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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १९ माचच, २०१५ / फाल्गुन २८, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि 

मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४७ 
------------------------------- 

  
तासगाांि (जज.साांगली) तालुक् यातील पािीपुरिठा योजनेबाबत 

  

(१) *  ११७४९   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाींव (जि.साींगली) तालकु् यात मागील दोन महिन् यापास न  आरफळ, म् िैसाळ व 
ववसाप र- पुणदी या ततन् िी पाणी पुरव ा योिना दींद प् या लसयानत  या तात्ीनत सु  
कराव् यात ल ी मागणी  तालुक् यातील ववववप पषांाीं या वतीनत माित िानतवारी, २०१५ मध्यत  वा 
 या समुारास मा.मु यमीं्ी याीं याक्त तनवतदनावावारत कत ली आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, ववसाप र - पुणदी पाणी पुरव ा योिना घाईघाईनत प णण करण् यात आली लस न 
या योिनतपास न प वण भागातील ८ गावत आििी पाण् यापास न वींतचत लसयानत सदर गावाींना 
ससध्दतवा्ी तलावात न स्वतीं् योिना करून पाणी पुरव ा करण्याचा प्रस्ताव  ासनाया 
ववचारापीन आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, प्रश्न भाग (१) व (२) मपील पाणी पुरव ा योिना तात्ीनत सु  करण् यासा ी  
 ासनानत कोणती उपाययोिना व कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आितत, 
(४) नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत व यादादतची सवायःजस्िती काय आित ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) तनवतदन प्राप् त ाा याचत आढळ न आलतलत नािी. 
(२) नािी. 
(३) े्ंभ  प्रक पाींतगणत पुणदी व ववसाप र योिनाींची कामत तनपी या उपल पततनुसार सु  आितत. 
     कृष णा प्रक पाींतगणत आ ळ कालव् यावावारत सन २०१४-२०१५ मपील र दी िींगामाचत 
आवतणन तासगाींव तालुक् यासा ी प णण करण् यात आलत. 
     म् िैसाळ योिनत या ससींचनाची पाणीपट्टीची िकदाकी वस ल ाा यानींतर सवायःजस्ितीत 
खीं्ीत ाालतला वववायुत पुरव ा स ु करण् याचत व योिना पुन् िा सु  करण् याचत तनयोिन आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

नागपूर जजल् हा पषरषदेतील बांधा-याच् या बाांधिाम गवरयवयिहारातील  
अपचारी अधधिा-याांिर िायचिाही िरण्याबाबत 

  

(२) *  १३६२२   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आयव हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र जि िा पषरेदततील सन २००६-०७ या वेाणतील दींपा-या या दाींपकाम गैरव्यविार 
प्रकरणामध् यत १४ लतपकारी सामील लस याचत तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, सदर दोेी लतपका-याींवर  ासनामाफण त कोणती कायणवािी कत ली वा करण् यात 
यतत आित, 
(३) लवायाप कोणतीिी कायणवािी कत लतली नस यास ववलींदाची कारणत काय  ? 

  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय, 
(२) सींदींपीत लतपका-याींवर लाचलचुपत प्रततदींपक ववभागानत गुन् ित दाखल कत लत आितत.  यानुसार 
 या या माफण त कायणवािी सु  आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

----------------- 
  
मौज ेिडजी ि पाांढरद (ता.भडगाांि, जज.जळगाांि) शशिारातील गुराांना बबबट्याने मारल्याबाबत 

  

(३) *  १३४१९   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित व्िी व पाींढरद (ता.भ्गाींव, जि.िळगाींव) स वारात  आ /दिा गुराींवर बददट्यानत 
िला करून याींना  ार मारयाचत माित ड्सेंदर, २०१४ या  तव्या आ वड्यात तनद णनास 
आलत, ित खरत आित काय, 
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(२) लसयास, यानींतरिी हदनाींक २९ ड्सेंदर, २०१४ रोिी महिदींळत यतिील  ततातील दोन दैल 
सदरि  बददट्यानत  ार मारयाचतिी तनद णनास आलत आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, या प्रकरणी चौक ी कत ली आित काय, चौक ीत काय तनषपन्न ाालत व 
यानुेींगानत सींदींतपत  ततकऱयाींना नुकसान भरपाई हदली आित काय, लसयास, ततचत स्वरूप 
काय आित, 
(४) लवायापिी नकुसानभरपाई हदली नसयास, याची कारणत काय आितत तसतच सदर 
बददट्याचा दींदोदस्त करण्यासा ी कोणया उपाययोिना कत या आितत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हदनाींक २७.१२.२०१४ रोिी व्िी, पाींढरद स वारात एका मेंढीचा 
बददट्या या ि  यात मृ य  ाालतला आित. 
(२) ित खरत नािी. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी आवश् यक  या कागदप्ाींची प तणता क न नुकसानरस्स् त  ततक-यास 
नुकसान भरपाई लदा करण् यात यतत आित. 

 बददट्या या दींदोदस् ता या लनुेींगानत खालीलप्रमाणत उपाययोिना करण् यात आ या 
आितत. 

 मौ.व्िी व पाींढरद या दोन् िी गाींवात दवीं्ी दतण् यात आली िोती. 
  ततक-याींनी आपली िनावरत  ततात न दाींपण् यादादत तसतच रस्ामस् िाींनी एकट्यानत   

पषरसरात न फफरण् यादादत स चना दतण् यात आ या आितत. 
 रस्ामस् िाींचत प्रदोपन करण् यात यत न िनिागतृीसुध् दा करण् यात आली आित. 

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

पाटि तालुक् यात (जज.सातारा) िी षी विभागाच् या ितीने राबविण् यात येिा-या िसुांधरा  
पािलोट योजनेंतगचत ननिी ष्ट् ट दजाचची िाम ेिूनन गवरयव यिहार िेल् याबाबत 

  

