
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १२ माचच, २०१५ / फाल्गुन २१, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िन ेमांत्री 

 

 

 

(२) ग्रामवििास आणि जलसांधारि,  रोजगार हमी 
योजना, महहला ि बाल िल्याि मांत्री 

 
 

याांचे प्रभारी विभाग 
(३) जलसांपदा मांत्री  
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री  

 
 

------------------------------- 
  प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ७० 

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

मुांबईतील डोंगरी येथील बाल सुधार गहृाच्या दरुिस्थेबाबत 

 (१) *  ५३१४   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.हदलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),     
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(ममरज), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), अॅड.आमशर् 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), अॅड.िारीस पठाि (भायखळा) :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील डोंगरी येथील बाल सुधार गहृाची दरुवस्था झाली असून त्यात राहत असलेल्या 
मुलाींचे जीवन धोक्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बालसुधारगहृात २३० मुले आणि ७३ मुली असून यातील ५० ्क् के मुलाीं या 
पालकाींची माहहती उपलब् ध नसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाल सुधार गहृाया दरुुस्तीच े काम करण्याबाबत व अनाथ मुलाींया 
पालकाींना र्ोधण्यासाठी व सुधारगहृाचे प्रश्न सोडववण्यासाठी कोिती तातडीची कायशवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
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(४) अद्याप, याबाबत कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये प्रवेतर्त २३० मुले व ७३ मुलीपकैी १३९ मुले व 
२४ मुली बाल कल् याि सतमती, मुींबई र्हर याीं या आदेर्ान् वये सींबींिधत पालकाीं या ताब् यात 
देण् यात आलेल् या आहेत. तसेच उवशतरत मुलाीं-मुलीींबाबत गहृभे् अहवाल / चौकर्ीची कायशवाही 
सरुु आहे. 
(३) व (४) िचल् रने् स डड सोसाय्ी सींचतलत सदर बालसुधारगहृाची इमारत (जेलसश बींगलो) 
पाडून तेथ े नवीन इमारत बाींधण् याकतरता सन २०१५-१६  या आिथशक वर्ाशत रु. २.३८ को्ी 
डवढी तरतूद प्रस् ताववत करण् यात आली आहे. 
     तसेच, अनाथ बालकाीं या पालकाींना र्ोधण् याकतरता सींस् थमेाफतश त पतरववषा ा अिधकारी, 
बालमानसोपचार तज्ज्ञ व पोतलस स् ्ेर्न अींतगशत कायशरत स् वयींसेवी सींस् थाीं या प्रनतननधीमाफतश त 
प्रयत् न केले जातात. 

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

रायपूर (ता. जज.जळगाांि) येथील िाघूर या बहुउद्देशीय पाटबांधारे प्रिल् पाबाबत 

(२) *  ८९०८   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपूर (ता. जज.जळगाींव)  येथील वाघूर या बहुउदे्दर्ीय पा्बींधारे प्रकल् पाचे काम सन 
१९७५ मध् ये सू झ झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् पा या १९७५ मधील १२.३८ को्ी  झपयाीं या मूळ प्रर्ासकीय 
मान् यतेमध् ये सुधारिा क झन सन २०११ मध् ये ती ११८३.५५ को्ी डवढी वाढवून देण् यात आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अद्यापपयतं केवळ धरिाचे काम पूिश झाले असून डावा कालवा, उपसा तसींचन 
योजना आणि जल ववद्युत प्रकल् प आदी कामे प्रलींिबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर काम े प्रलींिबत राहण् याची कारिे काय आहेत आणि सदर कामे पूिश 
होण् या या ष्ष ्ीकोनातून र्ासनाकडून कोिती कायशवाही केली जात आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अींर्तः खरे आहे. 
     वाघुर प्रकल् प धरिाचे काम १०० % पूिश (सींकल् पीत पािीसाठा ३२५ दलघमी) व डाव् या 
कालव् याचे काम १०० % पूिश झाले असून, उजवा कालव् याच े काम ७५% पूिश झाले आहे. 
उपसा तसींचन योजनेच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
     धरि पायथ् यार्ी ननयोजीत जलववद्युत योजनेच ेकाम अींतीम ्  यात आहे. 
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(४) मुख् यतः भुसींपादना या ववरोधामुळे ववतरि प्रिालीचे कामास ववलींब झाला आहे. सदर 
ववरोध कमी होण् यासाठी सींबींधीत प्रनतननधी समवेत अिधका-याींनी वेळोवळेी स् थाननकाींर्ी 
चचेद्वारे समस् या सोडववण् याचा प्रयत् न केला आहे. डकूि ३८५७० हेक् ्र प्रकजल्पय तसींचन 
षा मतेपैकी  १५,९९२ हेक् ्र तसींचन षा मता ननमाशि झाली आहे. 

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

राज्यात सािचजननि आरोग् य विभागात डॉ्टराांसह तीस ट्िे पदे रर्त असल्याने 
राज्यभरातील रूग्िाांना पुरेशा प्रमािात और्धोपचार ममळत नसल् याबाबत 

  

(३) *  ५९८९   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.बाबुराि पाचिे 
(मशरुर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गोिधचन शमाच       
(अिोला पजश्चम), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनरे), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर), श्री.प्रशाांत 
बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यात सावशजननक आरोग् य ववभागात डकक््राींसह तीस ्क्के पदे तरक्त असल्यान े
राज्ज्यभरातील  झग्िाींना पुरेर्ा प्रमािात और्धोपचार तमळत नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनामाफतश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तष्नुसार राज्ज्यभरातील  झग्िालयातील डकक््र 
आणि कमशचाऱयाींची पदे पूिश षा मतेने भरिेबाबत र्ासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोितीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
सावशजननक आरोग्य ववभागात ग्-अ ते ग्-ड सींवगाशतील डकुि ५३४७९ पदे मींजूर असून 
त्यापैकी ४००१६ पदे भरलेली आहे व १३४६० पदे तरक्त आहेत. तरक्त पदाींच ेप्रमाि २५ ्क्के 
आहे. उपलबध वैद्यकीय अिधकारी व कमशचारी याींचेकडून रुग्िाींना आवश्यक सवश और्धोपचार 
हदले जातात व रुग्ि सुववधा उपलब्ध करुन हदल्या जातात. तसेच राषरीय ग्रामीि आरोग्य 
अतभयानाअींतगशत अिधकारी / कमशचा-याींया सेवा कीं त्रा्ीतत्वावर उपलब्ध करुन हदल्या जातात. 
त्यामुळे रुग्िाींची गैरसोय होत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) वैद्यकीय अिधकारी वगश-१ ची नामननदेर्नाया तरक्त पदाींच ेमागिीपत्र सादर करण्यात 
आले आहे व पदोन्नतीची तरक्त पदे भरण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे तसेच वैद्यकीय 
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अिधकारी ग्-अ सवींगाशची तसचे ग्-क कमशचा-याींची तरक्त पदे स्थायी स्वरुपात भरण्याबाबत 
स्वतींत्र ननवड मींडळामाफतश त कायशवाही सुरु आहे, तसेच  वैद्यकीय अिधका-याींया कीं त्रा्ी 
पध्दतीने तरक्त पदाींवर नेमुिका देण्याबाबतचा ननिशय घेण्यात आला असून त्यानूसार कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील जजल्हा सरिारी रुग्िालयाांत और्धाच्या उपलब्धतेअभािी रुग्िाांना  
िेळेिर ि ननयममत उपचार ि और्धे ममळत नसल्याबाबत 

  

(४) *  ५५०८   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभार् देशमुख (सोलापूर दक्षक्षि), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ 
(साांगली) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यातील  ववर्ेर्त: सोलापूर व साींगली जजल्हा सरकारी रुग्िालयाींत और्धाया व 
श्वानदींर् लसीया उपलब्धतेअभावी रुग्िाींना वेळेवर व ननयतमत और्धोपचार तमळत नाहीत 
तसेच यींत्र सामुग्रीला पुरेर्ा प्रमािात रसायन े तमळत नसल्यामुळे कोट्यावधी रुपयाींची 
यींत्रसामुग्री धूळ खात पडली  असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास उघडकीस 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा सरकारी रुग्िालयात और्धाींचा साठा उपलब्ध करण्याबाबत तसेच 
आवश्यक रसायन साठा उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनान ेकोिती तातडीची कायशवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     वैद्यकीय तर्षा ि व और्धी द्रव् ये ववभागा या अखत् यातरतील सोलापूर व साींगली येथील 
र्ासकीय रुग् िालयात सध् या बहुताींर्ी जीवरषा क और्ध ेतसचे जीवनावश् यक व इतर आवश् यक 
और्धाींचा साठा मुबलक प्रमािात उपलब् ध आहे. 
    सावशजननक आरोग् य ववभागा या अखत् यातरत असलेल् या रुग् िालयासाींठी अत् यावश् यक 
असलेला और्धीसाठीही पुरेर्ा प्रमािात उपलब् ध आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लेंडी (ता.मखुेड, जज.नाांदेड) या आांतरराज् य प्रिल् पाच्या िालव् याच ेिाम  
ननिृष्ट् ट ि अपूिच ठेििाऱ्या िां त्राटदारािर िारिाई िरण् याबाबत 

  

(५) *  १००६८   श्री.सुभार् साबने (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लेंडी (ता.मखुेड, जज.नाींदेड) या आींतरराज्ज् य  प्रकल्पा या आींरप्प्रदेर्  (पाईप लाईन) 
(कक.मी.१९ त े २६.५०) या कालव्याचे काम ननकृष् दजाशच े करुन (४० ्क्के) उवशतरत काम 
अनेक वळेा मुदतवाढ देवून सुध्दा प्रलींिबत ठेवण्याचा प्रकार झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या प्रकल्पाया मुख्य कालव्याचे काम (कक.मी. १ त े१९ मधील मातीकाम बाींधकाम 
व अस् तरीकरि करिे) सन २००६ पासनू अनेकवळेा मुदतवाढ देवून सुध्दा अद्यापी अपूिश 
अवस्थेत व सींथगतीने करीत असल्याप्रकरिी के.ज.ेइन्फतास्रक्चर  या कीं पनीवर दींडात्मक 
कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, दींडात्मक कारवाईचे स्वरुप काय आहे, 
(४) अद्यापी कारवाई झाली नसल्यास त्याची कारिे काय आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) कीं त्रा्दारास सन २००७ त े २०१३ या कालावधीत कालव् याकरीता १७.०६ कक.मी. लाींबीची 
जमीन ् या् याने हस् ताींतरीत केलेली आहे व उवशतरत १.९४ कक.मी. लाींबीत जमीन अद्याप 
हस् ताींतरीत केलेली नाही. त् यामुळे दींडात् मक कायशवाही करिेत आली नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) भूसींपादन अडचिीमळेु काम े अपूिश आहेत, त् यामुळे दींडात् मक कायशवाही करिेत आली 
नाही. 

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

मुांबई शहरातील रॉम्बेतील ई-से्टर पररसरातील आांबेडिर नगर ते डी ्य ुलाईन या भागात 
िाही भूमाकफयाांिडून गेल्या दोन ते तीन िर्ाचपासून नतिराांची होत असलेली ित्तल 

 (६) *  ६५४४   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तुिाराम िात े (अिुश्ती नगर) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्या दोन ते तीन वर्ाशपासनू मुींबई र्हरातील रकम्बेतील ई-सेक््र पतरसरातील आींबेडकर 
नगर ते डी क्य ुलाईन या भागात काही भूमाकफतयाींकडून नतवराींची कत्तल सु झ असून त्यानींतर 
या झाडाींवर रात्रीया वळेी मोठ्या प्रमािात मातीचा भराव ्ाकून ही जागा अडववण्याचा प्रकार 
होत असल्याच ेहद.१९/११/२०१४ रोजी वा त्यासुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) तष्नुसार पुढे कोिती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हद. २/५/२०१४ रोजी मौजे रकम् ब े येथील आींबेडकर नगर येथ े
काींदळवन षेा त्रात अनिधकृत झोपड्या बाींधण् यात आल् याचे तसचे हद. १५/९/२०१४ रोजी िचत् ता 
कॅम् प, डक. आींबेडकर नगर भागात काींदळवनाची झाड े तोडून, भरिी करुन त् यावर झोपड्या 
बाींधण् यात येत असल् याची तरारार प्रा त झाली आहे. 
(२) वरील तरारारी या अनुर्ींगान े हद. ८/५/२०१४ रोजी केलेल् या चौकर्ीत मौजे रकम् बे येथील 
राखीव वन सव् हे रार. १५२ वर बाींबू, पत्र ेव  लाजस््क या सहायायाने ४ क  या झोपड्या तयार 
केल् याच ेआढळून आले. तसेच हद. १७/१०/२०१४ रोजी ववभागीय वनािधकारी काींदळवन सींधारि 
घ्क, मुींबई याींनी केलेल् या चौकर्ीत सदर षेा त्रात बाींब,ू पत्र ेव  लाजस््क या सहायायाने २३ 
क  या झोपड्या बाींधल् या असल् याचे आढळून आले. 
(३) हद. ८/५/२०१४ रोजी वन कमशचा-याींनी गुन् हा नोंदवून स् थाननक पोलीसाीं या मदतीन े
काींदळवन षेा त्रातील चारही झोपड्या ननष कातसत केल् या आहेत. तसेच हद. २०/११/२०१४ रोजी 
गुन् हा नोंदवून वन ववभाग, महसूल ववभाग व बहृन् मुींबई महानगर पातलकेचे कमशचारी याींच े
समवेत सींयुक् त कारवाई करुन २३ झोपड्या ननष कातसत करुन काींदळवन षेा त्र मोकळे केले 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

आजरा (जज. िोल्हापूर) येथील िनस्पती ि जविविविधता  
पािच  देखभाली अभािी बिाल झाला असल्याबाबत 

  

(७) *  ८७४८   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   
सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आजरा (ता. आजरा, जज. कोल्हापूर) येथ ेसुमारे १८ डकर षेा त्रावर ६५ लाख रुपये खचश 
करुन उभारण्यात आलेला और्धी, सुगींधी वनस्पती व जैवववववधता पाकश  सन २०१३ मध्ये 
उभारला असता सदर पाकश ला अवकळा ननमाशि झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर पाकश ची देखभाल करण्यासाठी कामगार नेमून पाकश ची सुधारिा करिेबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. कोल् हापूर जजल् ्यातील आजरा तालुक् यामध् ये      
रु. ६७.९९ लाख इतका ननधी खचश करुन १६ हेक् ्र षेा त्रावर र्ासकीय फतळरोपवाह्के अींतगशत 
सुगींधी वनस् पती व जैववववीधता पाकश  ची उभारिी केलेली आहे. सदर फतळरोपवाह्केमधील 
फतळझाड,े मातवृषृा , और्धी व सगुींधी वनस् पती उत् तम जस्थतीत असून सदर फतळरोपवाह्का 
स् थापनेपासनू चाींगल् या नफ्यामध् ये आहे. 
(२) व (३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाांदे्र, फोपळी (ता.मुरुड) ि िरांजी, खापरी (ता.रोहा जज.रायगड) येथील 
िाांदे्र पोपळी धरिाला असलेला ग्रामस्थाांचा विरोध 

 (८) *  ७६९१   श्री.सभुार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धवयचशील पाटील (पेि) :   
सन्माननीय पािीपुरिठा आणि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   काय :- 
  

(१) मुरुड तालुक्यातील वाींदे्र, फतोपळी व रोहा तालुक्यातील करींजी, खापरी (जज.रायगड) येथील 
वाींदे्र पोपळी या प्रस्ताववत धरिामुळे सुमारे २०० र्ेतकऱयाींना स्थलाींतर कराव ेलागते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल व वन ववभागाने र्ेतकऱयाींया मालकीची ७/१२ वर नोंद न करता 
प्रस्ताववत धरि पतरसरात मानवी वस्ती नाही असे दाखवून ही जागा सदर प्रकल्पाला ओसाड 
जागा म्हिून दाखववली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ेतकऱयाींया मागिीनुसार सदर जतमनीवर सव्हे नींबर व ग् नींबर याींना वन 
कायद्याची तरतूद लागू होते अगर कसे याबाबतचा अहवाल वनािधकारी याींचेकड े मागिी 
केलेली असनू सदरचा अहवाल अद्यापयतं प्रलींिबत आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर धरिाला र्ेतकऱयाींचा ववरोध असल्याने मौजे उसरोली हद्दीत वडघर, 
ता.मुरुड येथे अपूिश अवस्थेत असलेले धरिाचे काम पूिश करिेसाठी र्ासन कोिती कायशवाही 
करिार  आहे ? 
 
श्री. बबनराि लोिीिर : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    २०० र्ेतकऱयाींना स्थलाींतर करावे लागत नसून, बुडडत षेा त्रातील ३० कु्ुींबातील १०७ 
लोकाींना स्थलाींतर कराव ेलागिार आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकल्प अन्वेर्िाधीन असल्यामुळे पा्बींधारे खात्यामाफतश त र्ेतकऱयाींया मालकीच े
७/१२ चे उतारे जमा केलेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) या धरिाकतरता आवश्यक असिाऱया जतमनी वन जतमनीत असल्यामुळे त्या जतमनीत 
अभयारण्य असल्यान,े तसेच योजनेया कामासाठी वनजतमनी तमळण्याची र्क्यता नसल्यामळेु 
सदर योजनेसींदभाशत यापुढील कायशवाही करण्यात आली नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा पररर्दाांिर पडिारा ताि हलिा िरण्यासाठी  
ग्रामपांचायतीांचे सांगििीयिरि िरण्याबाबत 

(९) *  ६४६६   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सदा सरिििर (माहहम), श्री.सुरेश गोरे (खेड 
आळांदी), श्री.रािाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्ज्यातील जजल्हा पतरर्दा या तमनी मींत्रालय म्हिून ओळखल्या जात असल्यान े
पतरर्दाींवर पडिार ताि हलका करण्यासाठी व ग्रामीि भागातील लोकाींना पतरर्दाींया 
योजनाींचा लाभ सुलभतरत्या तमळावा यासाठी ग्रामपींचायातीच े सींगिकीयकरि तसेच ववववध 
योजना ऑनलाईन करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाया ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने आतापयतं त्यावर काय ननिशयात्मक कायशवाही केली आहे व 
अींमलबजाविीस ककती कालावधी लागिार आहे, 
(३) अद्याप ववचाराधीन प्रस्तावावर ननिशय घेतला नसल्यास ववलींब लागण्याची कारिे काय ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) राज्ज् यातील सवश पींचायती राज सींस् था (जजल् हा पतरर्द, पींचायत 
सतमती व ग्रामपींचायत) याींच ेकामात डकसुत्रता व पारदर्शकता आिण् यासाठी कें द्रर्ासना या  
ई-पींचायत प्रकल् पाअींतगशत पींचायती राज सींस् थाीं या दैनींहदन कामार्ी ननगडडत ववववध       
११ प्रकार या आञावली ववकतसत केल् या आहे. 
     तसेच ग्रामपींचायतर्ी ननगडीत कामकाजासाठी सींग्राम सकफ्् ही आञावली राज्ज् यस् तरावर 
ववकतसत केली आहे. व त् याची अमींलबजाविी करण् यात येत आहे. राज्ज् यात ई-पींचायत हा 
प्रकल् प सींग्राम (सींगिकीय ग्रामीि महाराष र) या नावाने राबववण् यात येत आहे. 
(३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मराठिाडा विभागातील मसांचनक्षेत्र िाढविण् यासाठी ४०० िोटी रुपये खचच  
िरुन २ हजार ६६३ िोल् हापूरी बांधारे बाांधण् यात आल्याबाबत 

  

(१०) *  ११४३२   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा ववभागातील तसींचनषा ेत्र वाढववण् यासाठी ४०० को्ी रुपये खचश करुन २ हजार 
६६३ कोल् हापूरी बींधारे बाींधण् यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरहू बाींधण्यात आलेल्या कोल्हापूरी पध्दतीया बींधाऱयापकैी बहुताींर् बींधारे 
नादरुुस्त अवस्थेत असून ५१२ बींधाऱयाींना डकही दरवाजा नसल्यामुळे तसींचनासाठी करण्यात 
आलेला हा कोट्यावधीचा खचश वाया जात आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाड्यातील उभारण्यात आलेल्या २ हजार ६६३ कोल्हापूरी पध्दतीया 
बींधाऱयाया कामाींची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार पुढे कोिती कारवाई करण्यात आली 
आहे काय ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे. 
     मराठवाडा प्रदेर्ात जलसींधारि ववभागामाफतश त डकूि २७८६ कोल् हापूर पध् दतीचे बींधारे 
बाींधण् यात आले आहेत त् यासाठी रुपये ३९२.३७ को्ी ननधी खचश करण् यात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
    सदर २७८६ बींधा-याींपैकी फतक् त २२ बींधा-याींना दरवाजे नाहीत तसेच १६ बींधारे नादरुुस् त 
आहेत. 
(३) अर्ा प्रकारची चौकर्ी करण् यात आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मसांचन गवरव्यिहाराची चौिशी िरण् यासाठी लाचलूचपत प्रनतबांधि विभागाला जलसांपदा आणि 
िोिि पाटबांधारे विभाग महामांडळ आिश् यि िागदपत्र ेउपलब् ध िरुन देत नसल्याबाबत 

  

(११) *  ७४७१   अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनिि े(चोपडा), बच्च ूिडू 
(अचलपूर), अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) तसींचन गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण् यासाठी लाचलचूपत प्रनतबींधक (डन् ्ी कर र्न) 
ववभागाला जलसींपदा आणि कोकि पा्बींधारे ववभाग महामींडळ आवश् यक कागदपत्र ेउपलब् ध 
करुन देत नसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ व त् या दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, अर्ाप्रकारे ड.सी.बी.ला चौकर्ी करण् यासाठी ही कागदपत्र ेत् वतरत उपलब् ध करुन 
देण् यासाठी र्ासनातफेत कोिती उपाययोजना केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय ? 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िेळिर सममतीन ेिेलेल्या मशफारशीबाबत 

  

(१२) *  ५८२८   श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुभार् साबन े (देगलूर), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), 
श्री.अस् लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पवठि), श्री.चांद्रिाांत सोनिि े
(चोपडा) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदभश आणि मराठवाडयातील अनुर्ेर्ाच े ननमूशलन आणि ववकास खचाशच ेसमन्यायी 
वा्प करण्यासाठी र्ासनाने नेमलेल्या डक. केळकर सतमतीया अहवालावर ववचार करण्यासाठी 
राज्ज्य सरकारने डक मींत्रीमींडळ उपसतमती स्थापन केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केळकर सतमतीन ेकेलेल्या तर्फतारर्ीवर मींत्रीमींडळान ेननिशय घेतला आहे काय, 
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(३) सतमतीन े केलेल्या सूचनानसुार तपतर्ल अहवाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी कोिती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारि कारिे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) डक.केळकर याीं या अध् यषा तखेालील समतोल प्रादेतर्क ववकास उ चस् तरीय 
सतमती या अहवालातील तर्फतारर्ीींवर सवश प्रर्ासकीय ववभागाींच ेअतभप्राय मागववण् यात आले 
आहेत. सतमती या अहवालातील तर्फतारर्ी व प्रर्ासकीय ववभागाींचे त् यावरील अतभप्राय 
ववचारात घेऊन, तर्फतारर्ी जस्वकारण् यासींदभाशत उपसतमतीन ेआपला अहवाल मींित्रमींडळास सादर 
करावयाचा आहे. 

