
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि १७ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २६, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे 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 - ९६ 
------------------------------------- 

 

पिी-पत्नी एित्रत्रिरणाच्या धोरणानुसार शशक्षिाांच्या आांिर जजल्हा  
बदलीचे प्रस्िाि प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

 (१) *  ११९८१   प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव 
दहरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पती-पत्नी एकत्रिकरणाच्या धोरणानुसार शिक्षकाींच्या आींतर जिल्हा बदलीचे 
सुमारे १२ हिार दाींपत्याींचे प्रस्ताव िासनाकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सुमारे ७ ते १५ वरे्ष सेवा झालेल्या दाींपत्याींना सुध्दा पती-पत्नी 
एकत्रिकरणाखाली आींतर जिल्हा बदली शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, लग्न होऊनही वेगवेगळे राहणाऱ्या शिक्षक दाींपत्याींना एकि येऊन 
सुखाने सींसार करता यावा यासाठी आींतर जिल्हा बदलीच्या ननकर्षामध्ये बदल 
करण्याची मागणी होत असून याबाबत िासनाची भूशमका काय आहे, 
(५) आींतर जिल्हा बदलीसाठी समान िात सींवगााची अ् रद्द करणे, ररक्त पदाींवर 
पती-पत्नी दाींपत्याींचा प्राधान्याींने ववचार करणे, खािगी शिक्षकाींचे समायोिन जिल्हा 
पररर्षदेच्या िाळेत न करणे इत्यादी मागण्याींबाबत िासनाची भूशमका काय आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१), (२) व (३) जिल्हा पररर्षद शिक्षकाींचे ननयुक्ती 
प्राधधकारी हे सींबींधधत जिल्हा पररर्षदेचे मुख्य कायाकारी अधधकारी हे आहेत. 
त्यामुळे सींबींधधत शिक्षक आींतर जिल्हा बदलीकररता त्याींच्याकड े अिा करीत 
असतात. त्यानींतर याींसदभाातील राज्य िासनाच्या मागादिाक सूचनाींनुसार 
सींबींधधत जिल्हा पररर्षदाींकडून कायावाही करण्यात येते. सबब, यासींदभाात प्रलींत्रबत 
प्रस्तावाींसींबींधीची नेमकी सींख्या सध्या िासनस्तरावर उपलब्ध नसून सदर माहहती 
सींकशलत करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
     आींतर जिल्हा बदली ही दोन जिल्हा पररर्षदाींमधील कायावाहीची बाब आहे 
राज्य िासनाच्या धोरणानसुार पती-पत्नी एकत्रिकरणासाठी सींबींधधत जिल्हा 
पररर्षदेमध्ये ३ वर्षाांचा कायाकाल पूणा केल्यानींतर आींतर जिल्हा बदलीस पाि 
होतात. तद्नींतर अिा बदलीचे प्रस्ताव तपासताना सींबींधधत जिल्हयाींतील िाळाींची 
सींख्या, या िाळाींमधील ववद्यार्थी सींख्या, सदर िाळाींमध्ये सींबींधधत शिक्षकाच्या 
ननयुक्ती प्रवगााचे पद उपलब्ध असणे, प्राधान्य क्रम, अ् शिर्थील केल्याचा 
प्राधान्यक्रम आणण सेवाज्येषठता या बाबी ववचारात घ्याव्या लागतात. 
(४) व (५) जिल्हा पररर्षद कमाचाऱ्याींच्या आींतर जिल्हा बदलीबाबत या 
ववभागाच्या हदनाींक २९.९.२०११ च्या िासन पररपिकातील ववहहत मागादिाक 
तत्वाींनुसार कायावाही करण्यात येते. समान िात सींवगााची अ् रद्द करता येणार 
नाही. कारण त्याचा पररणाम पदाींच्या आरक्षणावर होऊ िकतो. 
      राज्यातील अनदुाननत खािगी िाळेतील अनतररक्त शिक्षकाींच्या 
समायोिनाबाबत िालेय शिक्षण ववभागाच्या हदनाींक २८.११.२०१४ च्या िासन 
ननणायानुसार कायावाही केली िाते. 

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

गेिराई (जज.बीि) िालुक्यािील अमिृा नदीचे पनुजीिन िरणेबाबि 
(२) *  ११८३०   श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई तालुक्यातील अमतृा नदीचे पनुिीवन करुन नदी पािात साखळी 
बींधाऱ्याची कामे मींिूर करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २८ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींिी याींनी हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी बीड येर्थील 
दषुकाळ आढावा बैठकीत या कामाचे सवेक्षण करण्याचे ननदेि हदले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अमतृा नदीच्या पनुिीवन कामाचे सव्हेक्षण करण्यास प्रत्यक्ष 
केव्हा सुरुवात होणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर कामास िासनाच्या कोणत्या योिनेतनू ननधी मींिूर केला 
िाणार आहे, 
(५) असल्यास, दषुकाळी प्रदेिातील नदीचे पुनिीवन करण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, सव्हेक्षण व अींदािपिक तयार करण्याच्या कामास झालेल्या 
ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे, खरे आहे. 
     गेवराई तालुक्यामध्ये अमतृा नदीचे पनुाज्िीवन करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीनी जिल्हाधधकारी कायाालयास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. 
(२) सवासाधारण सूचना देण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर नदीवर शसमें् नाला बाींध या माध्यमातून पाणी अडववण्याकरीता 
आराखडा सादर केला आहे. कायाकारी अशभयींता, लघु शसींचन िलसींधारण याींना 
सदर कामाचे सवेक्षण करुन सववस्तर आराखडा सादर करण्याचे ननदेि 
जिल्हाधधकारी बीड याींच्याकडून देण्यात आलेले आहेत. 
(४) नदीपनुाज्िीवन कायाक्रमातील शसमें् नालाबाींधास साखळी शसमें् नाला बाींध 
कायाक्रमातनु ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असुन उवारीत कामे 
अशभसरनातनु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) िलयुक्त शिवार अशभयाना अींतगात तसेच नदी पुनिीवन करण्यासींदभाात 
िासन ननणाय, हद.८ डडसेंबर, २०१५ रोिी ननगाशमत केला आहे. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

नांदरुबार जजल् ्याि िापी नदीिरील बचरेजचे पाणी  पसा  
शसांचन योजनेिांगवि शिेीला देण्याबाबि 

(३) * ११६९२ श्री.चांरिाांि रघुिांशी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार जिल् हयात तापी नदीवर ब रेि बाींधनू अडववलेले पाणी िेतक-याींच् या 
िेतात उपसा शसींचन योिनेच् या माध् यमातनू पोहचववण्याचे आश्वासनास एक वर्षा 
होऊनसुद्धा कोणतीच कायावाही न केल् यामुळे ितेकरी जिल् हाधधकारी कायाालयासमोर 
माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान उपोर्षणाला  बसले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, िेतक-याींचे त् वरीत उपोर्षण सोडवावे व सहकारी उपसा शसींचन 
योिना त् वरीत सुू  करण् याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ६ ऑक् ्ोबर, २०१५ 
रोिी मा.िलसींपदा मींिी महोदयाींकड ेननवेदनाद्वारे मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय 
(२) होय. 
(३) धुळे व नींदरुबार जिल्हयातील २२ सहकारी उपसा शसींचन योिना कायााजन्वत 
करण्यासाठी आवश्यक दरुुस्तीचे अींदािपिकास प्रिासकीय मान्यता शमळणेचा 
प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला असून पढुील प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

शसांधदुगुव जजल्हयाि िॉक्टराांची ररक्ि पदे, आरोग्य यांत्रणेिील त्रटुी िसेच दजेदार 
औषधाांचा िटुििा यामुळे रुग्णाांची होणारी गैरसोय दरू िरण् याबाबि 

(४) *  ११९४८   श्री.विजय धगरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्रीमिी 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) शसींधुदगुा जिल्हयात डॉक््राींची ररक्त पदे, आरोग्य यींिणेतील िु् ी तसेच 
दिेदार और्षधाींचा तु् वडा यामुळे अत्याधुननक उपचारपध्दती नसल्याने रुग्णाींची 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सार्थीच् या रोगाींची सातत् याने वाढ होत असून लेप् ्ो, डेंग् य,ू 
स् वाईन-फ्लल् यू सारख्या आिाराने बरेच रुग्ण दगावत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक््राींची ररक्त पदे तसेच 
अत्याधनुनक सेवा उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींना बाबुळी, गोवा व कोल्हापूर या 
हठकाणी िावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, कोल्हापूर ककीं वा गोवा या हठकाणी रुग्णाींना उपचारासाठी नेताना 
रुग्णाींचा मतृ्य ू होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     शसींधुदगुा जिल्हयात १ जिल्हा रुग्णालय, ३ उपजिल्हा रुग्णालय, ७ ग्रामीण 
रुग्णालय व ३८ प्रार्थशमक आरोग्य कें द्र कायााजन्वत असून वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींच्या १८८ मींिूर पदाींपकैी १०५ पदे भरलेली आहेत. ररक्त पदावर १७ 
वैद्यकीय अधधकारी कीं िा्ी पध्दतीने व ५ आयरु्ष वैद्यकीय अधधकारी कायारत 
आहे. सदर आरोग्य सींस्र्थामध्ये साधनसामुग्री, उपकरणे, साहहत्य, और्षधे याींचा 
ननयशमत व पुरेसा पुरवठा करण्यात आला आहे. लेप््ो स्पायरोसीस, डेंग्य,ु स्वाईन 
फ्लल्यू या आिारावरील उपचाराींची सोय जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात 
उपलब्ध आहे. या आिाराींचा फैलाव होऊ नये, याकररता आवश्यक प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच केल्या आहेत. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
     अपघातात मेंदलुा गींभीर इिा झालेल्या रुग्णाींच्या वविेर्ष उपचारासाठी 
आवश्यक असलेली सुववधा शसींधदुगुा जिल्हयातील िासकीय तसेच खािगी 
रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने अिा रुग्णाींना िासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
गोवा येरे्थ पाठववण्यात येते. शसींधदुगुा जिल्हयातनू तापाने आिारी असलेल्या 
गींभीर रुग्णाींना िासकीय महाववद्यालय गोवा व कोल्हापूर येरे्थ सींदशभात करण्यात 
येते. सदर रुग्णाींना मदत शमळण्यासाठी और्षधे उपलब्ध करणे व समन्वय 
करण्यासाठी मदत कक्षाची स्र्थापना केलेली आहे. 
(४) उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येर्थनू एवप्रल, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१५ या 
कालावधीत ववववध आिाराींचे एकूण ३१ रुग्ण िासकीय रुग्णालय बाबुळी, गोवा 
येरे्थ पाठववण्यात आले असून त्यापकैी कोणत्याही रुग्णाचा उपचारासाठी नेताना 
मतृ्य ूझाल्याची नोंद नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि ग्रामपांचायिीांना लाखाांिरील िामे दरिरार पध्दिीने  
िरण्यासाठी अनुमिी शमळण्याबाबि 

  

(५) *  ११३७९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लाखाींवरील कामे ई-ननववदेद्वारा करण्याचा ननणाय राज्यातील काही 
ग्रामपींचायतीींना अडर्थळा ननमााण करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिा ग्रामपींचायतीींना दरकरार पध्दतीने कामे करण्यात अनुमती 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) खरे नाही. 
     सामान्य प्रिासन ववभागाचा िासन ननणाय क्र.मातींसींननस्ती-
२०१२/प्र.क्र.२७३/३९, हद.२६.११.२०१४ व हद.१८.१२.२०१४ अन्वये रु. ३ लाखापेक्षा 
अधधक खचााच्या कामाींना ई.ननववदा कायाप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सदर 
िासन ननणाय सवा िासकीय ववभागाच्या अधधनस्त कायाालये तसेच ग्रामीण व 
नागरी स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्था, सावािननक उपक्रम आणण मींडळे (माहहती 
अधधकार कायदा अधधननयम-२००५ मधील कलम ४ प्रमाणे) याींना बींधनकारक 
राहील असे नमूद केले आहे. तसेच ग्राम ववकास ववभागाचा िासन ननणाय 
क्र.ननववदा-२०१४/प्र.क्र.२६०/पींरा-७, हदनाींक २७.५.२०१५ अन्वये जिल्हा पररर्षद, 
पींचायत सशमती व ग्राम पींचायत स्तरावरील रु.३ लाख व त्यापेक्षा अधधक 
ककीं मतीच्या ववववध ववकास कामाींना ई-ननववदा कायाप्रणाली लागू करण्यात आली 
आहे. 
(२) सामान्य प्रिासन ववभाग याींचा िासन ननणाय असल्याने तो सवा प्रिासकीय 
ववभागाींना बींधनकारक असल्याने अिी कोणतीही कायावाही केलेले नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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



7 

यििमाळ जजल््याि जेसीबीची बनािट आर.सी. बिुद्िारे पाशसांग िेल्याबाबि 
 

(६) *  ११०९५   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयात िलयुक्त शिवाराची माहे माचा, २०१४ मध्ये झालेल्या 
२८ को्ीींच्या कामाींमध्ये मालकी म्हणनू दाखववलेले अनेक िेसीबीची बनाव् 
आर.सी. बुकद्वारे पाशसींग केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उप प्रादेशिक पररवहन कायाालयात सन २००६ मध्ये ३८ ट्रकची बोगस 
पाशसींग झाल्याचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयात खदु्द प्रादेशिक पररवहन कायाालयामध्येच केवळ २०० 
िेसीबीची नोंदणी दाखववण्यात आली असताींना कृर्षी ववभागाच्या दप्तरी माि 
िलयकु्तमध्ये ३७५ िेसीबी दाखववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
      तर्थावप, माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तीन यींिधारकाींनी बनाव् पाशसींग 
केल्याचे वतृ्त प्रकाशित झाले होते. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     त्यासींदभाात पोलीस ठाणे, यवतमाळ िहर येरे्थ अप. क्र.४५न२००६, भा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल झाला असून सद्यजस्र्थतीत 
तपास प्रलींत्रबत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     िलयुक्त शिवार अशभयानात काम करणेसाठी उपप्रादेशिक पररवहन 
कायाालय, यवतमाळ येरे्थ नोंदणी झालेल्या १२५ िेसीबी धारकाींनी नोंदणी केलेली 
आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्हयातील २७ िेसीबी धारकाींनी नोंदणी केलेली आहे. 
असे एकूण १५२ िेसीबी धारकाींनी नोंदणी केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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भामा-आसखेि धरणािनू पुण् याला पाणी देिाना पुणे महापाशलिेने  
आिारलेले पैसे माफ िरण्याबाबि 

 

(७) *  १२३७१   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, अचि.जयदेि गायििाि :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भामा-आसखेड धरणातनू पुण् याला २.६ अब् ि घनफू् (्ीएमसी) पाणी देताना 
पुणे महापाशलकेला आकारलेले रुपये १७५ को्ी िासनाने माफ करण् याची मागणी 
तत् कालीन मािी उपमुख् यमींिी याींनी माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ च् या पहहल् या 
आठवड्यात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
    तत्कालीन उपमुख्यमींत्रयाींनी भामा आसखेड धरणातनू वपींपरी-धचींचवड 
महानगरपाशलकेला मींिूर केलेल्या पाणी आरक्षणामुळे कपात होणाऱ्या शसींचन 
क्षेिाचा पनुास्र्थापना खचा रु.२१७.०९१ को्ी माफ करण्याची मागणी मा.मुख्यमींिी 
याींच्याकड ेकेली आहे. 
(२) होय, 
(३) शसींचनाचे पाणी त्रबगर शसींचनासाठी वळववल्यामुळे कपात होणाऱ्या क्षेिाची 
पुनास्र्थापना करणेसाठीची रक्कम सींबींधधताींकडून घेण्याचा धोरणात्मक ननणाय 
असल्याने ही मागणी मान्य केली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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सांजय गाांधी राष्ट्रीय  द्याने ि ठाणे पररसरािील िने जशमनीिरील 
 इमारिीांचा प्रश्न सोिविण्याबाबि 

(८) *  ११२५६   श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर जिल्हाधधकारी कायाालयाने मा.सवोच्च न्यायालयात याधचका 
करणाऱ्या फक्त १९ याधचकाकत्याांना खासगी वने या िऱे्यातून वगळण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननणायामुळे बोरीवली येर्थील सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यान 
ते ठाणे पररसरातील वनिशमनीींवर राहत असलेल्या सुमारे हिाराहून अधधक 
इमारतीींतील रहहवािाींच्या अधधकृततेबाबत प्रश्न ननमााण झाल्याने हदनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रहहवािाींच्या घराींचा प्रश्न सोडववण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या स्पेिल 
शलव्ह वपह्िन्समधील शसव्हील अवपल क्रमाींक ११०२ ते ११२०न२०१४ मध्ये 
मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिी हदलेल्या ननणायानूसार िासन 
पि हदनाींक १२.१२.२०१४ अन्वये प्रकरण ननहाय कायावाही करण्याच्या सूचना 
ननगाशमत करण्यात आल्या आहेत. तसेच िासन पि हदनाींक ०६.०७.२०१५ अन्वये 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिीच्या आदेिात नमूद १९ 
याधचकाकत्याांच्या प्रकरणाींमधील क्षेिाबाबत आवश्यक कायावाही होणे अपेक्षक्षत 
असल्याबाबत कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ३०.०१.२०१४ रोिीच्या 
आदेिात नमूद १९ याधचकाकत्याांच्या क्षेिाव्यनतररक्त इतर प्रकरणात मा.सवोच्च् ा 
न्यायालयाचे आदेि लागू होईल ककीं वा कसे याबाबत ववधी व न्याय ववभागाकडून 
अशभप्राय मागववण्यात आले आहे. सदर अशभप्राय ववचारात घेवून याबाबत ननणाय 
घेण्याची कायावाही करण्यात येईल. 

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



10 

शशरोशी (िा.जव्हार, जज.पालघर) गु्रपग्रामपांचायिीमध्ये इांददरा आिास  
घरिुल योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

(९) *  १२०६०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिरोिी (ता.िव्हार, जि.पालघर) गु्रपग्रामपींचायतीमध्ये इींहदरा आवास घरकुल 
योिनेतील प्रनतक्षा यादीत नावे समाववष् असणाऱ्या लाभार्थयाांना डावलून प्रतीक्षा 
यादीत नावे नसलेल्या अनेकाींना घरकुलाींचा लाभ देण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योिनेत काही मतृ व्यक्तीींच्या नावाने घरकुले देण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कमठववरा (ता.िव्हार, जि.पालघर) येर्थील रघु ्ोपले याींचे नाव सन 
२००६-२००७ च्या इींहदरा आवास घरकुल योिनेत समाववष् असूनही त्याींना सदर 
योिनेचा लाभ शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.माळी याींनी घरकुल योिनेत गैरव्यवहार 
केल्यामुळे त्याींची चौकिी करण्यासाठी ग्ववकास अधधकारी, िव्हार याींच्याकड े
हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लेखी तक्रार केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) श्री.रघु ्ोपले याींचे नाव प्रनतक्षा यादीत आहे. तर्थावप, त्याींचे पक्के घर 
असल्याने त्याींना लाभ हदलेला नाही. 
(४) होय, अिी तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(५) लाभार्थी अपाि असल्याने चौकिी करण्याचा प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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जजांिूर (जज.परभणी) येथील िहशसलदाराांनी िेलेल् या िोययिधी रुपयाांच् या महात्मा 
गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या गैरव्यिहाराबाबि 

(१०) *  ११७८५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिींतूर (जि. परभणी) येर्थील तहशसलदाराींनी महात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार 
हमी योिनेच्या कामात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल् यावरुन 
जिल् हाधधकारी, परभणी याींनी उपववभागीय अधधकारी, सेलू याींना सींबींधधताींववरुद्ध 
दोर्षारोपपि दाखल करण् याचे आदेि माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान 
हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकिी करुन त्यानुर्षींगाने सींबींधधताींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, 
(२) उपववभागीय अधधकारी सेलु याींचे माफा त दोर्षारोप पि तयार करण्याचे काम 
सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील जलसांधारणाची िामे पूणव िरण्याबाबि 

(११) *  ११९७१   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पूवी मींिूरी देण्यात आलेली िलसींधारणाची सुमारे २,३०० कामे 
मा.िलसींधारण मींिी याींनी हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास रद्द 
केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननणाय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामाींचे कायाादेिही हदले असून काही हठकाणी २५ 
्क्क्यापयांत कामे पूणा झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िी कामे २५ ्क्क्यापयांत पूणा झाली आहेत त्या कामाींबाबत 
िासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     महाराषट्र िलसींधारण महामींडळामाफा त हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ पवूी (ववदभा वगळून) प्रिासकीय मान्यता हदलेल्या परींत ु
प्रत्यक्ष क्षते्रिय कामे सुरु झालेली नाहीत अिा सवा योिनाींना (० ते २५० हेक््र) 
महामींडळाकडून स्र्थधगती देण्यात आलेली असून ताींत्रिक व्यवहायाता 
तपासण्यासाठी मुख्य अशभयींता, लघु शसींचन (िलसींधारण) पुणे याींचेसह 
त्रिसदस्यीय सशमती गठीत करण्याबाबत िासन ननणाय क्र. मिम-
२०१५/प्र.क्र.६६/िल-३, हदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी ननगाशमत केला आहे. सदर 
िासन ननणायाच्या अनरु्षींगाने सशमतीने एकूण २,३३० योिनाींचा तपासणी अहवाल 
हदनाींक २८ िुलै, २०१५ अन्वये महामींडळास प्राप्त झाला असून, सशमतीने सादर 
केलेल्या अहवालातील शिफारिीनुर्षींगाने सदर अहवाल सींचालक मींडळाच्या 
बैठकीत ननणायास्तव ठेवण्यात आलेला असून सींचालक मींडळाच्या ननणायानुसार 
पुढील कायावाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

प्राईि त्रबल्िसवच्या प्राईि िल्िव शसटी (िा.हिेली, जज.पुणे) या प्रिल्पासाठी इांरायणी 
नदीच्या चऱ्होली बरुिु पात्रामधुन होणारा पाणी  पसा बांद िरण्याबाबि 

  