(४) *  १०१८४   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जि ियातील पा्ण तालुक् यात कृेी ववभागा या वतीनत रादववण् यात आलत या 
वसुींपरा पाणलो् योिनततींगणत करण् यात यतत लसलतली पाणलो्ाची कामत िी ल यींत तनकृष ् 
दिाणची आितत, ित  खरत आित काय, 
(२) लस यास, या योिनेंतगणत लनतक पाणलो्ाची कामत िी प्र यषांात न करता कागदोप्ी 
कत  याचत दाखव न कृेी ववभागातील लतपका-याींनी व मीं्ळ कृेी लतपका-याींनी  या योिनतत 
को्यवपी रूपयाींचा  गैरव्यविार  कत  याचत तनद णनास आलत आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, राज् य  ासनानत यासींदभाणत चौक ी कत ली आित काय, 
(४) नस यास, चौक ीलींती िदाददार लतपकाऱयाींवर  ासनानत कोणती कारवाई कत ली वा 
करण्यात यतत आित, 
(५) नसयास, ववलींदाची  कारणत काय आितत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ित खरत नािी. 
(२) ित खरत नािी. एकाजमक पाणलो् व् यवस् िापन कायणरमामासा ी ववतरीत कत लत या  . ८००.१९ 
लषां तनपीत न  . ७८०.९७ लषां खचण क न सलग समतल चर २५२ ितक् ्र, मिगी ११९.४६ 
ितक् ्र, लुि दो ्र २७, लदणन दाींप ०६, वळण दींपारा ०५, आणण माती नाला दाींप १०६ ची 
कामत ाालतली आितत. 
(३) नािी. 
(४) सींदींपीत नािी. 
(५) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

जळगाांि जजल्हापषरषद शाळाांतील शशक्षिाचा दजाच उांचािण्यासाठी ई- लननिंगच्या  
सुविधेसाठी डीपीडीसीन ेगतिषी मांजूर िेलेला ननधी खचच न झाल्याबाबत 

(५) *  १२३१४   श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जििापषरेद  ाळाींतील स षांणाचा दिाण उींचावण्यासा ी ई-लतनिंगया सुववपतसा ी 
्ीपी्ीसीनत मागील वेी मींि र कत लतला  .७५ लाखाींचा तनपी लवायापपावततो खचण ााला नािी, ित 
खरत आित काय, 
(२) लसयास, जििापषरेदतमाफण त िा उपरमाम रादववण्यासा ी प्राप्त ाालतया सिा तनववदाींपैकी 
चार तनववदाींमध्यत ्ु्ी आढळ न आयानत तनववदा प्रफरमाया रद्द करण्यात आयानींतर सिा-सात 
महिनत िोव निी जििापषरेद प्र ासनानत नव्यानत तनववदा प्रफरमाया रादववली नािी, ित िी खरत आित 
काय, 
(३) लसयास, यादादत  ासनानत सींदींतपतावर तसतच उक्त  ाळाींमध्यत ई-लतनिंगया सुववपा 
वरीत सु  करण्यादादत  कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित, 
(४) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय, ित खरत आित. 
(२) व (३) लीं तः खरत आित. 
      ाळतमध् यत ई- लतनिंगसा ी लागणारत साहि य खरतदी करणतसा ी मिाराष रातील पुरव ा 
दाराींक  ्न तनववदा मागववण् यात आलत या िो या  यामध् यत प्रिम  ासकीय तनयमानुसार तीन 
तनववदापारक नस यानत तसतच दसु-याींदा तनववदा पारकाींक्त  ासनमान् य सपप् ्वतलर नस यामुळत 
तनववदा प्रफकया रद्द करण् यात आली. 
     यानींतर ततस-याींदा हद. २७/१/२०१५ तत हद. १०/२/२०१५ या कालावपीसा ी तनववदा 
मागववण् यात आ या लस न जि िा पषरेदत या स् िायी ससमतीनत सदर उपरमामा या पा् तनववदतस 
हद. २७/२/२०१५ रोिी मान् यता हदली आित.  यानुसार पुढील कायणवािी करण् यात यतत आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

----------------- 
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चाांदरुबाजार (जज.अमरािती) िसुांधरा पािलोट वििास सशमतीसाठी  

िेलेल् या खरेदीमधील गवरयव यिहाराबाबत 
  

(६) *  १०५००   श्री.बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदरुदािार तालुक् यात (जि.लमरावती) कृवे लतपका-याींनी वसुींपरा पाणलो् ववकास 
ससमतीसा ी खरतदी कत लत या साहि यासा ी दािारभावापतषांा लतपक रक् कम दतव न मो ा 
गैरव् यविार कत  याची तरमाार जि िा लतपषांक कृवे लतपकारी, लमरावती याींचतक्त हदनाींक     
१ फत ब्रुवारी, २०१४ व ४ सप् ्ेंदर, २०१४ रोिी करण् यात आली, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, याप्रकरणी चौक ी करण् यात आली आित काय, 
(३) चौक ीलींती दोेीींवर  ासनानत काय कारवाई कत ली वा  करण् यात यतत आित, 
(४)  नस यास,ववलींदाची  कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय खरत आित. 
(२) व (३) सववस् तर चौक ीचत आदत  दतण् यात आलत आितत. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

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

शभिांडी तालुक् यातील जजल् हापषरषद प्रािशमि शाळा विश् िभारती ि  
अांगििाडीची इमारत पूिचतः नादरुुस् त झाल् याबाबत 

  

(७) *  १२९१३   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय शालेय शशक्षि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवीं्ी तालुक् यातील जि िापषरेद प्रािसमक  ाळा ववश् वभारती व लींगणवा्ीची ममारत 
प णणतः नाद ुस् त ााली लस न या सींदपी लतखी तरमाार पींचायत ससमती व जि िापषरेद 
याीं याक्त कत ली लसता तनपी उपल प नािी लसत कारण दतत सदरची ममारत द ुस् त कत ली नािी 
ित खरत आित काय ? 
(२) लस यास, या  ाळततील स क्षषांका, वववायािी तसतच लींगणवा्ी कायणक यािं या जिववताला 
पोका आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, सदर  ाळत या द ुस् तीकषरता  ासनानत तनपी उपल प कत ला आित काय, तसतच 
या  ाळत या ममारतीची द ुस् ती  ासनाक  ्न कत व् िापयिंत प णण िोणत लपतक्षषांत आित ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय. 
(२) नािी. 
       ाळतची ममारत नाद ुस् त लस यानत  ाळा व लींगणवा्ीसा ी पयाणयी व् यवस् िा करण् यात 
आली आित. 
(३) सदर या मो्कळीस आलत या वगणखो याीं या िागतवर सवण स षांा लसभयाींनालींतगणत दोन 
नवीन वगणखो या दाींपण् यासा ी मींि री दतण् यात आलतली आित. 