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

िोडोली (जज.िोल् हापूर) येथील उपजजल् हा रुग् िालयातील चार  
िवद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे रर्त असल्याबाबत 

  

(१३) *  ७११०   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत ममिचेिर (हातििांगले), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोडोली (जज.कोल् हापूर) येथील उपजजल् हा रुग् िालयातील स् त्रीरोगतञ, अजस्थरोगतञ, 
अॅथोसजशन, बालरोगतञ ही चार वैद्यकीय अिधकारी पदे गेल् या सहा महहन् यापासून तरक् त 
असल् याच ेनुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त पदे तरक् त असल् यामळेु गेल् या सहा महहन् यापासून डकही र्स् त्रकरारया झाली 
नसल् याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले 
आहे, 
(४) तद्नुसार उक् त पदे तात् काळ भरण् याबाबत र्ासन स् तरावर काय कायशवाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारिे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत : (१) अर्ींतः खरे आहे. 
      उप जजल् हा रुग् िालय कोडोली जज. कोल् हापूर हे ५० खा्ाींच े रुग् िालय आहे. ५० 
खा्ाीं या रुग् िालयासाठी ननजश्चत केलेल् या तञाीं या प्रमािकानुसार सदर रुग् िालयात 
अजस्थरोगतञाचे पद मींजूर नाही. 
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    तसेच स् त्रीरोगतञ हे पद हद. ०७.०९.२०१४ पासून व बालरोगतञ हे पद हद. ०२.१२.२०१४ 
पासून बदलीन ेतरक् त झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
       उप जजल् हा रुग् िालय कोडोली जज. कोल् हापूर येथे माहे ऑगस् ्, २०१४ ते जानेवारी, 
२०१५ अखेर डकूि ७७४ र्स् त्रकरारया झाल् या आहेत. 
(३) प्रश् न उदभवत नाही. 
(४) वैद्यकीय अिधका-याींची तरक् त पदे स् थायी स् वरुपात भरण् याबाबत स् वतींत्र ननवड 
मींडळामाफतश त कायशवाही सुरु आहे. तसेच कीं त्रा्ी पध् दतीन ेतरक् त पदाींवर नेमिुका देण् याबाबतचा 
ननिशय घेण् यात आला असून त् यानसुार कायशवाही करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज् यात सध् या गभाचपाताच ेप्रमाि िाढत असून मागील िाही महहन् यात राज् यात  
तब् बल ८५ हजार ६११ गभचपात िरण् यात आले असल्याबाबत 

  

(१४) *  ५८९७   प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत 
ममिचेिर (हातििांगले) : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज् यात सध् या गभाशपाताच ेप्रमाि वाढत असून मागील काही महहन् यात राज्ज् यात तब् बल 
८५ हजार ६११ गभशपात करण् यात आल् याचा गींभीर प्रकार नुकताच ननदर्शनास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरिी चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानुसार हदवसेंहदवस वाढत असलेले 
गभशपाताचे प्रकार रोखण् याबाबत तसेच गभशपात करिा-या कें द्रावर कठोर कारवाई करण् याबाबत 
र्ासनाने कोिती तातडीची कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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सातारा मसव्हील रुग्िालयातील मसटीस्िॅन ममशन बांद असल्याने  
रुग्िाांना मसटीस्िॅनची सेिा ममळत नसल्याबाबत 

(१५) *  ६१२६   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड 
िजचत), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल््यातील तसव्हील रुग्िालयातील तस्ीस्कॅन मतर्न बींद असल्यान े रुग्िाींना 
तस्ीस्कॅनची सेवा तमळत नसल्याने गत तीन महहन्यात नागरीकाींनी अनके वेळा मोचाश 
आींदोलन ेकेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनामाफतश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार रुग्िाींना योग्य उपचार तमळावेत 
म्हिून तस्ीस्कॅन सेवा पुरववण्याबाबत र्ासनान े कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) व (३) जजल् हा रुग् िालय, सातारा येथ े पीपीपी अींतगशत रेडडओ डायग् नोस् ्ीक सें्र 
कायाशजन्वत करण् यासाठी सींबींिधत कीं पनीस जजल् हा र्ल् य िचककत् सक, सातारा याीं याकडून जागा 
उपलब् ध करुन हदलेली असुन ववद्युत कामे सावशजननक बाींधकाम (ववद्युत) याीं याकडून पुिश 
झालेली आहेत. या अनुर्ींगान े जजल् हा रुग् िालय सातारा मधील सी.्ी.स् कॅन यींत्र कराड येथ े
स् थानाींतरीत करिेत आले तेव् हापासून म् हिज े स ्ेंबर, २०१३ पासुन आर.जी.ज.ेड.वाय. व 
जे.डस.डस.के.वाय. रुग् िाींसाठी आवश् यक असिारे सी.्ी.स् कॅन हे खाजगी रुग् िालयातून कमी 
दराने करुन घेतली जातात व त् याींना रक् कम अदा केली जाते. तसेच बी.पी.डल. व केसरी 
काडशधारक रुग् िाींना ही सुववधा अध् याश ककीं मतीत उपलब् ध करुन देण् यात येत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मध् य िवतरिा धरिाच्या हठिािी जलविद्युत प्रिल्पास मांजुरी देण्याबाबत 
  

(१६) *  ६५४९   श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्री.सदा सरिििर (माहहम) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मध् य वैतरिा येथे मुींबई महानगरपातलकेने कें द्र व राज्ज् य सरकार या आिथशक मदतीने 
उभारलेल् या धरिा या हठकािी ५० मेगावॅ्  षा मतेचा जल ववद्युत प्रकल् प ननमाशि करण् यासाठी 
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महानगरपातलकेन ेम.ेरीगकन कीं न् सल् ्ीं् सल् लागाराींना नेमून व यासाठी कीं त्रा्दाराला ६० लाख 
५० हजार  झपये मानधन हदल् यानींतर कीं त्रा्दाराने प्रकल् पासाठी प्राथतमक अ् यास, भूगभीय व 
ताींित्रक सव् हेषा ि, आिथशक सुसाध् यता अहवाल तयार क झन कोयना सींकल् प िचत्र े जलसींपदा 
ववभागास कामाचा अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जलसींपदा ववभागाने सदर अहवालास मींजुरी हदलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  

श्री. धगरीर् महाजन : (१) अींर्तः खरे आहे. 
     मे.रीगकन कन् सल् ्ीं् प्रा.तल. मुींबई याींनी बहृन् मुींबई महानगरपातलके या वतीने मध् य 
वैतरिा धरि पायथा जलववद्यतु प्रकल् पाचा २५ मे.व.ॅस् थावपत षा मतेचा आिथशक व् यवहायशता 
अहवाल अधीषा क अतभयींता कोयना सींकल् पिचत्र मींडळ, पुिे याींना हद. २९/०३/२०१० चे पत्राने 
सादर केला होता. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बहृन् मुींबई महानगरपातलकेस सवेषा ि व अन् वेषा ि करुन प्रकल् प अहवाल सादर करण् यास 
र्ासनान े परवानगी (Letter of Permission )  हदली नव् हती. त् यामुळे प्रकल् प अहवालास 
मान् यता देण् याचा प्रश् न उ्भववला नाही. आिथशक व् यवहायशता अहवाल बहृन् मुींबई महानगरपातलकेस 
हद. २४/६/२०१० रोजी परत केला आहे. 

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

मसांधुदगुच जजल्हा पररर्देमाफच त जजल्हा पररर्द िृर्ी अधधिारी  
(गट-ि) पदाच्या लेखी परीके्षबाबत 

  

(१७) *  ६०७३   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसींधुदगुश जजल्हा पतरर्देमाफतश त जजल्हा पतरर्द कृर्ी अिधकारी (ग्-क) पदाची लेखी परीषा ा 
हदनाींक २ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या पतरषेा ची उत्तरतातलका वेबसाई्वर जाहीर न करता व हरकती न मागववता 
अनिधकृतपिे या पतरषेा चा ननकाल हदनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी जाहीर करण्यात आला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) या सवश प्रकरारयेमध्ये काही प्रश्नाींची उत्तरे चुकीची असून ननवड प्रकरारयाही चकुीया 
पध्दतीने करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ ते ३ बाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व सदर प्रकरिी र्ासनाने कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
     हदनाींक ०२/११/२०१४ रोजी लेखी पतरषा ा पार पडल् यानींतर त् याच हदवर्ी दपुारी 
उत् तरतातलका सींकेतस् थळावर प्रतसध् द करुन २४ तासाीं या कालावधीत उमेदवाराींनी हरकती लेखी 
स् वरुपात देण् याबाबत या सुचना पतरषा ाकें द्रावर नो्ीस बोडाशवर लावण् यात आल् या. तसेच लेखी 
पतरषेा  या वगाशत यासींदभाशतील सचुना वाचून दाखवविेत आल् या आहेत व त् यानसुार ववहहत 
कालावधीत लेखी आषेा प प्रा त न झाल् यान े हदनाींक ०४/११/२०१४ रोजी ननकाल जाहीर करुन 
ननवड सतमतीने ननयमानुसार पात्र उमेदवाराींची ननवड केलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दमिगांगा वपांजाळ नदीजोड प्रिल्पात महाराष्ट्र राज्याच ेपािी 

 गुजरातिड ेिळविण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१८) *  ५७३१   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड),      
प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.रािाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.सदा सरिििर (माहहम), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), श्री.िुिाल पाटील      
(धुळे ग्रामीि), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री. िृष्ट्िा खोपड े(नागपूर 
पूिच), श्री.वििास िुभाांरे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे, (नागपूर दक्षक्षि), डॉ.आमशर् 
देशमुख (िाटोल), श्री.राहूल मोटे (पराांडा), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.सांजय िदम 
(दोपोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नॅर्नल वक्र डवे्हलपमें् ॲथकरी्ीन ेमहाराषर, गुजरात मधील पािी वा्प वादाचा कें द्र 
िबींद ुठरलेल्या दमिगींगा-वपींजाळ नदी जोड प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताींना 
राज्ज्यातील लोकप्रनतननधीींना ववश्वासात न घेता र्ासनान ेमहाराषर राज्ज्याच ेपािी गुजरातकड े
वळववण्याचा घा् घातला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दमिगींगा-वपींजाळ व पार तापी-नमशदा तलींक प्रस्तावाींचा सामींजस्य करार 
महाराषर, गुजरात व कें द्र सरकारमध्ये झाला असून फेतब्रुवारी, १९९७ या महाराषर गुजरात 
सिचव स्तरावरील बैठकीत दमिगींगा- नार- पार खो-याचे पािी पािलो् षेा त्रानुसार वापरण्याच े
सुत्र मान्य करण्यात येऊन महाराषरातील पािलो्ाच े पािी महाराषरान े तर गुजरातया 
पािलो्ाचे पािी गुजरातने वापरावे अस ेसुत्र ठरववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषराया हक्काच ेपािी गुजरातला घेऊन जाण्याचा प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकड े
मींजूरीसाठी प्रलींिबत आहे, हे खरे आहे काय, त्यामुळे दमिगींगेच ेपािी गोदावरी खो-यात वा 
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नार पारचे पािी िगरिा खो-यात पूवेकड े वळववण्याच े प्रकल्प तयार करुन त्याींचा अींतभाशव 
दोन्ही तलींक योजनेत करण्याचा प्रस्ताव डन.डब्ल्यू. डी.ड. वा जलसींपदा ववभागाने तयार 
करावयाचा असताींना ४ वर्े होऊन गेली तरी असा प्रस्ताव तयार न करण्याची कारिे काय 
आहेत वा याबाबत सद्य:जस्थतीत र्ासनाची भूतमका काय आहे, 
(४) तसेच, दमिगींगा-वपींजाळ तलींक व पार- तापी - नमशदा तलींक प्रकल्पाववरोधात जलतसींचन 
अतभयाींित्रकी सींस्थेन ेउपोर्ि सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याची कारिे काय आहेत, 
(६) तसेच राज्ज्याचे पािी राज्ज्यातील जनतलेाच तमळाव ेयासाठी र्ासनाने कोिती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे ? 

  
(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
मौज ेसाजिी ( ता. हातििांगले) येथे ग्रामपांचायत पदाधधिा-याांनी  

सांगनमतान ेगवरव् यिहार िेल्याबाबत 
  

(१९) *  ८५१७   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे साजिी ता. हातकिींगले येथे गावातील पािींद रस् त् यावर मुरम ्ाकिे व कार्ारी् 
रस् ते करिे या कामात ग्रामपींचायत पदािधका-याींनी सींगनमताने गैरव् यवहार केल् याची तरारार 
ग्रामस् थाींनी जजल् हा पतरर्देकड ेमाहे जुन व जलूै २०१२ मध् ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कामात मींजुरीपुवीच ननकृष ् दजाशचे रस् त ेतयार करुन िबलाची रक् कम 
उचल करुन नींतर अींदाजपत्रके व मान् यता घेतल् या गेल् या,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर तरारारीवर अद्याप कोितीही कायशवाही करण् यात आलेली नाही, हे सुध् दा 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर कायशवाही न करण् याची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ननवेदन तमळाले. हे खरे आहे. 
(२) ननकृष ् दजांच ेकाम झालेले नाही. झालेल् या कामाचे मुल् याींकन न करता खचश केल् याबाबत 
ग्रामसेवक याींची ववभागीय चौकर्ी प्रस् ताववत करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उदभवत नाही. 
(४) प्रश् न उदभवत नाही. 
 

----------------- 
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वििासिामाांिरील खचाचत ४० ट्िे िपात होिार असल्याबाबत 
  

(२०) *  ५७८३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि),    
श्री.सांतोर् दानि े(भोिरदन), अॅड.आमशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्याच े आिथशक ननयोजन िबघडल्यान े चाल ू आिथशक वर्शअखेर म्हिजेच माचश पयतं 
योजनेतील तरतुदीींया ६० ्क्केच रक्कम खचश करण्याचे बींधन राज्ज्य र्ासनान े घातल्यान े
ववकासकामाींवरील खचाशत ४० ्क्के कपात होिार असल्याने रस्ते, तसींचन, पािीपुरवठा आदी 
ववकासकाींना त्याचा फत्का बसिार असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने काय कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(३) असल्यास, ववकासकामाींना वगे येण्याबाबत व ठराववक कालावधीत काम ेपूिश 
करण्याबाबत र्ासन सवशतोपरी काय कायशवाही करिार आहे, 
(४) अद्याप, कोितीच कायशवाही केली नसल्यास त्याची सवशसाधारि कारिे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४)  योजनाींतगशत व योजनेतर ननधी  ववभागाींना 
वर्ाश या सुरुवातीस उपलब् धतेनसुार ननधी देण् यात येतो. त् यास अनुसरुन योजनाींतगशत / 
योजनेतर ननधी ६० % ववतरीत करण् यात आला होता. ववतरीत ननधी व त् याचा झालेला 
ववननयोग तसेच वर्शभर अनके तातडी या ककीं वा अनपेषितषा त मान् य करण् यात आलेल् या मागण् या 
या सवश बाबीींचा तसचे राज्ज् या या उपलब् ध साधनसींपत् तीचा साकल् यान े ववचार करुन 
योजनाींतगशत अथशसींकल् पीय ननधीमध् ये वाढ करुन आता तो ७५ % व योजनेतर ८५ % इतका 
ववतरीत करण् यात आला आहे. तसेच ननयोजन ववभाग (स् थाननक आमदार ननधी या 
तरतूदीसह) आहदवासी ववकास ववभाग व सामाजजक न् याय ववभाग अींतगशत ववकास कामाीं या 
जजल् हा वावर्शक योजनाींचा ननधी १०० % ववतरिास अनुमती देण् यात आली आहे. 
     याचबरोबर वेतन, मजूरी, ननवतृ् तीवेतन, ववकास खचश, दरूध् वनी, वीज,पािी र्ुल् क, 
भाडपेट्टी व कर, र्स् त्र ेव दारुगोळा, पेरोल, तेल व वींगि, तर्ष यवतृ् या व ववद्यावेतन,े सहायक 
अनुदान े(वेतन), व् याज, कजाशची पतरफेतड, यासाठी या योजनेतर व योजनाींतगशत ननधी १०० % 
ववतरीत करण् यात आला आहे. 
 

----------------- 
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राज्यात डेंग्य ुआजारामळेु ३१ रुग्ि दगािले असल्याबाबत 
  

(२१) *  ६०३३   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(इांदापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पराग 
अळििी (विलेपाले), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच),  
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.मजल्लिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज् यात मोठ्या प्रमािात डेंग् यू सष्श् य रुग् ि आढळले असून ३१ व्यक्तीींचा मतृ् यू झाला 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५  या पहहल् या स ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, डेंग् युमुळे मतृ् य ू झालेल् या मतृाीं या कु्ुींिबयाींना व डेंग् यचूा प्रादभुाशव झालेल् याींना 
और्धोपचारासाठी र्ासनान ेकोिती आिथशक मदत केली वा  करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच डेंग् यू साथील आळा घालिेबाबत र्ासनान ेकोिती उपाययोजना केली वा करण् यात 
येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     राज्ज् यात माहे, जानेवारी, २०१५  या पहहल् या स ताहात डेंग् यचूे डकूि १९ रुग् ि व 
जानेवारी या पूिश महहन् यात डेंग् यचूे डकूि ८१ रुग् ि आढळले आहेत. मात्र डेंग् यूमळेू झालेले 
मतृ् यु ननरींक आहेत. 
(२) राष रीय कक्कजन् य रोग ननयींत्रि कायशरारमाींतगशत डेंग् यूमूळे मतृ् य ु झालेल् या मतृाीं या 
कु्ुींिबयाींना व डेंग् यू प्रादभूाशव झालेल् याींना र्ासनामाफतश त कोित् याही प्रकारची आिथशक मदत 
करण् याकतरता तरतूद नाही. 
       तथावप र्ासकीय आरोग् य सींस् थाींमध् ये मोफतत और्धोपचार केले जातात. तसेच डेंग् य ू 
आजारा या ननदानासाठी मोफतत सोयी-सवुवधा उपलब् ध आहेत. 
(३) डेंग् यू साथ ननयींत्रिात आिण् यासाठी पुढीलप्रमािे उपाययोजना करण् यात आल् या व येत 
आहेत. 