(१२) *  ११५३५   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्राईड त्रबल्डसाच्या प्राईड वल्डा शस्ी (ता.हवेली, जि.पुणे) या प्रकल्पासाठी 
इींद्रायणी नदीच्या चऱ्होली बुद्रकु पािामधनु पाणी उपसा बींद करण्यात यावा 
यासाठी स्र्थाननकाींनी तलाठी कायाालयासमोर आींदोलन केल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राईड त्रबल्डरववरोधात केलेल्या आींदोलनाची दखल घेऊन 
इींद्रायणीतून पाणी उपसा बींद करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) सींस्रे्थस िासन स्तरावरुन ६ वर्षा कालावधीत बाींधकामासाठी पाणी वापरण्यास 
परवानगी देण्यात आली असून सींस्रे्थने आवश्यक शसींचना पुनस्र्थाापना खचा भरणा 
करुन करारनामा केलेला आहे. त्यामुळे पाणी उपसा बींद करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

शासिीय रुग्णालयाि जेनेररि औषधे  पलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(१३) *  ११०३६   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमिेश भाांगडिया :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय रुग्णालयामध्ये िेनेररक और्षधे उपलब्ध करुन द्यावे असा ननणाय 
प्रिासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने नेमलेल्या हार्थी सशमतीने काही शिफारिी केलेल्या 
होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शिफारिीींवर तसेच िेनेररक और्षध ववकक्रसींबींधी िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     हार्थी सशमतीने एवप्रल, १९७५ मध्ये कें द्र िासनास शिफारिी केल्या आहेत. 
(३) हद. ६.९.२०११ च्या िासन ननणायान्वये सावािननक आरोग्य ववभागाच्या 
आरोग्य सींस्र्थामध्ये िनैररक और्षधे खरेदी करण्याचे धोरण ननजश्चत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील अांगणिाियाांना पुरविण्याि आलेल्या तनिृष्ट्ट दजावच्या धचक्िीबाबि 
 

(१४) *  ११४६२   श्री.शरद रणवपसे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७१०३ ला ददनाांि 
१४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या  त्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय मदहला ि 
बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवाड्यातील बालकाींसाठी महहला व बालववकास ववभागामाफा त 
हदनाींक १३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिीच्या आदेिान्वये खरेदी केलेली ७५ को्ी रुपये 
ककीं मतीची धचक्की बालकाींपयांत पुरवठा केल्यानींतर सदर धचक्की खाण्यायोग्य 
नसल्याची बाब ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर धचक्की खरेदी करण्यापूवी ननयमानसुार कोणत्या बाबीींची 
तपासणीनछाननी आवश्यक होती व त्यापैकी कोणत्या बाबीींची केव्हा पतूाता 
करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
      राज्यात वा्प करण्यात आलेल्या रािधगरा धचक्की बाबत काही जिल्हयात 
तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सदर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने तक्रार प्राप्त धचक्कीचा 
पुरवठा बदलून घेणे, सींबींधधत उपमुख्य कायाकारी अधधकारी याींचेकडून चौकिी 
अहवाल मागववणे, तक्रार प्राप्त धचक्कीचे नमुने घेऊन िासकीय      
प्रयोगिाळा/ NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगिाळा याींचेकड ेतपासणीसाठी पाठववणे 
व सींबींधधत तपासणी अहवाल प्राप्त करणे इ. बाबतची कायावाही वेळोवेळी 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) सदर धचक्कीची खरेदी करण्यापूवी ननयमानसुार वस्तुींची उपयोधगता, 
क्षेत्रिय कायाालयाची मागणी व खरेदीची कायापध्दती न दरकरार या बाबीींची   
छाननी न तपासणी आवश्यक होती. या सवा बाबीींची वेळोवेळी पतूाता करण्यात 
आलेली आहे. 
 

----------------- 
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लोखांिी सािरगाांि (िा.अांबेजोगाई, जज.बीि) येथील रुग्णालयािील 
 पदाांना मान्द्यिा शमळण्याबाबि 

(१५) *  ११८०३   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरशसांह 
पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोखींडी सावरगाींव (ता.अींबेिोगाई, जि.बीड) येरे्थ सावािननक आरोग्य ववभागाने 
१० वर्षाापुवी स्िी, वधृ्दत्व व मनोरुग्णालय मींिरू केले असून सदर 
रुग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम पुणा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर रुग्णालयाचे रुपाींतर सामान्य रुग्णालय म्हणनू अजस्तत्वात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयासाठीच्या २०३ पदाींना मान्यता शमळालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पदास मान्यता देवनू रुग्णालय त्वरीत सुरु करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) िासन ननणाय हद.६.२.२००८ अन्वये वधृ्दत् व आरोग्य व 
मानशसक आरोग्य कें द्राची स्र्थापना करण्यास मींिूरी देण्यात आली असून त्याींचे 
बाींधकाम अद्याप पूणा झालेले नाही. 
(२) अनुक्रमाींक १ येर्थील नमूद कें दाऐविी १०० खा्ाींचे उपजिल्हा रुग्णालय सुरु 
करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(३) हे खरे आहे. तर्थावप, अनुक्रमाींक २ येर्थील वस्तुजस्र्थती ववचारात घेता ननमााण 
करावयाच्या पदसींख्येत बदल होण्याची िक्यता आहे. 
(४) कायावाही चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहराला पाणीपुरिठा िरणाऱ्या पेंच प्रिल् पाचे पाणी अिविण्याचा  

तनणवय मध्यप्रदेश शासनाने घेिल् याबाबि 
(१६) *  १२३०७   श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर िहराला पाणीपुरवठा पेंच प्रकल् पातनू करण् यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, कराराप्रमाणे मध् यप्रदेि िासनाने हे पाणी िुलै, २०१६ पासून 
अडववण् याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मध् यप्रदेि िासनाने हे पाणी अडववल् यास राज् य िासनाच् या 
२८.७७ को्ी रुपयाच् या वीि ननशमातीत घ् होवनू ६३४.५ को्ी रुपयाींच् या 
िेतवपकाींसह एकूण ७११.५१ को्ी रुपयाचे नकुसान होणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, यासाठी िासनाने काही पयाायी योिना आखल् या आहेत काय, 
त् याचे स् वरुप काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आींतरराज्य करारानुसार मध्यप्रदेि राज्याच्या हहस्याच्या पाण्यावर सींकल्पीत 
केलेल्या मध्य प्रदेि हद्दीतील पेंच डायव्हिान (चौराई) प्रकल्पाचे घळभरणी सन 
२०१६ मध्ये प्रस्ताववत असल्याचे मध्यप्रदेि राज्यातील क्षेिीय अधधकाऱ्याींबरोबर 
झालेल्या चचेचे अनरु्षींगाने समिते. 
(३) चौराई धरणाची घळ भरणी झालेनींतर महाराषट्रातील पेंच प्रकल्पात सद्या 
येणाऱ्या येव्यात कपात अपेक्षक्षत आहे. तर्थावप, पेंच डायव्हािान (चौराई) 
प्रकल्पासह मध्य प्रदेिाचे ननयोिन करारानुसार मध्य प्रदेिाला अनुजे्ञय पाणी 
मयाादेतच आहे. त्यामुळे आींतरराज्य करारानुसार महाराषट्रास अनुजे्ञय पाणी 
शमळणार आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

अनशसांग िारला (जज.िाशशम) येथील प्राथशमि आरोग्य िें राला  
जागा  पलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१७) *  १२५०९   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.राजेंर जनै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर 
पाटील :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनशसींग वारला (जि.वाशिम) येर्थील ३९ गावाींमधील रुग्णाींना आरोग्यसेवा 
पुरववणाऱ्या वारला प्रार्थशमक आरोग्य कें द्राचा कारभार सध्या ग्रामपींचायतीच्या 
दोन खोल्याींमध्ये सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वारला प्रार्थशमक आरोग्य कें द्रामध्ये दोन वैद्यककय अधधकाऱ्याींची 
पदे मींिूर असूनही स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे आवश्यक त्या उपकरणाींचा 
फायदा रुग्णाींना देता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत प्रार्थशमक आरोग्य कें द्रात िागा शमळण्याबाबत सभापती, 
आरोग्य सशमती, जिल्हा पररर्षद, वाशिम याींनी मुख्य कायाकारी अधधकारी, 
जिल्हापररर्षद, वाशिम याींच्यामाफा त गेले वर्षाभर मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांि : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) िागा प्राप्त करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील प्राथशमि आरोग्य िें र ि  पजजल्हा सामान्द्य 
रुग्णालयािील ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(१८) *  १२५९८   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) िहरातील उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयात व 
लाखनवाडा, अ्ाळी, रोहणा या प्रार्थशमक आरोग्य कें द्रातील व उपजिल् हा सामान् य 
रुग् णालयातील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची व पररचारीकाींची ररक्त पदे आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे असल्यामुळे रुग्णाींना िहरात खािगी रुग्णालयात 
उपचारासाठी यावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     सामान्य रुग्णालय खामगाींव, जि.बुलढाणा येरे्थ वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ, 
वगा-१ सींवगााची एकुण १६ पदे मींिूर असून ३ पदे भरलेली आहेत. वदै्यकीय 
अधधकारी ग्-अ सींवगााची एकुण २० पदे मींिूर असून १९ पदे भरलेली आहेत. 
तसेच पररचाररका सींवगााची ७५ पदे मींिूर असुन ५७ पदे भरलेली आहेत. 
    ग्रामीण रुग्णालय लाखनवाडा, जि.बुलढाणा येरे्थ वदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ 
(वररषठ), सींवगााचे मींिूर १ पद ररक्त आहे. वदै्यकीय अधधकारी, ग् अ सींवगााची 
एकुण ३ मींिूर पदे ररक्त आहेत. तसेच अधधपररचारीकाींची एकुण ७ पदे मींिूर 
असून ३ पदे भरलेली व ४ पदे ररक्त आहेत. 
    प्रार्थशमक आरोग्य कें द्र अ्ाळी, ता.खामगाींव, जि.बुलढाणा व प्रार्थशमक 
आरोग्य कें द्र, रोहणा, ता.खामगाींव, जि.बुलढाणा येरे्थ वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ 
सींवगााची ४ पदे मींिूर असलेली ४ पदे भरलेली आहेत. तसेच आरोग्य सेववकेची 
मींिूर असलेली ४ पदे भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

शशक्षि-शशक्षिेिर िमवचा-याांना शासिीय िमवचा-याांप्रमाणे  
रजा सिलि शमळणेबाबि 

(१९) *  १२४०२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिक्षक-शिक्षकेतर कमाचा-याींनाही िासकीय कमाचा-याींप्रमाणे रिा प्रवास 
सवलतनस् वग्राम प्रवास सवलत शमळावी यासाठी ववत् त ववभागाचा हदनाींक १० िनू, 
२०१५ रोिीचा िासन ननणाय लागू करण् याबाबत महाराष ट्र राज् य शिक्षक भारतीचे 
प्रमुख कायावाहक श्री. सुभार्ष मोरे याींनी ववत् त ववभागाकड ेहदनाींक १२ िनू, २०१५ 
रोिीच् या पिाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववत् त ववभागाच् या सहमतीने सुधाररत िासन ननणाय िारी 
करण् यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबतची सद्य:जस्र्थती काय आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींनाही 
िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे रिा प्रवास सवलत न स्वग्राम प्रवास सवलत शमळावी 
यासाठी ववत्त ववभागाचा हदनाींक १० िून, २०१५ रोिीचा िासन ननणाय लागू 
करण्याबाबत महाराषट्र राज्य शिक्षक भारतीचे प्रमुख कायावाहक श्री.सुभार्ष मोरे 
याींनी ववत्त ववभागाकड ेहदनाींक १२ िून, २०१५ रोिीच्या पिाद्वारे मागणी केली आहे. 
(२) व (३) कररता िासनाने राज्य िासकीय अधधकारी नकमाचाऱ्याींना देय 
असलेल्या रिा प्रवास सवलती सींदभाातील तरतूदीींमध्ये सुधारणा केल्यानींतर त्या 
शिक्षक-शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना लागू करण्याबाबतचे आदेि िालेय शिक्षण 
ववभागाने, ववत्त ववभागाच्या सहमतीने ननगाशमत करणे अपेक्षक्षत असल्यामुळे 
श्री.सुभार्ष मोरे याींचे पि, ववत्त ववभागाच्या हदनाींक ०२ िलैु, २०१५ च्या पिान्वये 
िालेय शिक्षण ववभागात, त्याबाबतचा प्रस्ताव सहमतीसाठी सादर करण्यासाठी 
पाठववण्यात आले आहे. िालेय शिक्षण ववभागाकडून अद्याप प्रस्ताव प्राप्त 
झालेला नाही. 

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

राज्याि िॉक्टराांची ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(२०) *  १२६९७   श्री.महादेि जानिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.राजेंर मुळि, 
श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.गुरुमुख जगिानी, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात वैद्यकीय अधधकारी, जिल्हा वदै्यकीय अधधकारी, जिल्हा 
िल्यधचककत्सक, वविेर्षतज्ञ तसेच सावािननक आरोग्य सेवेतील वररषठ 
अधधकाऱ्याींसह ववववध ६००० ररक्त पदे असल्याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सिारी, मेडडशसन, बालरोगतज् ज्ञ, भुलतज्ञ अिा क्षेिातील तज् ज्ञ डॉक् ्र 
ग्रामीण भागात िाऊन काम करण् यास तयार नसून पदवी व पदवीप्राप्त 
डॉक््राींना एक ते दोन वर्षााची िासकीय सेवा देण्याची सक्ती असतानाही बहुताींि 
डॉक््र खािगी रुग्णालयाला प्राधान्य देतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, आहदवासी व दगुाम भागात स्िी रोग तज्ञ, प्रसूती, रेडडऑलॉिी, 
नेि रोग तज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ याींची आवश्यकता असून ग्रामीण भागात तज्ञ 
डॉक् ्राींना आवश् यक असणारे मानधन, सोयीसुववधा देऊन रुि ूहोण् यासाठी तसेच 
ररक्त िागा भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     राज्यात सद्य:जस्र्थतीत ग्-अ ते ग्-ड सींवगााची एकूण ५३५७३ पदे मींिूर 
असून ३८९४५ पदे भरलेली व १४६२८ पदे ररक्त आहेत. 
     त्यापकैी महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ वगा-१ सींवगााची एकुण 
१४८९ मींिूर पदे असून ६१८ पदे भरलेली व ८७१ पदे ररक्त आहेत. 
     तसेच, वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगााची एकुण ७२०० पदे मींिूर असून, 
५५७१ पदे ननयशमत स्वरुपात भरलेली असून १६२९ पदे ररक्त आहेत. उक्त १६२९ 
ररक्त पदाींपकैी २९३ पदाींवर बींधपत्रित वदै्यकीय अधधकारी व अस्र्थाई पदावर ३५१ 
वैद्यकीय अधधकारी (एकुण ६४४) आहेत. ग्-क ची ३०२८८ पदे मींिूर असून 
२२६५५ पदे भरलेली आहेत. ग्-ड ची १२५५७ पदे मींिूर असून ७९७८ पदे 
भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

पुणे जजल््यािील इांददरा आिास योजनेिील लाभार्थयाांना  
घरिुलाांचे िाटप िरण्याबाबि 

(२१) *  १२६३५   अचि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयात इींहदरा आवास योिनेमाफा त घरे शमळण्यासाठी सुमारे १७,८४७ 
लाभार्थयाांची नोंद झाली असता सन २०१५-२०१६ या वर्षाात केवळ १४३ िणाींना 
घरकुलाचे वा्प करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नसुार पुणे जिल्हयातील सदर 
इींहदरा आवास योिनेतील लाभार्थयाांना िागेचा प्रश्न सोडवून घरकुले देणेबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
    तर्थावप, स्वत:ची िागा नसलेल्या लाभार्थयाांना िागा खरेदी करण्याकररता 
प्रनत लाभार्थी ५० हिार रुपयाींपयांत आधर्थाक सहाय्य देण्यासाठी “पींडीत दीनदयाळ 
उपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अर्थासहाय्य योिना” सुरु करण्याची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

गोसेखदुव प्रिल् पाांिगवि आांभोरा  पसा शसांचन योजनेअांिगवि येणारे िालिे ि 
 पिालव् याांची दरुुस् िी ि गाळ  पसा िरण् याबाबि 

(२२) *  ११५९९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.राजेंर मुळि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोसेखदुा प्रकल् पाींतगात आींभोरा उपसा शसींचन योिनेची कामे ९५ ्क् के 
झाल् याचा दावा करण् यात येत असला तरी तब् बल १५ वर्षाापुवी तयार झालेले 
कालवे काही हठकाणी तु् ले आहेत तर उपकालवे बेिरमच् या झाडाींनी आणण 
गाळाने भरले असल् याचे माहे ऑगस् ् २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम पूणा होत असले तरी िेतकऱ् याींना त्याचा 
पूणा लाभ शमळण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, उक् त उपसा शसींचन योिनेंतगात येणारे कालवे व उपकालव् याींची 
दरुुस् ती व गाळ उपसा करण् यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
      कालव्यामध्ये गाळ साठलेला आहे. झाड े झुडुपे वाढलेले आहेत. तसेच 
काही हठकाणी कालव्याचा भराव पावसामुळे क्षतीग्रस्त झाला आहे. माि सन 
२०१४-१५ मध्ये २६६९ हेक््र शसींचन झाले आहे. 
(२) व (३) कालव्याच्या देखभाल दरुुस्तीची अींदािपिके तयार करणेत आली 
आहेत. दरुुस्तीचे काम लवकरच हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

पजश्चम विदभाविील बेंबळा प्रिल् प पूणव िरण्याबाबि 
(२३) *  १११९१   श्री.राजेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.राजेंर जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पूवा ववदभाातील गोसीखदुा प्रमाणेच सन १९८३ पासून पजश्चम ववदभाातील  
सुरु झालेला सवाांत मोठा व महत् वाकाींक्षी बेंबळा प्रकल् प  अिनू पूणा होऊ िकला 
नसल् याचे हदनाींक  २३ ऑगस् ्, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ५३.९६८ हेक् ्र शसींचन क्षमता असलेल् या या प्रकल् पाची मूळ 
ककीं मत ५०.७६ को्ीींवरुन आि ३२०० को्ीींवर पोहोचली असल् याचे ननदिानास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िवळपास ८० ्क् के अर्थाात १८७६ को्ी रुपये खचा होऊनही हा 
प्रकल् प ४५ ्क् केच पूणा असून अनेक हठकाणी त्याचे काम ननकृष ् दिााचे 
झाल् याने ितेक-याींच् या ितेात पाणी िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकल् पाला झालेला ववलींब, मुख् य कालवे, उपकालवे बाींधण् यात 
झालेल् या चुका, गैरप्रकार यातील दोर्षीींचा िोध घेऊन कारवाई करण् यात यावी, 
आतापयांत झालेल् या खचााचे ऑडड् करण् यात यावे, अिी मागणी होत असल् याचे 
माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(६)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
   बेंबळा प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामास िानेवारी-१९९३ मध्ये सुरुवात झालेली होती 
व मुख्य धरणाचे साींडव्यासह बाींधकाम िनू-२००७ मध्ये पूणा झालेले आहे. 
सद्य:जस्र्थतीत मुख्य कालवा ववतरण प्रणाली व बेंबळा प्रकल्पाींतगात 
िलसाठ्यातनू डहेणी उपसा शसींचन योिनेची कामे अींदािे ७५% झालेली आहेत. 
(२) अींित: खरे आहे. 
  बेंबळा प्रकल्पाची मूळ प्रिासकीय मान्यता ककीं मतीस रु.५०.७६ को्ी 
हद.२०.०१.१९८३ नुसार मान्यता प्रदान केलेली होती, तर्थावप ही प्र.मा.व्यपगत 
झाल्यामुळे िासनाने या प्रकल्पास नव्याने प्र.मा.हद.१६/१०/१९९२ रोिी रु.१९०.३६ 
को्ी रुपयास प्रदान करुन प्रकल्पाचे बाींधकाम १९९३ मध्ये सुरुवात झाली. 
प्रकल्पाची मींिूर ततृीय प्र.मा.ककीं मत रु.२१७६.२८ को्ी आहे. चतरु्था 
सु.प्र.मा.प्रस्ताव ककीं मत अींदािीत रु.३६३५ को्ी आहे. 
(३) या प्रकल्पावर िनू-२०१५ अखेर रु.१९०१.९१ को्ी खचा झालेला आहे व 
प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम ८५ ्क्के पूणा झालेले आहे. प्रकल्पाचे लाभ क्षेिात 
कालव्याद्वारे प्रत्यक्ष शसींचनास सन २०१०-११ पासून सरुवात झालेली आहे. 
बेंबळा मुख्य कालवा सा.क्र.३८५८० वरुन ननघणाऱ्या आष्ा ववतरीकेच्या कक.मी १ 
ते ३ मधील भरावातनू पाणी पाझरुन िेतीचे नकुसान होत असल्याचे आढळून 
आले. 
(४) बेंबळा मुख्य कालव्यावरील सा.क्र.३८५८० मी.वरील आष्ा ववतरीकेच्या 
कक.मी.१ ते ३ मधील भरावातून पाणी पाझरत असल्याचे आढळून आले, उपरोक्त 
कामाच्या ननववदा कायााजन्वत आहेत. त्यानुसार मींिूर ननववदेअींतगात 
पाझराबाबतच्या दरुुस् तीची कामे सींबींधधत ठेकेदाराच्या खचााने पूणा करण्यात 
येतील. तसेच अधधकारी न कमाचारी याींचे पाझराबाबत खलुासे मागववण्यात आले 
असून प्राप्त होताच आवश्यक कायावाही करण्याींत येईल. 
(५) होय, आष्ा ववतररकेच्या चौकिीत झालेल्या चौकिीतील अननयशमततेस 
िबाबदार असलेल्या सींबींधधताींवर पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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गेिराई (िा.गेिराई, जज.बीि) येथील िििगाि पाझर िलािासाठी जशमनी 
सांपाददि झालेल्या शिेि-याांना िाढीि मोबदला शमळण्याबाबि 

(२४) *  ११७३६   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (ता.गेवराई, जि.बीड) येर्थील कवडगाव पाझर तलाव ६ साठी   
िेतक-याींच्या िशमनी सींपाहदत करण्यात आल्या असून सदर तलाव सन २००० 
साली पूणा झालेला असून तसेच मा.न्यायालयानेही आदेि देवून भूसींपाहदत 
केलेल्या ितेक-याींना १५ वर्षााहून अधधक कालावधी होऊनही वाढीव मोबदला 
अद्यापपयांत देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाने सींबींधधत ितेक-याींना वाढीव मोबदला तात्काळ 
देण्याचे आदेि हदल्यानींतरही बीड जिल्हयाींच्या भुसींपादन ववभागाच्या दलुाक्षक्षत 
धोरणामुळे १५ वर्षाानींतरही वाढीव मोबदला न शमळाल्यामुळे सदरहू सींबींधधत 
िेतक-याींनी सामूहहक आत्महत्येचा इिारा मा.पालकमींिी, जिल्हाधधकारी, बीड 
आदीींकड ेमाहे ऑगस्् २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान हदला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत िेतक-याींना सींपाहदत केलेल्या िशमनीचा मोबदला 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) गेवराई येर्थील कवडगाव पाझर तलाव क्र.६ बाबतचा 
भूसींपादन प्रस्ताव उपववभागीय अधधकारी, बीड याींच्या कायाालयाकड ेआढळून येत 
नाही. 
     तर्थावप, गेवराई येर्थील कवडगाव मधील इतर प्रकरणाबाबतची माहहती 
खालीलप्रमाणे आहे. 
अ) पाझर तलाव कवडगाव (एल.ए.आर. क्र.५४५न९९) मध्ये हद.०२न१२न२००८ 

रोिी ितेकऱ्याींना वाढीव मोबदला हदला आहे. 
ब) गाव तलाव कवडगाव (एल.ए.आर. क्र.१२न०६) मध्ये हद.२४न०३न२०११ रोिी 

िेतकऱ्याींना वाढीव मोबदला हदला आहे. 
क) पाझर तलाव कवडगाव क्र.१ ( एल.ए.आर. क्र.९९ ते १०१न०९) मध्ये 

हद.०७न१०न२०१५ रोिी िासनाने वाढीव मोबदला मींिूर केला आहे. तो 
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हद.२७न११न२०१५ रोिी उपववभागीय अधधकारी, बीड याींना प्राप्त झाला 
आहे. त्यानुसार िेतकऱ्याींना वाढीव मोबदला देण्याची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 

ड) पाझर तलाव कवडगाव (एल.ए.आर. क्र.२४७ ते २७९न९९) मध्ये सींबींधधत 
िेतकऱ्याींना वाढीव मोबदला देण्यात आलेला नसून त्याबाबतची कायावाही 
सुरु आहे. 