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

खामगाांि (जज.बुलडािा) येिील ग्रामीि भागातील शाळाांच्या इमारतीांची झालेली दरुिस्िा 
  

(८) *  ८५०८   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.दलु्ाणा) यतिील रस्ामीण भागातील जि िा पषरेद  ाळाींया ममारती 
मो्कळीस आयामुळत या पोकादायक ााया आितत, ित खरत आित काय, 
(२) लसयास, यामुळत या ममारतीतील वववायार्थयािंना िीव म ुीत घतव न दसावत लागत 
लसयामळुत याींचत स षांण पोक्यात यतत आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, मो्कळीस आलतया  ाळतया ममारतीींची वरीत द ुस्ती िोण्यादादत  ासनानत 
तात्ीची कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित, 
(४) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) लीं तः खरत आित. 
    खामगाींव जि िा दुल्ाणा यतिील रस्ामीण भागातील जि िा पषरेदत या कािी  ाळाीं या 
ममारती या लततषरक् त लसलत या वगण खो या मो्कळीस आ यामुळत  या पोकादायक ाा या 
आितत. 
(२) नािी. 
     सदर  ाळाींतील मो्कळीस आलत या वगण खो या या लततषरक् त लस न या वगण खो याींचा 
वापर वववायार्थ यािं या लध् यापनासा ी कत ला िात नािी. 
(३) मो्कळीस आलत या वगण खो याीं या तनलनखनादादत व ममारतीीं या द ुस् तीदादतचत प्रस् ताव 
सादर करण् यात आलत लस न यादादत कायणवािी करण् यात यतत आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

मालेगाांि ( जज.िाशशम) येिे महात् मा गाांधी रोजगार हमी योजनेम ये 
 मोठ्या प्रमािात अननयशमतता ि गवरयवयिहार झाल् याबाबत 

(९) *  १२६९७   श्री.राजेंद्र पाटिी (िारांजा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालतगाींव तालुक् यात (जि.वास म) मिा मा गाींपी रोिगार िमी योिनतमध् यत मोयाया प्रमाणात 
लतनयसमतता तसतच गैरव्यविार  ाा यादादतची तरमाार रस्ामसतवक युतनयनचत पदातपका-याींनी 
हदनाींक ३१ ड्सेंदर, २०१४ रोिी वा  या सुमारास ववभागीय आयुक् ताींक्त एका तनवतदनावावारत 
कत ली आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त तनवतदनावर  ासनानत कोणता तनणणय घततला आित व याची चौक ी 
करण् यात आली आित काय, 
(३) लस यास, चौक ीचत तनष केण काय आितत व  यानसुार दोेी लतपका-याींवव ध् द कोणती 
कारवाई करण् यात आली आित वा यतत आित, 
(४) लवायाप कोणताच तनणणय वा चौक ी कत ली नस यास ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
     तिावप सदर तरमाार िी आयकु् त (नरतगा), नागप र याींचतक्त करण् यात आली आित. 
(२) सदर प्रकरणी कामाची व दस् तऐवविाची तपासणी कत ली आित. 
(३) व (४) सदर प्रकरणाीं या तपासणीत पुढील दादी तनद णनास आ या. 
     ल) ६० : ४०  या लकु ल : कु ल प्रमाणाचा भींग ााला. 
     द) कु ल या प्रमाणावर तनयमापतषांा िास् त खचण ााला. 
     क) कामामध् यत लतनयसमतता आढळ न आली. 
     या प्रकरणी प्रभारी ग् ववकास लतपकारी व सिाय्यक लतखातपकारी याींना हद. २७/२/२०१५ 
रोिी तनलींदीत करण् यात आलत आित. 
     तसतच कीं ्ा्ी सिाय्यक कायणरमाम लतपकारी (APO) व ्ा्ा ऐवन् री टपरत्र याींना कीं ्ा्ी 
सतवतत न हद. २७/२/२०१५ रोिी कायणमुक् त करण् यात आलत आित. 

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

मुांबई शहराच् या सिािंधगि वििासासाठी रा य शासनान ेतयार  
िेलेल् या १०८ िोटीच्या वििास योजनेबाबत 

  

(१०) *  १३४४२   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींदई  िरा या सवािंतगण ववकासासा ी राज् य  ासनानत तयार कत लतया १०८ को्ीया 
ववकास योिनतला मुींदई जि िा तनयोिन ससमती या दै कीत हदनाींक २ फत ब्रुवारी, २०१५ रोिी 
मींि री हदली आित ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, या तनपीत न कोणकोण या योिना रादववण् यात यतणार आितत व या योिना 
फकती कालावपीत प णण िोणार आितत, 
(३) लसयास, या सवण योिना तात्ीनत प णण करण् यासा ी कोणकोण या उपाययोिना कत  या 
आितत वा करण्यात यतत आितत ? 



8 

  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) मुींदई  िरा या सवािंतगण ववकासासा ी हद. २ फत ब्रुवारी, २०१५ 
रोिी ाालत या दै कीत मुींदई  िर जिाया या जि िा तनयोिन ससमतीनत जि िा वावेणक 
योिना, सन २०१५-१६ कषरता  . १०८.१७ को्ी रकमत या प्रा प योिना आराखड्यास मान् यता 
हदली लसुन  याचा तप ील खालीलप्रमाणत आित 
                                                    ( .लाखात) 

सवणसापारण योिना  ७८१४.०० 
लनुस तचत िाती उपयोिना  २८६०.०० 
आहदवासी षांत्ादाितरील आहदवासी उपयोिना  १४३.११ 
                              एक ण  १०८१७.११ 

(२) व (३) उपरोक् त तनपीत न कृवे व सींल् न सतवा, सामाजिक व सामुहिक सतवा, उवायोग व 
खाण, सामान् य सतवा, सामान् य आतिणक सतवा म. ववकासषांत्ाीं लींतगणत मो्णा-या ववववप 
जि िास् तरीय योिना रादववण् यात यतणार आितत. जि िा वावेणक योिनततील योिना दोन 
वेािं या कालावपीत प णण िोणत लपतषांीत लसनु सदर योिना सन २०१५-१६ मध् यत िाती घतण् यात 
यतणार आितत. 
 