 - जलद ताप रुग् ि सवेषा ि 
 - ताप रुिाींच ेरक् त नमूने घेऊन प्रयोगर्ाळेत तपासिे. 
 - तपासिीअींती आढळून आलेल् या हहवताप  रुग् िाींना जींतू या प्रकारानुसार समूळ उपचार 
 - ग पी मासे पैदास कें द्र कायशरत असून तालुक् यातील डासोत् पत् ती स् थानाींमध् ये ग पी  

  मासे सोडिे.  
 - कक्कर्ास् त्रीय सवेषा िाींतगशत पािीसाठयाींची तपासिी, डासअळ्या आढळून आलेले  
   पािीसाठे तरकाम ेकरिे व तरकामे न करता येिा-या पािीसाठयाींमध् ये ्ेतमफतकस ५०%  

  ई.सी. अळीनार्काचा योग् य त् या प्रमािात वापर. 



18 

 - डेंग् यू तापा या ननदानासाठी जजल् हा रुग् िालये/र्ासकीय महाववद्यालये येथ ेसें्ीनल  
  सें्र व डनआयव् ही पुिे येथे व् यवस् था आहे.  

 - डेंग् यू उदे्रकग्रस् त गावात कक्कनार्काींची धूरफतवारिी. 
 - र्ासकीय आरोग् य सींस् थाींना आवश् यक तो और्धाींचा पुरवठा तसेच जजल् ्याींना   

  कक्कनार्के, अळीनार्के व साहहत् यसामुग्रीचा पुरवठा.  
 - उदे्रकग्रस् त हठकािी उपाययोजनाीं या मागशदर्शनासाठी जजल् हा/ववभागीय/राज्ज् यस् ततरय    

  अिधका-याीं या भे्ी.   
 - ववववध माध् यमाींद्वारे जनतेस आरोग् य तर्षा ि.  

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

माळशजे अभयारण्याच्या हद्दीत अिवध दगडखािी ि डाांबर िारखाने सुरु असल्याबाबत 
  

(२२) *  १०२४४   श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय वन कायद्यानसुार अभयारण् य व वनखात् या या राखीव जींगलानजीक दगडखाि, 
गौिखननज उत् खनन कतरत येत नसतानाही  मुरबाड तालुक् यातील माळर्जे घा्ा या 
पायथ् यार्ी अभयारण् या या हद्दीत झाडघर येथे मागील काही वर्ाशपासून बेकायदेर्ीर दगडखाि 
सुरु असून वनखात् याचे या गींभीर गोष ्ीस अभय असल् याचे स् थाननक ग्रामस् थाींनी 
उपवनसींरषा क, ठािे, प्रधान सिचव, वनववभाग, मा.वने मींत्री , जजल् हािधकारी, ठािे आदीकड े
नोव् हेंबर, २०१४ पूवी व तद्पूवी मागील १ वर्ाशपासनू सातत् यान े केलेल् या तरारारीत स् पष ्पिे 
म् ह्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळर्जे घा्ात अभयारण् या या हद्दीतच झाडघर गावात दगडखाि व डाींबर 
 लाण् ् उल् हासनगर येथील ठेकेदारान े आहदवासी इसमा या नावान े सुरु केल् यामळेु या 
दगडखाि तसेच डाींबर  लाण् ् या प्रदरू्ि व धक्क्यामळेु वन् य प्राण् याींचे जीवन धोक् यात आलेले 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू अभयारण् य हद्दीत बेकायदेर्ीर सुरु असलेल् या दगडखाि व डाींबर 
 लाण् ् या प्रकरिी सखोल चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानसुार पुढे कोिती कारवाई करण् यात आली 
आहे, 
(५) सदरहू अभयारण् य हद्दीत बकेायदेर्ीर सुरु असलेल् या दगडखाि तसचे डाींबर  लाण् ् या 
ववरोधात तरारारी करुनही सदरहू तरारारी नुसार कारवाई न करिा-या सींबींिधत अिधका-याींवर 
जबाबदारी ननजश्चत करुन र्ासनाने कोिती ठोस कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही, सदर ववर्याबाबत दैननक सामना वतृ् तपत्रात     
हद. २/१२/२०१४ रोजी प्रतसध् द करण् यात आलेल् या बातमी या अनुर्ींगान े मींडळ अिधकारी, 
न् याहाडी याींचेमाफतश त केलेल् या चौकर्ीमध् ये असे आढळून आले की, मौजे झाडघर, ता.मुरबाड, 
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जज. ठािे येथील सव् हे नीं. १४३/५ वरील ३.४५ हेक् ्र षेा त्रावर दगडखाि काढलेली होती, परींतु 
सद्यजस्थतीत तेथे कोितेही उत् खनन चालू नसून, उत् खननाचा साठादेखील आढळून आलेला 
नाही. 
(२) मौजे झाडघर येथील सदर या दगडखािीच े षेा त्र तभमार्ींकर अभयारण् य व हतरश् चींद्रगड - 
कळसुबाई अभयारण् या या सींरषितषा त षेा त्राया सीमेपासनू १० कक.मी. पेषा ा जास् त अींतरावर आहे, 
त् यामुळे वन् य प्राण् याींच ेजीवन धोक् यात आलेले आहे, हे खरे नाही. 
(३) प्रा त तरारारीबाबत चौकर्ी करण् यात आली आहे. 
(४) चौकर्ीमध् ये सदर दगडखािीचे षेा त्र तभमार्ींकर अभयारण् य व हतरश् चींद्रगड - कळसुबाई 
अभयारण् या या सींरषितषा त षेा त्रा या सीमेपासून १० कक.मी. पेषा ा जास् त अींतरावर असल् याचे व 
सदर दगडखािीकतरता महाराष र र्ासन, पयाशवरि ववभाग याीं याकडून Environmental 
Clearance तमळाल् याच ेआढळून आले. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

िन विभागामाफच त आहदिासीांना परुविण्यात येिारे घरगुती स्ियांपािाचे  
गॅस ि मसलेंडरचा गवरिापर होत असल्याबाबत 

  

(२३) *  ६६३१   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुभार् साबन े(देगलूर), श्री.अजय चौधरी 
(मशिडी) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यातील जींगलाचा ऱहास होऊ नये म्हिून वन ववभागामाफतश त आहदवासीींना सात हजार 
रुपये ककीं मतीचा स्वयींपाकासाठी गॅस व तसलेंडर पुरववण्यात येतो हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  आहदवासी कातकरी मागासवगीय घ्काींना वा्प करण्यात येिारे घरगुती 
स्वयींपाकाच े गॅस तसलेंडर आहदवासीींया झोपडीत न जाता ते हक्ेल, महामागाशवरील चायनीज 
गाडया, ढाब्यावर तसेच धनदाींडग्याया घरात जात असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ या 
दसुऱया आठवडयात ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या प्रकरिी चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास अर्ा प्रकाराला आळा 
घालण्यासाठी र्ासनाने कोित्या उपाययोजना केल्या आहेत, 
(४) अद्यापही कोित्याच उपाययोजना केल्या नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभिी जजल्हा रूग्िालयात (बीपीएल) रूग्िाांना हदले जािारे जेिि,  
चहा ि नाष्ट्टा ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत 

 (२४) *  ११००६   डॉ.राहूल पाटील (परभिी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाकडून राषरीय कायशरारमाींतगशत परभिी जजल्हा  झग्िालयात उपचार घेिाऱया  
(बीपीडल)  झग्िाींना मोफतत हदले जािारे जेवि, चहा व नाष्ा ननकृष् दजाशच े हदले जात 
असल्याच ेनुकतचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभिी येथील दोन खाजगी कीं त्रा्दाराींकडून सदर  झग्िालयात जेवि, चहा, 
नाष्ा पुरवजण्यात येत असून त्याकतरता १० लाखाींचा खचश करण्यात येत आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत  झग्िाींया नातेवाईकाींनी सींबींिधताकड े सातत्यान े तरारारी क झनही 
अद्यापी कोितीच कायशवाही झालेली नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्या काय आढळून आले, 
(५) तष्नुसार दोर्ी व्यक्तीींवर कोिती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. रुग् िाींचे जेविाबाबत दररोज जजल् हा र्ल् य िचककत् सक, 
अनततरक् त जजल् हा र्ल् य िचककत् सक, ननवासी वैद्यकीय अिधकारी (बा्य सींपकश ), प्रर्ासकीय 
अिधकारी व अिधसेववका याीं या  पैकी प्रत् येकी, डक हदवस याप्रमािे रुग् िाींना जेवि देण् यापुवी 
जेविाची तपासिी करण् यात येत े व तस े रजजस् ररवर अतभप्राय नोंदववले जातात. रुग् िाीं या 
आहार ववर्यक साहहत् यसामुग्रीच ेनमुने ववभागीय प्रयोगर्ाळा अन् न और्ध प्रर्ासन, औरींगाबाद 
याीं याकड े पाठववण् यात येतात. सदर साहहत् यसामुग्रीचे नमुने ननकृष ् असल् याबाबतचे अद्याप 
पयतं डकही अहवाल प्रा त झालेला नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) रुग् िाीं या नातेवाईकाींनी आजपयतं जेवि, चहा व नास् ता ननकृष ् असल् याबाबतची 
कोितीही तरारार केलेली नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

बुलडािा जजल् ्यातील रोजगार हमी योजनेच् या िामात झालेल् या गवरव्यिहाराबाबत 

 (२५) *  ९४२०   श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडािा जजल् ्यात सन २०१४ पयतं ८६६ ग्रामपींचायतीमध् ये अपहाराया २०३ प्रकरिात २ 
को्ी ८१ लाख ४५ हजार रुपयाींचा ननधी हडप केल्याच े ननदर्शनास आले आहे,  हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, आतापयतं १०२ प्रकरिाची प्रर्ासनान े चौकर्ी करुन ५२ प्रकरिे ननकाली 
काढून १३ लाख ८४ हजार रु. वसलु केले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) चौकर्ीत काय ननष पन् न झाले ?  

श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकरिी जजल् ्यातील सवश पींचायत सतमत् याींच े ग् ववकासअिधकारी याींचे 
माफतश त चौकर्ी करण् यात आली असून मुल् याींकनापेषा ा जादा खचश असि,ेप्रमािकातर्वाय खचश 
नोंदववि,े हजेरीप्ात तफतावत असिे या बाबी प्रामुख् याने चौकर्ीत ननष पन् न झालेल् या आहेत. 
     आजपयतं डकूि २०३ प्रकरिाींपैकी १०३ प्रकरिाींची चौकर्ी पूिश झाली असून त् यामध् ये 
डकूि रु. २९,६८,८८२ /- इतकी रक् कम वसूल करण् यात आली आहे. उवशतरत ७३ प्रकरिाींची 
चौकर्ी सींबींिधत पींचायत सतमती या ग् ववकास अिधका-याींकडून करण् यात येत आहे. 
 
 

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

 
गोदािरी नदीचा जल आराखडा तयार िरण्याबाबत 

 (२६) *  ७८२१   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी नदीचा जल आराखडा माहे माचश, २०१५ अखेर पूिश करण्याच े आदेर् 
मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्ज्य याींनी माहे जानेवारी, २०१५ या समुारास हदले आहेत,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, त्याच े थोडक्यात 
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, त्याची अींमलबजाविी केव्हापासून करण्यात येिार आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
(२) जल आराखडा तयार करिेचे काम पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगशत प्रगतीत आहे. 
गोदावरी खो-यात ३० उपखोरी असून प्रत् येक उपखो-यातील भूपषृ ठावरील व भजूलाद्वारे 
पाण् याची उपलब् धता तसेच ववववध प्रयोजनाथश उपखो-याची पाण् याची गरज ववचारात घेऊन 
डकाजत्मक जलननयोजन, जलववकास व जलव् यवस् थापनाची हदर्ा याद्वारे ननजश्चत केली 
जािार आहे. 
(३) राज्ज् य जल आराखडा मा.मुख् यमींत्री याींच ेअध् यषा तखेालील ‘’राज्ज् य जल पतरर्दे’’ कडून मींजूर 
झाल् यानींतर, याची अींमलबजाविी करण् यात येईल. 

----------------- 
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दौंड (जज.पुिे) शहराजिळील िनविभागाच्या हद्दीतील गुप्तेश्िर मांहदर पररसरातून  
मोठया प्रमािािर चांदनाच्या झाडाांची चोरी होत असल्याबाबत 

(२७) *  ५२६९   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जज.पुिे) र्हराजवळील वनववभागाया हद्दीतील गुतेश्वर मींहदर पतरसरातून मोठया 
प्रमािावर चींदनाया झाडाींची चोरी होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  वनववभागाची नसशरी व रेस्् हाऊस जवळ असनूही चोरी होत असल्याबाबतची 
माहहती नागतरकाींनी वनववभागाला कळवूनही वनववभागाच े अिधकारी याकड े अषा म्य दलुशषा  
करीत असल्याचे आढळून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान े वन अिधकाऱयाींवर काय कारवाई केली आहे वा 
करिार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोितीच कायशवाही केली नसल्यास त्याची सवशसाधारि कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पिेु वनववभागाींतगशत दौंड वनपतरषेा त्रात माहे जानेवारी, २०१५ 
मध् ये डकाही चींदन झाडाची चोरी झालेली नाही. तथावप, हदनाींक ४ फेतब्रुवारी, २०१५ रोजी मौज े
मेरगळवाडी फतकरेस् ् ग् नीं. ४९१ मध् ये ४ लहान चींदन झाडाींची तोड झाल् याच ेननदर्शनास आले 
आहे. 
(२) व (३) सदर वषृा तोडीबाबत हद. ४.२.२०१५ रोजी गुन् हा नोंदववण् यात आला असनू तोड 
झालेला मुदे्दमाल ज त करुन रोपवाह्केत ठेवण् यात आला आहे. प्रकरिातील आरोपीींचा र्ोध 
घेण् यात येत आहे. याबाबत षेा त्रीय कमशचा-याींनी दलुशषा  केल् याचे आढळून आलेले नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भांडारा जजल् ्यातील सािोली तालिुा यातील िनवििास महामांडळ ि नागझीरा अभयारण् य 

पररसरात िोट्यािधी रुपयाांच् या िनसांपदेची तस् िरी होत असल्याबाबत 

(२८) *  ९७५१   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल् ्यातील साकोली तालकुा सींपुिश जींगलव् या त असून वनववकास महामींडळ व 
नागझीरा अभयारण् य पतरसरात कोट्यावधी रुपयाीं या वनसींपदेची तस् करी मागील अनके 
वर्ाशपासून सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल् यास, वनाचे सींरषा ि करण् यासाठी वनकमशचारी आणि वनिधकारी याीं याकड े पुरेर्ा 
सुववधा नसून बहुताींर् अिधकारी व कमशचारी मुख् यालयी राहत नसल् यामळेु तस् कराींवर आळा 
घालण् यात वनववभागाला अपयर् येत असल् याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, गडिचरोली जजल् ्या या तस् कराींवर आळा घालण् यासाठी वनकमशचा-याींना र्स् त्र े
पुरववण् यासाठी र्ासनान ेकाही ठोस उपाययोजना केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत  ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२)   वनाच े सींरषा िाकतरता पुरेर्ा सुववधा उपलब् ध करुन देण् यात आल् या आहेत. तसचे 
अिधकारी व कमशचारी मुख् यालयात उपजस्थत राहून त् याीं या अिधनस् त षेा त्राची ननयतमत गस् ती 
करीत असतात. 
     वना या सींरषा िाकतरता वनषा ेत्र स् तरावर कफतरते पथक, सींरषा ि कु्ी, तपासिी नाके, 
सींरषा ि मनोरे, िबनतारी सींदेर् यींत्रिा, वाकी्ाकी, रायफतल, वपस्तोल सारख् या र्स् त्राीं या 
पुरवठा, वाहनाची सुवीधा उपलब् ध असून आवश् यक त् या हठकािी माजी सैननकाद्वारे गस् त 
करण् यात येत.े आवश् यकता भासल् यास डसआरपी ची तकुडी बोलावनू जींगलात गस् ती करण् यात 
येते. व जेथेही अवैध वषृा तोड ननदर्शनास येते तथेे ननयमाप्रमाि ेकारवाई करण् यात येत असते. 
त् याीं या गस् तीमुळे चोरट्या तो्ीवर आळा असलेला आहे. 
(३) वनवतृ् तामधील सींवेदनर्ील षेा त्रात काम करिा-या वन अिधकारी / कमशचारी याींना 
प्रभावीपि े वनाच े सींरषा ि करता याव े त् या ष्ष ्ीन े सींरषा ि तसचे आत् मसींरषा िाकरीता ५० 
वपस् तुल व ४९ रायफतल दारुगोळ्यासह पुरवठा करण् यात आलेला आहे. यातर्वाय हेल् मे्, 
बेतका्ी, तर्ल् ड, ्ाचेस इत् यादी सींरषा िात् मक साहहत् याचा पुरवठा करण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िाळु धरिाला (ता.मुरबाड, जज.ठािे) परिानगी ममळण् यासाठी आठ ग्रामपांचायतीच् या 

 ग्रामसभाच ेबनािट ठराि जोडले असल् याबाबत 

(२९) *  ८४३९   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.अममत 
विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली 
पूिच), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पूिच) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे जजल््यातील मुरबाड तालुक्यातील काळू धरिाला परवानगी तमळण्यासाठी ८ 
ग्रामपींचायतीया ग्रामसभाींचे बनाव् ठराव जोडले असल्याच ेनुकतचे ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत काही सामाजजक सींघ्नाींया वतीन े्ोकावड ेपोलीस ठाण्यात हदनाींक 
८ डडसेंबर, २०१४ रोजी तरारार दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच काळू धरिासाठी ननजश्चत केलेले ननयम डावलून डमडमआरडीड या अिधका-याींनी 
कोकि पा्बींधारे ववकास महामींडळाला तब्बल ११० को्ी रुपये हदले असल्याचेही ननदर्शनास 
आले आहे, हे देखील खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, दोर्ी अिधकारी व कीं त्रा्दारावर काय कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  

श्री. धगरीर् महाजन : (१) नाही. तथावप, याबाबत पोलीसाींकडून तपास सुरु आहे. या प्रकरिी 
्ोकावड े पोलीस स् ्ेर्न येथे गु.र.रार. ०२/२०१५ भा.दीं.वव.कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, ३४ 
अन् वये वैयजक्तक तरारारीनुसार गुन् हा दाखल करण् यात आला असनू गुन् ्याचा पुढील तपास सुरु 
आहे. 
(२) नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
    डम.डम.आर.डी.ड. व कोकि पा्बींधारे ववकास महामींडळ, ठािे याीं यामध् ये झालेल् या 
सामींजस् य करारानसुार (MOU) ठेवतत् वावरील वपण् या या पाण् यासाठीचा काळू प्रकल् पा या 
कामासाठी डम.डम.आर.डी.ड. ने ननधी ववतरीत केला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील िेगिेगयाया रुग् िालयात बाधीत र्तामुळे एचआयव् हीची 