 

(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी कवडगाव येर्थील तीन प्रकरणात वाढीव मोबदला मींिुर 
केला आहे. 
    तर एक प्रकरण िासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर ववहहत ननयमानुसार 
कायावाही करण्यात येईल. 

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

ठाणे जजल् ्यािील प्राथशमि शशक्षिाांचे पालघर जजल् ्याि िेलेले समायोजन र  
िरुन त् याांच् या मुळ ठाणे जजल् ्याि बदल् या िरण् याबाबि 

  

(२५) *  १२६१४   श्री.रामनाथ मोिे, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल् हयाचे ठाणे व पालघर जिल् हा असे ववभािन होण् यापूवी अनेक 
प्रार्थशमक शिक्षकाींच् या बदल् या पालघर जिल् हयात करण् यात आल् या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ठाणे जिल् हयात शिक्षकाींची िेकडो पदे ररक् त असल् याने पालघरमध् ये गेलेल् या 
प्रार्थशमक शिक्षकाींना ठाणे जिल् हयात आणण् यासाठी काय ननणाय घेण् यात आला 
आहे, 
(३) ठाणे जिल् हयाच् या ननयोिन मींडळाच् या बैठकीत चचाा झालेली असून पालघर 
जिल् हयात गेलेल् या सवा शिक्षकाींना ठाणे जिल् हयात परत आणण् याबाबत ननणाय 
घेऊ असे आश् वासन मा. पालकमींिी महोदयाींनी हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(४) महाराष ट्र राज् य शिक्षक पररर्षदेचे कायााध् यक्ष व कोकण ववभाग शिक्षक 
मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी याबाबत हदनाींक २१ माचा, २०१५ रोिी 
िासनास ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 



26 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. प्रनतवर्षीप्रमाणे अन्य कमाचाऱ्याींबरोबर या 
जिल्हयातील प्रार्थशमक शिक्षकाींच्याही ननयशमत बदल्या करण्यात आल्या. 
(२) ठाणे जिल्हयाचे ववभािन झाल्याने ठाणे व पालघर जिल्हयाींच्या पदाींच्या 
आरक्षण ननजश्चतीची कायावाही सामान्य प्रिासन ववभागामाफा त सध्या चालू आहे. 
सदर कायावाही झाल्यानींतर यासींदभाात ननयमानुसार योग्य तो ननणाय घेण्यात 
येईल. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) ठाणे जिल्हयाचे ववभािन होऊन पालघर जिल्हयामध्ये गेलेल्या शिक्षकाींना 
मूळ ठाणे जिल्हयात येण्यासाठी आरक्षण ननजश्चतीची कायावाही झाल्यानींतर 
कायावाही करणे िक्य होईल. तसेच, अनतररक्त शिक्षकाींच्या समायोिनाच्या 
अनरु्षींगाने सुधारीत धोरण िालेय शिक्षण ववभागाकडून ननजश्चत करण्यात येत 
आहे. 

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

सोलापूर जजल् ्यािील अांगणिा या ि शाळाांमध् ये िुपोवषि ि आजारी मुलाांिर 
 पचार िरण्यासाठी आयोजजि िरण्याि आलेली बैठि 

(२६) *  १२३४९   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् हयातील अींगणवाड्या व िाळाींमध् ये बरीच मुले कुपोवर्षत व 
आिारी असल् याने त् याींना उपचार करण् यासाठी माहे सप् ्ेंबर २०१५ मध् ये वा 
त्यादरम्यान बैठक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर बठैकीला १८ पकैी ५ रुग् णालयाचे प्रनतननधी उपजस्र्थत 
राहहल् याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

यििमाळ पाटबांधारे विभागाांिगवि प्रत्यक्ष शसांचनापेक्षा 
 जास् ि शसांचन झाल् याच्या अहिालाबाबि 

(२७) *  १२२६८   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ पा्बींधारे ववभागाींतगात सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या ५ वर्षााच् या 
काळात १ मोठा प्रकल् प, ५ मध् यम प्रकल् प, ७१ लघ ुप्रकल् प अिा ७७ प्रकल् पाींच्या 
िेव्च् या ्ोकाला पाणी पोहचत नसताना उहद्दष ्ापेक्षा शसींचनाचे क्षेि िास् त 
झाल् याचा अहवाल मा.मुख् यमींिी महोदयाींच् या भे्ीच् यावेळी पा्बींधारे ववभागाने 
हदला असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ च् या पहहल् या सप् ताहात ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनसुार प्रत् यक्ष शसींचनापेक्षा 
िास् त शसींचन झाल् याचा चकुीचा अहवाल देणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, असा अहवाल देण्यात आलेला नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि जलयुक्ि शशिार योजनेबाबि 
(२८) *  १२०७४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.राजेंर जनै, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पावसाच्या अननयशमततेमुळे िमीन आद्रतेमध्ये घ् झाल्याने िेतवपकाींवर 
होत असलेला ववपरीत पररणाम ्ाळण्यासाठी राज्य िासनाने िलयुक्त शिवार 
योिना हदनाींक १५ ऑगस््, २०१५ पासून सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयांत ककती जिल्हयात वा तालुक्यात िलयुक्त शिवार 
योिना राबववण्यात आली आहे, 
(३) तसेच या योिनेवर आतापयांत िासनाने ककती खचा केला आहे, 
(४) असल्यास, िलयकु्त शिवार योिनेमुळे ककती प्रमाणात शसींचन हदल्यास 
सुमारे ६१०८४० हेक््र शसींचन उपलब्ध झाले आहे ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) ी्ंचाईमुक्त महाराषट्र २०१९ अींतगात ी्ंचाई पररजस्र्थतीवर 
मात करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोिना म्हणनू राज्यात हदनाींक ५ डडसेंबर, 
२०१४ च्या िासन ननणायान्वये िलयकु्त शिवार अशभयान राबववण्यात येत आहे. 
(२) सदर योिना राज्यात ३४ जिल्हयामधील सुमारे ३०२ तालुक्याींमध्ये 
राबववण्यात येत आहे. 
(३) ववववध यींिणानववभाग सी.एस.आर. व लोकसहभाग यामधनू सुमारे रु. 
१५७७.०० को्ी ननधीची कामे हदलेली आहेत. 
(४) िलयकु्त शिवार अशभयानातनू ऑक््ोबर अखेर पणूा झालेल्या कामामधनू 
एक सींरक्षक्षत शसींचन हदल्यास सुमारे ६१०८४० हेक््र सींरक्षक्षत शसींचन क्षमता 
ननमााण झालेली आहे. 

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

किनिट (जज.नाांदेि) िालुक्याि िाढि असलेले िुपोषण 
(२९) *  ११३४३   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जि.नाींदेड) तालुक्यात २८० बालके कुपोवर्षत तर १ हिार २२८ 
बालके कुपोर्षणाच्या मागाावर असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येर्थील बालकाींमधील कुपोर्षण दरु करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्पातील बालकाींच्या कुपोर्षणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोवर्षत 
बालकाींना दपु्प् आहार देऊन त्याींच्या पालकाींचे समुदपदेिन करुन बाळाची 
काळिी किी घ्यावी, याबाबत मागादिान केले िाते. याशिवाय अींगणवाडी सेववका 
दररोि तर अींगणवाडी पयावेक्षक्षका हया दर आठवड्यात घरी भे्ी देऊन बाळाची 
काळिी घेऊन आवश्यक तेरे्थ सींदभा सेवा व उपचार करुन बालकाींची सुधारणा 
करण्यात येते. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंिगवि रेशीम  द्योग  
वििास योजना सांपूणव राज् याि राबविण् याबाबि 

(३०) *  ११५०४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने महात् मा गाींधी राष ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात बीड, 
िालना व औरींगाबाद येरे्थ प्रायोधगक तत् त् वावर यिस् वीपणे राबववण् यात 
आल् यानींतर आता रेिीम उद्योग ववकास योिना सींपणूा राज् यात राबववण् याचा 
ननणाय िासनाच् या ननयोिन ववभागाने घेतला असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननणायाची अींमलबिावणी करण् याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) याप्रकरणी हदनाींक ०३/०९/२०१५ च्या िासन ननणायाची प्रत सवा जिल्हयाींना 
ववतरीत केली असून ववभागीय स्तरावर कायािाळा आयोजित करुन मनरेगा 
कायाप्रणालीची माहहती देण्याबाबत सुचना रेिीम सींचालनालयाद्वारे देण्यात 
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आलेल्या आहेत. त्यानसुार औरींगाबाद, अमरावती व नागपूर ववभागामध्ये मनरेगा 
कायाप्रणालीबाबत कायािाळा घेण्यात आलेल्या आहेत. पणेु ववभागात कायािाळा 
घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे, नांदरुबार या आददिासी बहुल जजल््याि १ िे ६ िषे ियोगटािील ३०० 

बाशलिाांचा िुपोषणामुळे मतृ्य ुझाल्याबाबि 

(३१) *  १२१०७   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल 
भोसले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.राजेंर जनै, श्री.आनांद ठािूर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
६८८५ ला ददनाांि २१ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या  त्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय 
मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, नींदरुबार या आहदवासी बहुल जिल्हयात १ ते ६ वरे्ष वयोग्ातील ३०० 
बाशलकाींचा कुपोर्षणामुळे मतृ्यू झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िासनाच्या ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, या जिल्हयातील बाल मतृ्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी गरोदर व 
स्तनदामाता आणण लहान मुलाींच्या पोर्षणासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     ठाणे व नींदरुबार जिल्हयातील माहे िानेवारी, २०१५ ते ऑगस््, २०१५ या 
कालावधीतील बालमतृ्यूबाबतची माहहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

जजल्हा 
 

एिुण जन्द्म 
 

० िे १ िषव मतृ्य ू बालमतृ्यू १ िे 
६ िषव 

एिुण ० िे ६ 
िषव मतृ्य ू

ठाणे ११८५९ ८५ ४० १२५ 
नींदरुबार १३८८८ २३५ ११६ ३५१ 
      सदरचे बालमतृ्यू हे कुपोर्षणामुळे मतृ्य ूझालेले नसून ववववध आिारामुळे 
झालेले आहेत. 
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(२), (३) व (४) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगात अींगणवाडीतील ६ 
महहने व ३ वर्षा वयोग्ातील बालके, गभावती जस्िया व स्तनदा माता तसेच ६ 
महहने ते ६ वर्षा वयोग्ातील तीव्र कमी विनाची बालके याींना घरपोच आहार 
(THR) आणण ३ वरे्ष ते ६ वरे्ष वयोग्ातील लाभार्थयाांना सकाळचा नास्ता व 
गरम तािा आहार (HCM) पुरववण्यात येतो. तसेच अींगणवाडीतील बालके, 
गरोदर जस्िया व स्तनदा माता याींची दरमहा आरोग्य ववभागाकडून तपासणी 
करण्यात येते व त्यानसुार सींदभा सेवा देण्यात येतात. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

पािोंिा (िा.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथील निीन प्राथशमि आरोग्य  
िें राच्या निीन इमारिीसाठी तनधी शमळण्याबाबि 

(३२) *  ११८८६   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पातोंडा (ता.अमळनेर, जि.िळगाींव) येर्थील प्रार्थशमक आरोग्य कें द्र इमारतीची 
दरुवस्र्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील इमारत िीणा असल्याने ती पाडून नवीन इमारतीसाठी 
ग्रामीण पायाभूत ववकास ननधी NRHM ककीं वा (नाबाडा) अींतगात मींिूर करण्याचा 
प्रस्ताव आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररर्षद, िळगाींव याींनी त्याींचा हदनाींक २४ िुलै, 
२०१४ च्या पिान्वये सह सींचालक, आरोग्य सेवा याींचेकड ेपाठववला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या पिाच्या अनरु्षींगाने उपरोक्त आरोग्य कें द्राचा इमारत ननधी 
मींिूर केला आहे काय व ककती ननधी मींिूर आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायावाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज् याि लनलाईन लॉटरी विके्रत्याांनी बनािट पत्त्यािर नोंदणी िेल्याबाबि 
(३३) *  ११६६१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  
भाई जगिाप :  सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ऑनलाईन लॉ्री ववके्रत् याींबरोबरच परराज् यातील लॉ्री ववके्रत्याींनी 
बनाव् पत्त्यावर नोंदणी करुन िासनाचा ९५० रुपये को्ीहून अधधक महसूल 
बुडववल्याबाबत लोकप्रनतननधीनी तक्रारी केल् या असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ 
मध्ये वा दरम् यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बुडववलेल् या र्थकबाकीची वसूली करण् याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) महाराषट्र राज्याची ऑनलाईन लॉ्री चालू नाही. 
सन २००७ ते २००९ या कालावधीतील अन्य राज्याच्या पढुील प्रवताक कीं पन्याकड े
रु.९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री कराची रक्कम र्थकीत रक्कम र्थकीत आहे. 
   १) मे.स्वागत एिन्सी रु.७६.२२५ को्ी 
   २) मे. समपाण टे्रडड ींग प्रा. शल. रु.१३४.४३ को्ी. 
   ३) मे. केनलॉ् गेशमींग सॉल्युिन प्रा. शल. रु.९.६८ को्ी व रु. २८.३० को्ी. 
   ४) मे. ज्यवुप्र गेशमींग प्रा. शल. रु.३२३.०५५ को्ी. 
   ५) मे. एस. एल. माकेह्ींग रु.१३३.१४५ को्ी. 
   ६) मे. श्वेता एीं्र-प्रायझसे रु.२२८.३०५ को्ी. 
(२) व (३) महाराषट्र राज्यात लॉ्री नतकी् ववक्री करण्यात येणाऱ्या सवा लॉ्री 
सोडतीींवर आगाऊ लॉ्री कर भरणे महाराषट्र लॉ्री-याींवरील कर अधधननयम 
२००६ अनुसार लॉ्री प्रवताकाींना (प्रर्थम ववके्रत्यास) बींधनकारक करण्यात आलेले 
आहे. तर्थावप, इतर राज्याींच्या लॉ्री प्रवताकाींनी महाराषट्र लॉ्ऱ्याींवरील कर 
अधधननयम २००६ ववरोधात उच्च न्यायालय, मुींबई येरे्थ याधचका दाखल केल्या 
होत्या. उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई न करण्याबाबत अींतररम आदेि हदले. 
सदर अींतररम आदेिाचा फायदा घेऊन परराज्याच्या लॉ्री प्रवताकाींनी लॉ्री कर 
भरणा केला नाही. उच्च न्यायालयाने दाखल याधचकाींवर सन २००९ मध्ये अींनतम 
ननणाय हदला. त्यात राज्य िासन लॉ्री कर लावण्यास व वसूल करण्यास सक्षम 
असल्याचा ननणाय हदला. उच्च न्यायालयाच्या हद. १४/८/२००९ च्या अींनतम 
ननणायानींतर सवा प्रवताक हद. २६/१०/२००९ पासून ननयशमतपणे आगाऊ लॉ्री कर 
भरणा करीत आहेत. त्यामुळे सन २००९ नींतर लॉ्री कराची र्थकबाकी नाही. 
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     सन २००७ ते २००९ या कालावधीतील रु. ९३३.१४ को्ी इतकी लॉ्री 
कराची र्थकबाकी वसूली करीता सींबींधीत राज्याींकडून चालववण्यात आलेल्या लॉ्री 
योिनाींची माहहती पिव्यवहार करुन घेण्यात आली. सींबींधीत राज्याकडून प्राप्त 
झालेल्या माहहतीच्या आधारे कर आकारणी आदेि व कर मागणी आदेि 
ननगाशमत करण्यात आले. तर्थावप, सींबींधधत र्थकबाकीदार कीं पन्याींनी लॉ्री कर 
भरणा केला नाही म्हणनू महाराषट्र लॉ्ऱ्याींवरील कर अधधननयम, २००६ मधील 
कलम १८ नुसार िमीन महसूलाच्या वसूली प्रमाणे र्थकीत लॉ्री कर वसूल 
करण्याकररता सींबींधधत जिल्हाधधकाऱ्याींना कळववण्यात आले होते. 
      तर्थावप, र्थकबाकीदार प्रवताक कीं पन्या त्याींनी हदलेल्या पत्यावर आढळून 
येत नाही, असे जिल्हाधधकारी याींनी कळववले आहे. आता पढुील कायदेिीर 
कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

भांिारा ि गोंददया जजल््याि बाांबू िकृ्ष िोिीिर  
िन विभागाने तनबांध आणल्याबाबि 

(३४) *  १२५५४   श्री.राजेंर जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा व गोंहदया जिल्हयात बाींब ू वकृ्ष तोडीवर वन ववभागाने ननबांध 
आणल्याने बाींबपूासून सुप, ्ोपली, च्ई इ. बनववणे हा पारींपाररक व्यवसाय 
करुन त्यावरच अवलींबनू असणारे बरुुड कामगार बेरोिगार झाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३०-३२ वर्षाांपासून िासनाने बुरुड कामगाराींसाठी सुरु केलेले बाींब ु
ववक्री कें द्र आता बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार बाींबू ववक्री कें द्र सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) भींडारा व गोंहदया जिल्हयात बाींबू वकृ्ष तोडीवर वन 
ववभागाकडून ननबांध आणलेले नसून काया आयोिनेप्रमाणे मींिूर कृपा मधनू 
बाींबचूी तोड वन ववभागामाफा त करण्यात येत असून बरूुड कामगाराींना त्याींच्या 
मागणीप्रमाणे बाींबचूा पुरवठा ननस्तार दरावर करण्यात येत आहे. 
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(२) ननस्तार आगार बींद करण्यात आलेले नाही. 
(३) चौकिी प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) बुरुडाींना ननस्तार दरावर बाींब ू ननयशमत उपलब् ध होत असल्याने यास ववलींब 
झालेला नाही. 