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

मौज ेजोडमोहा (ता.िळांब, जज.यितमाळ) येि ेरोजगार हमीची िाम ेन िरताच  
ती िागदोपत्री झाल् याचे दाखिून िेलेल्या गवरयव यिहाराबाबत 

  

(११) *  ६७२९   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित िो्मोिा (ता.कळींद, जि.यवतमाळ) यतित  २०१० तत २०१२ या कालावपीत रोिगार 
िमीची कामत न करताच ती कागदोप्ी ाा याचत दाखव न कत लतया गैरव् यविारा प्रकरणी दोेी 
लतपका-यावव ध् द ववभागीय आयुक् ताींना सादर कत लत या लिवाला या लनुेींगानत तसतच 
उपवनसींरषांक, पाींढरकव्ा याींनी सादर कत लत या चौक ी लिवालानुसार सींदींतपताींवर कारवाई 
करण् यात आली आित काय, 
(२) लस यास, याप्रकरणी करण् यात आलत या कारवाईचत िो्क् यात स् व प काय आित, 
(३) लवायाप कारवाई कत ली नस यास ववलींदाची कारणत काय आितत व  यादद्दल कोण िदाददार 
आित ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) 
      ल) म ळ प्रकरणात तिससलदारानत उपवनसींरषांक, पाींढरकव्ा याींनी घततलत या कामाची 
तपासणी उप लसभयींता (रोियो), जि िातपकारी कायाणलयाक  ्न परस् पर क न घततली व  याीं या 
लिवालानसुार मिुराींची मिुरी हदली.  सदर प्रकरणी ववहित कायणपध् दतीचा लवलींद न 
कत  यामुळत ववभागीय आयुक् ताींमाफण त चौक ी सु  करण् यात आली. 
      चौक ी पिकानत हदनाींक २३ िुल,ै २०१४ रोिी लिवाल सादर कत ला. 
      सदर लिवालामयध् यत या प्रकरणात सकृतद णनी कोणताच  ोस पुरावा व दोे हदसत 
नस यानत लतपका-याींवव ध् द चौक ी प्रस् ताववत कत ली नािी. 
     द) उपवनसींरषांक याींनी काढलत या तनष केाणनुसार कामाींची गुणव ता तपासणीकषरता 
हदनाींक १०/६/२०१४ रोिी कायणकारी लसभयींता लघुपा्दींपारत (िलसींपारण) ववभाग यवतमाळ 
याींना तनदन  हदलत आितत. 
     सदर कामाचत कायणषांत् व व् याप् ती मो ी लस यानत यादादत हदनाींक २०/६/२०१४ रोिी 
तीन उपववभागीय कायाणलयाींना िी तपासणी ववभाग न दतण् यात आली आित. 
     या प्रकरणी सवण गुणव ता तपासणी लिवाल प्राप् त ाा यानींतर पुढील कायणवािी करण् यात 
यतईल. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

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

विदभाचत िाघ तस् िराांची बहेशलया टोळी सक्रीय झाली असल् याबाबत 
  

(१२) *  १२७३५   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुरेश भोळे (जळगाि शहर), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आयवहाड (मुांब्रा- िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.चांद्रिाांत 
सोनििे (चोपडा):   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सिा व् याघ्र प प्रक पात वाघाींची स कार करण् यासा ी मध् य प्रदत ातील दितसलया 
्ोळी सरमाीय ाायाची माहिती हदनाींक १९ िानतवारी, २०१५ रोिी वा  या दरम् यान समोर 
आली लस न वव तेतः मतळघा् व् याघ्र प प्रक पाक्त या ्ोळीनत लषां कें द्रीत  कत याचत तनद णनास 
आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, ता्ोदा, पेंच, नागणारा, दोरा, ह्पश् वर व मतळघा् व् याघ्र प प्रक पाींना या ्ोळीनत 
लषां कत लत लस न वाघाीं या लतपवासाची माहिती घततली आित, राम त्क द-िाप र, उमरत् व नागप र 
ित या ्ोळीचत प्रमखु कें द्र लस याचत वन ववभागाला समळालत या माहितीव न स् पष ् ाालत आित, 
ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, वाघा या सींरषांणासा ी  ासनानत कोणती कारवाई व उपाययोिना कत ली लिवा 
करण् यात यतणार आित ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ित खरत नािी. 
(३) वाघाीं या सींरषांणा या ष्ष ्ीनत खालीलप्रमाणत उपाययोिना करण् यात आ या आितत. 
 सवण व् याघ्र प प्रक प षांत्ात वायरलतस यीं्णा कायाणजन्वत करण् यात आलतली आित. 
 िींगलात आवश् यक ह काणी सींरषांण व तनरीषांण मनोरत उभारलतलत लस न, वनकमणचारी 

 यात वास् तव् यास लसतात. 
 पेंच व ता्ोदा व् याघ्र प प्रक पात वव ते व् याघ्र प सींरषांण दल Special Tiger Protection 

Force (STPF) तैनात कत ली आित. 
 सींरक्षषांत षांत्ात तनयसमतपणत पायी, वािनावावारत व पावसाळ्यात आवश् यक  या ह काणी 

मािी सैतनकावावारत गस् त क न स कारीवर तनयीं्ण  तवण् यात यतत आित, 
 कमणचा-याींना वपस् तुल, रायफलसार या ल यापुतनक  स् ्ाींचा पुरव ा कत लतला आित. 
 तसतच एखावाया घ्नतचा िलद गतीनत पा प रावा करण् यासा ी वािनाची सुववपा उपल प 

क न दतण् यात आली आित. 
 सींरक्षषांत षांत्ात लसणा-या सींवतदन ील वनषांत्ास वारींवार भत्ी दतण् यात यतत आितत. 
 प्रक प षांत्ात तपासणी नाकत  लस न  यावावारत वािनाींची तनयसमत तपासणी करण् यात यतत 

आित. 
 खद-याला दक्षषांस दतण् यासा ी गुप् त सतवा तनपीची तरत द कत लतली आित. 
 व् याघ्र प प्रक पा या निीक या षांत्ालगत दाितरील कािी लनोळखी व् यक् ती म यादी आलत 

फकीं वा कसत याची  िातन ा करण् याकरीता सुरक्षषांत षांत्ालगतचत गावाींमध् यत तनयमीत भत्ी 
दत न पोलीस पा्ील/सरपींच म यादीींची भत् घत न माहिती प्राप् त करण् यात यततत. तसतच 
आ व्ी दािारात तनयमीतपणत गस् त कत ली िात आित. 

 चींद्रप र व नागप र यतित Sniffer Dog  तवण् याींत आलत लस न.  याींचतवावारत तनयसमतपणत 
रत वत स् ्त न, दस स् ्ॅण् ् आ व्ी दािार व सीं यास् पद ह काणी वन् यप्राण् याींचत लवयव 
या दादीींचा  ोप घततला िातो. 

 वन् यप्राणी वव तेतः वाघाचत िालचालीींचा मागोवा घतण् याकरीता  याचत िाणत-यतण् याचत 
सींभावीत रस्  यावर, पाणस् िळािवळ तनयमीतपणत कॅमतरारॅप लावण् यात आलत आित. 
 