 मोठया प्रमािात लागि झालेली असि े

(३०) *  ९९७८   िुमारी प्रणिती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.योगेश (बापू) घोलप 
(देिळाली), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.पराग िाज े (मसन्नर), श्री.सुभार् साबन े
(देगलूर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज् यातील वेगवेगळ्या रुग् िालयात डचआयव् ही बाधीत रक् त रुग् िाना चढववण् यात 
आल् यामुळे डचआयव् हीची मोठया प्रमािात लागि होत असल् याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे काय ? 
(२) असल् यास, राज्ज् यात डचआयव् ही रोखण् याबाबत रुग् िाींना रक् त चढववण् यापूवी न् युजक्लअर 
अॅतसड ्ेजस् ी्ंगद्वारे डचआयव् हीच े अचूक व जलद ननदान करिे आवश् यक असून सरदहू 
तींत्रञान खिचशक असल् याने मोजकीच खाजगी हकजस्प्ल वगळता ही चाचिी कोिीही करीत 
नाही हे पाहता सदरहू चाचिी डचआयव् ही रोखण् याकतरता आवश् यक असल् यान ेही चाचिी सवशत्र 
रुग् िालयामध् ये करण् याकतरता र्ासन कायशवाही करिार वा करीत आहे काय ? 
(३) अद्याप, कोितीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) रक् तसींरारमिामळेु डचआयव् ही सींसगश या सदराखाली हद. २९ व ३० 
जानेवारी, २०१५ रोजी ्ाईम् स ऑफत इींडडया या वतृ् तपत्रात बातमी प्रतसध् द झाली होती. 
     डचआयव् ही आणि डचआयव् ही सींब ींिधत रुग् िाींबद्दल समाजात असलेला कलींककत ष्ष ्ीकोन 
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आणि भेदभाव लषा ात घेता डचआयव् ही बािधत रुग् ि त् याींना झालेली लागि ही 
रक् तसींरारमिातून झाल् याची कारिे देतात. मात्र प्रत् यषा ात डचआयव् ही कर्ामुळे झाला हे तसध् द 
करु र्कत नाही ककीं वा हे तसध् द करण् याची कोितीही प्रिाली उपलब् ध नाही. त् यामळेु वतृ् तपत्रात 
प्रकातर्त झालेली माहहती पूिशपिे खरी असलेच अर्ी ग् वाही देता येत नाही. 
(२) राज्ज् यात पुिे, औरींगाबाद, अमरावती, नागपूर, नातर्क आणि मुींबई या हठकािी न् यूजक्लयक 
अॅतसड ्ेजस् ी्ंग कें द्र उभारण् याकतरता महाराष र राज्ज् य डड्स ननयींत्रि सींस् थेमाफतश त तयार केलेला 
प्रस् ताव राष रीय आरोग् य अतभयान याीं याकडून कें द्र र्ासनास मींजूरीसाठी पाठववण् यात आला 
आहे. कें द्राकडून मींजूरी तमळताच ही योजना राज्ज् यात राबववण् यात येिार आहे. 
(३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यातील असरअली भागातील एिा महहलेने जुयाया मुलाांना जन्म हदला परांतु 
आरोग्य िें द्रात आिश्यि सोयीसुविधा नसल्यान ेत्या मुलाांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(३१) *  ११८१६   श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथडी), श्री.अजय चौधरी (मशिडी) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) गडिचरोली जजल््यातील असरअली भागातील डका महहलेन े जुळ्या मुलाींना जन्म हदला 
परींतु आरोग्य कें द्रात आवश्यक सोयीसुववधा नसल्याने त्या मलुाींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ या र्ेव्या आठवड्यात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी  गडिचरोली जजल्हा आरोग्य प्रर्ासन व राज्ज्य र्ासनाची ्ोल फ्री 
आरोग्य सेवा जबाबदार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्श काय व त्यानुसार या प्रकरिात दोर्ीींववरुध् द काय कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे असरअल् ली गावातील रीमीमती सारक् का सदन् या गुगरी या ७ महहन् या या गरोदर 
महहलेने जन् म हदलेल् या जुळ्या बालकाींवर प्राथतमक आरोग् य पथक, असरअल् ली व प्राथतमक 
आरोग् य कें द्र, अींककसा येथ ेउपचार करण् यात आलेले होते. सदरच ेमतृ् य ु हे प्राथतमक आरोग् य 
कें द्रातील सोयीसुववधा अभावी न होता बालके कमी वजनाची व कमी हदवसाींची 
असल् याकारिान ेझालेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राथतमक आरोग् य पथक, असरअल् ली येथून प्राथतमक आरोग् य कें द्र, अींककसा व प्राथतमक 
आरोग् य कें द्र, अींककसा येथून ग्रामीि रुग् िालय, तसरोंचा येथ े प्राथतमक आरोग् य कें द्रा या 
रुग् िवाहहकेने सींदतभशत करण् यात आले होते. त् याचप्रमाि े ग्रामीि रुग् िालय, तसरोंचा येथनू 
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उपजजल् हा रुग् िालय, अहेरी येथे १०८  या रुग् िवाहहकेने सींदतभशत केले. तदनींतर डक बालकास 
जजल् हा सामान् य रुग् िालय, गडिचरोली येथे १०८  या रुग् िवाहहकेन ेसींदभश सेवा देण् यात आली. 
त् याप्रमािे पुढील उपचारासाठी र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, नागपूर येथ ेपाठववण् याकरीता 
ही १०८ रुग् िवाहहकेन ेसींदतभशत करण् यात आले. 
(३) व (४) आपत् कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल् पा या रुग् िवाहहकेकडून सेवा देताना काही त्रू्ी 
राहहल् या आहेत ककीं वा कसे याची चौकर्ी सुरु आहे. 

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

सुधागड तालु्यातील (जज. रायगड) जाांभुळपाडा येथील प्राथममि आरोग्य  
िें द्रात उपचार िरण्यासाठी डॉ्टर उपलब्ध नसल्याबाबत 

 (३२) *  ८९२१   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुधागड तालुक्यातील (जज.रायगड) जाींभुळपाडा येथील प्राथतमक आरोग्य कें द्रात 
कायमस्वरुपी डकक््र, पतरचातरका, आरोग्यसेवक, आरोग्य सवेवका, रुग्िवाहहका, रुग्ि 
वाहहकाचालक आहदींचा अभाव असल्यामळेु रुग्िाींची गैरसोय होत असल्याच े नुकतचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाींड कातकरवाडी येथील अषा य डकनाथ पवार या १० वर्ीय  बालकाला 
रात्रीया समुारास जाींभळुपाडा प्राथतमक आरोग्य कें द्रात उपचार करण्यासाठी डकक््र उपलब्ध 
नसल्यान ेआपले प्राि गमवावे लागल्याची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आरोग्य कें द्रात कायमस्वरुपी डकक््र, पतरचातरका, आरोग्यसेवक, आरोग्य 
सेववका, रुग्िवाहहका, रुग्ि वाहहकाचालक त्वतरत उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासन स्तरावर 
काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     प्राथतमक आरोग्य कें द्र जाींभुळपाडा, ता सुधागड जज.रायगड येथे डकुि १५ मींजुर असून 
११ पदे भरलेली आहेत व ४ पदे तरक्त आहेत. त्यापैकी वैद्यकीय अिधकारी १ पद बींधपत्रीत 
असून वाहन चालक १ पद कीं त्रा्ी पध्दतीवर कायशरत आहेत. 
     सदर प्राथतमक आरोग्य कें द्रातील रुग्िवाहीका सद्य:जस्थतीत नादरुुस्त आहे. तथावप १०८ 
सेवेमाफतश त रुग्िवाहहका पुरववण्यात येत आहे. 
(२) प्राथतमक चौकर्ी मध्ये हद.०१.१२.२०१४ रोजी सदर बालकास रात्री १२:१५ या सुमारास 
अत्यवस्थ जस्थतीमध्ये प्राथतमक आरोग्य कें द्र जाींभळुपाडा येथ ेआिण्यात आले असता दोन्ही 
वैद्यकीय  हजर नव्हते, ही बाब खरी असल्याचे तसेच सदर बालकाचा त्यानींतर १.०० 
वाजताया सुमारास मतृ्यू झाल्याचे ननषपि झाले आहे. 
(३) वैद्यकीय अिधका-याींची तरक्त पेद स्थायी स्वरुपात भरिेबाबत स्वतींत्र ननवड मींडळामाफतश त 
कायशवाही सुरु आहे. तसेच कमशचा-याींची तरक्त पदे भरण्याची कायशवाही जजल्हा पतरर्द, 
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अतलबाग-रायगड याींया स्तरावरुन सन २०१४ या भरतीप्रकरारयेया अनुर्ींगाने प्रस्ताववत आहे. 
सदर प्राथतमक आरोग्य कें द्रातील रुग्िवाहीका सद्य:जस्थती नादरुुस्त असुन दरुुस्तीच ेकाम सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोयना अभयारण्य (जज. सातारा) ि चाांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील अिवध िकृ्षतोडीबाबत 

(३३) *  ८११८   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.राजेंद्र पाटिी 
(िारांजा), श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मुळीि 
(िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती 
सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना अभयारण्य (जज. सातारा) व चाींदोली राषरीय उद्यान या दोन्ही महत्वाया 
जींगलाींमधील भ्रमनमागाशवर पुण्यातील उद्योगपतीींकडून मोठया प्रमािात वषृा तोड झाल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वषृा तोडीमळेु जींगलातील वाघ, िबब्े, साींबर, भेकर, ववववध पषा ी, 
सरप्िारे अनेक प्रािी याींया हालचालीींवर ववपरीत पतरिाम होण्याचा धोका ननमाशि 
झाल्याचेही ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या वषृा तोडीसींदभाशत महाराषर वषृा तोड ननयमन कायद्याींतगशत पुण्यातील 
उद्योगपतीववरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर वषृा तोड प्रकरिाची र्ासनामाफतश त सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, 
(५) असल्यास चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्याअनुर्ींगान ेदोर्ीववरोधात कोिती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) पा्ि तालुक् यातील कोयना अभयारण् याबाहेरील मौज े
केमसे या गावातील मालकी ग् नीं. ४/१ व ३५/४ मधील दोन प्रकरिात सुमारे २ त े २.५ 
हेक् ्र मालकी षेा त्रावरील ६७६ झाडाींची तोड झाली आहे. 
(३), (४) व (५) सदर दोन प्रकरिाींमध् ये गुन् हा नोंदववण् यात आला आहे. 
    महाराष र (वषृा तोड) अिधननयम, १९६४ व सुधारीत १९८९ कलम ३ व ४ नुसार वनषेा त्रपाल 
पा्ि याींनी मौजे केमस ेमालकी ग् नीं.४ /१ व ३५/४ मधील अनुसूिचत वषृा  प्रजातीची ३३२ 
झाड ेतोडल् याबाबत रीमी.दत् तात्रय बबन उीं दे्र रा. माींजरी, खुदश ता. हवलेी, जज.पुिे व इतर २ याींना 
डकूि रु. १,१५,२००/- रुपये दींड करुन ६३.०० घ.मी. जळावु कक्ा सरकार जमा करण् यात आला 
आहे. 
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    तसेच उप ववभागीय अिधकारी, पा्ि याींनी केमस े ग् नीं. ४/१, ३५/४ मधील िबगर 
अनुसूिचतील वषृा  प्रजातीींची डकूि ३४४ झाड ेववनापरवानगी तोडल् याबद्दल रीमी. दत् तात्रय बबन 
उीं दे्र, रा.माींजरी खुदश ता. हवेली व इतर २ व् यक् तीींना रु. ५९,०२४/- इतका दींड करुन तहतसलदार 
पा्ि याींचेकड ेर्ासकीय खजजन् यात जमा करण् याचे आदेर् हदले आहेत. 
(६)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

ठािे जजल् ्यातील शहापूर तालु् यातील किन् हिली टािीपठार आरोग्य िें द्रात िवद्यिीय 
अधधिाऱ्यान ेमद्य प्राशन िरुन िुां टांब ननयोजन शस्त्रकक्रया िेल्याबाबत 

  

(३४) *  ७२६२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीि) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे जजल् ्यातील र्हापूर तालुक् यातील ककन् हवली ्ाकीपठार आरोग् य कें द्रात आयोजजत 
केलेल् या मोफतत कु्ुींब ननयोजन र्स् त्रकरारया तर्बीरामध् ये उपचार करिारी वैद्यकीय अिधकारी 
मद्य प्रार्न करुन आल् यान े कु्ुींब ननयोजन र्स् त्रकरारयेसाठी आलेल् या महहलाींची हेळसाींड 
झाल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ वा त् या दरम् यान या कालावधीमध् ये ननदर्शनास आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनामाफतश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीअींती मद्य प्रार्न करुन कतशव् य बजावत असलेल् या व कु्ुींब ननयोजन 
र्स् त्रकरारया तर्बीरात सहभागी झालेल् या महहलाींची गैरसोय करिा-या सींबींिधत वैद्यकीय 
अिधका-याींवर कोिती  कारवाई करण् यात आली अथवा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, हदरींगाईची कारिे कोिती ? 

 डॉ. दीपि सािांत : (१) या आर्याची बातमी वतशमानपत्रात प्रतसध् द झाली होती. 
(२) होय. 
(३) सदर तर्बीराच े आयोजन योग् य प्रकारे न केल् याबद्दल सींबींिधत वैद्यककय अिधका-याींवर 
महाराष र नागरी सेवा ननयम अींतगशत कारवाई करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

पुिे जजल्हा पररर्देच्या िमचचाऱ्याांची िवद्यकिय देयिे मांजूर िरण्याबाबत 

 (३५) *  ६२७५   श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुिे जजल्हा पतरर्देया जवळपास ३० हजार कमशचाऱयाींया वैद्यककय व तत्सम िबलाींसाठी 
होिारा त्रास थाींबववण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कमशचारी समन्वय तर्बीर घेऊन माचश अखेर 
सवश प्रलींिबत िबले हदली जातील असे हद. २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी जज.प.पुिे मुख्य कायशकारी 
अिधकारी याींनी जाहहर केले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास तर् झर तालुक्यातील पींचायत सतमती मधील कमशचाऱयाींची वैद्यकीय िबले, पगार, 
िबले तसेच वेतन रेीमिी फतरक िबले तमळण्यासाठी ग्ववकास अिधकारी तर् झर याींयाकडून 
मोठ्या प्रमािात आिथशक व्यवहार केले जात असल्याया तरारारी कमशचाऱयाींनी माहे डडसेंबर 
२०१४ या दरम्यान मुख्य कायशकारी अिधकारी, जज.प.पुिे याींया कड े केल्या हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तालकुा पातळीवर प्रत्येक पींचायत सतमतीत कमशचाऱयाींया िबलासाठी डक 
वरीषठ सहायायक नेमण्याचे मुख्य कायशकारी अिधकारी, जज.प.पुिे याींनी जाहीर केले हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, तर् झर पींचायत सतमती येथील ग्ववकास अिधकाऱयाींकडून िबलाींसाठी 
कमशचाऱयाींची होत असलेली अडविुक थाींबववण्याबाबत र्ासन स्तराव झन कोिती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे? 

 श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) पुिे जजल् हा पतरर्देअींतगशत १६,६९३ कमशचा-याींपैकी 
तर्षा क कमशचा-याींची कायशरत सींख् या ११,५०० इतक् या मोठ्या प्रमािात असल्याने कामकाजाचा 
व् याप ववचारात घेऊन जजल् हा पतरर्देतील तर्षा ि ववभागाने (प्राथतमक) प्रत् येक पींचायत 
सतमतीकडील तर्षा काींची प्रलींबीत वैद्यकीय देयके, वतरष ठ वेतनरेीमिी, स् थानयत् वाचा लाभ या 
ववर्या या अनुर्ींगाने प्रस् तावाची पूतशता करण् याकतरता हद. १३.१.२०१५ ते १०.२.२०१५ या 
कालावधीत तर्बीराींच ेआयोजन करुन प्रलींबीत प्रस् ताव मागी लावले आहेत. 
     तर्षा ि ववभागाव् यनतरीक् त अन् य ववभागातील प्रलींिबत प्रस् ताव मागी लावण् या या 
अनुर्ींगाने ग्ववकास अिधकारी याींना सूचना देण् यात आल् या आहेत. 
     ग् ववकास अिधकारी, तर्रुर याींचे सींदभाशत कोितीही तरारार मुख् य कायशकारी अिधकारी, 
याींचेकड ेप्रा त झालेली नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

दषु्ट्िाळी भागामध्ये बाांधण्यात आलेल्या ३००० पेक्षा जास्त  
साखळी बांधाऱ्याांच्या िामात झालेला गवरव्यिहार 

 (३६) *  ६८४८   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड, (मुांरा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.उन्मेश 
पाटील (चाळीसगाि) :  सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गत दोन वर्ाशत दषुकाळी भागामध्ये बाींधण्यात आलेल्या ३००० पेषा ा जास्त साखळी 
बींधाऱयाींया कामात गैरव्यवहार,  र्ासकीय ननकर्ानसुार बींधाऱयाची कामे न करिे, स््ीलचा 
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पुरेसा वापर न करिे, बींधाऱयाची खोली रुीं द करिे, दगड लागेपयतं पायात खोदि,े सव्हेषा ि न 
करता जागा ननजश्चत करिे अर्ा अनेक प्रकारच ेगैरव्यवहार सकाळ इन्व्हेस््ीगेर्न ्ीमने माहे 
जून, २०१४ मध्ये केलेल्या पहािीत आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी र्ासनाने काही चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास , चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरिी सींबींिधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
(२) होय, 
     सकाळ वतृ्तपत्रातील वतृ्ताींया अनुर्ींगान ेननकृष् काम झाले असे नमूद केलेल्या सातारा 
जजल््यातील माि, सोलापूर जजल््यातील साींगोला व साींगली जजल््यातील आ्ापाडी आणि 
त्या बरोबर मराठवाड्यातील औरींगाबाद, बीड, उस्मानाबाद व लातरू जजल््यातील जास्त काम े
झालेल्या तालुक्यातील तसमें् नाला बाींधाची कामे तपासिी करण्याकरीता ४ (चार) तपासिी 
पथके र्ासन ननिशय हदनाींक २७ जून, २०१४ नुसार ननयुक्ती करुन चौकर्ी करण्यात आली 
आहे. 
(३) चौकर्ी अहवाल नुसार काही कामाींमध्ये ताींित्रक, लेखा ववर्यक त्रु्ी आढळून आलेल्या 
आहेत. याबाबत चार ही पथकाींचा चौकर्ी अहवाल छानिीची कायशवाही चाल ुआहे. 
 

