाच ेकाम अदयाप सुरु करु नये असे MMRDA ने कळववले 
ेहे. 
४. सुसरी निी प्रकल्पाच ेकाम अदयाप सुरु करण्यात ेलेले नाही. खारगीहील व 
भूगड या धरणाींचा अींतभायव असलेल्या िमणगींगा-वप ींिाळ या ेींतरराज्य निीिोड 
योिनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय िलववकास अमभकरण नवी दिल्ली 
याींनी तयार केला ेहे. प्रकल्पाच्या बाींधकामास अदयापही प्रशासकीय मान्यता 
झालेली नाही. 
५. वप ींिाळ, गारगाई व ममडल वैतरणा हे प्रकल्प मुींबई महानगरपामलकेच्या 
काययकक्षेतील ेहेत यातील ममडल वैतरणा धरण पूणय झाले ेहे. 
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६. बारवी धरणाच्या पदहल्या िोन ्प्प्याच े काम पूणय ेहे. ततसऱया ्प्प्याचे 
(उींचीवाढीच)े काम प्रगतीत ेहे. 
७. पोशीर ता.कियत जि.रायगड प्रकल् प सवेक्षणाधीन ेहे. प्रकल्पास 
प्रकल्पग्रस्ताींचा ववरोध ेहे. 

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

गोंददया जजल््यािील जजल्हा सामान्य रुग्णालय ि गांगाबाई थत्री रुग्णालयाि 
िै्यिीय अधधिारी ि आरोग्य सेिेिील इिर विविध ररक्ि पदे असल्याबाबि 

 (११९) *  १२५४८   श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी वि्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंदिया जिल््यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय व गींगाबाई स्त्री रुग्णालयात 
वैदयकीय अधधकारी व ेरोग्य सेवेतील इतर ववववध पिे अशी एकूण ३७० ररक्त पिे 
असल्याने तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून 
ेले व तदनुसार ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे ेहे. 

सामान्य रुग्णालय, गोंदिया येथे ग्-अ त े ग्-ड सींवगायतील मींिूर 
असलेल्या       ३८७ पिाींपैकी २२७ पिे भरलेली असून १६० पिे ररक्त ेहेत. 
तसेच बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय, गोंदिया येथे ग्-अ त ेग्-ड सींवगायतील मींिूर 
असलेल्या १८९ पिाींपैकी   १०४ पिे भरलेलीअसून ८५ पिे ररक्त ेहेत. याप्रमाणे 
सिर िोन्ही रुग्णालयाींमधील एकूण २४५ पिे ररक्त ेहे. 
(२) सामान्य रुग्णालय, गोंदिया ेणण बाई गींगाबाई स्त्री रुग्णालय, गोंदिया या 
िोन्ही रुग्णालयाींमधील वैदयकीय अधधकारी ग्- अ सींवगायची सवय पिे भरण्यात 
ेलेली ेहे. तसेच वररषठ वैदयकीय अधधकारी याींची ररक्त पिे नामतनिेशनाने 
ेणण पिोन्नतीने भरण्याची काययवाही शासन स्तरावर सुरु ेहे. तर ग्-अ त ेग्-ड 
सींवगायती ररक्त पिे भरण्याची काययवाही ववभागीय स्तरावर करण्यात येत ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल् ्यािील मुळा धरणाच ेलाभिेत्र असलेल् या नेिासे, शेिगाि, पाथिी 
िालुक् याि िीर प पाणीटांचाई भासि असल् याबाबि 

 (१२०) *  ११६३६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले तालुक् यातील (जि.अहमिनगर) िक्षक्षण भागात पडणा-या पावसाच ेपाणी 
मुळा धरणात येते, मात्र पाऊस अल् प प्रमाणात पडल् याने मुळा धरणात सध् या १३ 
्ीएमसीच् या िवळपास साठा उपलब् ध असून मुळा धरणाच े लाभक्षेत्र असलेल् या 
नेवासे, शेवगाव, पाथडी तालुक् यात तीव्र पाणी ी्ंचाई असल् याने मुळा धरणातील पाणी 
शेतीसाठी न सोडता वपण् यासाठी सोडावे अशी मागणी ग्रामस् थाींसह स् थातनक 
लोकप्रतततनधीनी जिल् हा प्रशासनाकड ेकेली असल् याच ेदिनाींक २८ ऑगस् ्, २०१५ रोिी 
वा त् यासुमारास तनिशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने काय काययवाही वा उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) स्थातनक लोकप्रतततनधी व ग्रामस्थाींच्या स्वाक्षरीने 
जिल्हाधधकारी, अहमिनगर याींच्याकड ेमुळा धरणातील पाणी वपण्यासाठी व शेतीसाठी 
सोडण्याबाबत ववनींती करणारी तनवेिने सािर केलेली ेहेत. 
(२) शासन तनणयय महसूल व वन ववभाग क्रमाींक एससीवाय २०१५/प्र.क्र.२९०/म-७ 
दिनाींक ०७.०९.२०१५ नुसार धरणातील पाणीसाठा अग्रहक्काने वपण्याच्या पाण्यासाठी 
राखून ठेवण्याचे ेिेश शासनाने तनगयममत केले ेहेत. या शासन तनणययाच्या 
अनुषींगाने जिल्हाधधकारी, अहमिनगर याींच्या परवानगीने मुळा उिवा कालव्यादवारे 
वपण्याच्या पाण्यासाठी खालील प्रमाणे पाणी ेवतयनादवारे सोडण्यात ेले ेहे. 
१) दिनाींक ३०/०९/२०१५ रोिी मौिे सोनई गावात वपण्यासाठी ३५ िलघरु्. 
२) दिनाींक २१/१०/२०१५ रोिी मौिे भेंडा-कुकाणा गावात वपण्यासाठी ९१ िलघरु्. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िजवि िालुक्याि (जज.रायगि) आददिासीांच्या जसमनीिर झालेले अतिक्रमण 