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

घरातुन पळून मुांबईत आलेल् या िय िष  १० ते १६ मधील मलुाांच् या पुनिचसनाबाबत 
  

(१३) *  ८१७५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर िुिािार 
(हहांगिघाट), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराि पाचि  (शशरुर), श्री. अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अब्दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपुरी), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यात ववववप कारणामळुत घरात न पळ न मुींदईत आलत या १० तत १६ वेन वयोग्ातील 
मुलाींचत प्रमाण प्रचीं् वाढलत लस न १८ तत २१ ड्सेंदर, या तीन हदवसात क याणसि मुींदईतील 
रत वत स् िानकात पळ न आलतली त दल २२० मुलत साप्ली लस याचत (समतोल फा ीं ्त न या) 
सव् िनषांणात न तनद णनास आलत आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, मतर राज् यात न तसतच मिाराष रा या मतर जि ायात न मुींदई मध् यत ववववप 
कारणामळुत १० तत १६ वयोग्ातील मुलत पळ न यतत लस न मुींदई या दालसुपारगिृात ल ा 
मुलाींना सामाव न घतण् याची षांमता सींपली लस न कत वळ सव् िन क न  याीं यावर लषां  तवण् याचत 
काम करण् यात यतत आित ित पािता या पळ न आलत या मुलाीं या समस् या सो्ववण् याकरीता 
 ासन आवश् यक ती कायणवािी करणार वा करीत आित काय, 
(३) नस यास, यामागील ववलींदाची कारणत काय आितत ? 

 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ित खरत नािी. 
(२) मुींदई  िर, मुींदई उपनगर व  ाणत या जि ायाींमध् यत ६४ सींस् िा कायणरत लस न मतर 
राज् यात न तसतच, मिाराष रा या मतर जि ायात न मुींदईमध् यत पळ न आलत या मुलाींना दाल 
क याण ससमती या आदत ानत या ववभागा या सींस् िाींमध् यत सामाव न घतण् याची षांमता आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

मौज ेजरांडी ( ता.सोयगाांि, जज.औरांगाबाद ) येिील जजल् हा पषरषद  
िें द्रीय प्रािशमि शाळेचा पाया ढासळल्याबाबत 

  

(१४) *  १२५०९   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख 
(मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित िरीं्ी ( ता.सोयगाींव, जि.औरींगादाद ) यतिील जि िा पषरेद कें द्रीय प्रािसमक  ाळतचा 
पाया ढासळ न भगदा् प्लत लस न सदरि   ाळतची ममारत ३५ वेन िुनी व िीणण ाालतली 
लस न पावसानत सदरि   ाळतचा पाया ढासळ यानत वववायार्थ यािंचत िीवन पोक् यात आलत लस न 
सींदींतपत जि िा पषरेदतया दाींपकाम ववभागानत आवश् यक कायणवािी कत ली नस याचत माित 
िानतवारी, २०१५ मध् यत वा  या समुारास तनद णनास आलत आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त प्रकरणी चौक ी क न आवश् यक कायणवािी कत ली आित काय, 
(३) नस यास, यामागील ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय, ित लीं तः खरत आित. 
    मौित िरीं्ी पषरसरात ड्सेंदर, २०१४ मध् यत ाालत या लवकाळी पावसामळुत प्रािसमक 
 ाळत या ममारतीपैकी एका  ाळा खोली या मागील सभींतीचा पाया लीं तः ढासळला िोता. 
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    तिावप, वववायार्थ यािंसा ी परुत ा वगणखो या उपल प लस यामुळत सदर खोलीचा वापर 
 ालतय तन पयोगी साहि य  तवण् यासा ी कत ला िात लस यानत वववायार्थ यािंना पोका तनमाणण 
ााला नव् िता. 
(२) ग् स षांणातपकारी, पींचायत ससमती, सोयगाव याींनी आवश् यक पािणी क न ढासळलत या 
भागाची तात्ीनत द ुस् ती क न घततली आित व सदर ममारत त काळ सुजस्ितीत आणण् यात 
आलतली आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

परळी (जज.बीड) येिील महाराष्ट्र मारिाडी फाऊडेंशनच्या 
 शशशुगीहातून ६ बालिे गायब असल्याबाबत 

  

(१५) *  ११७७७   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.सांजय पोतनीस (िाशलना) :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (जि.दी्) यतिील मिाराषर मारवा्ी फा े्ं नया स  ुगिृातुन ६ दालकत  गायद 
लसयाचत हदनाींक २० िानतवारी २०१५ रोिी वा यासुमारास तनद णनास आलत,  ित खरत आित 
काय, 
(२) लसयास, या स  ुगिृाया रतकप्णवर १९ दालकत  लसताना दालकयाण ससमती व जििा 
दाल सींरषांण कषां लतपकाऱयाींनी भत् हदली यावतळी प्रयषांात पाचच दालकत  उपजस्ित िोती, ित 
िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, याप्रकरणी स  ुगिृाववरूध्द व सींचालकाववरूध्द काय कारवाई करण्यात आली 
आित ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ित खरत नािी. 
     तिावप, मिाराष र मारवा्ी फा ीं ्त न सींचासलत स  ुगिृ, परळी जि.दी् या सींस् र्थ ोतील ६ 
दालकत  सींस् ितनत दाल क याण ससमतीनत द तकासा ी मुक् त कत लतली नसताना द तकत   ुक 
पालकाींना साींभाळणतसा ी हदलतली िोती. 
(२) लीं तः खरत आित. 
     दाल क याण ससमती व जि िा दाल सींरषांण कषां लतपकारी याींनी सींस् ितस 
हद.१७.०१.२०१५ रोिी भत् हदली  यावतळी दालकाीं या िितरीप्ावर रतकप्णनसुार ११ दालकाींची 
नोंद आित. तिावप, प्र यषांात सींस् ितत पाचच दालकत  उपजस्ित िोती. 
(३) सदर प्रकरणी सींस् ितची मान् यता रद्द का करण् यात यत  नयत म् िण न सींस् ितस कारणत दाखवा 
नोह्स दिाववण् यात आलतली आित. 
     सींस् ितचत सतचव, याींचतवव ध् द पोसलस स् ्त न परळी ( िर) यतित हद.२०.०१.२०१५ रोिी 
फफयाणद दाखल कत ली लस न भा.दीं.वव.कलम ३६३ लन् वयत गुन् िा दाखल कत ला आित. 