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

राज् यातील सांरक्षक्षत राष्ट् रीय उद्याने आणि अभयारण् यासाठी आखून 
 हदलेला १० किलोममटरचा बफर झोन िमी िरण्याबाबत 

  

(३७) *  ७५४६   श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज् यातील सींरषितषा त राष रीय उद्याने आणि अभयारण् यासाठी आखून हदलेला १० 
ककलोतम्रचा बफतर झोन कमी करण् याच े र्ासनान े ठरववले असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त् यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सध् या राज्ज् यात ६ राष रीय उद्याने व ४७ अभयारण् ये आहेत यासाठी १० ककमी 
चा बफतर झोन आहे अस े असुनही सध् या पाकश  या कुीं पि तभेतीला खे्ून ्ोलेजींग इमारती 
उ् या आहेत सदरहू बफतर झोन कमी करण् याबाबत अिधसूचना काढण् यास मान् यता हदली 
असल् यान ेयाचा फतायदा िबल् डराींना होिार असनू यामुळे वन् यजीव सषृ ्ी धोक् यात येिार आहे, 
हे लषा ात घेता र्ासन त् वरीत याबाबत आवश् यक कारवाई करिार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     कें द्र र्ासनाचे व राज्ज् य र्ासनाचे धोरिानुसार व् याघ्र प प्रकल् पाचे सभोवताली बफतर झोन 
ननतमशती करावयाची  आहे. त् यामध् ये बफतर झोन षेा त्र हे १० कक.मी. असाव े अस े कोितेही 
मानक नाही. राज्ज् यातील ६ व् याघ्र प प्रकल् पापैकी ४ व् याघ्र प प्रकल् पाचे बफतर षेा त्र अगोदरच घोवर्त 
करण् यात आलेले असून ते कमी करण् याचे कोितेही प्रयोजन नाही. 
     पयाशवरि (सींरषा ि) अिधननयमा या कलम ३ (V) अींतगशत प्रत् येक अभयारण् य / राष रीय 
उद्यानासभोवती पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्र (Eco Sensitive Zone) घोवर्त करण् याची तरतूद 
आहे. राष रीय वन् यजीव मींडळान े राष रीय उद्यान व अभयारण् याचे सुमारे १०.०० कक.मी. 
पतरघात पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्र अिधसुिचत करण् यात याव े अर्ी तर्फतारस केली होती. 
सवो च न् यायालयान ेतर् यािचका रार. ४६०/२००४ मध् ये हद. ०४/१२/२००६ रोजी पारीत केलेल् या 
आदेर्ानुसार जोपयतं पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्र अिधसूिचत करण् यात येत नाही तोपयतं 
अभयारण् य व राष रीय उद्यानाच े१० कक.मी. पतरघातील षेा त्र पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्र म् हिून 
गहृीत धरण् यात येत आहे. कें द्र र्ासन पयाशवरि व वन खात् याच े मागशदर्शक सूचना हदनाींक 
०९/०२/२०११ अन् वये राष रीय उद्यान व अभयारण् य सभोवताली पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्र 
घोवर्त करण् याबाबत कायशपध् दती ननजश्चत केलेली आहे. सदर कायशपध् दती नसुार पयाशवरि 
सींवेदनर्ील षेा त्राची व् याती ही सरसक् १० कक.मी. न ठेवता सींबींिधत वन् यजीव सींरषितषा त 
षेा त्रा या आवश् यकतेनुसार ठेवण् याबाबत हदर्ाननदेर् आहेत. त् यानुसार ३५ सींरषितषा त षेा त्राींच े
(अभयारण् य व राष रीय उद्यान) पयाशवरि सींवेदनर्ील षेा त्राची प्रस् ताव कें द्र र्ासनास सादर 
करण् यात आले असून त् यावर सींस् करि चाल ूआहे. 
(३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

सातारा जजल् ्यातील पाटि तालु् यातील उधििे या गािाांमध् ये सरपांच, ग्रामसेिि, स् िुल 
िममटी अध् यक्ष याांनी सुमारे २० लक्ष रुपयाांचा गवरव् यिहार िेला असल् याबाबत 

 

(३८) *  १०१८९   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल् ्यातील पा्ि तालुक् यातील उधविे या गावामध् ये सरपींच, ग्रामसेवक, स् कुल 
कतम्ी अध् यषा  याींनी समुारे २० लषा  रुपयाींचा गैरव् यवहार केला असल् याची तरारार या गावातील 
रीमी.रामचींद्र बाबूराव साळुींख े याींनी उपमुख् य कायशकारी अिधकारी ग्रामपींचायत ववभाग जजल् हा 
पतरर्द सातारा याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, हदनाींक ३ म,े २०१४ रोजी सातारा जजल् हा पतरर्देचे उपमुख् य कायशकारी 
अिधकारी ग्रामपींचायत ववभाग याींनी ग्ववकास अिधकारी, पींचायत सतमती पा्ि याींना लेखी 
पत्र देवून यासींबींधी अहवाल सादर करावा अर्ा सूचना केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, ग्रामपींचायतीमध् ये सुमारे २० लषा  रुपयाींचा गैरव् यवहार करिा-या दोर्ीींवर कडक 
कायदेर्ीर कारवाई करावी अर्ी मागिी या गावामधनू सातत् याने होत असताना या प्रकाराकड े
जजल् हा व तालुका प्रर्ासन जािीवपूवशक दलुशषा  करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज्ज् य र्ासनाने यासींदभाशत चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) नसल् यास, चौकर्ी न करण् याची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) होय, हे खरे आहे. 
     तरारारदार रीमी.रामचींद्र बाबुराव साळुखे व अन् य दोन ग्रामस् थ याींनी सरपींच, ग्रामसेवक, 
स् कूल कतम्ी अध् यषा  याींनी सींगनमतान े केलेल् या गैरव् यवहाराची चौकर्ी होिेबाबत उपमुख् य 
कायशकारी अिधकारी, ग्रामपींचायत ववभाग, जजल् हा पतरर्द, सातारा याींचेकड ेतरारार अजश सादर 
केला आहे. 
(२) होय, 
     उपमुख् य कायशकारी अिधकारी, ग्रामपींचायत ववभाग, जजल् हा पतरर्द, सातारा याींनी 
ग्ववकास अिधकारी, पींचायत सतमती, पा्ि याींना हद. ३/५/२०१४  या पत्रान् वये सदर 
ववर्याबाबतचा अहवाल सादर करिेबाबत सूचना हदलेल् या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     याबाबत ग्ववकास अिधकारी, पींचायत सतमती, पा्ि याींनी चौकर्ी केली असून सदर 
चौकर्ीमध् ये कोित् याही प्रकारचा आिथशक गैरव् यवहार करण् यात आल् याचे हदसून आलेले नाही. 
(४) प्रश् न उदभवत नाही. 
(५) प्रश् न उदभवत नाही. 

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

टाळांबा (ता.िुडाळ, जज.मसांधुदगुच) धरिग्रस्ताांच्या पुनिचसनाबाबत 

 (३९) *  ७९८३   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) तसींधुदगुश जजल््यातील कुडाळ तालकु्यातील मागिाींव खोऱयात दकुानवाड पतरसरात कली 
नदीवर होत असलेल्या ्ाळींबा धरि प्रकल्पामुळे नेरुर, क.नारुर, चाफेतली, पुळास, वसोली, 
उपवड,े साककड े व आींजजवड े ही गाींवे बुडीत षेा त्रात येत असून त्यामुळे सुमारे ३००० कु्ुींब े
ववस्थावपत तर १७०० हेक््र जमीन बुडीताखाली येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाला पुनवशसन अिधननयमातील तरतुदी व प्रर्ासकीय मान्यता सन 
१९८१ मध्ये तमळून धरिाच ेकाम समुारे १२ ्क्के पूिश होऊनही आज ३२ वर्ाशचा कालावधी 
उल्ूनही अद्यापी धरिग्रस्ताींया पुनवशसनाकतरता लाभषेा त्रात १० गुींठेही जमीन सींपादन केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ाळींबा धरिग्रस्ताींनी सन १९८१ पासून सातत्याने अनके मागण्या करुनही 
अद्यापी त्याची पूतशता न झाल्यामुळे ्ाळींबा धरिग्रस्त पुनवशसन कृती सतमती, मुींबई याींनी 
्ाळींबा धरि कायम रद्द करण्याची र्ासनाकड ेमागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 



33 

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोिता ननिशय घेतला आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
     बुडीत षेा त्रातील १५७६ कु्ुींब ेववस् थावपत होत आहेत व १५४०.५१ हे. जमीन (धरि, पु छ 
कालवा व बुडीत षेा त्र) बुडीताखाली येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     धरिाचे मातीकाम अींदाज े ३० ्क् के पूिश झाले आहे. या प्रकल् पातील पुनवशसनासाठी 
लाभषेा त्रातील ११८.०३.४ हे. जमीन सींपाहदत करिेत आली आहे. 
(३) ्ाळींबा धरिग्रस् त पनुवशसन कृती सतमती, मुींबई याींनी हद. ६.१२.२०१२ रोजी या 
ननवेदनाद्वारे ्ाळींबा प्रकल् पाच ेकाम तातडीने थाींबववण् याबाबतची मागिी र्ासनाकड ेकेली आहे. 
(४) सदर प्रकल् पाचे काम सद्यःजस्थतीत भसूींपादन व वनसींञा जमीन हस् ताींतरीत न झाल् यान े
बींद आहे. 
(५)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 
                          ----------------- 

सांत तुिाराम हॉस् पीटल अॅड मेडीिल ररसचच सेंटर याांची जीिनदायी आरोग् य योजनेअांगचत 
शासनािड ेििच रोग रुग् ि सेिा मोबदल् याची थिबािी 

(४०) *  १०४७७   श्री.बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींत तकुाराम हकस् पी्ल अॅड मेडीकल तरसचश सें्र याींची जीवनदायी आरोग् य योजनअेींगशत 
र्ासनाकड ेककश रोग रुग् ि सेवा मोबदल् याची रु.३९,६५,७१२ इतकी थकबाकी आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, तत् कालीन आरोग् य मींत्री याींनी थकबाकी अदा करण् याचे आश् वासन हदले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(३) आतापयतं रुग् िालयास थकबाकीची रक् कम अदा करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने रुग् िालयाची थकबाकी न देण् याची कारिे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, जीवनदायी आरोग् य योजनेंतगशत सींत तुकाराम हकस् पी्ल अॅन् ड 
मेडडकल तरसचश सें्र, अकोला याींची रु. ३९.९१ लषा  डवढी थकबाकी आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर योजनेकतरता सन २०१४-१५ या आिथशक वर्ाशसाठी केलेली तरतूद अत् यींत कमी 
असल् यान ेसदर रुग् िालयाची थकबाकी पूिशपिे अदा करिे र्क् य झालेले नाही. तरतूद उपलब् ध 
करुन देण् यासाठी ववत् त ववभागाकड ेपाठपुरावा करण् यात येत आहे. 

----------------- 
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भांडारा जजल् हयातील लाखाांदरू गोसीखुदच प्रिल् पाच् या िामात ३२ िोटीांच् या  
गवरव् यिहाराची चौिशी होऊनही िारिाई झाली नसल्याबाबत 

 (४१) *  ८८३१   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल् हयातील लाखाींदरू गोसखेुदश धरिा या डाव् या कालव् या या तसमें् रस् ता 
करण् या या कामात गैरव् यवहार झाल् याचे चौकर्ी सतमतीने उघड केल् यानींतरही चार वर्ांपासून 
सींबींिधत अिधका-याींवर कोितीही कारवाई केली जात नसल् याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, १२ ववभागीय वतरष ठ अिधका-याींची ववभागीय चौकर्ी क झन कारवाई करण् यात 
यावी अस ेआदेर् तत् कालीन उपसिचव याींनी २०१० मध्ये काढले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर आदेर्ाची अींमलबजाविी अद्यापही करण् यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहेत व सींबींधीत दोर्ी अिधका-याींवर कोिती  कारवाई 
करण् यात आली वा करण्यात  येिार आहे , 
(६) ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  

श्री. धगरीर् महाजन : (१) व (२) गोसीखुदश राष रीय प्रकल् पा या डाव् या कालव् या या 
अस् तरीकरिात पडलेल् या भेगाींची पाहिी व अ् यास करिे व त् याच ेकारिमीमाींसा र्ोधून त् या 
दरुुस् त करण् यासाठी योग् य उपाययोजनाींबाबत अहवाल सादर करण् यासाठी गठीत केलेल् या 
मेंढेिगरी सतमती या अहवालानुर्ींगान,े अननयतमततेस जबाबदार १२ अिधका-याींववरुध् द ववभागीय 
चौकर्ीची कायशवाही हद. २३.११.२०१० रोजी या आदेर्ान् वये सुरु करण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) सदर प्रकरि सववस् तर चौकर्ीकतरता सिचव व ववर्ेर् चौकर्ी अिधकारी -२, 
सामान् य प्रर्ासन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याीं याकड ेसोपववण् यात आलेले आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हयातील रम्हपूरी येथे रामा िेअर सेंटर 
 युननटला मांजूरी देण्याबाबत 

  

(४२) *  ५४६८   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सवशसाधारि प्रत्येक १०० ककमी अींतरावर १ रामा केअर सें्र युनन् असावे असे र्ासन 
ननिशय असताींना सुध्दा ननयमबाहयपिे नागपूर जजल्हयातच उमरेड आणि तभवापूर येथील 
अींतर वीस ककमी असताींना सुध्दा उमरेड आणि तभवापूर येथ ेदोन रामा केअर सें्र युनन्ला 
मींजूरी हदलेली आहे. परींत ूभौगोतलक ष्ष्या सवाशत मोठा असलेल्या चींद्रपूर जजल्हयात डकही 
रामा केअर सें्र युनन् मींजूर केलेले नाही. या कारिास्तव चींद्रपूर जजल्हयात ककमान डकतरी 
रामा केअर सें्र मींजूर करिे अत्यींत आवश्यक आहे. त्यामळेु नागपूर-गडिचरोली या राषरीय 
महामागाशवर उमरेड पासून ८५ ककमी दरु असलेल्या ब्रम्हपूरी (जज. चींद्रपूर) येथ े रामा केअर 
सें्र युनन् मींजूर केल्यास चींद्रपरू जजल्हयातील िचमूर, नागभीड, ब्रम्हपूरी तसींदेवाही, सावली 
आणि गडिचरोली जजल्हयातील गडिचरोली, धानोरा, चामोर्ी, आरमोरी, कूरखेडा, वडसा या 
तालुक्यातील हजारो नागतरकाींना फतायदा होईल. त्यामुळे राज्ज्यातील राषरीय तसेच राज्ज्य 
महामागाशवर रामा केअर सें्र यनुन् स्थापन करावयाचे ननकर् चींद्रपूर जजल्हयातील ब्रम्हपूरी 
हा तालकुा पूिश करीत असल्यामळेु तभवापूर (जज.नागपूर) ऐवजी चींद्रपूर जजल्हयातील ब्रम्हपूरी 
येथे रामा केअर सें्र युनन् मींजूर करुन या पतरसरातील नागतरकाींना आरोग्याया 
सोयीसुववधा उपलब्ध करुन दयाव ेअर्ी मागिी लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे मा. सावशजननक 
आरोग्य मींत्री, मींत्रालय, मुींबई तथा आरोग्य सींचालक, आरोग्य ववभाग मुींबई याींयाकड ेहदनाींक 
२० आणि २८ जानेवारी, २०१५ या समुारास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास चींद्रपूर जजल्हयातील ब्रम्हपूरी येथ ेरामा केअर सें्र युनन् मींजूर करण्यासाठी 
राज्ज्य र्ासनाने कोिती कायशवाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत होिाऱया ववलींबाची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
    तथावप आरोग् य सींस् था स् थापने या बहृतआराखड्यामध् ये ब्रम् हपूरी, जज.चींद्रपूर येथ े ५० 
खा्ाीं या उपजजल् हा रुग् िालयाच े१०० खा्ाीं या उपजजल् हा रुग् िालयामध् ये रेीमिीवधशन करण् यास 
मान् यता देण् यात आलेली आहे. त् यामुळे ब्रम् हपूरी, जज.चींद्रपूर येथ े रामा केअर युनन् मींजूर 
करण् यात आलेले नाही. 
(२) व (३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मालुर पोच (ता.धारिी जज.अमरािती) मागाचच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

 (४३) *  १०२७५   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिज भोयर (िधाच) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालुर पोच (ता.धरिी, जज.अमरावती) मागाशचे काम ननकृष् दजाशचे झाले असल्याने त्यात 
सुधारिा करुन सदर कामाींची चौकर्ी करण्याबाबतचे आदेर् मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्ज्य 
याींनी मळेघा् दौऱयावर असताींना जजल्हािधकारी अमरावती याींना हदनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१४ 
रोजी वा त्या सुमारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) याबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींनी ननदेर् देऊनही या कामाया चौकर्ीला हदनाींक २७ जानेवारी, 
२०१५ पयतं सुरुवात झाली नव्हती अस ेननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार ननकृष् दजाशया कामाींया चौकर्ीस ववलींब लाविाऱया अिधकारी व कमशचारी 
याींयाववरुध्द र्ासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत व सदर पोच मागाशच ेकाम ननकृष् दजाशच ेझाले 
असल्यान े त्यात सुधारिा करुन सदर कामाची चौकर्ी करण्याबाबतची सद्यजस्थती काय   
आहे ?  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्रश् नाींककत रस् त् या या कामाची चौकर्ी अिधषा क अतभयींता, दषा ता व 
गुिननयींत्रि मींडळ अमरावती याींनी केली असून चौकर्ी अहवाल जजल् हािधकारी, अमरावती 
याींना सादर केला आहे. सदर काम सकृतदर्शनी मानकानुसार योग् य झाले नसल् याच ेआढळून 
आल् यामुळे सींबींधीत र्ाखा अतभयींता याींना ननलींिबत करण् यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उदभवत नाही. 
(४) चौकर्ी पूिश झाली आहे. 

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

बीड जजल््यातील जज.प. मध् ये मशक्षि विभागात गवरव्यिहार झाल्याबाबत 

 (४४) *  ८३२८   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल् ्यातील जज.प. मध् ये तर्षा ि ववभागात गैरव्यवहार झाला असून पुवी या मुख् य 
कायशकारी अिधका-याींनी बेकायदेर्ीरपिे आींतर जजल् हा बदल् या केल् या, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, जज.प. मध् ये ३०० तर्षा क अनततरक् त असतानाही पुन् हा ८५० तर्षा क आींतर 
जजल् हा बदलीन ेजजल् ्यात आिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या बदल् यामध् ये १५ को्ीचा गैरव्यवहार झाल् याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, जज.प. अींतगशत येिा-या र्ाळाींमध् ये तर्षा क गैरहजर असून जज.प. चा तर्षा ि 
ववभाग जािूनबजुून दलुशषा  कतरत आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्या नसुार सींबींधीत दोर्ी 
व्यक्तीींवर कोिती कारवाई केली वा करिार आहे  ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अींर्तः खरे आहे. जजल् हा पतरर्द अींतगशत प्राथतमक तर्षा काीं या 
आींतरजजल् हा बदलीमध् ये अननयतमतता झालेली आहे. 
(२) सन २०१३-१४ या वर्ाशत हद. ३०.९.२०१४ रोजी या प्सींख् येनुसार करण् यात आलेल् या 
पदननधाशरिाप्रमाि े१३० प्राथतमक तर्षा क अनततरक् त ठरले होत ेआणि सन २०१२-१३, २०१३-१४ 
व २०१४-१५ या तीन वर्ाश या कालावधीत डकूि ८०१ प्राथतमक तर्षा काींना आींतरजजल् हा बदलीने 
जजल् हा पतरर्द, बीड अींतगशत सामावून घेण् यात आलेले आहे. 
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(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) जजल् हा पतरर्द अींतगशत प्राथतमक तर्षा काीं या आींतरजजल् हा बदलीमध् ये झालेल् या 
अननयतमततेसींदभाशत तत् कालीन मखु् य कायशकारी अिधकारी, जजल् हा पतरर्द, बीड याीं याववरुध् द 
तर्स् तभींगववर्यक कारवाई प्रस् ताववत आहे. तसेच चार तर्षा िािधकारी याींना कारिे दाखवा 
नो्ीस बजावण् यात आली आहे. 

----------------- 
ठािे ि पालघर जजल् हयातील समुारे २० लाख ३५ हजार २८३ लाभाथी  

जीिनदायी आरोग् य योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

(४५) *  ९४४३   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक २१ नोव् हेबर, २०१३ पासून सींपूिश राज्ज् यात र्ासनाने १ लाख  झपयाींपेषा ा कमी 
उत् पन् न असलेल् या राज्ज् यातील जनतेस चाींगली आरोग् य सेवा तमळावी यासाठी राजीव गाींधी 
जीवनदायी आरोग् य योजना स ुझ केलेली असतानाही आजतमतीस ठािे व पालघर जजल् हयातील 
२० लाख ३५ हजार २८३ गोरगरीब लाभाथी अजूनही या योजनेपासून वींिचत राहहले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) राज्ज् य र्ासनाने इन् र्ुरन् स कीं पनीकड ेयापूवीच सवाचंा को्यावधी  झपयाींचा ववमा आधीच 
भरला असून यासींदभाशत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग् य योजना सोसाय्ी व इन् र्ुरन् स कीं पनी 
याीं यात करारही झालेला आहे तसेच २० लाख जिाींचे इन् र्ुरन् सचे सींपूिश पैसे भ झनही प्रत् यषा ात 
केवळ १६ हजार ६४ जिाींचीच नोंदिी झालेली असल् यामुळे ठािे व पालघर जजल् हयात सरकारी 
आरोग् य योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला असल् याचे हदसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरिी सखोल चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानुसार ठािे जजल् हयातील सवश या सवश १ 
लाख  झपयाींपेषा ा कमी उत् पन् न असलेल् या गरजूींना जीवनदायी आरोग् य योजनचेा लाभ 
ववनाववलींब उपलब् ध होण् या या ष्ष ्ीने र्ासनाने कोिती उपाययोजना केली आहे ? 

 डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही. 
     राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग् य योजनेंतगशत आजतमतीस ठािे व पालघर जजल् ्यातील 
१९,६९,८६२ पात्र लाभाथी कु्ुींबाींचा समावेर् असून ज्ज् या व् यक् तीला योजनेमध् ये  समाववष ् 
आजाराींवरील उपचाराींची आवश् यकता असेल तेव्याच रुग् िाींवर योजनेंतगशत मोफतत उपचार / 
र्स् त्रकरारया करण् यात येतात. 
(२) नाही, योजनेतींगशत हद. २१ नोव् हेंबर, २०१३ ते २४ फेतब्रुवारी, २०१५ अखरे ठािे व पालघर 
जजल् ्याींतील पात्र लाभाथी कु्ुींबाचा आतापयतं रु. ११३.७६ को्ी डवढा ववमा ह ता अदा केला 
आहे. आतापयतं या जजल् ्याींमधील २२९८७ रुग् िाींचे वप्रऑथरायझरे्न मींजूर झाले असून 
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त् यापैकी १९७११ रुग् िाींनी सदर योजनेंतगशत उपचार / र्स् त्रकरारयाींचा लाभ घेतला आहे आणि 
त् यासाठी रु. ५९.५५ को्ी डवढा खचश मींजूर झाला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील बालिाांचा िुपोर्िामुळे मतृ्यु झाल्याबाबत 

(४६) *  ५२२५   श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातूर शहर), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पूिच), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री. प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), श्री.हदलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सुभार् 
साबने (देगलूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.अजुचन 
खोतिर (जालना), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा), श्री.सुभार् देशमखु (सोलापूर दक्षक्षि), 
श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पूिच), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.सांहदप नाईि 
(ऐरोली), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच)  :  सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यात ववर्ेर्त: आहदवासी भागात कुपोर्िाची तीव्रता असताींनाच राज्ज्यातील र्हरामध्ये 
१७ ्क्के बालके मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाची असल्याचे, तसेच मालेगाव, नागपूर 
र्हरासह पालघर जजल्हयातील ववरारमगड, जव्हार, मोखाडा तसचे मालविी (मुींबई) नाींदेड, 
ठािे, सोलापूर, इचलकरींजी, यवतमाळ, वपींपरी व बल्लारपूर मधील कमी वजनाया बालकाींच े
प्रमाि तर ३० ्क्क्यापयतं पोहोचले असल्याचे डकाजत्मक बालववकास सेवा योजनेंतगशत 
झालेल्या सवेषा िाया अहवालातनू माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी भागात केलेल्या सवेषा िामध्ये १५ लाख ५४ हजार बालकाींपैकी ८ लाख 
८१ हजार बालके सामान्य वजनाची तर १ लाख ८० हजार बालके मध्यम आणि तीव्र वजनाची 
असल्याच ेननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
 (३) असल्यास, उक्त प्रकरिी राज्ज्यातील कुपोर्ि कमी करण्यासींदभाशत र्ासनान े कोित्या 
उपाययोजना केल्या व करण्यात येत आहेत, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मातसक प्रगती अहवालावरुन राज्ज्यातील १०४ र्हरी प्रकल् पातील बालकाींची रेीमिीननहाय 
माहहती खलील प्रमािे आहे :- 

कालावधी डकूि वजन 
घेतलेल्या 

बालकाींची सींख्या 
 

सवशसाधारि 
बालके 

 

मध्यम कमी 
वजनाची बालके 

 

तीव्र कमी 
वजनाची बालके 

 

माहे ऑक््ोंबर- 
२०१३ 

 

१०७३३८४ 
 

८७२५६८ 
 

१८३७८१ 
 

१७०३५ 
(१.५९%) 

 
माहे ऑक््ोंबर- 

२०१४ 
 

१०७३३३२ 
 

८९७७२० 
 

१६२३५३ 
 

१३२५९ 
(१.२४%) 

 
     वरील तपतर्लावरुन राज्ज्यातील डकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजन े अींतगशत र्हरी 
भागात माहे ऑक््ोंबर-२०१३ या तुलनेत माहे ऑक््ोंबर-२०१४ मध्ये सवशसाधारि बालकाींया 
सींख्येत वाढ झली असून मध्यम व तीव्र कमी वजनाच े बालकाींया सींख्येत घ् झाल् याचे 
हदसून येते. 
(३) कुपोर्िाला आळा घालण्याकतरता राज्ज्यात राजमाता जजजाऊ कुपोर्ि तमर्नची स्थापना 
करण्यात आलेली असून याद्वारे कुपोर्िाला आळा घालण्यासींबींधी आवश्यक उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत. तसेच VCDC / CTC द्वारे कुपोवर्त बालकाींना आवश्यक सुववधा व 
उपचार पुरववण्यात येऊन कुपोर्िाचे प्रमाि कमी करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
डकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजने अींतगशत ननयतमत आहाराव्यनततरक्त पौष्ीक िचक्की. 
तसेच ववववध प्रकारची आरोग्यदायी और्ध ेइ. चा पुरवठा अींगिवाडीतील लाभाथींना ननधीया 
उपलब्धतेनुसार केला जातो. आहदवासी षेा त्रातील नवसींजीवन षेा त्राींतगशत येिा-या प्रकल्पातील 
लाभाथ्यांना अनततरक्त पोर्िमुल्य असिारा आहार पुरववण्यात येतो. अींगिवाडीतील बालकाींना 
आरोग्य सेवा पुरववण्याकतरता आरोग्य ववभागार्ी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेच् या (मनरेगा)  
िामात झालेल्या गवरव्यिहाराबाबत 

 (४७) *  ९०४६   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे 
(बोईसर) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठािे जजल् ्यातील जव् हार व ववरारमगड तालुक् यातील कासा बुद्रकु, चाींभारर्ेत, वाघपाडा, 
खरोडा इ. हठकाि या महात् मा गाींधी राष रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजने या (मनरेगा) 
कामात  झालेल्या भ्रष ्ाचाराबाबत आलेल्या तरारारीची पहािी करण् यासाठी हदनाींक ३ फेतब्रुवारी, 
२०१४ रोजी ववरारमगड पींचायत सतमतीने ग्ववकास अिधकारी व यर्दा सींस् था पुिे येथील 
अिधका-याींनी कासा बुद्रकु ग्रामपींचायतीस भे् हदली हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू भे्ीमध् ये मनरेगा योजनेतील कामाींमध् ये कोिती वस् तूजस्थती ननदर्शनास 
आली, 
(३) तरारारी या अनुर्ींगान े योजनेतील गैरव्यवहाराया प्रकरिात नेमकी काय वस् तजुस्थती 
आढळली व सींबींिधताींवर काय कारवाई करण् यात आली आहे वा करण् यात येत आहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) होय, 
     अींर्तः खरे आहे. 
     ववरारमगड तालुक् यातील कासा ब.ु ग्रामपींचायत येथ ेभे् हदली होती. 
(२) ग्रामपींचायत कासा, बु. मगाींराग्रारोहयो अींतगशत सन २०११-१२ या कालावधीत डकुि १३ 
तसींचन ववहहरीची काम ेहाती घेण् यात आली होती. त् यातील ९ ववहहरीींचे काम पुिश झाले असून ४ 
ववहहरीचे काम अींनतम ्  यात असुन लाभाथी पुढील प्रमािे १) रीमी. सोनाजी रीमावि तुींबडा,  
२) रीमी.रमेर् भास् कर वव् न,े ३) रीमी.सुननल धाकल् या वव् ने, ४) रीमी. लहु देव् या वाघ या चार 
ववहहरीींची काम े अपुिश आहेत. या सवश ववहहरीींना कुर्ल व अकुर्ल रकमा मोजमाप 
पुस् तकाींप्रमािे अदा करण् यात आल् या आहेत. तसेच लाभाथ् यां या ववहहरीींची कामे करताना 
अकुर्ल हजेरी पत्रकानुसार मजुराीं या मजुरी या रकमा अदा करण् यात आल् या आहेत व अपुिश 
ववहहरीींपैकी ज्ज् या लाभाथ् यां या ववहहरी पुिश करावया या आहेत त् याींना बाींधकाम करण् याचे आदेर् 
देण् यात आले असुन त् यानुसार सदरची कामे सुरु करण् यात आली आहेत. 
     जव् हार तालुक् यात हा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) तरारारीचे अनुर्ींगाने भ्रष ्ाचार झालेला हदसून येत नाही. काम ेपुिश करिेबाबत सींबींिधताींना 
नो्ीस देण् यात आलेली आहे. 
   जव् हार तालुक् यात हा प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल् ्यात मागील चार िर्ाचत ८६७ व्य्तीांचा क्षयरोगाच्या 

 आजाराने मतृ्यू झाल्याबाबत 

 (४८) *  ८१५६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री. राज िे. पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यात षा यरोगावर ननयींत्रि तमळण् यासाठी र्ासन कोट्यवधीचा खचश करीत 
असले तरी साडचेार वर्ाशत ८६७ जिाींचा या आजाराने मतृ् यु झाला असल् याच ेमाहे जानेवारी 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, राष रीय षा यरोग ननयींत्रि कायशरारम दरवर्ी उक् त प्रकरिी राबववला जात आहे 
सरकारी दवाखान् यातून मोफतत और्धोपचार करीत आहेत तरीही या आजारावर सींपूिश ननयींत्रि 
तमळववण् याकरीता यर् आले नाही याबाबत र्ासनाने आवश् यक ती कायशवाही केली आहे व 
करण्यात येिार आहे, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) रायगड जजल् ्यात मागील पाच वर्ाशत षा यरोगामुळे ११४० षा यरुग् िाींचा 
मतृ् यु झाला. तसचे सुधातरत राष रीय षा यरोग ननयींत्रि कायशरारमावर मागील पाच वर्ाशत रायगड 
जजल् ्यात रु. ३.९९ को्ी खचश झाले आहेत. 
(२) रायगड जजल् ्यात सुधातरत राष रीय षा यरोग ननयींत्रि कायशरारम राबववण् यासाठी ११ षा यरोग 
पथके आणि ४८ सूक्ष् मदर्ी कें दे्र कायशरत आहेत. तसेच या कायशरारमाींतगशत मागील पाच वर्ाशत 
१८,६२४ षा यरुग् ि र्ोधून त् याीं यावर १,४३४ डक् प्रोव् हायडरमाफतश त मोफतत और्धोपचार करण् यात 
आला आहे. त् यापकैी १५,१२८ षा यरुग् ि बरे झाले आहेत. तसेच १,१४० षा यरुग् ि मतृ् यु झालेले 
आहेत. १,६११ रुग् िाींनी पूिश और्धोपचार घेतला नाही, ३९५ रुिाींनी और्धोपचाराला दाद हदली 
नाही आणि ३५० षा यरुग् ि र्ेजारील जजल् ्यात उपचारासाठी पाठववण् यात आले. 
        रायगड जजल् ्यात सुधातरत राष रीय षा यरोग ननयींत्रि कायशरारम अींतगशत करारतत् वावर 
डकूि ४८ पदे मींजूर करण् यात आली आहेत आणि चालू वर्ी हा कायशरारम यर्स् वीतरत् या 
राबववण् यासाठी कें द्र र्ासनान ेरु. ११८.९३ लषा  ननधी मींजूर केला आहे. 
(३) प्रश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
तपोिन (जज.अमरािती) येथील िसतीगहृातील ३२ मुलीांचे लैंधगि शोर्िाबाबत 

 (४९) *  ६६७४   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पवठि), 
श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाांि) :   सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तपोवन (जज.अमरावती) येथील बाल वसतीगहृातील ३२ मुलीींचे लैंिगक र्ोर्ि झाल्याच े
राज्ज्य महहला आयोगाया चौकर्ीत माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी र्ासनाने अिधक चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकर्श काय आहेत त्यानुसार सींबींिधत दोर्ी व्यक्तीींवर कोिती 
कारवाई केली आहे व अर्ा प्रकाराींना पतरिामकारक प्रनतबींध करण्याया ष्ष्ीने कोिती 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड:े  (१) ववदभश महारोगी सेवा मींडळ, तपोवन जज. अमरावती येथील बाल 
वसतीगहृातील ३२ मुलीींचे लैंिगक र्ोर्ि झालेले नसून, २ मुलीीं या लैंिगक र्ोर्िाची घ्ना 
उघडकीस आली आहे. 
(२) होय. 
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(३) या प्रकरिी गाडगेनगर पोलीस स् ्ेर्न, अमरावती र्हर येथे आरोपी रीमी. नारायि हरीभाऊ 
कोठेवार याीं या ववरोधात गुन् हा रारमाींक ३३७/२०१४ भा.द.वव. कलम ३७६ (२) (ड) (१) लैंिगक 
र्ोर्िापासून बालकाींचे सींरषा ि अिधननयम, २०१२ (POCSO Act-२०१२)  या कलम 
४,६,८,१०,१२ तसेच अनूसूिचत जाती जमाती अत् याचार प्रनतबींध कायदा अिधननयम कलम ३ 
(१) (१२), ३ (२) (५) अन् वये गुन् हा दाखल करण् यात आला असनू आरोपीस अ्क करण् यात 
आली आहे. गुन् ्याचा तपास सुरु आहे.  
      तसेच, ववभागाने केलेल् या चौकर्ीमध् ये दोर्ी आढळून आलेले बालगहृाचे अिधषा क रीमी. 
गजानन चु्े याीं याववरुध् द लैंिगक र्ोर्िापासून बालकाींच े सींरषा ि अिधननयम २०१२ 
(POCSO Act-२०१२)  या कलम २१ (२) अन् वये फतौजदारी गुन् हा दाखल करण् यात आला 
असून त् यास अ्क करण् यात आली आहे. 
        प्रस् तुत सींस् थेत कायशरत असलेले प्रर्ासकीय अिधकारी रीमी. अजय लहान ेयाींची बदली 
करण् यात आली आहे. 
         चौकर्ी सतमती या तर्फतारर्ीनसुार सदर बालगहृातील सवश प्रवेतर्ताींच ेइतर हठकािी 
स् थलाींतर करण् यात आले असून सदर दोन् ही बालगहृाींची मान् यता कायमची रद्द करण् याची 
कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मसांधुदगूच जजल््यातील बागायतीच ेरानटी हत्तीने धुमािुळ घालून  

शेतिऱ्याांच ेमोठे अधथचि नुिसान 

 (५०) *  ५३४२   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढािा), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्री. राधािृष्ट्ि विखे- पाटील (मशचडी), 
श्री.सांजय िदम (दापोली ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( मुांरा िळिा), श्री.भास्िर जाधि ( गुहागर), 
श्री. रमेश िदम ( मोहोळ) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसींधुदगूश जजल््यातील कुडाळ, किकवली, वैभववाडीतील माड-बागायती, केळी बागायतीच े
रान्ी हत्तीने धमुाकुळ घालून र्तेकऱयाींचे मोठे अिथशक नुकसान केल्याचे माहे जोनवारी २०१५ 
या सुमारास ननदर्शनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी कोकिात रान्ी हत्ती कडून मोठ्या प्रमािात र्ेती, बागायतीच े
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्ज्यर्ासनाने याप्रकरिी दखल घेऊन दरवर्ी कोकिात घुसिाऱया रान्ी 
हत्तीचा कायमस्व झपी बींदोबस्त करण्याबाबत व नुकसान झालेल्या र्ेतकऱयाींना नकुसानभरपाई 
देण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोितीच कायशवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारिे काय 
आहेत? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) व (२) तसींधुदगुश जजल् ्यात माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये कुडाळ, 
किकवली, वैभववाडीतील १२० प्रकरिात वन् य हत् तीन े रु. १५,०४,५९९ /- डवढे र्ेती  / 
बागायतीच ेनुकसान केल् याचे ननदर्शनास आले आहे. 
     तसींधुदगुश जजल् ्यात सन २०१२-१३ त ेसन २०१४-१५ मध् ये वन् य हत् तीींनी केलेल् या र्ेती / 
बागायतीच ेनुकसानीपो्ी २२९६ प्रकरिात रु. २८९.५२ लाख नकुसान भरपाई अदा केलेली आहे. 
(३) वन् य हत् तीींचा कायम स् वरुपी बींदोबस् त करण् याकामी कनाश्क राज्ज् यातील प्रतर्षितषा त हत् ती व 
तञ अिधका-याीं या सहायायान े हदनाींक ०८.०२.२०१५ ते हदनाींक १६.०२.२०१५ या कालावधीत 
वन् य हत् ती पकडण् याची मोहहम राबवून तीन वन् य हत् तीींना पकडून आींबेरी ता.कुडाळ येथे रारकल 
मध् ये बींहदस् त करण् यात आले आहे. 
    पीक नुकसानी प्रकरिी र्ासन ननिशय हदनाींक ०५.०९.२०१३  या तरतूदीनुसार सींबींिधत 
नुकसानग्रस् त र्ेतक-यास नकुसान भरपाई अदा करण् यात येत.े तसींधुदगुश जजल् ्यात डडसेंबर, 
२०१४ अखेर नुकसानग्रस् त र्तेक-याींना नुकसान भरपाई अदा करिेत आली आहे. वन् य 
हत् तीींमुळे झालेल् या नुकसान भरपाईची मागील दोन महहन् यातील रु. ३४.५९ लषा  रकमेची 
प्रकरिे अनुदानाअभावी प्रलींिबत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

इांहदरा आिास अांतगचत तरसाळी (ता. बागलाि, जज.नामशि) या गािात  
झालेल् या वििासिामात गवरव् यिहार झाला असल् याबाबत 

(५१) *  ५५१७   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नातर्क जजल् ्यात इींहदरा आवास १३ व् या ववत् त आयोग व रोजगार हमी योजना या 
अींतगशत तरसाळी (ता. बागलाि) या गावात झालेल् या ववकासकामात मोठ्या प्रमािात 
गैरव् यवहार झाला असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ रोजी माहहती या अिधकारात उघड झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कामाची तात् काळ चौकर्ी करण् यात यावी अर्ी मागिी ग्रामस् थाींनी मुख् य 
कायशकारी अिधकारी याीं याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरिी र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करिार आहे, 
(४) असल् यास, ववकासकामाींत गैरव् यवहार करिा-या सींबींिधताींवर र्ासनान ेकोित् या स् वरुपाची 
कारवाई केली आहे वा करिार आहे, 
(५) अद्याप, कोितीच कायशवाही केली नसल् यास त् याची कारिे काय आहेत ? 
 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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नाांदेड जजल् ्यातील येसगी (ता.बबलोली) येथील राज् याच् या हद्दी मध् ये घूस खोरी िरुन आांर 
शासनाने (तलेांगिा) राबिीत असलेल्या उपसा जलमसांचन योजनेबाबत 

(५२) *  १००७२   श्री.सुभार् साबने (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल् ्यातील येसगी (ता.िबलोली) येथील महाराष र राज्ज् या या हद्दी मध् ये घूस खोरी 
करुन आींरप् र्ासनाने (तलेींगिा) मोजरा नदी या पात्रामध् ये मोठ मोठे जॅकवले (भूतमगत 
ववहीरी) खोदनू त् याद्वारे सालरूा जज.ननजामाबाद उपसा जलतसींचन योजना कायाशजन्वत 
केल् यामुळे महाराष र र्ासनाने कें द्रीय जल आयोगाकड ेआषेा प घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराष र र्ासनाने घेतलेल् या आषेा पावर कें द्रीय जल आयोगाने  आतापयशत 
कोिता ननिशय हदलेला आहे, 
(३) तसेच या प्रकरिी राज्ज् य र्ासन सवो च न् यायालयात दाद मागिार आहे काय ? 
 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२)  तत् कालीन कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री याींनी हदनाींक २१ /०४/२००८  या पत्रान् वये सदर बाब 
दोन राज्ज् याीं या हद्दीर्ी सींबींिधत असल् यान ेही बाब जलसींसाधन मींत्रालया या कषेा त येत नाही, 
असे मत हदले आहे. 
(३) सदर बाब ५ वर्ाशपूवीची असल् याने याबाबत आता सवो च न् यायालयात दाद मागता येिार 
नाही. 