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

सािवजतनि आरोग्य ि िदै्यिीय शशक्षण विभागामाफव ि आठ विषयािील 
पदव्यतु्िर पदवििा अभ् यासक्रम सुरु िरण् याबाबि 

(३५) *  १२६९१   िॉ.अपूिव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १०३५७ ला ददनाांि 
२८ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या  त्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये स्पेिाशलस्् डॉक््साची भासत 
असलेली उणीव ववचारात घेवनू सावािननक आरोग्य व वदै्यकीय शिक्षण 
ववभागामाफा त नेिरोग, स्िीरोग व प्रसुती, बालरोग, िरीर ववकृतीिास्ि, भूल, 
मानसोपचार, क्षयरोग, रक्तसींक्रमण या आठ ववर्षयातील पदव्युत्तर पदववका 
अभयासकम सुरु करण्याचा ननणाय घेण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबिावणी सन २०१५-१६ पासून करण्याचे 
प्रस्ताववत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नाधीन बाब १ मधील ननणायाची अींमलबिावणी करण्यात 
आली आहे काय आणण त्यानुर्षींगाने ववववध ववर्षयातील २ वर्षााचा कालावधी 
असलेले नवीन ८ पदव्युत्तर पदववका अभयासक्रम प्रत्यक्षात सुरु करण्यात आले 
आहेत काय, 
(४) नसल्यास, ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये स्पेिाशलस्् डॉक््राींची भासणारी 
उणणव ववचारात घेवनू सदरील ननणायाची अींमलबिावणी केव्हापयांत करण्यात 
येणार आहे ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हद. २७ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी समुपदेिनाद्वारे ३६ उमेदवाराींची ननवड 
करण्यात आली असून सीपीएस कोसेसची पहहली ब च हद. ०१.१२.२०१५ पासून 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------------------------- 
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यििमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये ग्रामसेििाच्या तनयुक्िीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(३६) *  १२७४१   श्री.हररशसांग राठोि :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हा पररर्षद ,पींचायत सशमती ववभागाकडून ग्रामपींचायत 
कमाचारी सेवा िेषठतेनुसार ग्रामसेवक म्हणनू देण्यात येणाऱ्या ननयुक्तीमध्ये 
गैरप्रकार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) नाही. 
     हहींदी ववद्यापीठ मुींबई भार्षारत्न (इन््र हहींदी स्तर) परीक्षा उत्तीणा 
असण्याचे प्रमाणपि सादर करणाऱ्या ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना कीं िा्ी ग्रामसेवक 
या पदी ननयुक्ती देण्यात आली होती. माि, सदर अहाता केवळ हहींदी 
शिक्षकाींच्याच बाबतीत लागु होते असे ननदिानास आल्यानींतर, सींबींधधत कीं िा्ी 
ग्रामसेवकाींना उच्च माध्यशमक िालाींत प्रमाणपि सादर करण्याबाबत कळववण्यात 
आले होते. परींतु त्याींनी ननयशमत ववभागीय मींडळाचे १२ वी परीक्षा उत्तीणा 
झाल्याचे प्रमाणपि सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे सदरील ६ ग्रामपींचायत कमाचारी 
कीं िा्ी ग्रामसेवक या पदाकररता आवश्यक अहाता पूणा करीत नसल्याने त्याींना 
हद. ३१.१.२०१५ पासून त्याींना जिल्हापररर्षद सेवेतनू कमी करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

पुणे येथील नागररिाांना पुरविण्याि येणाऱ्या पाण्याचे लिासा  
स्माटव शसटीने अधाव टीएमसी पाणी अिविल्याबाबि 

(३७) *  १३०२०   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येर्थील नागररकाींना पुरववण्यात येणाऱ्या पाण्याचे लवासा स्मा ा् शस्ीने 
अधाा ्ीएमसी पाणी अडववल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 



36 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. लवासा कीं पनीने िलसींपदा 
ववभागासमवेत केलेल्या करारनाम्यानुसार पुणे िहरास पुरववण्यात येणाऱ्या 
खडकवासला प्रणालीतील वरसगाव धरणाच्या िलाियामध्ये बाींधण्यात आलेल्या 
२ बींधाऱ्याींमध्ये एकूण ०.२८४ ह्एमसी इतका पाणीसाठा अडववण्यात आलेला 
आहे. करारनाम्यानसुार सदरचे उडववलेले पाणी आवश्यकतेनुसार सोडण्याची 
कायावाही करण्यात येणार आहे. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

---------------- 
नाशशि जजल््यािील दारणा धरणािनू पाण्याचा विसगव 

 

(३८) *  १३१५५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्हयातील दारणा धरणातनू गेल्या काही हदवसात पाण्याचा मोठ्या 
प्रमाणात ववसगा झाल्याने या धरणातील पाणीसाठा ननम्म्याहून कमी झाला 
असल्यामुळे येत्या काळात धरणालगतच्या गावाींना पाणी ी्ंचाई ननमााण होणार 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोिन करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, माहे ऑगस््, २०१५ अखेर दारणा धरणात ५३ 
्क्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होता. 
(२) िासन ननणाय क्र.MCY/२०१५/प्र.क्र.२९०/८म-७ हद.०७.०९.२०१५ नुसार 
धरणातील पाणीसाठा अग्रहक्काने वपण्यासाठी राखनू ठेवण्याचे तसेच 
जिल्हाधधकारी याींचे परवानगी शिवाय कोणत्याही प्रयोिनाचे पाणी न सोडण्याचे 
आदेि ननगाशमत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नाशशि महामपािा मागाविरील िसारा िामटीपािा आददिासी पा याि  
४ िषीय बाशलिेचा त्रबबययाने बळी घेिल्याबाबि 

  

(३९) *  १३२५०   श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक महामपाडा मागाावरील कसारा काम्ीपाडा आहदवासी पाड्यात 
झोपलेल्या ४ वर्षीय बाशलकेचा त्रबबट्याने बळी घेतल्याचे हदनाींक ११ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार त्रबबट्याने बळी घेतलेल्या बाशलकेच्या कु्ूींत्रबयाींना 
आधर्थाक मदत देणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) काम्ीपाडा येरे्थ हदनाींक ११.१०.२०१५ रोिी 
कु.हदपाली काशिनार्थ भगत वय वर्षा ३ या मुलीचा त्रबबट्याच्या हल्ल्यात मतृ्य ू
झाला आहे. 
(२) व (३) मतृ मुलीचे कायदेिीर वारसास प्रचशलत िासन ननणायानुसार आधर्थाक 
मदत म्हणनू रु. ०८.०० लक्ष हदनाींक १७.११.२०१५ रोिी देण्यात आलेले आहेत. 

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

 

राज्याि स्िाईन फ्लुच्या रुग्णाांिर  पचार िरणाऱ्या िॉक्टराांसाठी आिश्यि 
असलेल्या एन-९५ मास्िचा पुरिठा िरण्याबाबि 

(४०) *  १३२५२   श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात स्वाईन फ्ललुच्या रुग्णाींवर उपचार करणाऱ्या डॉक््राींसाठी आवश्यक 
असलेल्या एन-९५ मास्कचा राज्यातील रुग्णालयाींमध्ये तु् वडा असल्याची  बाब 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एन-९५ मास्कचा पुरवठा करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     ३१ ऑगस््, २०१५ रोिी राज्यात १५२९३ एन ९५ मास्क उपलब्ध होते. 
(२) एन ९५ मास्क हा काही ववशिष् पररजस्र्थतीत केवळ डॉक्अर अर्थवा 
सींबींधधताींना वापरण्याची आवश्यकता भासते. आवश्यकतेनुसार या मास्कचा 
पुरवठा भारत सरकार माफा त करण्यात येतो. तसेच राज्य अर्थवा स्र्थाननक 
पातळीवरही त्याची खरेदी केली िाते. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

 

िािा (जज.पालघर) येथील विविध ग्रामीण रुग्णालय आणण प्राथशमि आरोग्य 
िें राि िदै्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(४१) *  १३४४०   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालघर) येर्थील कुडुस, खाननवली, गोऱ्हा, परळी व गारगाींव ग्रामीण 
रुग्णालय आणण प्रार्थशमक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची अनेक पदे 
ररक्त असल्याने आहदवासी रुग्णाींना उपचार शमळण्यास ववलींब होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपचाराअभावी रुग्णाींचा मतृ्यू होत असल्याने तात्काळ पदे 
भरण्याच्या मागणीसाठी श्रमिीवी सींघ्नेने पींचायत सशमती कायाालयावर हदनाींक 
२५ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मोचाा काढून मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     पालघर जिल्हयातील वाडा तालुक्यात १ ग्रामीण रुग्णालय, ४ प्रार्थशमक 
आरोग्य कें दे्र कायााजन्वत असून, वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ व ग्-ब ची १४ पदे 
मींिूर असून १२ पदे भरलेली आहेत व २ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वाडा तालुक्यात ग्-अ ते ग् -ड सींवगााची एकूण १८८ पदे मींिूर असून १६६ 
पदे भरलेली व २२ पदे ररक्त आहेत. 
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     महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ सींवगााची ररक्त पदाींपकैी 
नामननदेिाींची व पदोन्नतीची पदे भरण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
     वदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ गे्रड पे ५४००न- सींवगााची ररक्त पदे स्र्थायी 
स्वरुपात भरण्याकरीता ननवड मींडळाकडून शिफारसप्राप्त उमेदवाराींची 
समुपदेिनाने िासन ननणाय १.१०.२०१५ च्या ननयुक्ती आदेिाद्वारे २३६ वविरे्षज्ञ 
व िासन ननणाय हदनाींक १८.११.२०१५ अन्वये ४६६ एमबीबीएस अहाताधारक 
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींचे ननयुक्ती आदेि ननगाशमत करण्यात आले आहेत. 
     ग्-अ व ग्-क सींवगााची ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

माणगाांि (जज.रायगि) या गािािील िरुणाांना शसरोप्लास्ट िां पनीि  
रोजगार  पलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(४२) *  १३४५९   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील माणगाींव (जि.रायगड) िवळील साले 
ग्रामपींचायतीने शसरोप् लास् ् कीं पनीला १५ एकर िागा ववना मोबदला देवनू त् या 
बदल् यात गावाींतील तू णाींना नोक-या देण् याचे मान् य केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या ३० वर्षाात कीं पनीने एकाही तू णाला नोकरी अर्थवा रोिगार 
उपलब् ध कू न हदलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले आहे व त् यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीची फसवणकू केल् याप्रकरणी उक् त कीं पनीववू ध् द 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
     शसरोप्लास्् कीं पनीने शसकॉम कडून हदनाींक ०९/१२/१९८६ रोिी भाड ेतत्वावर 
(शलिवर) िागा घेतली आहे. ग्रामपींचायतीमाफा त स्र्थाननक बेरोिगाराींना 
कीं पनीमध्ये रोिगारासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी आली. सदर मागणीची पुताता 
कीं पनी व्यवस्र्थापनाने केली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     कीं पनी व्यवस्र्थापनाने १०० ्क्के कामगार भरती ही गु्रपग्रामपींचायत साले 
मध्ये समाववष् असलेली गावे तसेच आिबुािूच्या खेड्या पाड्यातील बेरोिगार 
व होतकरु तरुणाींना त्याींच्या योग्यतेनुसार रोिगाराची सींधी हदली आहे. 
(३) नाही.     
      वर (२) मध्ये नमूद केल्यानूसार कीं पनीने कायावाही केली असल्यामुळे 
चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

पारध धरणासाठी (िा.भोिरदन, जज.जालना) जमीन सांपाददि िेलेल्या शेििऱ्याांना 
जशमनीचा मोबदला देण्याबाबि  

(४३) *  १३५२८   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पारध धरणासाठी (ता.भोकरदन, जि.िालना) ज्या िेतकऱ्याींच्या िशमनी 
सींपाहदत केल्या आहेत त्याींना मोबदला देण्याचे मा.उच्च न्यायालयाचे आदेि 
असतानाही मोबदला देण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोबदला देण्यास ववलींब केल्या प्रकरणी सींबींधीत अधधकारी याींचेवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर िेतकऱ्याींना भूसींपादनाचा मोबदला देणेबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे, मासरुळ लघु पा्बींधारे प्रकल्प  
ता.जि.बुलडाणा या प्रकल्पासाठी मौिे पारध बु.ता.भोकरदन, जि.िालना येर्थील 
ज्या ितेकऱ्याींच्या िशमनी सींपाहदत करण्यात आल्या होत्या त्याींना वविरे्ष 
भुसींपादन अधधकारी िायकवाडी प्रकल्प (ला.क्षे.) िालना याींचेमाफा त 
हद.२५न७न१९९४ च्या ननवाड्यानुसार भुसींपादन प्रकरण क्र.सी.आर.२न९० या प्रकरणी 
मोबदला देण्यात आला आहे. तर्थावप, सींबींधधत ितेकऱ्याींनी िशमनीचा मोबदला 
वाढवनू शमळावा यासाठी ननवाड्याच्या ववरोधात कलम १८ खाली जिल्हा 
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न्यायालय िालना येरे्थ दावे दाखल केले होते, जिल्हा न्यायालयाच्या 
ननकालाववरोधात सींबींधधत कास्तकाराींनी अपील दाखल केले. जिल्हा न्यायालयाचे 
ननकालानुसार न्यायालयाच्या ननकालाच्या हदनाींकापासून वाढीव मोबदला 
शमळेपयांतच्या तारखेपयांत ९ ्क्के व्याि देण्याबाबत आदेि देण्यात आले होते. 
ही बाब कास्तकाराींना अमान्य असल्यामुळे सींबींधधत कास्तकारानी अपील 
क्र.१३१०न१२, १३११न१२, १३१२न१२, १३१३न१२, १३१४न१२, १३१५न१२ अन्वये उच्च 
न्यायालय औरींगाबाद येरे्थ अपील दाखल केल्या होत्या. या अपील प्रकरणी उच्च 
न्यायालयाने वविेर्ष भुसींपादन अधधकारी, िायकवाडी प्रकल्प (ला.क्षे.) िालना 
याींच्या ननवाडा हदनाींक पासून मोबदला शमळेपयांत प्रर्थम वर्षााला ९ ्क्के व 
त्यानींतरच्या कालावधी साठी १५ ्क्के व्याि मींिूर केलेले आहे. 
     तसेच, वर नमुद कास्तकाराींचे अपीलाींचे अनरु्षींगाने उच्च न्यायालयाच्या 
आदेिानुसार महसुल ववभागाकडून (जिल्हाधधकारी कायाालय, िालना याींच्याकडून) 
सुधारीत ननवाडा व त्यानसुार ननधी मागणी प्राप्त होताच ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी महामींडळाकड ेननधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल व माि 
कास्तकाराींच्या मुळ भुसींदभाातील जिल्हा न्यायालयाच्या ननकालाच्या ववरोधात 
उच्च न्यायालय औरींगाबाद खींडपीठात वव.पा.वव.महामींडळ, नागपूर याींच्यावतीने ५ 
अपील दाखल केल्या असून त्या प्रलींत्रबत आहेत. त्यामुळे आवश्यक त्या ननधीचा 
दाखल अपीलाींचे अनरु्षींगाने उच्च न्यायालयाचे ननदेिानुसार ननधीचा भरणा 
करण्यात येईल. 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) उच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार महसुल ववभागाकडून (जिल्हाधधकारी 
कायाालय, िालना याींच्याकडून) सुधारीत ननवाडा व त्यानसुार ननधी मागणी प्राप्त 
होताच ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामींडळाकड े ननधी मागणीचा प्रस्ताव 
सादर करण्यात येईल व आवश्यक तो ननधीचा भरणा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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माजगाांि ग्रामपांचायि ह ीिील (िा.खालापूर, जज.रायगि) पौद  
गािाजिळील िॉजन्द्फिन्द्स पेरोशलअम इांडिया शल.िां पनी 

 याांनी िनौषधी िकृ्षाांची िोि िेल्याबाबि 
  

(४४) *  १३६८३   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मािगाींव ग्रामपींचायत हद्दीतील (ता.खालापूर, जि.रायगड) पौद गावािवळील 
कॉजन्फडन् स पेट्रोशलअम इींडडया शल. कीं पनी याींनी कोणतीही परवानगी न घेता 
ननयमाींचे उल्लींघन करुन ३१ वेगवेगळ्या वनौर्षधी वकृ्षाींची तोड केल्याचे माहे 
सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कीं पनी व् यवस् र्थापनाने १५ सप् ्ेंबर, २०१५ पवूी सींरक्षक शभींत 
बाींधनू साग, खरैा, सावर, िमे्, भोकर, बोर, पळस, चेरा, ककनई इ. ३१ वनौर्षधी 
वकृ्षाींची तोड कू न िासनाची हदिाभूल कू न वन ववभागाचे अधधकारी 
तपासणीसाठी गेले असता त्याींना सुरक्षा रक्षकाींनी तपासणी करण् यास र्थाींबववले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
     खालापूर तालुक्यातील मािगाव ग्रामपींचायत हद्दीतील पौदा गावािवळील 
कॉजन्स्फडन्स पेट्रोशलयम इींडडया शल. कीं पनीच्या व्यवस्र्थापनाने मालकी स.नीं.२७ 
मधील ववनापरवानगीने एकूण ३१ वकृ्षाींची तोड केली असून यापैकी ५ वकृ्ष 
(अनुसूधचत वकृ्षामधील साग व खरै वकृ्ष सींख्या-५) व २६ वकृ्ष आडिात (त्रबगर 
अनुसूधचत) आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदरहू कीं पनीने महाराषट्र वकृ्षतोड अधधननयम, १९६४ चा भींग केला असल्याने 
त्याींचेकडून कलम ४ नुसार प्रनत झाड रु.५००/- प्रमाणे अनुसूधचत ५ झाडाींसाठी 
एकूण रुपये २५००/- इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. सदर झाडाींच्या 
बुींध्यावरील माल िप्त करुन ववक्री आगार, सािगाव येरे्थ ठेवण्यात आला आहे. 
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उवारीत २६ त्रबगर अनुसूधचत झाड े तोडल्याबाबत महाराषट्र महसूल 
अधधननयम, १९६६ आणण महाराषट्र िमीन महसूल झाड ेअधधननयम १९६७ प्रमाणे 
कायावाही करण्याबाबत तहसीलदार, खालापूर याींना हदनाींक २३.११.२०१५ रोिी 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

नागपूर जजल््यािील िुपोषणाबाबि 

(४५) *  १३७४८   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडिि :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुपोवर्षत बालकाींसाठी पुरवठा करण्यात येत असलेला सकस आहार 
लाभार्थयाांपयांत पोहचत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर जिल्हयात प्रत्येक पींचायत सशमतीत ४० कुपोवर्षत बालके 
आढळून आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावािननक बाींधकाम ववभागात कृर्षी साहहत्य खरेदी व वा्पातही 
गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२)  माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या माशसक प्रगती अहवालानसुार नागपूर जिल्हयातील 
कुपोर्षणाची प्रकल्पननहाय आकडवेारी खालीलप्रमाणे आहे. 
 

प्रकल्पाींचे नाव 
 

मध्यम तीव्र कुपोवर्षत बालके 
(MAM) 

अनत तीव्र कुपोवर्षत बालके 
(SAM) 

राम्ेक २५ ९ 
का्ोल ३० २ 

कळमेश्वर ३३ ६ 
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सावनेर ५९ ६ 
शभवापूर ७ २ 
पारशिवणी ४२ ८ 
नरखेड १० ५ 
कुही १२ १ 
उमरेड १८ ३ 
हहींगणा ३४ ११ 
नागपूर ४२ ५ 
मौदा ८ ४ 
कामठी ४३ १२ 

 

(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

नागपूर येथे तनरीक्षणगहृाची (ररमाांि होमची) व् यिस् था  पलब् ध नसल् याबाबि 

(४६) * १४०१८ श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोिे :   
सन्माननीय  मदहला  ि  बाल  िल्याण  मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर िहरासह जिल् हयातील वाढती गुन् हेगारी व या गुन् हेगारीत अ्क 
करण् यात आलेल् या अल् पवयीन मुलीींना ठेवण् यासाठी ननरीक्षण गहृात व् यवस् र्था 
उपलब् ध नसल् याने अिा अल् पवयीन आरोपी मुलीींना अमरावतीच् या ननरीक्षण 
गहृात पाठवावे लागते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अिा अल् पवयीन आरोपी मुलीींच् या चौकिीसाठी व गुन् हयाींचा 
तपास करण् यासाठी पोलीसाींना वारींवार नागपूर ते अमरावती असा प्रवास करावा 
लागतो व त् यात बराच वेळ वाया िाऊन आधर्थाक खचासुध् दा करावा लागतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर येरे्थ अल् पवयीन आरोपी मुलीींकररता ननरीक्षण गहृाची 
व् यवस् र्था करणेबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नागपूर जिल्हयात मुलीींसाठी नवीन ननरीक्षण गहृाबाबत आयकु्त, महहला व 
बाल ववकास आयकु्तालय, पुणे याींचेकडून प्राप्त प्रस्तावाबाबत कायावाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

मौजे िोंगरििा (िा.िळमनुरी, जज.दहांगोली) येथील  
ग्रामपांचायि िायावलयािील गैरव्यिहार 

  

(४७) *  १४२३४   अचि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, जि.हहींगोली) येर्थील ग्रामपींचायत मधील प्रपि 
नमुना क्र.८ मध्ये ग्रामपींचायत कायाालयातील काही लोकाींनी खाडाखोड करुन 
सुमारे १५० घरे स्वत:च्या नावावर करुन गैरव्यवहार केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी डोंगरकडा ग्रामस्र्थाींनी तसेच मा.सभापती, पींचायत 
सशमती, कळमनुरी याींनी तत्पुवीच हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्षद, परभणी व जिल्हाधधकारी, हहींगोली 
तसेच मा.ग्रामववकास मींिी याींचेकड ेस्वतींिररत्या ननवेदन सादर करुन या 
गैरव्यवहार प्रकरणी दोर्षीींववरुध्द कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले आहे व तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
     
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     सन १९९३-९४ च्या प्रपि नमुना क्र.-८ मध्ये खाडाखोड झाल्याचे 
अधधलेख्यावरुन आढळून आले आहे. मुख्य कायाकारी अधधकारी याींच्या 
आदेिान्वये सदरच्या प्रपि नमुना क्र. ८ मधील अशभलेख्यातील चकुीच्या नोंदीची 
दरुुस्ती करण्यात आली होती. सध्या वापरात असलेल्या नमुना क्र. ८ मधील 
अशभलेख्यामध्ये खाडाखोड आढळून आली नाही. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, सदर प्रकरणी ग्  ववकास अधधकारी, पींचायत सशमती, कळमनुरी 
याींच्यामाफा त चौकिी करण्यात आली आहे. सदर चौकिीत सन १९९३-९४ च्या 
नमुना नीं.८ अशभलेख्यामध्ये खाडाखोड केल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी 
तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.आर.एल.आड ेयाींना ननलींबीत करण्यात आले होते. तसेच 
सन २००६-०७ च्या अशभलेख्यातील नोंदीमध्ये अनधधकृतपणे फेरबदल केल्याचे 
प्रर्थम दिान ननदिानास आले आहे. सदर प्रकरणी एक महहन्याचे आत वस्तनुनषठ 
बाबीींची सखोल चौकिी करुन दोर्षीींववरुध्द ननयमानुसार पढुील योग्य ती कायावाही 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

राज् याि महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ि इांददरा गाांधी 
आिास योजनाांची िामे बांद पिल् याबाबि 

(४८) *  ११९९४   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात् मा गाींधी राष ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना व इींहदरा गाींधी आवास 
योिनेचे राज् यातील ३५० पींचायत सशमत् याींमधील १ हिार ४०० लेखा अधधका-
याींनी   काम करण् यास नकार हदल् याने उक् त योिनाींची कामे बींद पडली 
असल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, पींचायत सशमती ग्स् तरावर ननयशमत करणे, अनतररक् त काम 
वाढल् याने नवीन पदे पनु् हा ननमााण करणे, सदरील योिनेसाठी सहायक लेखा 
अधधकारी हे पद कीं िा्ी पद्धतीने भरावे तसेच कमाचा-याींवरील अन् याय दरू करावा 
अिी सींघ्नेची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) हदनाींक ८/१०/२०१५ व हदनाींक २६/०८/२०१५ रोिी महाराषट्र राज्य 
जिल्हा पररर्षद लेखा कमाचारी सींघ्नेच्या मागण्याींच्या ननवेदनाच्या अनुर्षींगाने 
िासनस्तरावर कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
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राज् याि ६०० हेक्टर शसांचन क्षमिेच् या निीन प्रिल् पािरील  
बांदी  ठिण् याच् या प्रस् िािाबाबि 