----------------- 
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रा यातील शासिीय बालगीहे ि स् ियांसेिी बालगीहे यासाठी २०० िोटीचे  

अनुदान शासनािडून प्रलांबबत असल् याबाबत 
  

(१६) *  १००९८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील  ासकीय दालगिृत व स् वयींसतवी दालगिृत यासा ी  ासना या वतीनत दतण् यात 
यतणारत सुमारत २०० को्ीचत लनुदान प्रलींबदत आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, या सवण दालगिृाींमध् यत खो्ी व दोगस आक्तवारी दाखव न  ासकीय लनुदानाची 
उचल कत ली िातत यादादत  ासना या वतीनत स् वतीं् भरारी पिक नतम न या दालगिृातील 
वस् त जस्ितीचा  लिवाल  घतण् यात यतणार आित, ित िी खरत आित काय , 
(३) लसयास,  भरारी पिकाया  भत्ीमध् यत आढळ न यतणा-या दोगस लाभािीदादत  ासन 
गींभीर दखल घतव न वरील सींस् िाीं या सींचालक मीं्ळावर फौिदारी गुन् िा दाखल क न या 
सींस् िाींची मान् यता रद्द करण्यादादत  ासनानत कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ित खरत नािी. 
(२) ित खरत नािी. 
तिावप, सवण सींस् िाींची ्यस् ि सींस् ितक  ्न ( ालतय प् प्ताळणी प्रमाणत) प्ताळणी मोहिम 
घतणत म.मुवायाींदादत आयुक् त, महिला व दाल ववकास आयुक् तालय, पुणत याींना सुचना हद या 
लस न लिवाल सादर करण् यास कळववण् यात आलतलत आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

मौज ेआांबोड े(ता. सुरगािा, जज.नाशशि) येिील शाळाांच् या कक्रडाांगिाांसाठी लागिारी  
जागा शाळाांिड ेअििा ग्रामपांचायतीांिड ेउपलब् ध नसल्याबाबत 

 (१७) *  १४०२९   श्री.जीिा गावित (िळिि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित आींदो्त (ता. सुरगाणा, जि.नास क) या रुस्प रस्ाम पींचायती या कायणकषांतत सन २००८-
०९ मध् यत जि िा पषरेद प्रािसमक  ाळाींचत ५ व रस्ामपींचायतीचत १ ल ी ६ फरमा्ाींगणत रस्ाम 
स षांण ससमतीनत ववकसीत कत ली, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, सदर फरमा्ाींगणाींसा ी लागणारी िागा  ाळाींक्त लिवा रस्ामपींचायतीींक्त उपल प 
नसताींना रस्ामपींचायतीनत  याींना नमुना नीं. ८ चत िागा उपल पततचत दाखलत हदलत आितत, ित खरत 
आित काय, 
(३) लस यास, सदर फरमा्ाींगणाींचत काम कोण यािी मोिमाप पसु् तकात (एम ..दी.) मध् यत न 
नोंदवीता बदलत काढ न घततली आितत ित खरत आित काय, 



14 

(४) लस यास, सदर कामादादत हदनाींक १२ नोव् िेंदर, २०१२ रोिी  वा  या सुमारास सुरगाणा 
पींचायत ससमती या सभापती याींनी ववभागीय आयुक् त, नास क याीं याक्त तरमाार क न सदर 
कामा या चौक ीची मागणी कत ली िोती, ित खरत आित काय, 
(५) लस यास, चौक ीत काय आढळ न आलत व  दोेीींवर कोणती कारवाई कत ली आित वा 
करण् यात यतत आित ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय, ित खरत आित. 
(२) िोय, ित खरत आित. 
(३) िोय, ित खरत आित. 
(४) िोय, ित खरत आित. 
(५) उपायुक् त (ववकास) नास क याींनी चौक ी कत ली लस न रक् कम  . ६,५१,३१२/- व 
रपय ्ीसा ी ( .२५,८२६) मतकी रक् कम वस ल पा् दाखववली आित. 
    रस्ाम स षांण ससमतीचत लध् यषां व सतचव याींचतक्त वस ल करणतदादतचत आदत  ग् ववकास 
लतपकारी पींचायत ससमती सुरगाणा याींना प् हदनाींक १७.११.२०१४ नुसार दतण् यात आलत आितत. 
तसतच सदर  ाळतवरील त कालीन एक ण ५ मु याध् यापक याींना जि िा पषरेद, नास क सतवतत न 
तनलींदीत करण् यात आलत लस न उवणषरत ४ लसत एक ण ९ त कालीन मु याध् यापक याींचत वव ध् द 
मिाराष र जि िा पषरेदा सतवा (वतणण क) तनयम १९६७ (३) चा भींग कत  यानत ववभागीय चौक ी 
करणतदादत दोेारोप दिावलत आित. 
    रुस्प रस्ामपींचायत आींदो्ा, ता.सुरगाणा यतिील सरपींच श्री.योगीराि पवार व श्रीमती 
समनाषांी योगीराि पवार रस्ामपींचायत सदस् या याीं यावर िदाददारी तनजश्चत क न  याींना 
मिाराष र रस्ामपींचायत लतपतनयम १९५८ कलम ३९(१) नुसार कायणवािी प्रस् ताववत करण् यात 
आली आित. 
     श्री.तगरपर ससताराम भरस्, त कालीन रस्ाम ववकास लतपकारी, रुस्प रस्ामपींचायत 
आींदो्ा, ता.सुरगाणा याींची िदाददारी तनजश्चत क न  याींना तनलींबदत करण् यात आलत आित व 
 याींची खातत चौक ी करणतसा ी दोेारोप दिाववण् यात आलत आित. 
     त कालीन उप लसभयींता (मवद रमा.२) याींची ववभागीय चौक ी करण् यात यतत आित व 
 ाखा लसभयींता याींचत तनलींदन करण् यात आलत लस न  याींची ववभागीय चौक ी सु  करणतदादत 
 याींचतवर दोेारोप दिावलत आितत. 

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

 
रायात स्िस्त जेनेषरि औषधाांची तीन हजार दिुाने सुरु िरण्याबाबत 

 (१८) *  ५९१९   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा),      
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात  ासनाक  ्न  गरीदाींसा ी स्वस्त ितनतषरक औेपाींची तीन ििार दकुानत सु  
करण्यात यतणार लसयाचत व ितनतषरक औेपाींचत दकुान सु  करणा-या व्यक्तीला ल्ीच लाख 
 पयत लनुदान हदलत िाणार लसयाचत हदनाींक ३ िानतवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास 
तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) तसतच, िाफकीन िीव-लवैप तनमाणण मिामीं्ळानत सवणसामान्य कफ, ताप ससरप, पो्ातील 
कृमीना क ससरप,समक प्रो्ीन व वव्ामीन ससरप मयादी औेपाींचा समावत  लसलतया 
ितनतषरक औेपाींची ववरमाी सु  कत ली आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, उक्त योिना लवकरात लवकर सु  करण्यासा ी  ासनामाफण त कोणती 
कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित, 
(४)  नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
 