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

म.गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेअांतगचत रेिापुर (जज.लातुर) पांचायत सममतीमाफच त 
घेण् यात आलेल् या िामाांमध् ये समुारे हदड िोटी रुपयाांच् या ननधीच्या गवरव् यिहाराबाबत 

(५३) *  ११४३३   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.गाींधी राष रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेअींतगशत रेिापुर (जज.लातुर) पींचायत सतमती 
माफतश त घेण् यात आलेल् या कामाींमध् ये सुमारे हदड को्ी रुपयाीं या ननधीचा गैरव् यवहार झाल् याच े
जजल् हािधका-याीं या चौकर्ीत स् पष ् झाले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् हािधका-याींनी चौकर्ी करुन १ को्ी २१ लाख ४४ हजार रुपयाीं या ननधीची 
वसुली करण् याच ेआदेर् देवूनही जजल् हा पतरर्द अिधका-याींनी त् याकड े दलुशषा  केल् याच े हदनाींक 
२८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास स् पष ् झाले हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मनरेगा या कामात भ्रष ्ाचार करिा-या अिधकारी व कमशचा-याींवर कारवाई न 
करता जजल् हािधका-याीं या आदेर्ाकड े दलुशषा  करिा-या जजल् हापतरर्दे या अिधका-याींवर र्ासन 
काय कारवाई करिार आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) होय. 
(२) व (३), 
     या प्रकरिा या चौकर्ीसाठी जजल् हािधकारी लातूर याीं या हद. २१/०१/२०१३  या 
आदेर्ान् वये चार सदस् याींच ेचौकर्ी पथक स् थापन करण् यात आले होते. सदर चौकर्ी पथकान े
हद. २०/०४/२०१३  या पत्रान् वये जजल् हािधकारी लातूर याींना चौकर्ी अहवाल सादर केला. सदर 
चौकर्ी अहवालानुसार दोर्ी आढळलेले तत् का. कृर्ी अिधकारी, पींचायत सतमती, रेिापूर व 
ग्रामववकास अिधकारी, पींचायत सतमती रेिापूर, याीं याववरुध् द कडक र्ासन करण् याबाबत 
जजल् हािधकारी लातूर याींना हद. १८/०७/२०१४  या पत्रान् वये मुख् य कायशकारी अिधकारी, जजल् हा 
पतरर्द, लातूर याींना कळववले आहे. त् यास अनुसरुन मुख् य कायशकारी अिधकारी, जजल् हा पतरर्द, 
लातूर याींनी दोर्ी अिधका-याींववरुध् द ववभागीय चौकर्ीच े काम तीन महहन् यात पुिश करुन 
चौकर्ी अहवाल सादर करण् याबाबत हद. १६/०२/२०१५  या आदेर्ान् वये सहायायक आयुक् त 
(चौकर्ी), ववभागीय आयुक् त, औरींगाबाद याींना कळववले आहे. त् यास अनसुरुन सींबींिधत दोर्ी 
अिधका-याींववरुध् द ववभागीय चौकर्ी सुरु करण् यासाठी, दोर्ारोप १ ते ४, पुराव् याची कागदपत्र ेव 
या प्रकरिार्ी सींबींिधत अनततरक् त माहहती, ववभागीय आयुक् त कायाशलय, औरींगाबाद याींनी 
त् याीं या हद. ०४/०३/२०१५  या पत्रान् वये, मुख् य कायशकारी अिधकारी, जजल् हा पतरर्द लातूर 
याीं याकडून मागववली आहे. सदर माहहती प्रा त होताच सींबींिधताींववरुध् द ववभागीय चौकर्ीची 
कारवाई ववभागीय आयुक् त, औरींगाबाद याीं यामाफतश त सुरु करण् यात येईल. 

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

मराठिाड्यातील दषु्ट् िाळी पररजस्थतीिर मात िरण् यासाठी 
 धरिातील गाळ िाढण् याच्या ननिचयाबाबत 

(५४) *  ६०८२   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रािाजगजीतमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील दषु काळी पतरजस्थतीवर मात करण् यासाठी मराठवाड्यातील धरिातील गाळ 
काढण् याचा ननिशय माहे जानेवारी, २०१५  या पहहल् या स ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार र्ासनान ेआतापयतं कोिती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीर् महाजन : (१) होय. 
     र्ासनाचे पत्र रार. मानीव - २०१५ /०२/१५/लाषेा वव (आस् था) हद. २०/१/२०१५ नुसार जे 
प्रकल् प कोरड े झाले आहेत त् या प्रकल् पातील गाळ काढण् यासाठी प्राधान् य देण् यात याव े अर्ा 
सुचना हदल् या आहेत. 
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(२) मराठवाड्यात १) अ पर दधुना मध् यम प्रकल् प, ता.बदनापूर, २) डावरगाींव लघु प्रकल् प, 
ता.अींबड, ३) पेडगाींव लघ ु प्रकल् प, ता.परभिी, ४) वपींपळदरी साठवि तलाव, ता.गींगाखेड,    
५) केहाळ लघ ु प्रकल् प, ता.जजींतुर या प्रकल् पाींमधील गाळ काढण् याचे काम जलयुक् त तर्वास 
अतभयानाींतगशत जजल् हा प्रर्ासनान े पुरववलेल् या याींित्रकी ववभागाचे मतर्नीद्वारे तसचे ६ लघ ु
प्रकल् पातील गाळ काढण् याच े काम दरुुस् ती, नुतनीकरि व पनुशस् थापना (RRR) अींतगशत 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील बालगहृाच्या अनुदानाबाबत 

(५५) *  ५७६७   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (मसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.अस् लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोर् दानि े (भोिरदन), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अजय चौधरी 
(मशिडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.रुपशे म् हात्र े
(मभिांडी पूिच), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), िुमारी प्रणिती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांहदप 
नाईि (ऐरोली), श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
डॉ.सुजजत ममिचेिर (हातििांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), अॅड.िारीस पठाि 
(भायखळा), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्री.मभमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सांहदप नाईि 
(ऐरोली),  :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महहला बाल कल् याि ववभागाने १०८ को्ी रुपयाींची पुरविी मागिी वळेेत सादर न 
केल् यान े २ वर्ाशपासून राज्ज् यातील बालगहृाींच े अनुदान थकले असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
मध् ये वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्ज् यात कायशरत १ हजार बालगहृातील ८० ते ९० हजार बालकाीं या 
पतरपोर्िासाठी वावर्शक फतक् त ७० को्ी  झपयाींची तरतूद अथशसींकल् पात अपेषितषा त असताींना 
अथशसींकल् पात बालगहृासाठी पूिश तरतूद करण् यात येत नसल् याने वर्ाशनुवर्े बालगहृाच ेअनुदान 
थकीत राहत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सन २०१२ पासून र्ासनाने पतरपोर्ि अनुदानाचा दर प्रनतहदन प्रनतबालक २१ 
 झपयाींव झन ३०  झपये केला आहे, मात्र त् याची अींमलबजाविी अद्यापपयतं झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज्ज् यातील बालगहृाींना पतरपोर्ि अनुदान वेळेवर देिेबाबत र्ासनाने कोिती 
उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
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(५) नसल् यास, याबाबत ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) बालगहृाीं या पतरपोर्ि अनुदानाबाबत पुरविी मागिीचा प्रस् ताव आयुक् त, महहला व बाल 
ववकास याीं याकडून प्रा त झाल् यानींतर हहवाळी अिधवेर्न, २०१४ मध् ये रु. ६९,९८,४५ हजार 
डव्या रकमेची पुरविी मागिी सादर करण् यात आली होती. तथावप, ववत् त ववभागान ेकाही 
त्रु्ी उपजस्थत करुन पुरविी मागिी अमान् य केली होती. सदरची पुरविी मागिी माचश, २०१५ 
 या अिधवेर्नात मींजुरीसाठी ववत् त ववभागा या मान् यतेसाठी फेतरसादर करण् यात आली आहे. 
(३) र्ासन ननिशय हद. १३ स े्ंबर, २०१३ अन् वये दरडोई पतररषा ि अनुदानात हद. १ जानेवारी, 
२०१२ पासून वाढ करण् यात आलेली आहे. तथावप, ज्ज् या ९६९ बालगहृाींमध् ये बायोमेहट्क यींत्रिा 
सामाजजक न् याय ववभागामाफतश त बसववण् यात आली आहे. ती यींत्रिा कायाशजन्वत झाल् यातर्वाय 
त् याचप्रमािे कें द्रर्ासना या रॅकचाईल् ड या सींकेतस् थळावर सवश बालगहृाींची माहहती भरिे 
आवश् यक असल् याने सदर बालगहृाींनी याबाबतची माहहती भरल् यातर्वाय व अद्ययावत 
ठेवल् यातर्वाय पतरपोर्ि अनुदानात वाढ देण् यात येऊ नये असा ननिशय घेण् यात आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्य शासनाने सुरू िेलेल्या राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेत  
लाभाथींना ताांत्रीि िारिास्ति लाभापासून िांधचत ठेिण्यात येि े

(५६) *  ८५२९   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
डॉ.सुजजत ममिचेिर (हातििांगले) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्य र्ासनान े सु झ केलेल्या राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत लाभाथींया 
कागदपत्रात ताींित्रक चुका काढून लाभाथींना वैद्यकीय लाभापासनू वींिचत ठेवण्याचे प्रकार 
कोल्हापूर जजल््यात जानेवारी २०१५ अथवा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनेक  झग्िाींलयाींनी लाभाथी पात्र ठरल्यानींतर सुध्दा वैद्यकीय बीलाच ेपरताव े
न तमळाल्याने अनेक सबबी साींगून उपचार नाकारले, हे सुध्दा खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  झग्ि दाखल होताच कागदपत्राींची छाननी क झन त्यायावर तातडीन े उपचार 
सूरु करिे अतभप्रेत असताना, ववमा कीं पनीकडून उपचाराची पुवश परवानगी तमळवण्यात मोठा 
ववलींब होत असल्याने या कालावधीतील सवश तपासिी व और्धोपचार याींचा खचश  झग्िाींकडून 
वसूल केला जातो, ही बाब सुध्दा खरी आहे काय, 
(४) असल्यास,  झग्िाींकडून ववववध सबबी साींगून खचश वसूल केला जात असल्याने योजनेचा 
उद्देर् फतोल ठरला आहे, हे सुध्दा खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकाराची र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, व चौकर्ीमध्ये काय 
ननषपन्न झाले, त्याअनुर्ींगाने कोिती कारवाई करण्यात आली, अथवा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारिे कोिती? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही, योजनेंतगशत उपचारपवूश मींजूरी २४ तासात देि े ववमा कीं पनीस बींधनकारक आहे. 
तसेच तातडी या पतरजस्थतीत दरूध् वनीवरुन देखील मींजूरी घेता येते व त् यानींतर ७२ तासा या 
आत उपचारपूवश मींजूरीची कायशवाही करता येत.े कोल् हापूर जजल् ्यातील रुग् िालयाींनी आतापयतं 
२६४ प्रकरिाींमध् ये दरूध् वनीवरुन परवानगी मािगतली असून त् यापैकी १७७ प्रकरिी मींजूरी 
देण् यात आली आहे. 
(४) व (५)  नाही. 
     योजनेंतगशत अनाठायी परै्ाींची आकारिी झाल् याची तरारार प्रा त झाल् यास रुग् िालयान े
रुग् िाचे पैस ेपरत केल् यानींतरच तरारारीच ेननराकरि झाल् याचे समजले जाते. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यामध्ये विशेर्त: अहमदनगर, साांगली, नागपूर, जळगाि, लातूर, पुिे, मुांबई आणि  
पालघर यासह अनेि हठिािी स्िाईन फ्लूचा झालेला प्रादभुाचि 

  

(५७) *  ६०४२   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा),    
श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.गोिधचन शमाच 
(अिोला पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटिी (िारांजा), श्री.अस् लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंहदया), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), अॅड.िारीस पठाि (भायखळा), श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर), श्री.जगदीश मळुीि 
(िडगाि शेरी), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा):   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्ज्यामध्ये ववर्ेर्त: अहमदनगर, साींगली, नागपूर, जळगाव, लातूर, पुिे, मुींबई आणि 
पालघर यासह अनके हठकािी स्वाईन फ्लूचा प्रादभुाशव मोठया प्रमािात झाला असून मुींबईत 
स् वाईन फ्लूया रुग्िाींची सींख्या ७६ वर गेली असून आतापयतं मुींबईत ६ व राज्ज् यात ५४  या 
वर रुग्िाींचा मतृ् य ूझाल् याच ेमाहे फेतब्रुवारी, २०१५  या समुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, स् वाईन फ्ल् यमुुळे झालेल् या मतृ् यूची गींभीर दाखल घेऊन भववष यात नागतरकाींना 
अर्ाप्रकारची लागि झाल् यास तात् काळ उपचार करण् यासाठी ऑस् रेतलयाहून स् वाइनशन फ्ल् यू व 
डेंग् यूववरोधी और्ध मागवण् याचे आरोग् य ववभागाने ननजश् चत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, स् वाईन फ्ल् यूचा प्रभावी मकुाबला करण् यासाठी ठाि ेजजल् ्यात स् वाईन फ्लू या 
तपासिीसाठी लागिा-या प्रयोगर्ाळेबरोबरच सींसगशजन् य आजाराींवरील उपचारासाठी १०० 
खा्ाींचे रुग् िालय उभारण् याचा प्रस् ताव तयार करण् याचे ननदेर् मा.अरोग् य मींत्री महोदयानी हदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज्ज् य र्ासनाने स् वाईन फ्ल,ू डेंग् य ुववरोधी और्धे उपलब् ध करुन देण् याबाबत व 
ठािे येथ ेप्रस् ताववत रुग् िालय उभारण् याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप उक् त प्रश् नाबाबत कोितीच कायशवाही होत नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय  
आहेत ? 
  
डॉ.दीपि सािांत : (१) हद.०१ जानेवारी, ते २८ फेतब्रुवारी २०१५ अखेर राज्ज् यात स् वाईन फ्ल् युचे 
१७३५ रुग् ि आढळले असुन त् यापैकी १४३ जिाींचा या आजारामुळे मतृ् य ू झलेला आहे. 
मुींबईमध् ये स् वाईन फ्ल्यूच े६११ रुग् ि आढळले असुन त् यपैकी ३ रुग् िाींचा मतृ् यू झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स् वाईन फ्ल् य ूवा तत् सम आजारासाठी ठािे जजल् ्यात कस् तुरबा रुगिालयाच ेधतीवर सवश 
प्रकार या सींसगशजन् य आजारासाठी स् वतींत्र रुग् िालयाची आवश् यकता वा्त असून त्याअनुर्ींगाने 
याबाबतचा प्रस् ताव महानगरपातलका, ठािे याींचेमाफतश त प्रस् ताववत करावा, असे मा.मींत्री 
(आरोग् य) याींनी मा.पालकमींत्री, ठािे जजल् हा याीं या समवेत आयोजजत हद.११.०२.२०१५ रोजी या 
बैठकीत साींिगतले आहे. 
(४) सावशजननक आरोग् य ववभागा या कें द्रीय खरेदी कषा ान ेस् वाईन फ्ल् य ू ववरोधी और्ध ेपुरेर्ा 
प्रमाित खरेदी करुन सवश आरोग् य मींडळाींना उपलबध करुन हदली आहेत. 
     जागनतक आरोग् य सींस् था व कें द्रर्ासना या मागशदर्शक सुचनाींनुसार सवश र्ासकीय 
रुग् िालयातून रुग् िाींवर लषा िानुसार और्धोपचार केला जातो. 
     ठाि े जजल् ्यात सींसगशजन् य आजारासाठी स् वतींत्र रुग् िालयाबाबतचा प्रस् ताव ठािे 
महानगरपातलका याींचमेाफतश त अद्याप प्रा त झालेला नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

रोजगार हमी योजनअेांतगचत ििडा (ता.जजांतूर, जज. परभिी)  
पाझर तलािाच्या ननिृष्ट्ट दजाचच्या िामासांदभाचत 

  

(५८) *  ७८४१   श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पवठि) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोजगार हमी योजनेअींतगशत   कवडा (ता.जजींतूर, जज. परभिी) येथ े झालेल्या पाझर 
तलावाया  ननकृष् दजाशया  कामासींदभाशत जजल्हािधकारी, तहतसलदार याींयासह ११   
अिधका-याींना माहे जानेवारी, २०१५ या सुमारास नो्ीसा काढण्यात आल्या आहेत हे खरे आहे 
काय, 



50 

(२) असल्यास, या नो्ीसीनसुार या अिधका-याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  अद्याप, कोितीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजन ेअांतगचत  
मजूरीच्या रिमेतील गवरव्यिहाराबाबत 

  

(५९) *  ५२९३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेअींतगशत केल्या जािा-या 
कामावरील  मजूराींची रक्कम ला्ली जात असल्यान,े त्याला आळा घालण्यासाठी त्याींची मजूरी 
थे् त्याींया खात्यावर ब्केत जमा करण्यात येत असताींना ब्केत चुकीचा रारमाींक ्ाकण्यात 
आल्यामुळे खात्यात रक्कम जमा न होण्याचे ६४ हजार प्रकार माहे जानेवारी २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले  व त्यानुसार या प्रकरिातील दोर्ीींवर कारवाई 
होण्याबाबत तसेच रोजगार हमी योजनेया मजूरी त्वरीत तमळण्याबाबत र्ासनाने कोिती 
तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापी, कोितीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची करिे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) राज्ज् यात Electronic Fund Management System 
(EFMS) प्रिालीद्वारे मजूराींची मजूरी त् याीं या ब्क खात् यात थे् जमा करण् याची कायशपध् दती 
नव् याने सुरु झाल् याने सुमारे ६८,५०३ व् यवहाराींमध् ये रक् कम र्ासन खात् यात परत जमा झाली 
आहे.  
     मजूरीची रक् कम खात् यात जमा न होण् याची सवशसाधारि कारिे पुढीलप्रमािे आहेतः- 
     (अ) मजुराींचा खाते रारमाींक चुकीचा असिे, 
     (ब) मजुराींच ेखाते सु त (Dormant) असिे 
     (क) बॅंका कोअर बक्ीींग प्रिालीवर आल् यान ेब्काींनी मजुराींच ेखात ेरारमाींक बदलिे. 
     या रकमा राज्ज् य खात् यात परत आलेल् या आहेत. 
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(३) १) याबाबत सवश जजल् ्याींना आवश् यक ननदेर् हदनाींक ७/१/२०१५ रोजी ननगशतमत करण् यात 
आले आहेत. 
     २) ववर्ेर् मोहहम हाती घेऊन अर्ा सवश प्रकरिात मजुराींचा ब्केचा अचकू खात ेरारमाींक 
प्रा त करुन, खात े “Active” करुन मजूरी अदा करण् यात येत आहे. हदनाींक ४/३/२०१५ अखेर 
६७ % प्रकरिात प्रदान पूिश करण् यात आलेले आहे. उवशतरत प्रकरिात हद. १५/३/२०१५ पयतं 
कायशवाही पूिश करण् यात येईल. 
     ३) पुनरावतृ् ती ्ाळण् यासाठी जजल् हा स् तरावरील सवश सहायक लेखािधकारी याींना आवश् यक 
सननयींत्रि ठेविेबाबत ननदेर् हदले आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

 
िें द्र शासनाच् या पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेच् या धतीिर राज् यशासनाची मखु् यमांत्री  

ग्रामसडि योजना लििरच सुरु िरण् यात येिार असल् याबाबत 
  

(६०) *  ६२८२   श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधुत तटिरे 
(श्रीिधचन), श्री.त्र्यांबि मभसे ( लातरू ग्रामीि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासना या पींतप्रधान ग्रामसडक योजने या धतीवर राज्ज् यर्ासनाची मुख् यमींत्री 
ग्रामसडक योजना लवकरच सुरु करण् यात येिार असल् यामुळे हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
ग्रामववकास मींत्री महोदयाींनी जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्ज् य र्ासनान ेयापूवीही मुख् यमींत्री ग्रामसडक योजना जाहीर केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यापूवी योजना जाहीर करुनही या योजनेस कुठलाही ननधी र्ासनाकडून 
उपलब् ध झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मुख् यमींत्री ग्रामसडक योजनसे भरघोस ननधी उपलब् ध करुन ही योजना सुरु 
करण् याबाबत र्ासनास् तरावरुन कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) हे अींर्तः खरे आहे. 
(४) मुख् यमींत्री ग्रामीि मागश योजना सुरु करण् याबाबतचा प्रस् ताव र्ासना या ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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िोयना धरि प्रिल् पात भूिां पाच् या सांदभाचत अत् याधुननि यांत्रिा िायाचजन्ित नसल्याबाबत 

(६१) *  १०१९४   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल् ्यातील पा्ि तालुक् यातील महाराष राची भाग् यलक्ष् मी असिा-या कोयना धरि 
प्रकल् पात भूकीं पा या नोंदीबाबत अत् याधुननक यींत्रिा कायाशजन्वत नसल् यान े भूकीं पाची माहहती 
लवकरात लवकर तमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोयना धरिा या दरुुस् तीकरीता तसेच धरिा या सुरषितषा ततेकरीता राज्ज् य र्ासन 
प्रनतवर्ी राज्ज् य र्ासना या अथशसींकल् पामध् ये कोट्यवधी रुपयाींची तरतूद करते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, राज्ज् यातील डव्या मोठ्या प्रकल् पामध् ये या ववभागात सातत् यान े होिा-या 
भूकीं पा या नोंदी घेिेकरीता जनुीच यींत्रिा कायाशजन्वत करण् याची मागिी कोयना धरि 
व् यवस् थानाकडून होत असताना यावर राज्ज् य र्ासन कोिताही ननिशय घेत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) राज्ज् य र्ासनान ेयासींबींधी चौकर्ी केली आहे काय, असल् यास राज्ज् य र्ासन यावर कोिता 
ननिशय घेिार, 
(५) नसल् यास, चौकर्ी न करण् याची व ननिशय न घेण् याची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 

श्री.धगरीश महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मसांधुदगुच जजल् ्यातील दोडामागच येथील नतलारी प्रिल् पाच ेदोन् ही िालिे दरुुस् तीसाठी 