(४९) *  ११८४३   श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५०२ ला ददनाांि 
२८ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या  त्िराच्या सांदभावि :    सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील १८.३३ ्ी.एम.सी. पाणी वापराच् या बहृत आराखड्यातील 
६०० हे.शसींचन क्षमतेच् या प्रकल् पाींवरील बींदी उठवून मान् यता देण् याची ववनींती 
तत् कालीन मींिी मींडळाने हदनाींक ५ ऑगस् ्, २०१४ रोिी मा.राज् यपाल याींच् याकड े
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मराठवाड्यातील सततचा दषु काळ आणण ी्ंचाई पररजस्र्थती 
ननवारणार्था आींध्र प्रदेिात वाहून िाणारे पाणी अडववण् यासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मा.राज् यपाल महोदयाींकडून वविेर्ष बाब म् हणनू मध् य गोदावरी 
खो-यातील १८.३३ ्ी.एम.सी. पाण् याच् या बहृत आराखड्यातील प्रस् ताववत 
प्रकल् पाींना मान् यता शमळवून देण् यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी िासनाने मा.राज् यपाल महोदयाींकड े या बाबतचा 
प्रस् ताव सादर केला असल्यास त्याचा तपशिल काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. मा.मुख्यमींिी महोदयाींनी हद.       
५ ऑगस््, २०१४ रोिीच्या पिान्वये मा.राज्यपाल महोदयाींना ववनींती केली आहे. 
(२), (३) व (४) गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाने        
१८.३३ अ.घ.फू. पाणी वापराचे ननयोिन केले आहे. त्यास िासनाने तत्वत: 
मान्यता हदली आहे. यापैकी रु.५३७.३७ को्ी ककीं मतीचे व ८६९६ हेक््र शसींचन 
क्षमतेचे २६ प्रकल्प हाती घेणेस मान्यता देणेबाबत मा.राज्यपाल महोदय याींना 
हदनाींक ५ ऑगस््, २०१४ च्या पिाने ववनींती करण्यात आली आहे. मान्यता 
प्रनतक्षाधीन आहे. दरम्यान बहृत आरखड्यातील २५० हेक््र क्षमतेपेक्षा कमी 
शसींचन क्षमतेच्या योिना िलसींधारण कायाक्रमात समाववष् करण्यास 
िलसींधारण ववभागास कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

------------------------ 
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पाांढरिििा (जज. यििमाळ) येथील  पजजल्हा रुग्णालयामध्ये  
िायवरि असलेले ितनष्ट्ठ शलवपिाने िेलेला गैरव्यिहार 

(५०) *  ११६९४   श्री.चांरिाांि रघिुांशी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्ि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पाींढरकवडा (जि. यवतमाळ) येर्थील उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये कायारत 
असताना लाखो रुपयाींची बनाव् देयके लावनू िासनाच्या ननधीमध्ये गैरव्यवहार 
करणाऱ्या कननषठ शलपीकास आरोग्य ववभागाचे वररषठ अधधकारी अभय देत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गैरव्यवहार करणारा शलवपक व त्याला अभय देणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याची मागणी येर्थील सामाजिक कायाकत्याांनी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही, पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) येर्थील उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये कायारत असताींना कननषठ शलवपकाने गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी 
त्यास ननलींत्रबत करुन ववभागीय चौकिी सुरु करण्यात आली असल्याने वररषठ 
अधधकारी अभय देत नाहीत. 
(२) अिा आियाची तक्रार उप सींचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मींडळ याींचेकड े
हदनाींक २०/८/२०१३ रोिी प्राप्त झालेली आहे. 
(३) व (४) उपजिल्हा रुग्णालय, पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) येर्थील सन २०११-१२, 
सन २०१२-१३ आणण २०१३-१४ या आधर्थाक वर्षााचे वविेर्ष लेखापररक्षण केले 
असता, गींभीर स्वरुपाच्या आधर्थाक अननयशमतता आढळून आलेल्या आहेत. 
त्यानुसार उपसींचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मींडळ, अकोला याींनी सींबींधीत 
कननषठ शलवपकास हदनाींक १०/१/२०१४ रोिी ननलींत्रबत करुन ववभागीय चौकिी 
सुरु केली आहे. 

----------------- 
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सोलापूर जजल् ्यािील नीरा  जिा िालव् याखालील बागायिी  
क्षेत्र पाण् याअभािी नष्ट्ट झाल् याबाबि 

(५१) *  ११३७८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् हयातील िलसींपदा खात् याच् या अधधका-याींच् या चकुीच् या 
ननयोिनामुळे नीरा उिवा कालव् याखालील पजश्चम माळशिरस तालुक् यातील 
बागायती क्षेि पाण् याअभावी नष् झाली असून तालुक् यातील २२ फा्े पूणापणे 
कोरड ेझाल्याने ५० ्क् के गावाींचे नकुसान होत असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ 
मध्ये वा त् यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िलसींपदा खात् याच् या अधधका-याींची चौकिी करुन 
त् याींचेवर कारवाई करण् याची मागणी स् र्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीनुसार िासनाने दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

घोिाझरी िलािाचा (िा.नागभीि, जज.चांरपूर) निरगाांि-गिबोरी िालिा फुटल् यामुळे 
शेिि-याांचे नुिसान झाल् याबाबि 

 

(५२) *  ११०८८   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घोडाझरी तलावाचा (ता.नागभीड, जि.चींद्रपूर) नवरगाींव-गडबोरी मागा िाणाऱ्या 
कालव् याचे बाींधकाम ननकृष ् झाल्याने कालवा फु्ल् यामुळे नवरगाींव, वानेरी, 
्ेकरी, कन् हाळगाींव, नाींदेळ या पररसरातील ितेक-याींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान 
झाल् याचे हदनाींक ३ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली काय व सींबींधीत    
िेतक-याींना नुकसान भरपाई देण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
      हदनाींक २.१०.२०१५ रोिी साखळी क्रमाींक १३८५० ला मुख्य कालवा फु्ून 
िवळपास ०.४० हेक््र क्षेिाचे नुकसान झाले आहे. 
(२) नकुसान भरपाई देण्याची कायावाही प्रगतीपर्थावर आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

हिपसर (जज.पुणे) पररसरािील पाटबांधारे विभागाच्या िसेच शासिीय  
गायरान जशमनीिर अतिक्रमण होि असल्याबाबि 

(५३) *  १२३६३   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, अचि.जयदेि गायििाि, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् हयातील हडपसर पररसरात हदवसेंहदवस मोठ्या प्रमाणात 
नागररकीकरण होत असून त् यासाठी अनेक बाींधकाम व् यावसानयकाींकडून पा्बींधारे 
ववभागाच् या तसेच सरकारी गायरान िशमनीवर अनतक्रमण केले िात आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, माींिरी बुद्रकु साडसेतरानळी व फुरसुींगी हद्दीतील सरकारी गायरान 
िशमनीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेिीरररत् या बाींधकामे सुू  आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी चौकिी करुन सींबींधधत अनतक्रमणे र्थाींबववण्याबाबत 
िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींित: खरे आहे 
िलसींपदा ववभागाकडील िशमनीवर काही हठकाणी बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून 
अनतक्रमण झालेले आहे. 
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(२) माींिरी बुद्रकु साडसेतरानळी व फुरसुींगी येर्थील सरकारी गायरान िशमनीवर 
बाींधकाम व्यावसानयकाींचे अनतक्रमण झाल्याचे हदसून येत नाही, तर्थावप, सदर 
सरकारी गायरान िशमनीींवर पूवी पासूनची काही अनतक्रमणे असल्याचे अनतक्रमण 
नोंदवहीवरुन हदसून येते. 
(३) िलसींपदा ववभागािी सींबींधीत िशमनीवर बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून 
झालेल्या अनतक्रमणाबाबत ननयमानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यािील िृषी विभागाच्या गैरव्यिहाराबाबि 
(५४) *  ११७८८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हयातील कृर्षी ववभागामाफा त करण्यात आलेल्या मदृसींधारण, 
िलसींधारण, पाणलो् व इतर कामात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरप्रकार करणाऱ्या 
सवा यींिणाींची राज्यस्तरावरील वविेर्ष भरारी पर्थकामाफा त चौकिी करुन कारवाई 
करण्यात यावी अिी मागणी मराठवाडा िनता ववकास पररर्षदेच्यावतीने कृर्षी 
आयुक्त, पुणे याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, कृर्षी आयुक्त, कृर्षी ववभाग याींच्या स्तरावरील वविेर्ष भरारी 
पर्थकाद्वारे मागील तीन वर्षाातील सवा कामाची प्रत्यक्ष चौकिी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले तसेच दोर्षी स्र्थाननक अधधकारी, 
कीं िा्दार, सशमत्या याींच्या सींगनमताने केवळ कागदोपिीच करण्यात आलेल्या 
कोट्यावधी रुपयाींच्या गैरप्रकारावरुन त्याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर तक्रार कृर्षी आयकु्तालयातील मदृसींधारण ववभागास हदनाींक 
१८.११.२०१५ रोिी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार दक्षता पर्थकामाफा त चौकिी 
होणेसाठी आस्र्थापना ववभाग कृर्षी आयकु्तालय पुणे याींना कळववण्यात आले 
आहे. 

-------------------------------- 
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राज्याि मनोधैयव योजना राबविण्यासाठी तनधी मांजूर िरण्याबाबि 

(५५) *  ११५३७   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.राजेंर जनै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.अतनल भोसले, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लैंधगक अत्याचार आणण ॲशसड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महहला व 
बालकाींना तात्काळ आधर्थाक सहाय्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 
मनोधयैा योिना ननधीअभावी प्रलींत्रबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वर्षाात तब्बल ९६६ वपडीत महहला व बालकाींना 
आधर्थाक मदत मींिूर होऊनही देण्यात आली नसून सध्या ५० को्ीची ननधीची 
आवश्यकता असताींना यींदाच्या अर्थासींकल्पात केवळ ८ को्ी ९९ लाख रुपये मींिूर 
करण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे वपडीत महहला व बालकाींना आधर्थाक मदतीववना वींधचत 
रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वरील प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) व (२) चालू ववत्तीय वर्षाात मुळ अर्थासींकल्पीय रु. 
८,९९,८९,०००न- तरतदूी व्यनतरीक्त पुरवणी मागणीद्वारे आणखीन रु. 
१२,८८,९६,०००न- इतका ननधी मींिूर करण्यात आल्यामुळे माहे नोव्हेंबर २०१५ 
मध्ये सींबधधत लाभार्थयाांना अर्थासहाय्य अदा करण्यात आलेले आहे. 
(३) नाही. 
(४) सदर योिनेसाठी सन २०१५-१६ च्या अर्थासींकल्पात मुळ तरतदू व पुरवणी 
मागणी अन्वये एकीं दरीत रुपये २१,८८,८५,०००/- इतकी तरतदू करण्यात आली 
असून या व्यनतररक्त जिल्हयाींच्या मागणीनुसार रुपये ३०,९५,२५,०००/- इतका 
ननधी पुनाववननयोिनान्वये उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

--------------------------------- 
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अांभई (िा.शसल्लोि, जज.औरांगाबाद) येथील गाि नदीिरील  
िोल्हापुरी बांधाऱ्याला दरिाजा बसविण्याबाबि 

(५६) *  १३३५०   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींभई (ता.शसल्लोड, जि.औरींगाबाद) येर्थील गाव नदीवरील कोल्हापुरी 
बींधाऱ्याला ५ वर्षाापासून गे् नसल्याने पाणी वाहून िात आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींभई ग्रामस्र्थ गत ५ वर्षाापासून जिल्हा पररर्षद, औरींगाबादकड े
गे् बसवणेसाठी पाठपुरावा करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररर्षदने त्यावर कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) पूणा झालेल्या ववववध लघ ुशसींचन योिनाींच्या ववववध स्वरुपाच्या 
कामाींच्या परररक्षण व दरुुस्ती बाबत अवलींबवयाच्या कायापध्दतीबाबत तपिीलवार 
सुचना या िासनाने हदनाींक २० नोव्हेंबर २०१३ रोिीच्या पररपिकाअन्वये 
ननगाशमत केलेल्या असून त्या नुसार सदर प्रस्तावाबाबत तपासणी करुन ननयशमत 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जिल्हा पररर्षद, औरींगाबाद याींना कळववण्यात आलेले 
आहे. 

----------------- 
राज्याि विशेषि: चांरपूर ि गिधचरोली जजल््याि िुपोषणामुळे होणारे मतृ्य ू

(५७) *  १२२९१   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्रीमिी शोभािाई फिणिीस, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  
भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महहला व बालकल्याण ववभागाकडून ववववध योिना राबवूनही राज्यात 
वविेर्षत: चींद्रपूर जिल्हयात माहे मे, २०१४ ते माहे िनू, २०१५ या कालावधीत   
१ ते ६ वयोग्ातील ५९६ बालकाींचा व २५ माताींचा तसेच गडधचरोली जिल्हयात    
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० ते १ वयोग्ातील ६५६ बालकाींचा मतृ्य ूझाल्याचे व ठाणे जिल्हयात ऑगस््, 
२०१४ पासून िनू, २०१५ पयांत ० ते ६ वरे्ष ग्ातील २१५ मुलाींचा तर ० ते १ 
वयोगातील १५९ अभाकाींचा मूत्यू झाल्याचे हदनाींक ७ ऑगस््, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालमतृ्य,ू उपितमतृ्यू आणण मातामतृ्यूची आकडवेारी पाहता 
िासनाने ववववध योिनाींवर करोडो रुपये खचा करुनही या योिनाींची योग्यप्रकारे 
अींमलबिावणी न झाल्याने सदर योिना ननषप्रभ झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच बालमतृ्यूच्या कारणाींचा िोध घेवनू त्या रोखण्यासाठी डॉ.अभय बींग 
याींनी सव्हेक्षण करुन ६ वर्षाापवूी िासनास अहवाल सादर केला असून त्या 
अहवालातील उपायायोिनाींसाठी शिफारिीींची अींमलबिावणी झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जिल्हयामध्ये माहे मे, २०१४ ते माहे िनू, २०१५ या कालावधीत   
० ते ५ वर्षा वयोग्ातील ६३९ बालकाींचा व १५ माताींचा मतृ्यू झालेला आहे. 
गडधचरोली जिल्हयात सन २०१४-२०१५ या वर्षाामध्ये ६५६ अभाक मतृ्यू झालेले 
आहेत. ठाणे जिल्हयात ऑगस््, २०१४ ते िून, २०१५ पयांत ० ते ६ वयोग्ात 
२१२ मुलाींचा व ० ते १ वयोग्ात १६५ अभाकाींचा मतृ्यू झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यामध्ये अभाकमतृ्य,ू बालमतृ्य,ू उपितमतृ्य ू व मातामतृ्यू कमी 
करण्यासाठी िासनामाफा त ववववध योिना राबववण्यात येत आहेत. 
     मातामतृ्य ू कमी करण्याच्या अनुर्षींगाने िासनामाफा त प्रामुख्याने खालील 
योिना राबववण्यात येत आहेत. 

 गभावती माताींची १२ आठवड्याचे आत नोंदणी धनुवाात प्रनतबींधक लस, 
लोहयुक्त गोळ्या, नोंदणीसहीत ५ वेळा तपासणी इत्यादी सेवा देण्यात 
येतात. 

 िननी सुरक्षा योिना. 
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 िननी शििु सुरक्षा कायाक्रम. 
 माततृ्व अनुदान योिना. 
 मानव ववकास कायाक्रमाींतगात स्िीरोग तज्ञ व बालरोग तज्ञाींच्या सेवा 

उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
     बाल मतृ्यू कमी करण्याच्या अनरु्षींगाने िासनामाफा त खालील योिना 
राबववण्यात येत आहेत. 

 नविात शििु वविेर्ष काळिी कक्ष (SNCU) 
 पोर्षण पूनवासन कें द्र 
 एच.बी.एन.सी. 
 िींतनािक व िीवनसत्व “अ” मोहहम. 
 ननयशमत लसीकरण कायाक्रम. 
 अभाक व नविात बालकाींच्या स्तनपानाबाबत िनिागतृी. 
 राषट्रीय बाल स्वास्र्थ कायाक्रम. 

(३) हे खरे नाही. 
     डॉ.अभय बींग सशमतीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारिीींची 
अींमलबिावणी करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

शेिि-याांना शाश् िि शसांचन  पलब्ध होण्यासाठी 
 विहीरी आणण शिेिळी तनमावण िरण्याबाबि 

(५८) *  १२५२२   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.राजेंर 
जैन, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.आनांद 
ठािूर, अचि.जयदेि गायििाि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जयिांिराि जाधि :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात आत् महत् याग्रस् त भागातील तसेच शसींचनाची सुववधा नसलेल्या 
भागातील ितेक-याींना ितेीस िाश् वत शसींचन व् हावे यासाठी १ लाख ववहीरी आणण 
५० हिार ितेतळी ननमााण करण् याचा ननणाय िासनाने माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर योिनेचे स् वरुप काय आहे तसेच या योिनेची 
अींमलबिावणी सुरु झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शसींचन ववहहरी बाींधण्याच्या प्रकल्पाला आवश्यक ननधी 
उपलब्ध करुन प्रकल्प लवकर पूणा करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, आतापयांत ककती ितेक-याींच् या ितेात ववहहरीची व ितेतळ्याींची 
सदर कामे हाती घेण् यात आली आहेत, 
(५) असल् यास, उक् त योिनेअींतगात ककती लाभार्थीची ननवड करण्यात आली आहे 
व ककती ितेकऱ्याींना आधर्थाक मदत देण् यात आली आहे काय, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) ववधानमींडळाच्या पावसाळी अधधवेिन-२०१५ मध्ये 
ववधानसभेत मा.मुख्यमींिी महोदय याींनी पढुील तीन वर्षाामध्ये एक लाख ववहहरी 
व दरवर्षी पन्नास हिार याप्रमाणे दीड लाख ितेतळी तयार करण्यात येणार 
असल्याची घोर्षणा केलेली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात 
हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१२ च्या िासन ननणायानुसार शसींचन ववहहरी घेण्यात 
येतात. त्यानुसार पाि लाभार्थयाास रु. ३ लक्ष न ववहहर इतकी रक्कम अनुजे्ञय 
आहे. िासन पररपिक क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८३/मग्रारो-१, हदनाींक ३१ िुलै, २०१५ 
अन्वये पुढील तीन वर्षाामध्ये घ्यावयाच्या एक लाख ववहहरीींबाबतच्या ननयोिनाचे 
ववभागननहाय उहद्दष् ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
       िासन पररपिक हदनाींक ०७ माचा, २०१५ नुसार योिनेच्या कायाान्वयाचे 
सुलभीकरण करण्यात आले आहे. 
      सन २०१५-१६ या वर्षााकररता ३०,००० ववहहरी पणूा करण्याचे ननयोजित 
असून सद्यजस्र्थतीमध्ये २६,६१५ ववहहरी पूणा झालेल्या आहेत. 
     िेततळी घेण्यासींदभाातील धोरणाबाबत िासनस्तरावर कायावाही सुरु आहे. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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



57 

श्री.गजानन दामोदर मोरखि ेमु.धचखली, ख.ुपो.लाांजुि, याांची 
 नुिसान भरपाई शमळण्याबाबि 

(५९) *  १२५८७   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.गिानन दामोदर मोरखड े रा.मु.धचखली ख.ु पो.लाींिुड याींची िेती मौिे 
पारखेड शिवारात असुन त् याींच् या ग् नीं. १२६ आहे या िेतीच् या बािुला साींडवा 
आहे. साींडव् याच् या िशमनीवर काही लोकाींनी अनतक्रमण केले असल् यामुळे 
अिादाराचा ितेात येणे िाण् याचा रस् ता बींद झाला आहे अिा आियाची तक्रार 
मा.महसुल मींिी याींचेकड े हदनाींक १३ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामुळे यावर्षीच् या पेरणी पासून वींधचत राहहल् यामुळे नकुसान 
भरपाई शमळावी अन् यर्था आत् महत् येची परवानगी द्यावी असे ननवेदन तहशसलदार 
खामगाींव याींना तसेच, मा.मुख् यमींिी महोदयाींना हदनाींक ८ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास ननवेदन पाठवून आत् महत् येची परवानगी माधगतली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ितेक-याींची अडचण दरू करण् याबाबत ववलींब करणा-या 
ननष क्रीय अधधका-याींवर कारवाई करुन सींबींधीत ितेक-यास योग् य न् याय 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन :  (१) हे अींित: खरे आहे. 
     लाींिुड लघु पा्बींधारे प्रकल्पाच्या साींडव्यावर काही लोकाींनी अनतक्रमण केले 
आहे, परींतु अिा आियाची तक्रार मा.महसूल मींिी याींच्या अशभलेखात आढळून 
आली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लाींिडु लघु पा्बींधारे प्रकल्पाच्या साींडव्यात श्री.गणेि वासुदेव बोडखे 
रा.घा्पुरी याींनी अनतक्रमण केल्यामुळे, अनतक्रमण काढून घेण्याबाबत पा्बींधारे 
उपववभाग खामगाींव अींतगात ताींदळुवाडी िाखेमाफा त हद.१०/११/२०१५ रोिीच्या 
पिान्वये पोलीस स््ेिन, खामगाींव ग्रामीण सींबींधीतावर ररतसर गुन्हा दाखल 
केला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

------------------------------------------------------ 
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शासिीय िमवचा-याांप्रमाणे अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षिाांना  
घर बाांधणी अधग्रम लागू िरण् याबाबि 

(६०) *  १२४०३   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय कमाचा-याींप्रमाणे अनदुाननत िाळाींमधील शिक्षकाींना घर बाींधणी 
अग्रीम लागू करण् याबाबतचा प्रस् ताव ववत् त ववभागाने शिक्षण ववभागाकडून 
मागवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय आहे, 
(३) सदर प्रस् तावास ववत् त ववभागाने मान् यता हदली आहे काय, 
(४) असल् यास, त् याचे स् वरुप काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हदनाींक २३.९.२०१५ रोिी िालेय शिक्षण व 
क्रीडा ववभागाकडून या ववभागाने प्रस्ताव मागववला आहे. 
(२), (३) व (४) िालेय शिक्षण व क्रीडा ववभागाकडून या ववभागास अद्याप 
प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. 