डॉ.हदपि साांित : (१) नािी. 
(२) िोय. 
(३) सावणितनक आरो् य ववभागालींतगणत कायणरत लसणा-या सवण आरो् य सींस् िाींमध् यत याप वीच 
ितनरीक औेपी पुरववली िातात. समािातील ववस ष ् घ्काींना औेपासिीत सींप णण  ् णसतवा 
मोफत पुरववली िातत. 
   सावणितनक आरो् य ववभागा या लख याषरतील मोकळया िागा कोण यािी सींस् िा लिवा 
व् यक् ती याींना कोण यािी प्रयोिनािण वापरण् यास दतव  नयत लसा पोरणा मक तनणणय घतण् यात 
आलतला आित.  
    िनऔेपी योिनतमध् यत  ासनानत खािगी व् यक् ती लिवा सामाजिक सींस् िा याींना  ासकीय 
आरो् य सींस् िाींमध् यत मोफत िागा पुरववणत दींपनकारक आित. योिनतमपील िी ल्  ासना या 
प्रचलीत पोरणाीं ी ववसींगत लस यानत िी योिना राज् यात सु  िोव   कलतली नािी. 
(४) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

उमरगा तालुक् यातील (जज.उस् मानाबाद) रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत 

(१९) *  ९९४६   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा तालुक् यातील (जि.उस् मानादाद) रा.म.मा.९ तत एकों्ी (ि) तत पळसगाव तत नागराळ 
या रस्याची दरुवस् िा ाालतली लसयानत पषरसरातील नागरीकाींना गैरसोय िोत लस न सदर 
रस्  याीं या सुपारणतचत काम तात्ीनत िाती घतणतदादत उमरगा-लोिारा यतिील स् ि ातनक 
लोकप्रतततनपी याींनी कायणकारी लसभयींता, जि िा पषरेद दाींपकाम ववभाग, उस् मानादाद याींना 
हदनाींक २१ टक् ्ोदर, २०१३ रोिी वा  यासुमारास लतखी तनवतदनाव्दारत मागणी कत ली आित, ित 
खरत आित काय, 
(२) लस यास,  यादादत  ासनानत चौक ी कत ली आित काय, चौक ीत काय आढळ न आलत व 
तदनुसार  ासनानत कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित,  
(३) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत व यादादतची सवायजस्िती काय आित ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) व (३) प्रश् नाींफकत रस्  याची पिाणी लततषरक् त मु य कायणकारी लतपकारी, जि िा पषरेद 
उस् मानादाद याीं यामाफण त करण् यात आली आित. 
     रा.म.मा. ९ तत एकों्ी (ि) तत पळसगाव रस् ता िा मजिमा ११५ दिाणचा लस न  याींची 
एक ण लाींदी १२.६० फक.मी. मतकी आित. सदर रस् ता ्ाींदरी पषृ  भागाचा आित. 
     सदर लाींदीपैकी ०/१०० तत ०/५०० लाींदीतील रस्  या या द ुस् तीसा ी जि िा वावेणक 
योिना राज् य मागण तनपी लींतगणत  . १०.०० लषां फकीं मतीचत काम मींि र लस न काम 
प्रगतीपिावर आित. फक.मी. ६/०० तत ६/५०० या भागाचत ्ाींदरी नुतनीकरणाचत काम माचण २०१३ 
मध् यत प णण करण् यात आलत लस न उवणषरत लाींदी पकैी फक.मी. ०/५०० तत ६/०० व ६/५०० तत 
१२/६०० या एक ण ११.६०० फक.मी. लाींदीची द ुस् ती आवश् यक आित. जि िा पषरेदतला ववववप 
योिनाींमप न प्राप् त िोणा-या तनपी व तनकेा या लतपनततनत सदरचत काम प्रापान् य रमामानत 
उतचत योिनतत न िाती घतण् याचत जि िा पषरेदतचत तनयोिन आित. 
 

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

पुसद (जज.यितमाळ) तालुक् यातील ५० हून अधधि ग्रामपांचायतीम ये 
 अद्याप िीज जोडिी नसल् याबाबत 

  

(२०) *  १४३०८   श्री.राज ुतोडसाम (अिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जि ायात पसुद तालुक् यातील ५० ि न लतपक रस्ामपींचायतीमध् यत लवायाप वीि 
िो्णी नस याची पक् कादायक दाद माित िानतवारी, २०१५ मध् यत तनद णनास आली, ित खरत आित 
काय , 
(२) लस यास,  ासनानत याची चौक ी कत ली आित काय, 
(३) लस यास, चौक ी या लनुेींगानत पुसद तालुक् यात ५० ि न लतपक रस्ामपींचायतीमध् यत वीि 
िो्णीची कामत ता काळ िाती घतण् यादादत  ासनानत कोणती  ोस कायणवािी वा उपाययोिना 
कत ली आित वा करण् यात यतत आित, 
(४) नस यास, िोत लसलत या ववलींदाची सवणसापारण कारणत कोणती ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) यवतमाळ जि ायातील पुसद तालुक् यात एक ण ११९ रस्ामपींचायती 
लसुन, पैकी ३१ रस्ामपींचायतीींमध् यत स् वतःची वीि िो्णी नािी. 
(२) िोय. 
(३) पुसद तालुक् यातील लवायापपयिंत स् वतःची वीि िो्णी नसलत या ३१ रस्ामपींचायतीपकैी १० 
रस्ामपींचायतीींनी वववायुत िो्णीकरीता मिाराष र राज् य वववायुत ववतरण कीं पनीक्त A१ लिण 
सादर कत लत आितत. 
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      २० रस्ामपींचायतीींना स् वतःची ममारत नस यामळुत वववायुत िो्णीदादत को त् न 
भरण् यात आलत नािी.  यामुळत या रस्ामपींचायतीींचत कामकाि सुरळीतपणत चालववण् याकरीता जि.प. 
 ाळा व  तिारील ममारती याींचतक  ्न ता पुरती उपाययोिना क न वीि उपल प करण् यात 
आली आित. 
     गौळमाींिरी िी रस्ामपींचायत वनषांत्ानत वतढलतली लस यामळुत लवायापिी ततित ववितचा 
पुरव ा िो   कला नािी. सदर गावात ववितची उपल पता िोण् यासा ी सौर िनवर आपारीत 
वववायुत पुरवयायादादत जि िा पषरेद प्रय नस ल आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

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

रायातील चांद्रपूर ि गडधचरोली या जजल्हयामये गेल्या दोन ते अडीच महहन्यात  
४ बबबटे ि ३ िानघिी अशा अ शे्रिीतील ७ जनािराांचा मीत्यू झाल्याबाबत 