 (१२१) *  १३४३७   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कियत तालुक्यात (जि.रायगड) वन ववभागाला िलुयक्षक्षत करुन शासकीय 
अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने एिीं्ामार्य त ेदिवासीींच्या िममनीवर अततक्रमण करुन 
अनेकाींनी घरे/बींगले उभारली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले ेहे व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) कियत तालुक्यात वनववभागाला िलुयक्षक्षत करुन शासकीय 
अधधकाऱयाच्या सींगनमताने एिीं्मार्य त ेदिवासीींच्या िममनीवर अततक्रमण करुन 
घरे, बींगले उभारली असल्याची बाब तनिशयनास ेलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

महाळसजिळा (जज.बीि) येथे रोजगार हमी योजनेंिगवि सुरु असलेल्या िामाबाबि 
  

(१२२) *  १४०६९  श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिूराींना त्याींच्या हक्काच े काम ममळावे याकररता शासनाने महाराषर ग्रामीण 
रोिगार हमी योिना सुरु केली व या योिनेतून प्रत्येक मिुराींच ेकामाच ेपैसे त्याच्या 
खात्यात िमा करण्याच ेकाम केले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, महाळसिवळा (जि.बीड) येथे या योिनेअींतगयत ३२ कामे झाली असून 
िोन कामे मींिूर ेहेत, सन २०१०-११ त े २०१५-१६ या कालावधीत मिूराींना          
३ को्ी ३८ लाख ५६ हिाराींच े वा्प केल्याच े तनिशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, या गावातील कु्ूींबाची लोकसींख्या ४२७ असून नोंिणीकृत मिूराींची 
सींख्या १३९५ असल्याने यामध्ये गैरव्यवहार झाला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) तसेच या गावाला ग्रामीणभाग िोडणी अींतगयत ३२ रस्त ेगावाींना ेहेत तसेच 
सन २०१०-११ त े२०१५-१६ या कालावधीत िलसींधारण, िल पुनयभरण िममनववकास 
पाणीसममती व िषुकाळ तनवारण्याकररता या सवय योिनेवर एकाच वेळी पावणेचार 
को्ीींची कामे सुरु ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, 
(२) ग्ववकास अधधकारी पींचायत सममती बीड अींतगयत ग्रामपींचायत महाळसिवळा 
ता.बीड येथे सन २०१०-११ त े २०१५-१६ या कालावधीत रस्त,े ववहीरी कामावर 
अकुशल १६५.८१ व कुशल ३८.१० खचय असून एकूण २०३.९१ लक्ष रुपये खचय झालेला 
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ेहे. तसेच तहमसल कायायलय बीड याींच ेअींतगयत रस्त ेनालासरळीकरण इत्यािी कामे 
झालेले असून सन २०१४-१५ या वषायतील ेहेत. त्यावर अकुशल खचय १९३.२८ लक्ष 
कुशल खचय ४३.६८ असा एकूण २३६.९६ लक्ष खचय झालेला ेहे. या गावामध्ये 
ग्ववकास अधधकारी बीड व तहमसल कायायलय बीड याींचकेडून सन २०१० त े२०१५ 
या कालावधीत एकूण ४४०.८७ लक्ष रुपये खचय झालेला ेहे. 
(३) या प्रकरणी जिल्हाधधकारी कायायलय बीड याींचसे्तरावरुन तनयुक्त पथकामार्य त 
चौकशीच ेकाम सुरु ेहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) जिल्हाधधकारी याींच े मार्य त तनयुक्त करण्यात ेलेल्या चौकशी पथक मार्य त 
पुढील चौकशी सुरु ेहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमससांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपवूय सवय प्रक्रकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपरू. 