 दोन महहने बांद ठेिण् यात आले असल्याबाबत 

(६२) *  ७९९२   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसींधुदगुश जजल् ्यातील दोडामागश येथील नतलारी प्रकल् पाच े दोन् ही कालवे दरुुस् ती या 
नावाखाली गेले दोन महहने बींद ठेवण् यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त कालव् याच े काम अत् यींत ननकृष ठ दजाशचे झाले असून अव् या आठ 
हदवसाींत सा्ेली-भेडर्ी येथील डावा कालवा  खचल् याच े ननदर्शनास आले असून कालव् याची 
सुरषितषा तता धोक् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त् ा कालव् या या दरुस् तीकतरता लाखो रुपये खचश करुनही दरुुस् तीचे काम 
ननकृष ् दजाशच ेहोण् यामागची कारिे काय आहेत, 
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(४)  असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले आहे, 
(५) तदनूसार यास जबाबदार असिा-या व् यक् तीींवर कोिती कारवाई करण् यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे आहे. 
     महाराष र राज्ज् यातील कालव् याींची वावर्शक देखभाल दरुुस् ती करिेसाठी महाराष र व गोवा 
राज्ज् या या सहमतीनुसार हदनाींक २१/१०/२०१४ ते ७/१२/२०१४ पयतं कालवा बींद ठेवण् यात आला 
होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

ममता रेडसच, अमरािती याांनी शासनाचा हदड िोटी रुपयाांचा व् हॅट बुडविल् याबाबत 

(६३) *  १०२८७   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिज भोयर (िधाच), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममता रेडसश, अमरावती माफतश त को्यावधी रुपयाींचा कापूस तसध् दी ववनायक कक्जस्पन 
प्रा.तल. याींना ववकण् यात आला असून त् यासाेबत दर्शववण् यात आलेल् या १ को्ी ४२ लाख ५१ 
हजाराींचा जोडण् यात आलेला व् हॅ् र्ासनाकड ेजमा करण् यात आला नसल् याबाबतची तरारार २३ 
डडसेंबर २०१४ रोजी ववरारीकर ववभाग अमरावती द्वारे गाडगेनगर पोतलस स् ्ेर्न अमरावतीला 
हदली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरिाची चौकर्ी पूिश करण् यात आली आहे काय, 
(३) या चौकर्ीत काय आढळून आले आहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होिा-या ववलींबाची कारिे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडििीस : (१), (२) व (३) मे.ममता रेडसश याीं याववरुध् द लेखी कफतयाशदीवरुन 
गाडगेनगर अमरावती (र्हर) येथ ेअप.रार. ५६४ /२०१४ भादींवव कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, 
४७१, सह कलम ७४(३) (डम), ७४(३) (ओ), ७४(१) (बी), ७ /२ महाराष र मुल् यावधीत कर 
अिधननयम २००२ अन् वये गुन् हा नोंदववण् यात आलेला ओह. या गुन् ्यामध् ये आरोपीनी अ्कपुवश 
जातमन तमळववला असून आिथशक गुन् हे र्ाखेमाफतश त सदर आरोपीने दाखल केलेले अ्कपूवश 
जामीन नामींजूर करण् याकतरता जजल् हा सत्र न् यायालय याीं याकड े पत्र व् यवहार करण् यात येत 
आहे. 
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     सदर प्रकरिाची चौकर्ी केली असता सन २००७ ते २०१३ या कालावधीमध् ये मे.ममता 
रेडसश कडून ४८,६६,०७,०९१ /- रुपयाचा माल रीमी. तसध् दीववनायक कक्स् पीन प्रा.तल. मुींबई याींनी 
खरेदी केला व १,९२,८३,९७८ /- रुपये मुल् यवधीत कर वसलु केला परींतु तो कर  र्ासकीय 
कोर्ागारात भरला नाही. याबाबत गुन् ्याचा तपास आिथशक गुन् हे र्ाखेमाफतश त चालु आहे. 
(४) प्रश् नच उद्् ावत नाही. 

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

िेज तालु् यातील (जज.बीड) मौज ेिाशीदिाडी ि इतर गािातील  
सिच वपिे रानडु् िराांनी नष्ट् ट िेल्याबाबत 

 (६४) *  ८३२९   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केज तालुक् यातील (जज.बीड) मौज े कार्ीदवाडी व इतर गावात र्ेतक-याींनी दषु काळातही 
मेहनतीने जोपसलेली  सवश वपके रानडुक् कराींनी नष ् केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर र्ेतक-याींनी धारुर वन ववभाग याीं याकड े तरारार करुन रानडुक् कराींचा 
बींदोबस् त करावा तसेच रानडुक् काराींमुळे झालेल् या वपकाीं या नकुसानीचे पींचनामे करावे अर्ी 
मागिी र्ेतक-याींनी करुनही वनखात् याचे अिधकारी याींकड ेदलुशषा  करीत असल् याच ेसमोर आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरिाींकड े सींबींिधत अिधकारी दलुशषा   करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोिती ठोस भूतमका  घेतली आहे वा घेिार आहे ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     वन पतरषेा त्र अिधकारी धारुर याींचेकड ेमौज ेकार्ीदवाडी व इतर गावातील र्ेतक-याींच े
र्ेत पीक नकुसानीबाबत तरारार अजश प्रा त झालेले नाहीत. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

बेटेगाांि-पांचाली (ता. पालघर) पुल धोिादायि जस्थतीत असल् याबाबत 

 (६५) *  ९४४४   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर तालुक् यातील बे्ेगाव-पींचालीकड े जािा-या जजल् हा पतरर्दे या रस् तावरील पुलाचा 
स् लॅबचा काही भाग काही महहन् यापूवी कोसळल् यामुळे सदरहू पुल मोडकळीस आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) सदरहू पुलाचा भाग कोसळल् यामुळे वाहतूकीसाठी सदरहू पुल अत् यींत धोकादायक 
झाल् यामुळे मागाशवरील अवजड वाहतुक बींद करण् याचा ननिशय तेथील ग्रामपींचायतीन े घेऊन 
त् याबाबतची माहहती जजल् हािधकारी पालघर, पींचायत सतमती पालघर याींना लेखी कळवूनही 
याबाबत काही कारवाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू पुलाची सद्यःजस्थती काय आहे व आवश् यक ती दरुुस् ती करण् याबाबत 
र्ासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. प्रश् नाींकीत पुलाचा भाग कोसळला नसून, वाहतूकीसाठी देखील धोकादायक 
झालेला नाही. 
(३) सद्यजस्थतीत सदर पुलाच ेखालील पषृ ठभागाचे  लास् ्र ननघाले असून पुलाची ककरकोळ 
दरुुस् तीची आवश् यकता आहे. जजल् हा पतरर्देला ववववध योजनाींमधनू प्रा त होिा-या ननधी व 
ननकर्ा या अिधनतेन े सदरच े काम प्राधान् य रारमान े उिचत योजनेतून हाती घेण् याच े जजल् हा 
पतरर्देचे ननयोजन आहे. 

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

राज्यात क्षय रूग्िाांच्या सांख्येत अमलिडील िाळात मोठी िाढ झाली असल्याबाबत 
  

(६६) *  ५२२९   श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पूिच), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हदलीप 
िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रािाजगजीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.हदलीप सोपल 
(बाशी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्ज्यात षा य  झग्िाींया सींख्येत अतलकडील काळात मोठी वाढ झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) राज्ज्यातील बाल षा य झग्िाींना अत्यींत आवश्यक असलेल्या पीसी १३ व पीसी १४ और्धाींचा 
तु्वडा ननमाशि झाल्याच ेमाहे जानेवारी २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास,  षा य रोगाला आळा घालण्यासाठी राज्ज्यभरातील र्ासकीय  झग्िालये आणि 
तर्वडी येथील षा यरोग  झग्िालयातही और्धाींचा तु्वडा जािवत आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास षा य रोग्याींना और्धाींचा पुरवठा करण्यासाठी कें द्र र्ासनाया सेंरल 
्ी.बी.डडव्हीजनकड ेपाठपुरावा न करण्याची कोिती कारिे आहेत? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) राज्ज्यात सन २०१२ मध्ये १,३६,०४५ षा यरुग्ि, २०१३ मध्ये १,३७,३२० 
षा यरुग्ि आणि २०१४ मध्ये १,३५,४६५ षा यरुग्ि आढळून आले आहेत. ही आकडवेारी पाहता 
षा यरुग्िाींया सींख्येत मोठ्या प्रमािात वाढ झाली आहे अस ेहदसून येत नाही. 
(२) राज्ज्यात सद्य:जस्थतीत १,७२७ बालषा यरुग्ि उपचारावर आहेत. या बालषा यरुग्िाींना पीसी-
१३ आणि पीसी-१४ ही और्ध ेदेण्यात येतात. सदरची और्ध ेकें द्र र्ासनाकडून मोफतत उपलब्ध 
होतात. सद्य:जस्थतीत राज्ज्यात पीसी-१३ चे १३९६ बकक्सेस आणि पीसी-१४ चे ५३५४ बकक्सेस 
उपलब्ध आहेत. त्यानुरुप पीसी-१४ या और्धाींचा राज्ज्यात तु्वाडा नाही. 
(३) मुींबईतील तर्वडी रुग्िालयात व इतर दवाखान्यात पीसी-१३  व पीसी-१४ ची पुरेर्ी और्ध े
उपलब्ध आहेत. तथावप, राखीव साठ्याची आवश्यकता आहे. 
(४) राज्ज्य र्ासनान े कें द्र र्ासनास हदनाींक १/१/२०१५, ९/१/२०१५, १२/१/२०१५, २०/१/२०१५, 
१२/२/२०१५ आणि २३/२/२०१५ अन्वये पत्रव्यवहार करुन और्ध े पुरववण्याबाबत पाठपुरावा  
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
मेळघाट (जज. अमरािती) येथील बालमतृ्य ू

(६७) *  ५३४७   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (मशडी), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.समीर िुिािार 
(हहांगिघाट), श्री.बाबुराि पाचिे (मशरुर), श्री.मभमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री. अममत देशमखु (लातूर 
शहर), श्री. सुननल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील दहा वर्ाशया तुलनते यावर्ी मेळघा्ात (जज.अमरावती) सवाशिधक म्हिजे ३६५ 
बालमतृ्युची नोंद झाली असनू  माहे नोव्हेंबर, २०१४ या महहन्यात ४० आणि माहे डडसेंबर, 
२०१४ पयतं २४ बालकाींनी जीव गमावला असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जजल््यातील मेळघा्, धारिी िचखलदरा येथे “जननी सुरषा ा 
योजना, माताबालक, पोर्ि आहार योजना, माहेर यासारख्या योजना राबवूनही राज्ज्यात हजार 
बालकाींमागे बालमतृ्युदाराच ेप्रमाि ३६ इतके असताींनाही धारिी, िचखलदरा व मेळघा्ामध्ये 
तोच दर ४२ इतका असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व उक्त हठकािी बालकाच ेमतृ्यू रोखण्यासाठी र्ासनाने कोित्या उपाययोजना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ.दीपि साांित : (१) हे खरे नाही. अमरावती जजल् ्यातील, मेळघा् पतरसरातील, धारिी व 
िचखलदरा तालुकयात सन २०१४-१५ मध् ये, डडसेंबर, २०१४ अखेर २९१ बालमतृ् य ुझालेले आहेत. 
मागील दहा वर्ाश या तुलनेत डडसेंबर, २०१४ अखेर बालमतृ् युच ेप्रमाि कमी झाले आहे. 
माहे नोव् हेंबर, २०१४ या महहन् यात ३२ बालमतृ् यु व डडसेंबर, २०१४ या महहन् यामध् ये २२ 
बालमतृ् य ुझालेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
राज्ज् यात अभशक मतृ् य ुदर २४ असून धारिे व िचखलदरा येथील सन २०१३-१४ मधील अभशक 
मतृ् युदर ३८ तर बाल मतृ् य ुदर ९ असा आहे. 
(३) सदर बालमतृ् य ुप्रकरिाचा आढावा घेण् यात आलेला आहे. 
चौकर्ीमध् ये सदर बालमतृ् य ुखालील ववववध करिाींमळेु झाल् याचे आढळून आले आहे. 
अ.रार. मतृ् यु च ेकारि  डकूि 
१ कमी वजनाचे बालक ३४ 
२ तापसष्श् य आजार ५ 
३ डायतरया ४ 
४ न् युमोननया ४० 
५ ड.आर.डड.डस. ३ 
६ हायपोथतमशया ४ 
७ कन् जेजी्ल अनॅामोली २ 
८ कमी हदवसाची प्रसुती १३ 
९ अॅसपेजक्र्या ३४ 
१० से ्ीतसतमया ४६ 
११ इतर आजार १०६ 
 डकूि २९१ 
मेळघा्ातील बालमुत् यु कमी करण् यासाइी खालील प्रमािे उपाययोजनीं राबववण् यात येतात. 
     १) माहे जानेवारी, २०१५ पासून मे्घा्ातील माता मतृ् युवर ननयींत्रि ठेवण् यासाठी या 
भागातील प्रत् येक गरोदर मातचेी माहहती घेऊन नत या सुरषितषा त प्रसुतीकरीता प्रत् येक 
आठवड्यात तपासिी सुरु करण् यात आली असून हद. १६ जानेवारी, २०१५ पासून तथे ेडकही 
माता मतृ् यु झालेला नाही. बाल मतृ् यु रोखण् यासाठी Child Tracking कायशरारम नुकताच हाती 
घेण् यात आला आहे. 
     २) माता आरोग् य कायशरारम 
     ३) जननी तर्र्ु सुरषा ा कायशरारम 
     ४) जननी सुरषा ा योजना 
     ५) माततृ् व अनुदान योजना 
     ६) माहेर घर योजना 
     ७) दाई बैठक योजना 
     ८) मानसेवी डकक् ्र योजना 
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     ९) आजारी नवजात बालकाीं या उपचारासाठी ववर्ेर् काळजी कषा  (SNCU) 
     १०) ग्राम बाल ववकास कें दे्र, 
     ११) बाल उपचार कें दे्र, 
     १२) पोर्ि पुनवशसन कें द्र, 
     १३) जींतूनार्क व जजवनसत् व ''अ'' मोहहम 
     १४) नवजात आणि बालकाींती आजाराींचे डकाजत्मक व् यवस् थापन 
     १५) अभशक व नवजात बालकाीं या स् तनपानाबाबत (IYCF) 
     १६) राष रीय बाल स् वाथ् य कायशरारम 
     १७) आहदवासी भागासाठी द्ववभार्ी स् वयींवके योजना 
     १८) पावासाळपूवश उपाययोजना 
     १९) अनत जोखमी या माताींची वैद्यकीय तपासिी 
     २०) मदत कषा  
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राजीि गाांधी आरोग्यदायी योजनेच्या माध्यमातून मोफत शस्त्रकक्रया मशबीराच्या नािाखाली 
सातारा जजल््यातील १५० रुग्िाांची फसििूि िेली असल्याबाबत 

  

(६८) *  १०१९७   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजीव गाींधी आरोग्यदायी योजनेया माध्यमातनू मोफतत र्स्त्रकरारया तर्बीरीया नावाखाली 
पुिे येथील डका मोठ्या हकस्पी्लने सातारा जजल््यातील सुमारे १५० रुग्िाींची फतसविूक केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजीव गाींधी आरोग्यदायी योजनेया माध्यमातून मोफतत र्स्त्रकरारया करण्यात 
येईल असे साींगून तर्बीरात आलेल्या रुग्िाींना पुिे येथे बोलवून त्याींयाकडून ्दयाची 
अ्जजओग्राफती करायची म्हिून १०० रुपयाींचा केसपेपर काढण्यात आला व त्यानींतर डक तासान े
अ्जजओग्राफतीची मतर्न बींद पडली असल्याच ेकारि साींगुन रुग्िाींची फतसविूक केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्ज्य र्ासनाया राजीव गाींधी आरोग्यदायी योजनेया माध्यमातून मोफतत 
र्स्त्रकरारया करण्याया नावाखाली रुग्िाींकडून १०० रुपये गोळा करिाऱया त्या हकस्पी्लची 
राज्ज्य र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, चौकर्ी न करण्याची सवशसाधारि कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) याबाबतची बातमी हद.२९/१२/२०१४ रोजी वतशमानपत्रात प्रतसध् द झाल् यानींतर सींबींिधत 
हकजस््पलची चौकर्ी करण् यात आली होती. त् यामध् ये फतसविुकीचा कोिताही प्रकार आढळला 
नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

 

मसांधुदगुच जजल््यातील आचरा येथील िुां भारिाडी ते श्रािि सडिेाडी  
रस्त्याच्या डाांबरीिरिाबाबत 

 (६९) *  ८०१२   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसींधुदगुश जजल््यातील आचरा येथील कुीं भारवाडी त ेरीमावि सडवेाडी रस्ता (ग्रामीि रस्ता रार 
२३२) सींपूिश नादरुुस्त असल्यामळेु रस्त्यावरुन गावकऱयाींना तसेच तेथील ज्ज्येषठ नागतरकाींना 
चालि-ेकफतरिे जजकरीचे व त्रासदायक होत असल्याने सदर रस्त्याचे डाींबरीकरि करण्याबाबत 
स्थाननक नागतरकाींनी तत्कालीन ग्रामववकास मींत्री याींना हदनाींक २५ नोव्हेंबर, २००९ रोजी वा 
त्या समुारास ननवेदने देऊनही कोितीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याच े डाींबरीकरि व मजबुतीकरि करण्याबाबत ननधी उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत र्ासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड:े (१) ननवेदन आढळून येत नाही. 
(२) व (३) सन २००१-२०२१ रस् तेववकास आराखडया नुसार सदर रस् त् याचे नाव रामगड रीमावि 
असून सदर रस् ता ग्रा.मा. २३ दजाशचा आहे. सदर रस् त् याची अजस्तत् वातील डकूि लाींबी ३.३०० 
कक.मी. इतकी आहे 
कक.मी. ०/०० त े १/९५०  ही लाींबी डाींबरी असून त् यापैकी कक.मी. ०/४५० त े १/९५० ही लाींबी 
सुजस्थतीत आहे. 
कक.मी. १/९५० ते २/५५०  लाींबीतील रस् त् याचे खडीकरि करण् याचे काम सन २०१३-१४ या 
आिथशक वर्ाशत महात् मा गाींधी राष रीय रोजगार हमी योजनेमधून मींजूर असून काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
तर कक.मी. २/५५० त े३/३३० ही लाींबी पायवा् स् वरुपाची आहे. तथेे नवीन रस् ता करण् यासाठी 
सींबींधीत जमीन धारकाकडून दानपत्रान े जागा उपलब् ध झाल् यास जजल् हा पतरर्देला ववववध 
योजनाींमधून प्रा त होिा-या ननधी व ननकर्ा या अिधनतेन े सदरचे काम प्राधान् य रारमाने 
उिचत योजनतेून हाती घेण् याच ेजजल् हा पतरर्देचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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मराठिाड्याच् या ह् िाच् या पाण् याबाबत 

(७०) *  ५२३१   श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्या या हक् का या पाण् यापैकी केवळ ८ ्ीडमसी पािी जायकवाडी धरिात उतर्रान े
सोडल् यामळेु अधे अिधक पािी वा्ेतच जतमनीत मुरले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भववष यात जायकवाडी धरिात वेळीच पािी सोडण् याबाबत आणि यावर्ीच े
उवशतरत पािी सोडण् याबाबत कोिते ननयोजन करण् यात आले आहे, 
(३) तसेच,मराठवाड्या या न् यायहक् कानुसार पािी वा्पाबाबत कठोर भूतमका घेण् याच े काम 
राज्ज् य सरकार करिार आहे काय ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     जायकवाडी धरिासाठी उध् वश भागातील मुळा व प्रवरा समुहातनू डकूि ६.८१ अघफूत पािी 
सोडण् यात आले होते. त् यापकैी जायकवाडी धरिस् थळी ४.९२ अघफूत म् हिजेच ७२ % पािी 
प्रा त झाले. 
(२) व (३) प्रस् तुत ववर्याबाबत ववववध न् यायालयीन प्रकरिे मा.उ च न् यायालय, मुींबई येथ े
न् यायप्रववष ् आहे. या प्रकरिाीं या सींदभाशत मा.उ च न् यायालया या अींनतम ननकालानुसार 
जायकवाडी धरिात उध् वश भागातील धरिातून पािी सोडिेबाबत व समन् यायी पािी 
वा्पाबाबत पुढील आवश् यक कायशवाही करण् यात येईल. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 
 

मुद्रिपूवश सवश प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सिचवालयाया सींगिक यींत्रिेवर 
मुद्रि: र्ासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