----------------- 
ददहसर ि सफाळ्याच्या जांगलाि सागिानच् या झािाांची झालेली िोि 

(६१) *  १२७०८   श्री.महादेि जानिर :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहहसर व सफाळ्याच्या िींगलात वन कमाचाऱ्याींच्या सींगनमताने सागवानच् या 
झाडाींची तोड होत असल्याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर झाड े तोडण्यासाठी वन ववभागाची परवानगी घेतली होती 
काय, 
(३) वनववभागाची कोणतीही परवानगी नसताना झाडाींची तोड करणाऱ्या व्यक्तीींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िानेवारी ते ऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीत 
सफाळा व दहहसर वन क्षेिामध्ये १५ सागवानाच्या वकृ्षाींची तोड झाली आहे. ही 
वकृ्ष तोड वन कमाचाऱ्याींच्या सींगनमताने करण्यात आलेली नाही. 
(२) सदरहू वकृ्षतोड अवैधररत्या झालेली असून वन ववभागाची परवानगी घेतलेली 
नाही. 
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(३) अवधै वकृ्षतोड झालेल्या हठकाणी आरोपी आढळून न आलेले बेवारस म्हणनू 
१० वनगुन्हाींची नोंद करण्यात आली आहे. प्रस्ततु प्रकरणाींमध्ये एकूण २.६०४ 
घ.मी. माल िप्त करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

पुणे जजल् ्यािील जजल् हा तनयोजन सशमत् याांिर अशासिीय  
सदस् याांच् या नेमणिुा िरणेबाबि 

(६२) *  १२६५८   अचि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय तनयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् हयातील जिल् हा ननयोिन सशमतीसह ५२ सशमत् याींवर माहे िुलै, 
२०१५ अखेर ननयकु् त् या करण् यात आल् या नसल् याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुणे जिल् हा ननयोिन 
सशमतीसह अन् य ५२ सशमत् याींवर अिासकीय सदस् याींच् या नेमणकुा करणेबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ते (४) जिल्हाधधकारी, पुणे याींनी कळववल्यानुसार िलैु, २०१५ नींतर 
आिपयांत पुणे जिल्हयात मा. पालकमींिी, पुणे याींचेकडून ५२ सशमत्याींपैकी ४३ 
सशमत्याींवर ननयकु्तीच्या शिफारिी प्राप्त झाल्या असून सदर ४३ सशमत्याींवर 
ननयुक्तीबाबत प्राप्त शिफारिी पकैी ४२ सशमत्या गठीत झाल्या आहेत. उवारीत 
जिल्हा ननयोिन सशमती या सशमतीवर वविेर्ष ननमींत्रित सदस्याींच्या ननयुक्तीचा 
प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल््यािील ग्रामसेििाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(६३) *  ११६००   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.राजेंर मुळि :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयातील १२०७ ग्रामपींचायतीसाठी ८७६ ग्रामसेवकाींची पदे मींिूर 
असून यामधील १९५ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमुळे एका ग्रामसेवकास दोन ते तीन गावाींची कामे 
साींभाळावी लागत असल्याने वेळेवर अहवाल न शमळाल्याने वरीषठ पातळीवर 
ग्रामपींचायतीींला शमळणारा ननधी परत िात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन ररक्त पदे त्वरीत भरण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) कीं िा्ी ग्रामसेवकाींची ररक्त पदे सरळसेवा भरती प्रक्रीया २०१५ नुसार 
भरण्याबाबत िाहीरात देण्यात आलेली आहे. िाहहरातीनसुार ररक्त पदे भरण्याची 
कायावाही सुरु असून एकूण ररक्त पदाच्या ७५% अिी एकूण १४४ पदे भरण्याची 
प्रक्रीया नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये सुरु आहे. 

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

िें र शासनाििून राज् य शासनाला देण् याि येणाऱ्या िुपोषणग्रस्िाांच्या  
तनधीमध् ये िपाि िेल्याबाबि 

(६४) *  १११९३   श्री.राजेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये कुपोर्षणामुळे होणा-या बालमतृ् यचूी सींख् या कमी करण् यासाठी कें द्र 
िासनाकडून राज् याला देण् यात येणा-या ननधीमध् ये गेल् यावर्षी ११ ्क् क् याींनी कपात 
केली असून यींदा हा ननधी पूणापणे बींद करण्याचे ननदेि कें द्र िासनाने हदले असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर ननधी शमळावा यासाठी पुनाप्रस्ताव देण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र िासनाकडून हा ननधी शमळावा यासाठी िासनाने कें द्र 
िासनाकड ेपाठपुरावा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     तर्थावप ववत्त मींिालय, भारत सरकार, नवी हदल्ली याींच्या हदनाींक 
२८/१०/२०१५ च्या पिानुसार कें द्र पुरस्कृत योिनाींमध्ये कें द्र हहस्सा व राज्य 
हहस्सा ककती राहणार आहे, याबाबतच्या सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यानसुार 
कें द्र पुरस्कृत योिनाींच्या हहश्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेचा (ICDS) कें द्र व राज्य हहस्सा अनकु्रमे 
६०:४० एवढा ननजश्चत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) १४ व्या ववत्त आयोगाकडून राज्य िासनाला देण्यात येणारा अधधकचा 
ननधी व त्याअनरु्षींगाने कें द्र पुरस्कृत योिनाींच्या राज्य हहश्यात होणारी वाढ 
लक्षात घेता राज्याच्या साधन सींपत्तीच्या उपलब्ध स्िोतातून एवढा ननधी 
उपलब्ध होणे िक्य नाही. त्यामुळे योिनाींच्या प्रचशलत कें द्र : राज्य हहश्श्याच्या 
प्रमाणामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असे ननयोिन ववभागाने ननती आयोगास 
यापवूीच कळववले होते. तर्थावप तरीदेखील कें द्र िासनाने कें द्र पुरस्कृत योिनाींच्या 
हहश्यामध्ये वरीलप्रमाणे बदल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर येथील  पजजल्हा रुग्णालयाि िैद्यिीय अधधिारी ि िमवचारी 

 याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(६५) *  १३३८९ श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पींढरपूर येर्थील उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक््र व कमाचाऱ्याींची सींख्या कमी 
असल्यामुळे सवासामान्य नागररकाींना तसेच पींढरीत येणाऱ्या भाववकाींना वैद्यकीय 
सेवा शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रुग्णालयात ७ डॉक््राींची ररक्त पदे तसेच आयसीयू कक्ष 
डॉक््राींअभावी बींद असल्याने सुववधा शमळत नसल्याने रुग्णाींना खािगी 
रुग्णालयात िावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तेर्थील नागररक व लोकप्रनतननधीींनी जिल्हा आरोग्य 
प्रिासन, सोलापूर तसेच िासनाकड े माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
      डॉक््राींची सवा पदे भरलेली असून ग्-क व ग्-ड च्या अनुक्रमे एकूण 
५९ व १०० मींिूर पदाींपकैी अनुक्रमे ११ व २९ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
      आय.सी.यू. कक्ष सद्यजस्र्थतीत कायारत आहे. कोणत्याही रुग्णास खािगी 
रुग्णालयात सींदभीत केलेले नाही. 
(३) अिा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याची हदसून आले नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि िनरक्षि म्हणनू िाम िरणाऱ्या िमवचाऱ्याांसाठी पदोन्द्निीचे  

तनयमन िरण्याबाबि 
(६६) *  १२२६४   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वनरक्षक म्हणनू काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींसाठी पदोन्नतीचे ननयमन 
व्यवजस्र्थत नसल्याने यवतमाळ जिल्हयातील वनरक्षकाला ३३ वरे्ष सेवा 
झाल्यानींतर व मतृ्यूच्या दसुऱ्या हदविी पदोन्नतीचे आदेि ननघाल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
      महसूल व वन ववभाग, अधधसूचना, हदनाींक १८.२.१९७६, हद. २९.१०.१९८७ 
व हद. ३०.०६.२०११ अन्वये, वन ववभागातील वनरक्षक पदाचे सेवाप्रवेि ननयम 
वेळोवेळी तयार करण्यात आले असून त्याप्रमाणे पदोन्नतीचे ननयमन होते. हद. 
३०.६.२०११ रोिीच्या अधधसूचनेतील ननयम-७(१) नुसार वनरक्षक पदावर ककमान 
३ वरे्ष ननयशमत सेवा पूणा केलेल्या वतृ्तस्तरीय वनरक्षकाच्या ज्येषठता यादीतील 
कमाचाऱ्यामधनू िेषठता अधधन पािता या ननकर्षावर योग्य व्यक्तीची वनपाल या 
पदावर पदोन्नती करण्याची तरतूद आहे. 
      सदर प्रश् नामध्ये उल्लेणखत यवतमाळ जिल्हयातील वनरक्षक 
श्री.वाय.आर.िोधळे याींची प्रर्थम ननयुक्ती सामाजिक वनीकरण ववभाग, नाींदेड येरे्थ 
झाली असून ते हदनाींक १८.०३.१९८६ ते हदनाींक १५.०८.१९८७ पयांत सदर पदावर 
कायारत होते. तद्नींतर त्याींची बदली ठाणे वनवतृ्तातील डहाण ू वनववभागात 
झाली. सदर पदावर ते हदनाींक १३.०४.१९८९ ते ०५.०५.१९९२ पयांत कायारत होते. 
       त्यानींतर ववनींतीवरुन त्याींची बदली यवतमाळ वनवतृ्तामध्ये झाली. सदर 
पदावर ते हदनाींक ०८.०५.१९९२ पासून रुिू झाले. एखाद्या वनरक्षकाची ववनींती 
वरुन एका वनवतृ्तातनू दसुऱ्या वनवतृ्तात बदली झाल्यास त्याींची सेवा िेषठता 
सींबींधधत वनवतृ्तात िुन्य िेषठतेवर होत असते. वनरक्षक ते वनपाल या 
पदावरील पदोन्नत्या त्याच वनवतृ्तातील वनरक्षकाींच्या एकत्रित िेषठतासुचीच्या 
आधारे केल्या िातात. त्यामुळे श्री.िोंधळे याींची यवतमाळ वनवतृ्तात सेवािेषठता 
हदनाींक ०८.०५.१९९२ पासून ग्राहय धरण्यात आली. त्यानसुार त्याींना िेषठतेनुसार 
हद. ०३.०८.२०१५ रोिीच्या आदेिान्वये वनरक्षक पदावरुन वनपाल पदावर 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
     तर्थावप, सदर वनरक्षक याींना मधुमेह या आिारामुळे व अधाांगवायूचा 
झ्का आल्याने ते हदनाींक ०१.०७.२०१५ पासून वदै्यकीय रिेवर होते. सदर 
रिेच्या कालावधीतच त्याींचे हदनाींक ०८.०८.२०१५ रोिी ननधन झाले. पदोन्नतीचे 
आदेि ननगाशमत झालेवर ५ हदवसानींतर त्याींचे ननधन झाले. त्यामुळे त्याींच्या 
ननधनानींतर पदोन्नतीचे आदेि ननगाशमत झाले नाहीत, ही वस्तजुस्र्थती आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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धचखलभोसी (िा.िां धार, जज.नाांदेि) येथे िेंग्यू सदृष्ट्य रोगाची लागण झाल्याबाबि 
(६७) *  १३१५८   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलभोसी (ता.कीं धार, जि.नाींदेड) येरे्थ डेंग्यू सदृषय रोगाची लागण झाली 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावात २८ ते ३० रुग्ण हे डेंग्यूसदृषय आिाराने िस्त असून 
सदर सार्थ आ्ोक्यात आणण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
    धचखलभोसी ता.कीं धार, जि.नाींदेड येरे्थ माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये डेंग्यू सदृश्य 
२३ रुग्ण आढळले असुन त्यापकैी ७ रुग्णाींना डेंग्यचुी लागण झाल्याचे आढळून 
आले आहे. 
(२) डेंग्यू ननयींिणासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या व येत 
आहेत. 

 िलद ताप सवेक्षण. 
 ताप रुग्णाींचे रक्तनमूने घेऊन प्रयोगिाळेत तपासणी. 
 सींिनयत डेंग्य ूरुग्णाींचे रक्तिलनमूने ववर्षाण ूपररक्षणासाठी से्ं ीनल से्ं र 

िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नाींदेड येरे्थ तपासणीसाठी पाठववले 
िातात. 

 डेंग्यू रुग्णाींना लक्षणाधारीत उपचार. 
 कक्किास्िीय सवेक्षण. 
 िीविास्िीय उपाययोिनेअींतगात डासोत्पत्ती स्र्थानात गप्पीमासे सोडणे. 
 धूर फवारणी. 
 पुरेसा और्षधी साठा उपलब्ध. 
 कोरडा हदवस पाळणे. 
 िनतेस आरोग्य शिक्षण. 
 मागादिानासाठी जिल्हास्तरीय अधधकाऱ्याींच्या भे्ी. 

(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
------------------------- 
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ओझि े(िा.िाई, जज.सािारा) येथे एिाजत्मि बालवििास योजनेंिगवि बाांधण्याि 
आलेली अांगणिािीची शभांि िोसळल्याबाबि 

(६८) *  ११५०५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ओझड े(ता.वाई, जि.सातारा) येर्थील सन २००९ मध्ये एकाजत्मक बालववकास 
योिनेंतगात बाींधण्यात आलेली अींगणवाडीची शभींत ननकृष् दिााच्या बाींधकामामुळे 
कोसळल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ही अींगणवाडी बाींधणाऱ्या 
ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     मौिे ओझड,े ता.वाई, जि.सातारा येर्थील अींगणवाडी कें द्र क्र.८ या 
अींगणवाडीच्या इमारतीमध्ये िौचालयाच्या लगतच्या शभींतीींना भेगा पडल्या होत्या. 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना प्रकल्प कायाालय याींनी बाींधकाम ववभागास 
कळववल्यानींतर बाींधकाम ववभागाने सींबींधधत मक्तेदाराींकडून माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये पजश्चम व दक्षक्षण बािूला भेगा पडलेल्या दोन्ही शभींती उतरवनू पनु्हा 
बाींधकाम दरुुस्ती करुन घेतली आहे. सद्य:जस्र्थतीत सदरची इमारत सुजस्र्थतीत आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

फणसाि अभयारण्य मुरुि (जज.रायगि) येथे ९ घुसखोर  
सांशयास्पदररत्या घुसल्याबाबि 

(६९) *  १२१२०   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंर जैन, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फणसाड अभयारण्य, मुरुड (जि.रायगड) येरे्थ ९ घुसखोर सींियास्पदररत्या 
घुसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर सींियास्पद 
फणसाडच्या िींगलात घुसलेल्या व्यक्तीचा िोध घेऊन िासनाने त्याींच्यावर 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) वन ववभागातील कमाचारी व पोलीस 
ववभागाकडील कमाचारी याींच्या सींयुक्त पर्थकाद्वारे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
फणसाड अभयारण्याची तपासणी केली असता सींियास्पदररत्या एकही घुसखोर 
घुसल्याचे ननदिानास आले नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
अमळनेर िालुक्यािील (जज.जळगाांि) प्रधानमांत्री ग्रामसिि योजनेिील  

रस्त्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि 

(७०) *  १४२५५   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर तालुक्यातील (जि.िळगाींव) अमळनेर ते मारवड रस्ता तसेच 
मींगू ळ ते काववपींप्री रस्ता पींतप्रधान ग्रामसडक योिने अींतगात तयार होत असून 
ही कामे ननकृष् दिााची झालेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच योग्य प्रमाणात रेती शसमें् वाळू याींचे शमश्रण वापरले िात नाही 
तसेच रस्ते सपा् न होता उींचव्े तयार होत असल्याची तक्रार स्र्थाननक ग्रामस्र्थ 
व ववववध सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) गुणवत्ता ववर्षयक तक्रार प्राप्त झाली हे खरे आहे. 
(३) योिनेच्या ननकर्षानुसार राज्य गुणवत्ता ननयींिक याींचेकडून करण्यात 
आलेल्या चौकिीत सदर कामाींना समाधानकारक परींतु काहीिी सुधारणा 
आवश्यक असल्याचा िेरा प्राप्त झालेला आहे. कामाींतील िु् ीींची पतुाता 
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करण्याबाबत सींबींधधत कायाकारी अशभयींता, महाराषट्र ग्रामीण रस्ते ववकास सींस्र्था, 
जिल्हा िळगाव याींना सुचना हदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
म्हारळ ग्रामपांचायिीमध्ये (िा. ल्हासनगर, जज.ठाणे) मुराांि  

शुल्िाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(७१) *  १३०५४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) म्हारळ ग्रामपींचायतीमध्ये (ता.उल्हासनगर, जि.ठाणे) तीन वर्षाापासून 
शमळणाऱ्या िासनाच्या मुद्राींक िुल्क अनदुानात सुमारे ू पये १ को्ी ७ लाखाींचा 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीची िासनाने चौकिी करुन येर्थील सरपींचासह 
ग्रामसेवकाींच्या ववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) याप्रकरणी उप मुख्य कायाकारी अधधकारी (पाणी पुरवठा) याींचेमाफा त चौकिी 
करण्यात आली असून चौकिीत तत्कालीन ग्रामसेवक, तत्कालीन सरपींच व 
ग्रामपींचायत सदस्य दोर्षी आढळून आले आहे. 
    त्यानुसार ग्रामसेवक याींना आदेि हदनाींक ०६न१०/२०१५ अन्वेय ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन सरपींच व सदस्य याींना महाराषट्र 
ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ कलम ३९ (१) अन्वये पदावरुन काढून 
्ाकण्याबाबत प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींचेकड े हदनाींक 
०५/१२/२०१५ रोिी सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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सांगमेश्िर िालुक्यािील (जज.रत्नाधगरी) मौजे गोिािािी िे जज.प.मराठी शाळा 
ग्रामदेििा मांदीर या रस्त्याचे िाम िाििीने िरण्याबाबि 

(७२) *  १४११७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) मौिे गोताडवाडी ते जि.प. मराठी 
िाळा ग्रामदेवता मींदीर हा रस्ता होण्यासाठी लोकप्रनतननधी व ग्रामस्र्थ सींबधधत 
मींिी व सींबधधत ववभागाकड ेवारींवार मागणी करत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे काम करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सींपूणा राज्यामध्ये जिल्हा पररर्षदाच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व 
इतर जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी २६६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून सदर 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी िासनाकड े उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते त्यानुसार रत् नाधगरी जिल्हा पररर्षदे अींतगात 
ग्रामीण मागा व इतर जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. इतकी 
आहे. रस्ते व पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायाक्रमाअींतगात सन २०१२-१३, 
२०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये या आधर्थाक वर्षाासाठी रत् नाधगरी जिल्हापररर्षदेस 
एकूण ३७.८२ लक्ष न तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३, सन २०१३-
२०१४, सन २०१४-२०१५ मध्ये एकूण रु.७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायाक्रमासाठी 
रत्नाधगरी जिल्हा पररर्षदेला रुपये १७००.६३ लक्ष असा एकूण रुपये ६१९८.०३ लक्ष 
इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याच्या लाींबीत तीन रस्त्याींचा समावेि आहे. (१) करींबेळे 
गावची गोताडवाडी खींडागळेवाडी ते कनकाडी येरडवेाडी रस्ता ग्रामीण मागा क्र. 
२११ (२) मेघी कनकाडी वाींझोळे बावनदी कासार कोळवण कोंड्ये ननवधे कळकदरा 
रस्ता इतर जिल्हा मागा क्र.९२ (३) करींबळे गावची धावडवेाडी झोरेवाडी 
शमरगळवाडी ते इजिमा ९२ रस्ता ग्रामीण मागा क्र.२१२ 
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     उपरोक्त रस्त्याींवर एस.्ी.वाहतकु सुरु असून सदर रस्त्याींच्या खराब 
लाींबीतील रस्ते दरुुस्तीची कामे अर्थासींकल्पातनरस्ते वविेर्ष दरुुस्ती कायाक्रमातनू 
उपलब्ध ननधी व ननकर्षाच्या अधधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा 
पररर्षदेचे प्रयत्न राहतील. 

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

नाशशि जजल्हा रुग्णालयाि सािजणाांचा स्िाईन प्ल्युने मतृ्य ूझाल्याबाबि 

(७३) *  १३१६४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्हा रुग्णालयात सातिणाींचा स्वाईन प्ल्युने मतृ्यू झाल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्थील स्वाईन पल्यचुी सार्थ रोखण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     ऑगस््, २०१५ मध्ये जिल्हा रुग् णालय, नाशिक येरे्थ सात रुग्णाींचा स्वाईन 
फ्लल्युने मतृ्यू झाला, यापकैी एक रुग्ण पींिाब राज्यातील होता तर अहमदनगर 
आणण नाशिक िहरातील प्रत्येकी एक रुग्ण होता. उवाररत चार नाशिक 
जिल्हयातील होते. 
(२) नाशिक सह राज्यात स्वाईन फ्लल्यू प्रनतबींध व ननयींिणासाठी खालील उपाय 
येािना करण्यात येत आहेत. 

 सार्थरोग ननयींिणासाठी राज्यस्तरीय ताींत्रिक सशमतीची स्र्थापना. 
 फ्लल्यू सदृश्य रुगणाींचे ननयशमत सवेक्षण. 
 फ्लल्यू रुग् ण तपासणी आणण उपचारासाठी जस्क्रननींग से्ं र आणण 

ववलगीकरण कक्षाची स्र्थापना. 
 राज्यात स्वाईन फ्लल्यू ननदानासाठी चार िासकीय प्रयोगिाळाींमध्ये 

मोफत सुववधा. 
 उपचार आणण ननदानासाठी खािगी आरोग्य सेवेतील समन्वय. 
 स्वाईन फ्लल्यू आिारावरील और्षधाींचा पुरेसा साठा. 
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 िासकीय तसेच खािगी डॉक््राींसाठी स्वाईन फ्लल्यू प्रनतबींध व ननयींिण 
मागादिाक सुचनाींचे ववतरण तसेच कायािाळाींचे आयोिन 

 गरोदर माताींकररता ऐजच्छक आणण मोफत फ्लल्यू लसीकरण 
 खािगी रुग्णालयात व्हें्ीले्रवर उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्णाींच्या 

वैद्यकीय देयकाच्या प्रनतपतूी सुववधा 
 स्वाईन फ्लल्यू प्रनतबींध व ननयींिणासाठी िनतेचे आरोग्य शिक्षण 

(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
----------------- 

मराठिा यािील  जनी, मुळा, जायििािी, िुििी आदद धरणाांमध्ये िेिळ      
७ टक्िेच पाणीसाठी शशल्लि असल्याबाबि 

(७४) *  १३३१७   श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील अनेक जिल्हयात सरासरीपेक्षा यावर्षीही पाऊस कमी 
पडल्याने उिनी, मुळा, िायकवाडी, कुकडी आहद धरणाींमध्ये माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ पयांत केवळ ७ ्क्केच पाणीसाठी शिल्लक आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यातील िनतेला पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     यावर्षी मराठवाड्यात हद.१५न१०न२०१५ पयांत वावर्षाक सरासरीपेक्षा कमी 
पाऊस पडला आहे. तर्थावप, मराठवाडा प्रदेिात झालेल्या कमी पावसाचा उिनी, 
मुळा व कुकडी िलाियातील पाणीसाठ्यावर पररणाम होत नाही. 
     हद.१५/१०/२०१५ रोिी उिनी प्रकल्पात प्रकल्पीय उपयुक््त पाणीसाठ्याचा 
१५%, मुळाधरणामध्ये ५२%, िायकवाडी प्रकल्पात ६% व कुकडी समूहामध्ये 
४९.७७% पाणीसाठा शिल्लक होता. 
(२) िासन ननणाय क्रमाींक एस.सी.वाय-२०१५/प्र.क्र.२९०/म-७ हद.७ सप् े्ंबर २०१५ 
मधील तरतदुीनसुार धरणातील पाणीसाठी वपण्याकररता राखनू ठेवण्याचे अधधकार 
जिल्हाधधकारी याींना देण्यात आले असून त्यानुसार जिल्हाधधकाऱ्याींनी 
आवश्यकतेनसुार वपण्यासाठी पाणी आरक्षक्षत करुन ठेवले आहे. तसेच समन्यायी 
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पाणी वा्पाचे धोरण िासनाने जस्वकारले असून त्यानुर्षींगाने आवश्यकतेनुसार 
नदी खाऱ्याींतगात ऊध्वा धरणातील पाणी ननम्न धरणासाठी सोडण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्याि बालमजूराांच्या प्रमाणाि होणारी िाढ 
(७५) *  १३४६५   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात युननसेफच्या अहवालावरुन बालमिूराींचे प्रमाण सातत्याने वाढत 
असल्याचे िासनाच्या ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफा त चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार सदर मुला-मुलीींना शिक्षणाच्या प्रवाहात 
आणणेसाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) युननसेफ महाराषट्र याींच्याकडून हदनाींक ७.१२.२०१५ रोिी 
प्राप्त माहहतीनुसार बाल मिुराींचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत यनुनसेफकडून 
कोणताही अहवाल प्रशसध्द करण्यात आलेला नाही. यनुनसेफमाफा त बाल मिूर 
आकडवेारीसींदभाात िनगणना अहवाल (census data) चा वापर केला िातो. 
त्यानुसारची  आकडवेारी पढुीलप्रमाणे आहे. 
सन २००१ - ७६४,०७५ 
सन २०११ - ७७४,८१५ 
(२) युननसेफकडून अद्याप िासनास अहवाल सादर केला गेला नसल्याने प्रश्न 
उद्भ ावत नाही. तर्थावप, बालमिुराींच्या पनुवासनाबाबत महहला व बाल ववकास 
ववभागामाफा त पढुीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येते. 
     बाल न्याय (मुलाींची काळिी व सींरक्षण) अधधननयम २००० अींतगात प्रत्येक 
जिल्हयासाठी बाल कल्याण सशमती स्र्थापन करण्यात आलेली आहे. ववववध 
धोकादायक उद्योगातून कामगार ववभाग व गहृ ववभाग याींचेमाफा त सींयकु्त 
मोहहम राबवनू बालकामगार मुक्त करण्यात येतो. अिा काळिी व सींरक्षणाची 
गरि असलेल्या बालकाींना बाल कल्याण सशमतीमाफा त बाल न्याय (मुलाींची 
काळिी व सींरक्षण) अधधननयम २००० अन्वये व महाराषट्र बाल न्याय (मुलाींची 
काळिी व सींरक्षण) ननयम २००२ अींतगात असलेल्या तरतदुीनुसार स्र्थापन 
करण्यात आलेल्या बालगहृात दाखल केले िाते. 
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     सींस्रे्थत दाखल झालेल्या बालकाींच्या पालकाींिी पिव्यवहार करुन त्याींच्यािी 
सींपका  साधला िातो आणण िे पालक बालकाींना ताब्यात घेण्यास तयार असतील 
त्याींना बाल कल्याण सशमतीच्या आदेिान्वये पालकाींच्या ताब्यात देऊन त्याींचे 
पुनवासन केले िाते. 
     िे पालक बाल कामगारास ताब्यात घेण्यास तयार नाहीत अर्थवा बालकास 
साींभाळण्यास सक्षम नाहीत तसेच ज्या बाल कामगाराींना पालकाींच्या ताब्यात 
िावयाचे नाही अिा बाल कामगाराींना महहला व बाल ववकास ववभागाकडील 
बालगहृात दाखल करण्यात येते. सींस्रे्थत दाखल केल्यानींतर सींस्रे्थमाफा त त्याींना 
अन्न, वस्ि, ननवारा, सींरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, वैद्यकीय उपचार, मनोरींिन, 
खेळ आणण समुपदेिन करुन त्याींचे पुनवासन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

रायगि जजल् ्यािील ीत्री तनजामपूर आददिासी िािी आणण िारांगी या दोन 
गािाांना जोिणारे िाळ नदीिरील साििाांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(७६) *  १३४९८   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल् हयातील छिी ननिामपूर आहदवासी वाडी आणण वारींगी या दोन 
गावाींना िोडणारे काळ नदीवरील साकव मोडल् याने पावसाळ्यात ववद्यार्थ याांना 
वारींगी येर्थील माध् यशमक िाळेतील शिक्षणासाठी मानवी साखळीच् या सहाय्याने ये 
िा करावी लागत असल् याचे माहे िुलै, २०१५ च् या नतस-या सप् ताहात ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यात काय आढळून आले व तद्नुसार सदर काळ नदीवरील 
साकवाची तातडीने दूु स् ती करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
      काळ नदीवरील सदर पूल हा सन २०१३ च्या अनतवषृ्ीमध्ये क्षतीग्रस्त 
झाला आहे. त्यामुळे वारींगी ग्रामस्र्थ व ववद्यार्थयाांना धरण सींरेखेच्या वरील 
बािूस अजस्तत्वात असलेल्या ननिामपूर- बावळे पादचारी पुलाचा वापर करावा 
लागत आहे. त्यामुळे १ ते १.५० कक.मी. चा वळसा पडत आहे. 
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(२) होय. 
(३) सन २०१३ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे आलेल्या पुरात सदरच्या लोखींडी 
पादचारी पुलाचे आठ गाळे पुणात: वाहून गेले असून इतर भागाींनाही दरुुस्तीची 
आवश्यकता असल्याचे आढळून आले. सदरच्या लोखींडी पुलाचे दरुुस्तीऐविी 
कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्याचे दृष्ीने अींदािपिक तयार करण्याची 
कायावाही क्षते्रिय स्तरावर प्रगतीपर्थावर आहे. अींदािपिक मान्यतेनींतर सदर 
पुलाचे काम करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 रण (जज.रायगि) िालुक्यािील खारबांददस्िीची तनगा ि दरुुस्िीसाठी  

तनधी प्राप्ि झालेल्या िामाांना मांजूरी देण्याबाबि 

(७७) *  १३७२५   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील खारबींहदस्तीची ननगा व दरुुस्तीसाठी रक्कम 
रु.१५ को्ी िासनाकडून मींिरू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरण तालुक्यात ककती कामाींना मींिूरी देण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, मींिूरी देण्यात आलेल्या कामाींवर आतापयांत ककती रक्कम खचा 
करण्यात आली ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     सन २०१५-१६ साठी कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी व 
शसींधदुगुा या पाच जिल्हयाींसाठी खारबींधीस्तीची देखरेख व दरुुस्तीसाठी रुपये ७.४२ 
को्ी इतका ननधी मींिूर केला आहे. यापकैी रुपये ३.०० को्ी इतका ननधी 
रायगड जिल्हयासाठी मींिूर आहे. देखभाल व दरुुस्तीसाठी प्राप्त होणारा ननधी हा 
तालुकाननहाय ववतरीत केला िात नसून जिल्हयातील भरती ओहो्ी व पुरामुळे 
नुकसान झालेल्या व तातडीने हाती घ्यावयाच्या योिनाींसाठी आवश्यकतेनुसार 
सदर ननधीचा वापर केला िातो. 
(२) उरण तालुक्यात एकूण ४ िासकीय खारभूमी योिना असून यापकैी खोप्ा 
कोप्रोली, आवरे, बोरखार या ३ खारभूमी योिनाींची कामे नाबाडाननधी अींतगात 
प्रगतीपर्थावर असलेने या योिनाींवर देखभाल व दरुुस्तीसाठी खचा केला िात 
नाही. िुई धमकडी या खारभूमी योिनेच्या देखभाल व दरुुस्तीच्या कामाींना 
क्षेत्रियस्तरावर मींिुरी हदली आहे. 
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(३) िुई धमकडी या खारभूमी योिनेच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी रुपये १२.०२ 
लक्ष इतका खचा झाला आहे. 

----------------- 
राज्यािील औषध तनमाविा याांना तनििशे्रणी औषध तनमाविा  

ही पदोन्द्निी देण्याबाबि 

(७८) *१३७८३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, अचि.तनरांजन 

िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य 

आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या वदै्यकीय शिक्षण ववभागाने हदनाींक २६ सप् े्ंबर, १९७० च्या सेवा 
प्रवेि ननयम ननवडशे्रणी और्षध ननमााता या िासन ननणायाद्वारे सावािननक 
आरोग्य ववभागातील और्षध ननमााता याींना ननवडशे्रणी और्षध ननमााता ही 
पदोन्नती अद्याप हदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पदोन्नती सींदभाात हकीम सशमतीच्या शिफारिी और्षध ननमााता 
अधधकारी सींवगाात लागू करण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, और्षध ननमााता याींना ननवडशे्रणी और्षध ननमााता ही पदोन्नती 
देण्याबाबत तसेच हकीम सशमतीच्या पदोन्नती सींदभाातील शिफारिी और्षध 
ननमााण अधधकारी सींवगाात लागू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) वदै्यकीय शिक्षण व और्षधी द्रव्ये ववभागाच्या 
आस्र्थापनेवर अरािपत्रित और्षध ननमााता, वररषठ और्षध ननमााता, ननवडशे्रणी 
और्षध ननमााता व रािपत्रित और्षध ननमााता ही पदे पवूीपासून अजस्तत्वात आहेत. 
तर्थावप, सावािननक आरोग्य ववभागाच्या आस्र्थापनेवरील अरािपत्रित और्षध 
ननमााता याींना वैद्यकीय शिक्षण व और्षधी द्रव्ये ववभागाच्या सेवाप्रवेि 
ननयमानुसार वररषठ पदावर पदोन्नती देता येत नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     वेतनिु् ी ननवारण सशमतीच्या शिफारसीनसुार आरोग्य सेवा 
सींचालनालयातील और्षधननमााता या सींवगााच्या वेतनसींरचनेत िु् ी नाहीत. 
 

----------------- 
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राज्याि जलविद्यिु प्रिल्पाचे होि असलेले खाजगीिरण 

(७९) *  ११९८०   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िलववद्यतु ववभागाच्या माध्यमातनू चालववल्या िाणाऱ्या ३४ 
प्रकल्पाींपकैी येलदरी, वीर, कोयना, भारघर, वैतरणा आणण राधानगरी या ४३६ 
मेगाव ्  सहा प्रकल्पाींचे २५ वर्षाांचे आयषुय सींपल्याने त्याींची दरुुस्ती व 
आधुननकीकरण करणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलववद्यतु प्रकल्पाच्या दरुुस्ती व उभारणीसाठी कें द्र िासन रुपये 
१ को्ी अनुदान देते माि त्याचा लाभ न घेतल्याने व दरुुस्तीकड ेदलुाक्ष झाल्याने 
सदर प्रकल्पाची वीिननशमाती क्षमता वर्षाानवुरे्ष जस्र्थर आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाची दरुुस्ती आवश्यक असतानाही ते खािगी 
कीं पन्याकडचे वीिननशमाती व दरुुस्तीसाठी देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत व १० 
वर्षाांपूवी डॉडसन शलींड ब्ल म या अमेररकन कीं पनीने भींडारदरा (१) व (२) हे प्रकल्प 
ताब्यात घेतले असून आता वैतरणा प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने खािगी कीं पन्याना िलववद्युत प्रकल्प उभारण्याची 
परवानगी देण्याचे धोरण अवलींबल्याने त्याींची सींख्या झपाट्याने वाढत आहे व 
गेल्या ४ वर्षाांत १०१ मेगाव ्  क्षमतेचे खािगी प्रकल्प उभे राहहले आहेत तसेच 
कोयना धरण पायर्थाकाळ व कुीं भ (रायगड) या प्रकल्पाींची कामेही ठप्प आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन िलववद्यतु प्रकल्पाचे होणारे खािगीकरण 
र्थाींबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
     येलदरी (३ x ७.५ मे.व .), वीर (२ x ४.५ मे.व .), कोयना धरण पायर्था   
(२ x २० मे.व .), भा्घर (१ x ६० मे.व .), कोयना स्तर-३ (४ x ८० मे.व .), या 
४६७.५० मे.व . क्षमतेच्या सहा िलववद्यतु प्रकल्पाींचे नतुनीकरण व 
आधुननकीकरण करावे असे मुख्य अशभयींता (ववद्यतु), िलववद्यतु प्रकल्प, मुींबई 
याींनी प्रस्ताववत केले आहे. 
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(२) कें द्र िासन नवीन व पुनननामााण ऊिाा मींिालय, नवी हदल्ली (MNRE) 
याींच्याकडून एवप्रल, १४ ते माचा १७ या कालावधीत २५ मे.व . क्षमतेपयांतच्या 
लहान िलववद्यतु प्रकल्पाींच्या नतुनीकरण व आधुननकीकरणासाठी रुपये १ को्ी 
प्रनत मे.व ्  अनुदान ननजश्चत करण्यात आले आहे. नतुनीकरण व आधुननकीकरण 
कामाचा प्रिासकीय मान्यता प्राप्त सववस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रस्ताव कें द्र 
िासनास सादर केल्यानींतर अनुदान शमळते. राज्याचे िलववद्युत प्रकल्पाच्या 
नुतनीकरण व आधनुनकीकरणाचे धोरण ऊिाा ववभागाच्या मान्यतेचे ननजश्चत 
करणे व त्यानींतर िलववद्यतु प्रकल्पाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे 
ही कायावाही प्रगतीपर्थावर आहे. म.रा.वव.म.नमहािनको याींचेकडून दरम्यानच्या 
काळात शभरा (२ x ४० मे.व .), नतलारी (१ x ६० मे.व .), कोयना ्प्पा-१ व २  
(४ x ७० मे.व . व ४ x ८० मे.व .), कोयना ्प्पा-३ (४ x ८० मे.व .), या 
िलववद्यतु प्रकल्पाींचे गरिेनुसार up gradation/modernization चे काम 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे दरुुस्तीकड ेदलुाक्ष झाले आहे, हे खरे नाही. 
(३) वतैरणा प्रकल्पाच्या नतुनीकरणासाठी मे.डॉडसन याींचा प्रस्ताव प्राप्त झाला 
आहे. तर्थावप, िलववद्यतु प्रकल्पाींचे खािगीकरणाच्या माध्यमातनु नतुनीकरण 
करण्याचे सध्या कोणतेही धोरण नाही. 
(४) होय, 
(५) व (६) सन २००२ ते २०१५ या काळात राज्यात खािगीकरणातनू १०१.१ 
मे.व ्  क्षमतेचे २४ लहान िलववद्यतु प्रकल्प खािगीकरणाच्या माध्यमातनू 
उभारले आहेत. िासनाचे हदनाींक १५.९.२००५ चे खािगीकरणाच्या धोरणास 
चाींगला प्रनतसाद शमळत आहे. या प्रकल्पातून ननमााण होणारी वीि राज्याच्या 
ववद्युत िाळ्यातच हदली िाते. खािगीकरणाच्या या यिस्वी ठरलेल्या धोरणाचा 
फेरववचार करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
शसरसमागव बहा रपूर (िा.गेिराई, जज.बीि) रस्त्यािरील  

पुलाचे बाांधिाम िरण् याबाबि 
(८०) *  ११८३२   श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसरसमागा (ता.गेवराई, जि.बीड) ननम् नपातळी बींधारा प्रकल् पाच् या बुडीत 
क्षेिात येणा-या शसरसमागा बहाद्दरपूर रस् त् यावरील पलुाच् या बाींधकामाबाबतचा 
प्रस् ताव अधधक्षक अशभयींता याींनी हदनाींक २० ऑगस् ्, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास मुख् य अशभयींता, िलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींच् याकड े
मान् यतेस् तव सादर केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी तातडीने कायावाही करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ११ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मुख् य 
अशभयींता व प्रिासक लाभक्षिे ववकास, िलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींच् याकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, बींधा-यातील पाण् याची पातळी लक्षात घेता सदर रस् त् यावरुन 
रहदारी बींद झाल् यामुळे सदर पुलाच् या बाींधकामास मींिरुी देण् याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) उक् त उल् लेखीत बींधा-याच् या कामात अींदािपिकीय तरतदुीनुसार प्रलींत्रबत 
असलेली इतर कामे पूणा करण् यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     सींबींधधत कायाकारी अशभयींता याींनी प्रार्थशमक पाहणीनुसार मुख्य अशभयींता 
व मुख्य प्रिासक, लाभक्षेि ववकास, िलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींना अहवाल 
सादर केलेला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सद्यजस्र्थतीत बींधाऱ्यात अल्प पाणी साठा आहे. बहाद्दरपूर िवळून िात 
असलेल्या शिरसमागा ते हदमाखवाडी रस्ता सावािननक बाींधकाम ववभाग बीड 
याींच्या २०००-२०२१ या २० वर्षीय रस्ते ववकास योिनेअींतगात येत असल्याने या 
रस्त्यावर येणाऱ्या पूलाचे बाींधकाम देखील सावािननक बाींधकाम ववभागामाफा त 
करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) बींधाऱ्याच्या उवारीत कामासाठी सन २०१५-१६ मध्ये ७.०० को्ीींची 
अर्थासींकल्पीय तरतूद आहे. तरतदूीप्रमाणे काम प्रगत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेि जजल््याि झालेला हत्िीरोगाचा प्रादभुावि दरू िरण्याबाबि 

(८१) *  ११६९५   श्री.चांरिाांि रघिुांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसनै 
सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयात हत्तीरोगाचा प्रादभुााव िास्त प्रमाणात असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हदनाींक १६ ते ३१ ऑगस््, २०१४ दरम्यान राबववण्यात आलेल्या 
हत्तीरोग रुग्ण िोध मोहहम अहवालानुसार अींडवधृ्दीचे २ हिार १५७ व 
हत्तीपायाचे ३ हिार ८४० असे एकूण ५,९९७ रुग्ण आढळून आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी हदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
जिल्हयात वविरे्ष िस्िकक्रया शित्रबराचे आयोिन करण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर शिबीरात ककती िणाींवर िस्िकक्रया करण्यात आल्या, तसेच 
सदर हत्तीरोगाचा प्रादभुााव सींपुष्ात आणण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     जिल्हा रुग्णालय, नाींदेड येरे्थ हदनाींक ८/९/२०१५ ते १५/१०/२०१५ या 
कालावधीत अींडवधृ्दी िस्िकक्रया शित्रबराचे आयोिन करण्यात आले होते. 
(४) सदर शित्रबरात एकूण १६६ अींडवधृ्दी रुग्णाींवर यिस्वीपणे िस्िकक्रया 
करण्यात आल्या असून हत्तीरोग दरूीकरणासाठी िासन स्तरावर खालील 
उपाययोिना राबववण्यात आल्या व येत आहेत. 

 नाींदेड जिल्हयात हत्तीरोग सवेक्षण पर्थक, हत्तीरोग ननयींिण पर्थक व 
हत्तीरोग राि धचककत्सालय (पेठवडि व िलधारा) या अींतगात हत्तीरोग 
रुग्ण सवेक्षण व तपासणी तसेच दवुर्षत आढळून आलेल्या रुग्णाींना १२ 
हदवसाचा डी.ई.सी. गोळ्याींचा उपचार केला िातो. 

 हत्तीरोग ननयींिण पर्थकामाफा त अळीनािक फवारणी केली िाते. 
 कक्क समाींहारकामाफा त कक्किास्िीय सवेक्षण करण्यात येत. 
 हत्तीपाय रुग्णाींच्या बाधधत अवयवाींची देखभाल व ननगा राखण्यासाठी 

रुग्णाींना प्रशिक्षण हदले िाते. 
 अींडवधृ्दी रुग्णाींची िस्िकक्रया करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात शिबीराींचे 

आयोिन केले िाते. 
 सन २००४ पासून सींपूणा जिल्हयामध्ये हत्तीरोग दरूीकरणासाठी एक 

हदवसीय सावात्रिक और्षधोपचार मोहहम राबववण्यात येते 
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     दरवर्षी हदनाींक १६ ते ३१ ऑगस्् या कालावधीत हत्तीरोग रुग्ण िोध 
मोहहम राबववण्यात येते. 
     हत्तीरोगाववर्षयी आरोग्य कमाचारी व प्रशसध्दी माध्यमे याींचेमाफा त िनतेस 
आरोग्य शिक्षण देण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

दक्षक्षण सोलापूर ि अक् िलिोट िालुक् यािील एिरुख 
  पसा शसांचन योजना पूणव िरण्याबाबि 

(८२) *  ११३८२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापूर व अक् कलको् तालुक् यातील १७ हिार ३१० हेक् ्र क्षेि 
ओशलताखाली आणण् यासाठी सन १९९६ साली ए करुख उपसा शसींचन योिना 
आखण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सद्यःजस्र्थतीत या योिनेचे काम अींनतम ्प् प् यात आहे, या 
योिनेच् या पुणात् वासाठी सध् या ननधी देखील प्राप् त झाला आहे, पण तो खचा 
करण् यास िासनाची परवानगी नसल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम् यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िासनाने सदर प्रकल् पास प्राप् त ननधी खचा करण् यास परवानगी 
देण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. योिनेवर अद्यावत ककीं मतीच्या सुमारे ३०%  खचा झालेला 
आहे. या योिने कररता सन २०१४-२०१५ मधील रुपये ५.७११२ को्ी व सन 
२०१५-२०१६ मधील रुपये ११.०० को्ी उपलब्ध अखधचात ननधी खचा करणेस 
िासनाने हदनाींक ८.१०.२०१५ च्या पिान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे  थळपेठ (िा.मूल, जज.चांरपूर) येथील महात्मा गाांधी ग्रामीण रो.ह.यो. 
अांिगवि पाांदन रस् त् याच् या िामाांि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(८३) *  १११०४   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे उर्थळपेठ (ता.मूल, जि.चींद्रपूर) येर्थील महात्मा गाींधी ग्रामीण 
रो.ह.यो.अींतगात पाींदन रस् त् याच् या कामाींत सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या 
वर्षाात बनाव् मिूर दाखवनू त् याींच् या नाींवे पैिाची उचल केल् याचे हदनाींक २१ 
िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार दोर्षी अधधका-याींवर व सींबींधधताींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) अींित:खरे आहे. 
(२) या प्रकरणी पींचायत सशमती स्तरावर चौकिी करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी अपहार झालेला नसून अननयशमतता झालेली आहे. या 
अननयशमततेस ग्राम रोिगार सेवक दोर्षी असल्याचे चौकिीत आढळून आल्याने 
त्याींना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िामगार विमा योजना रुग्णालयािील हांगामी  

िॉक्टराांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 
(८४) *  १३३७०   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने राज्यातील राज्य कामगार ववमा योिनेच्या रुग्णालयात १५ 
ते २० वरे्ष काम करणाऱ्या हींगामी िेषठ डॉक््राींना सेवेत कायम करण्याचा ननणाय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवेत कायम करताींना त्याींना मुळ वेतनावर काम सुरु करण्याचे 
आदेि हदल्याने त्याींचा पगार ू पये ४५,०००/- ने कमी झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सेवा सातत्य देताना मागील सेवाकाळ गहृीत धरुन सदर 
डॉक््राींना वेतनीय लाभ देण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. राज्य कामगार ववमा योिनेतील अस्र्थाई स्वरुपात 
ननयुक्त झालेल्या व हदनाींक १.१.२०१४ रोिी ३ वरे्ष सेवा पूणा झालेल्या वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींच्या समावेिनाचा ननणाय घेण्यात आला आहे. सदर अस्र्थाई वैद्यकीय 
अधधकाऱ्याींनी िासनाने घालून हदलेल्या अ्ी व िती मान्य असल्याचे हमीपि 
हदल्यावर समावेिन करण्यात येणार आहे. 
(२) सदर अस्र्थाई वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची वेतनननजश्चती त्याींच्या वेतनशे्रणीच्या 
प्रारींशभक मूळ वेतनावर करण्यात येईल असा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
ििूर (जज.नाांदेि) येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी  

योजनेंिगवि मजूराांचे िेिन देण्याबाबि  
(८५) *  १३४५०   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडूर (जि.नाींदेड) येरे्थ महात्मा गाींधी राषट्रीय रोिगार हमी योिनेची कामे सुरु 
असून सदर कामे करणाऱ्या मिुराींना त्याींचे वेतन हदले नसल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सदर मिुराींचे र्थककत वेतन देणेबाबत तसेच र्थककत 
वेतन ठेवण्यास िबाबदार असणाऱ्या दोर्षीींववरुध्द कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
     प्रश्नात वडुर तालुका नमुद केला आहे. तर्थावप वडुर तालुका नसुन नाींदेड 
जिल्हयात त्रबलोली तालुक्यात बडूर हे गाव आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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दापोली ि रत्नाधगरी (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील नादरुुस्ि ि मोििळीस 
आलेल्या साििाांसाठी शासनाने तनधी  पलब्ध िरुन देणेबाबि 

(८६) *  १२७०७   श्री.महादेि जानिर, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.हेमांि टिले, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली व रत्नाधगरी (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सींगल्, कोतवड,े नेवरे या 
गावातील साकव वाहतकुीसाठी धोकादायक झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाधगरी जिल्हयातील नादरुुस्त व मोडकळीस असलेल्या 
साकवाींसाठी िासन ननधी उपलब्ध करुन देणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननधी केव्हापयांत उपलब्ध होणार आहे ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) अींित: खरे आहे. तर्थावप, सींगल् हे गाव दापोली 
तालुक्यात येत नसून खेड तालुक्यात आहे. खेड तालुक्यातील सींगल् या गावाला 
कोणत्याही स्वरुपाचा साकव अजस्तत्वात नाही. 
     कोतवड े कोलगेवाउी येर्थील साकव कोसळल्याने सदर िागी नवीन 
आर.सी.सी. फु्ब्रीि बाींधणेत आला आहे. 
(२) व (३) सन २००२-०३ पवूी जिल्हा पररर्षदाींना सावािननक बाींधकाम 
ववभागाकडून साकव दरुुस्तीसाठी ३०५४ मागा पूल परररक्षण व दरुुस्ती या 
योिनेत्तर सींवगााखाली साकव दरुुस्तीकरीता ननधी उपलब्ध होत होता. परींत ू
तद्नींतर सन २००२-२००३ पासून सींवगा अ ब क ड मध्ये साकव ही बाब अींतभूात 
होत नाही. 
     सन २०१२-१३ या वर्षाापासून जिल्हा पररर्षद अींतगात ग्रामीण मागा व इतर 
जिल्हा मागा दिााच्या रस्त्याींची देखभाल दरुुस्ती हा योिनेत्तर कायाक्रम 
सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून ग्राम ववकास ववभागाकड ेहस्तातींरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
     िासन ननणाय हद. १०.९.२०१२ अन्वये जिल्हा पररर्षदेमाफा त इतर जिल्हा 
मागा व ग्रामीण मागा या रस्त्याींच्या देखभाल दरुुस्तीकरीता ननधीचे वा्प 
करण्याबाबत कायापध्दती ववर्षद केली आहे. त्यानुसार या योिनेत्तर 
कायाक्रमासाठी ग् अ ब क ड तयार केले असून ग् ड मधील अन्य व सींककणा 
कायाक्रम अींतगात जिल्हा पररर्षदेने साकव दरुुस्तीचे काम करण्याचे ननयोिन 
करणे अपेक्षक्षत आहे. 
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     सींपूणा राज्यामध्ये जिल्हा पररर्षदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व इतर 
जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून सदर 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी िासनाकड े उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते. त्यानुसार रत्नाधगरी जिल्हा पररर्षदेअींतगात 
ग्रामीण मागा व इतर जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. इतकी 
आहे. रस्ते व पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायाक्रमाअींतगात सन २०१२-१३, 
२०१३-१४ व २०१४-१५ या आधर्थाक वर्षाासाठी रत्नाधगरी जिल्हा पररर्षदेस एकूण रु. 
३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ 
मध्ये एकूण रुपये ७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायाक्रमासाठी रत्नाधगरी जिल्हा 
पररर्षदेला रुपये १७००.६३ लक्ष असा एकूण रुपये ६१९८.०३ लक्ष इतका ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 

--------------------------------- 
यििमाळ जजल््याच्या सिाांधगण वििासासाठी आराखिा ियार िरण्याबाबि 

(८७) *  १२९२१   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय तनयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयाच्या सवाांगीण ववकासासाठी नाववन्यपूणा बाबीींच्या 
सींकल्पनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हयातील नागररकाींना नवसींकल्पना 
सूचववण्याचे आवाहन करण्यात आले असून जिल्हास्तरीय नाववन्यता पररर्षदेची 
स्र्थापना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींच्या शिफारिी, सूचना जिल्हा प्रिासनाला प्राप्त झाल्या 
आहेत काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयाच्या ववकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, या ववकास आराखड्याचे र्थोडक्यात स्वरुप काय आहे व 
त्याअनुर्षींगाने यवतमाळ जिल्हयाच्या सवाागीण ववकासासाठी िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींचा आराखडा बनववण्यात सहभाग घेण्यात 
येणार आहे काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) होय. (एकूण १२ सींकल्पना) 
(३) प्राप्त झालेल्या सींकल्पना न प्रस्तावाचा आराखडा तयार करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
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(४) िासन ननणाय, क्र. जिनाप-२११४/ प्र.क्र.२/ २०१४/ १४७१, हदनाींक १४.८.२०१४ 
नुसार जिल्हा नाववन्यता पररर्षदेची रुपरेर्षा, उहद्दष्े, काये, स्पष् करण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार यवतमाळ जिल्याचा ववकास आराखडा तयार करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. 
(५) जिल्हा नाववन्यता पररर्षदेस आराखडा बनववण्याचे काम सोपववण्यात आलेले 
आहे. स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून सींकल्पना प्राप्त झाल्यास त्यावर जिल्हा 
नाववन्यता पररर्षद ननजश्चत ववचार करेल. 

----------------- 
बुटीबोरी (नागपूर) येथे राज्य िामगार विमा रुग्णालय  भारण्याबाबि 

(८८) *  १३०७४   श्री.राजेंर मुळि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येर्थील बु् ीबोरीमध्ये राज्य कामगार ववमा रुग्णालय सुरु करण्यासाठी 
ननकर्ष पूणा होणे िक्य नसल्याने सद्या तरी रुग्णालय उभारणे िक्य नसल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकर्ष पणूा करुन बु्ीबोरीमध्ये कामगार रुग्णालय सुरु 
करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) बु्ीबोरी नागपूर येरे्थ राज्य कामगार ववमा रुग्णालय उभारण्याची बाब कें द्र 
िासनाच्या श्रम व रोिगार मींिालय याींच्या अधधपत्याखालील राज्य कामगार 
ववमा महामींडळ, नवी हदल्ली याींच्या अखत्याररत आहे. एखाद्या क्षेिात 
ववमाधारकाींच्या सींख्येचे ननकर्ष पुणा झाल्यावर व राज्य कामगार ववमा महामींडळ, 
नवी हदल्ली याींनी मान्यता हदल्यानींतर त्या क्षेिात नवीन रुग्णालय उभारण्यात 
येते. सद्यजस्र्थतीत बु् ीबोरी येरे्थ आवश्यक ननकर्ष पूणा करत नसून ननकर्षाची 
पुताता झाल्यानींतर प्रस्ताव पाठववण्यात येईल. यासींबींधी राज्य कामगार ववमा 
महामींडळ, नवी हदल्ली याींच्यामाफा त कायावाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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हािोला येथील िोल्हापूरी पध्दिीच्या बांधाऱ्याच्या 
 दरुुस्िीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(८९) *  १२२८३   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभा सधन शसींचन ववकास कायाक्रमाींतगात यवतमाळ जिल्हयातील 
शसींचनाकरीता वापरण्यात येणाऱ्या कोल्हापूरी बींधाऱ्याच्या दरुुस्तीची कामे हाती 
घेण्यात आली परींतु हातोला येर्थील कोल्हापूर बींधाऱ्याचे दरुुस्तीचे काम न करताच 
कीं िा्दार व अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने पहहल्या ्प्प्यात चार लाखाच्या कामाची 
उचल देण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या चौर्थया आठवड्यात ननदिानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार कामे न करताच 
पहहल्या ्प्प्यातील कामाचे पैसे ठेकेदारास देणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
     वविेर्ष दरुुस्तीचे काम न करता कीं िा्दाराला कोणतीही रक्कम अदा 
करण्यात आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
माांििी (जज.नाांदेि) येथील ग्रामीण रुग्णालयाि अधधक्षिासह चार  
िैद्यिीय अधधिारी तनयुक्ि असिाना लक्टोबरच्या पदहल्या 

 आठि याि एिही िॉक्टर रुग्णालयाि नसल्याबाबि 
(९०) *  १३१६२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि  फव  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माींडवी (जि.नाींदेड) येर्थील ग्रामीण रुग्णालयात अधधक्षकासह चार वदै्यकीय 
अधधकारी ननयुक्त असताना एकही डॉक््र रुग्णालयात नसल्याने ग्रामीण 
भागातनू आलेल्या रुग्णाची गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे, चौकिीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) डॉक््र रुग्णालयात हिर असल्याने चौकिीचा व कायावाहीचा प्रश्न उद्भ ावत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अांगणिािी सेवििाांना सहािा िेिन लागू िरण्याबाबि 

(९१) *  १३२१०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि  फव  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मदहला 
ि बाल िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िासकीय कमाचाऱ्याींसाठी सध्याची वाढती महागाई लक्षात घेऊन कें द्र 
सरकार सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा ववचार करीत आहे. माि अींगणवाडी 
सेववकाींकड े िासन दलुाक्ष करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणेच अींगणवाडी सेववकाींनाही सहावा वेतन 
आयोग लागू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) व (२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना ही कें द्र 
िासनाची योिना असून ती राज्य िासनामाफा त राबववण्यात येत आहे. 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेच्या म न्युअलप्रमाणे अींगणवाडी सेववका, 
मदतनीस ही पदे मानधनी स्वरुपाची असून त्याींच्या अींगणवाडीची कामकािाची 
वेळ ही फक्त चार तास आहे. त्यामुळे त्याींना िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे दिाा 
देणे सींयजुक्तक होणार नाही. मा.सवोच्च न्यायालयाने शसजव्हल अवपल क्रमाींक 
४९५३-४९५७न१९९८ स््े् ऑफ कनाा्का ववरुध्द अशमराबी आणण इतर याप्रकरणी 
हदनाींक ०७न१२न२००६ रोिी अींगणवाडी सेववका, मदतनीस ही मानधनी पदे असून 
त्याींची पदे ही शसजव्हल पोस्् नाहीत असा ननणाय हदलेला आहे. 
     अींगणवाडी सेववका, मदतनीस ही मानधनी पदे असल्यामुळे त्याींना 
िासकीय कमाचाऱ्याींचा दिाा नाही. त्यामुळे त्याींना िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे 
वेतनशे्रणी, महागाई भत्ता, वावर्षाक वेतनवाढ देता येणे िक्य नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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गुहागर (जज.रत्नाधगरी) ग्रामीण रुग्णालयाि रुग्णसेिेसाठी बाांधण्याि 
 आलेल्या इमारिीचा िाबा शमळण्याबाबि 

(९२) *  १३८२० श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर (जि.रत्नाधगरी) ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णसेवेसाठी चार वर्षाापवूी पूणा 
झालेल्या २० खा्ाींच्या दमुिली इमारतीचा ताबा रुग्णालयाकड े देण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यामुळे तेर्थील ग्रामीण भागातील रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
िॉ. दीपि सािांि : (१) इमारतीचा ताबा रुग्णालयाकड ेदेण्यात आलेला नाही, हे 
खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ववद्यतु िोडणी व पाणी पुरवठ्याची अपूणा कामे लवकरच पूणा 
होऊन इमारत ताब्यात शमळणे अपेक्षक्षत आहे. सध्या उपलब्ध इमारतीमध्ये 
रुग्णाींना चाींगली सेवा देण्यात येत आहे. 
 ----------------- 

जव्हार, मोखािा िालुक्यािील (जज.पालघर) अनेि गािाांि रोजगार हमी 
योजनेच्या मजुराांना मजुरी न शमळाल्याबाबि 

(९३) *  १३५१२   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) िव्हार, मोखाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) अनेक गावाींत रोिगार हमी 
योिनेच्या मिुराींना ४ महहने मिुरी न शमळाल्याने लाभार्थयाांनी श्रमिीवी 
सींघ्नेतफे िव्हार तहशसलदार कायाालयासमोर हदनाींक २४ ऑगस््, २०१५ पासून 
हठय्या आींदोलन सुरु केले होते, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सन २०१५-१६ या आधर्थाक वर्षाात रोिगार हमी योिने अींतगात 
लाभार्थयाांना रोिची ककती मिुरी हदली गेली व त्यापैकी ककती मिूरी अखधचात 
राहहली आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) िव्हार तालुक्यातील नींदनमाळ ग् क्र.८ चे माहे मे २०१५ चे ४०९ क्रमाींकाचे 
ई-मस््र कृर्षी ववभागास ववतरीत करण्यात आले होते. परींतु सदर ई-मस््र 
मिूराींना मिूरी अदा करण्यासाठी वारींवार पि व्यवहार व अधा-िासकीय पिान्वये 
कळवून देखील मुदतीत सादर केले नाही. त्यामुळे सींबींधधत मिूराींना मिूरी वेळेत 
अदा करता आली नाही. सदरचे ई-मस््र तालुका कृर्षी ववभागाकडून हदनाींक 
२५/०८/२०१५ रोिी प्राप्त झाले व त्याच हदविी सदरील मस््रचे ननधी हस्ताींतरण 
आदेि (FTO) तयार करुन e-FMS द्वारे पेमें् करण्यात आले. सदर मिूराींच्या 
मिूरी ववलींबाबाबत िबाबदार कमाचाऱ्यावर तालुका कृर्षी अधधकारी याींनी महाराषट्र 
नागरी सेवा ननयामाअींतगात प्रिासकीय कायावाही केली आहे. 
       तसेच िव्हार तालुक्यातील चोर्थयाची वाडी ते स्मिानभुमी रस्ता या 
कामावरील ई-मस््रवर एकूण ४४ मिूराींनी काम केले होते. सदर मिूराींचे ननधी 
हस्ताींतरण आदेि (FTO) तयार करुन e-FMS द्वारे मुदतीत पेमें् करण्यात 
आले होते. त्यापकैी एका मिूराला त्याचे पोस्् खाते चालू असल्याने मुदतीत 
मिूरी अदा करण्यात आली माि उवारीत मिूराींचे पोस्् खाते बींद जस्र्थतीत 
असल्याने या मिूराींचे पोस्् खाते हदनाींक २५/०८/२०१५ रोिी चालु करुन मिूराींना 
मिूरी ववतरीत करण्यात आली. 
(३) रोिगार हमी योिनेअींतगात मिूराींनी केलेल्या कामासाठी कामाच्या 
मोिमापानसुार मिूरी अदा करण्यात आली आहे. २०१५-१६ या आधर्थाक वर्षाात 
िव्हार तालुक्यात रुपये २,५६,२५,३१५/-, तर मोखाडा तालुक्यात रुपये 
१,३५,१०,०३५/- इतकी रक्कम मिूरीवर खचा झाली आहे. िव्हार व मोखाडा 
तालुक्यात अखधचात मिूरी रक्कम ननरींक आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
टेंबरे ग्रामपांचायिीमधील जामरुांग गािामध् ये (िा.िजवि, जज.रायगि) जलयुक् ि 

शशिार योजनेंिगवि िरण् याि आलेली तनिृष्ट् ट दजावची िामे  
 

(९४) *  १३५१०   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंबरे ग्रामपींचायतीमधील िामरुींग गावामध् ये (ता.किात, जि.रायगड) िलयुक् त 
शिवार योिनेंतगात करण् यात आलेली कामे ननकृष ् दिााची झाल् याने मातीच् या 
बींधा-यात पावसाळयात पाणी साठत नसल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत िामरुीं ग ग्रामपींचायतीने जिल् हाधधकारी, रायगड तसेच 
कृवर्ष ववभाग, किात याींच् याकड ेहदनाींक १० ऑगस् ्, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास 
लेखी तक्रारी केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांि े : (१) हे खरे नाही. तर्थावप यासींदभाात स्र्थाननक वतामान 
पिामध्ये बातमी प्रशसध्द झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वतामान पिामध्ये प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनरु्षींगाने उपववभाधगय कृवर्ष 
अधधकारी खोपोली याींनी पाहणी केली असून कामे सुजस्र्थतीत असल्याचे नमूद 
केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
जजल्हा सामान्द्य रुग्णालय (िा.अशलबाग, जज.रायगि) येथील पररचाररिेच्या 

तनिासस्थानाचे नुिनीिरणाबाबि 

(९५) *  १३७५९   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येर्थील पररचाररकेच्या 
ननवासस्र्थानाच्या नतुनीकरणाबाबत काम हाती घेण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पररचाररकाींच्या ननवासस्र्थाींनाच्या नतुनीकरणासाठी ननधी उपलब्ध 
न झाल्याचे काम अधाव् जस्र्थतीत बींद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवासस्र्थानासाठी ननधी उपलब्ध करण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

िॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      कामाचा पूणा ननधी सावािननक बाींधकाम ववभाग, अशलबाग याींच्याकड ेवगा 
करण्यात आला होता व सदरचे बाींधकाम हद. २८.१०.२०१५ रोिी पूणा झालेले 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िैनगांगा-नळगांगा नदीजोि योजनेद्िारे गोसीखदुव प्रिल्पािील  पलब्ध असणारे 
अतिररक्ि पाणी विदभाविील िटुीच्या भागाि िळविण्याबाबि 

(९६) *  १३८०९   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश 
गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १०३३८ ला ददनाांि २१ जुलै, २०१५ रोजी 
ददलेल्या  त्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोसीखदुा प्रकल्पातील उपलब्ध असणारे अनतररक्त पाणी ववदभाातील वनैगींगा-
नळगींगा नदीिोड योिनेद्वारे ववदभाातील तु्ीच्या भागात वळववण्याचे प्रस्ताववत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींबींधी राषट्रीय िलववकास अशभकरणास प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यास साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) राषट्रीय िलववकास अशभकरण याींनी तयार केलेल्या पूवा अहाता प्रकल्प 
अहवालानुसार प्रकल्प व्यवहाया आहे. राज्य िासनाने हद.०६.०४.२०१५ चे पिान्वये 
राषट्रीय िलववकास अशभकरणास सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची 
ववनींती केली असून सदर अशभकरणामाफा त सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करणेचे काम प्रगतीत आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  ____________________________________________________ 

मुद्रणपवूा सवा प्रककया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक  
यींिणेवर मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपरू. 