  

(२१) *  ५२३२   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चींद्रप र व ग्तचरोली या जिियामध्यत गतया दोन तत ल्ीच महिन्यात ४ बदद त् 
व ३ वातघणी ल ा  ल श्रतणीतील ७ िनावराींचा मृय  ााला ित खरत आित काय, 
(२) या सवण िनावराींचत मृयु ित दचुाकी व चारचाकी वािनाींया प्कत नत ाालत आितत व तत 
वन्यिीव ववभागाया दलुणषांामळुत ाालत आितत ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास या प्रकरणी चौक ी करण्यात आली आित काय, 
(४) लसयास यात काय आढळ न आलत व तवानुसार पुढत कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात 
यतत आित ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) चींद्रप र जि ायातील ता्ोदा -  लींपारी व् याघ्र प प्रक पात 
मागील दोन तत ल्ीच महिन् यात दोन वातघणी व सात बददट्याींचा तसतच ग्तचरोली 
जि ायातील आलाप ली वनववभागातील चामो ी वनपषरषांत्ात एका वातघणीचा ल ा लनुस ची 
१ मपील एक ण १० वन् यप्राण् याींचा मृ य  ााला आित. तिावप सदर १० वन् यप्राण् याींपकैी २ 
बददट्याींचा मृ य  लञातात दचुाकी फकीं वा चारचाकी वािनाीं या प्कत नत ाालतला आित. 
(३) व (४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

----------------- 
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िें द्र शासनाने सिच सामान्य नागषरिाांना स्िस्त औषधे शमळािीत  
म्हिून जन-औषधी योजना सुरु िेल्याबाबत  

(२२) *  ८५३१   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र  ासनानत सवणसामान् य नागषरकाींना स् वस् त औेपत समळावीत म् िण न सववोचच 
न् यायालया या आदत ानुसार ितनतषरक औेपत दतण् याची िन-औेपी योिना सु  कत ली  लस न या 
योिनतची लींमलदिावणी राज्यात  ाालतली नािी, ित खरत आित काय, 
(२)लस यास,  या योिनतत न ३४८ आिाराींवरील औेपत  ासकीय  ् णालयाींना समळणार िोती 
तिावप, राज् य  ासनानत योिनतत सिभाग न घतत यामुळत योिना राज्यात सु   िोव   कलतली 
नािी, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, सदरील योिनतत सिभागी न िोण् याची सवणसापारण कारणत कोणती आितत व 
ितनतरीक औेपाीं या उपल पततदादत  ासनानत कोणती कायणवािी कत ली वा करण् यात यतत आित, 
(४) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 

डॉ.हदपि साांित : (१) िोय. 
(२) िोय. 
   तिावप, एक ण 361 ववववप औेपाींचा समावत  यामध् यत आित. 
(३) सावणितनक आरो् य ववभागालींतगणत कायणरत लसणा-या सवण आरो् य सींस् िाींमध् यत याप वीच 
ितनरीक औेपी पुरववली िातात. समािातील ववस ष् घ्काींना औेपासिीत सींप णण  ् णसतवा 
मोफत पुरववली िातत. 
        सावणितनक आरो् य ववभागा या लख याषरतील मोकळ्या िागा कोण यािी सींस् िा 
लिवा व् यक् ती याींना कोण यािी प्रयोिनािण वापरण् यास दतव  नयत लसा पोरणा मक तनणणय 
घतण् यात आलतला आित. 
      िनऔेपी योिनतमध् यत  ासनानत खािगी व् यक् ती लिवा सामाजिक सींस् िा याींना 
 ासकीय आरो् य सींस् िामध् यत मोफत िागा पुरववणत दींपनकारक आित. योिनतमपील िी ल् 
 ासना या प्रचलीत पोरणाीं ी ववसींगत लस यानत िी योिना राज् यात सु  िोव   कलतली नािी. 
(४) प्रश् न उवा् ावत नािी.     

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

गडधचरोली या नक्षलग्रस् त आहदिासी जजल् ्यातील अनतदगुचम सीमािती 
 भागात जनतेस चाांगली आरोग् य सेिा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२३) *  १०२४६   श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ग्तचरोली या नषांलरस्स् त आहदवासी जि ायात  ासकीय सतवतचत लतपकारी यत न सतवा 
दिावत नस यानत    तीसग् मपील प्रयोग ाळा तीं्ञाताींचा वैवायकीय व् यवसाय जि ाया या 
ए्ाप ली, भामराग्, कोरची, ससरोंचा या तालुक् यातील सीमावती भागात वाढत चाल यामुळत 
एकप्रकारत दगुणम व लततदगुणम भागातील  ् णा या िीवा ी खतळ सु  लस याचत तच् आित व 
 ासनाचा आरो् य ववभाग याप्रकारादादत लनसभञात लस याचत हदस न यतत आित, ित खरत आित 
काय, 
(२) लसयास, उक्त भागात  ासकीय आरो् य सतवतस वाय पयाणयी आरो् य सतवा नािी तसतच 
 ासना या आरो् य कें द्रामध् यत वैवायकीय लतपका-याची लनतक पदत षरक् त लस यानत कमणचा-याींची 
कमतरता यामुळत आणण कािी भागातील लोक आरो् य कें द्रापयिंत दळणवळणाची सापनत 
नस यानत पोिोचत नािी ल ा पषरजस्ितीत   तीसग् राज् यात प्रयोग ाळा तीं्ञात पदावर 
लसलतलत लनतक  दगुणम गावामध् यत लवैपपणत वैवायकीय व् यवसाय करीत आितत पषरणामतः लनतक 
लोकाींचत चुकी या उपचारामुळत िीविी िाण् या या घ्ना घ्लत या आितत, घ्त आितत, ित खरत 
आित काय 
(३) लस यास, ग्तचरोली या नषांलरस्स् त आहदवासी जि ायातील ए्ाप ली, भामराग्, 
कोरची, ससरोंचा या लततदगुणम सीमावती भागातील िनततस चाींगली आरो् य सतवा उपल प 
क न दतण् या या ष्ष ्ीनत तसतच दोगस ्पक् ्राींक  ्न  ् णाींची िोणारी फसवण क कायमस् व पी 
दींद िोण् या या ष्ष ्ीनत  ासनानत कोणती कारवाई कत ली आित वा करण् यात यतत आित ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३)   तीसग् राज् यातील प्रयोग ाळा तीं्ञात ग्तचरोली 
जि ायात लवपैपणत वैवायकीय व् यवसाय करीत लस यादादत तरमाार प्राप् त ाालतली नािी. मा् 
सदर प्रकरणी तपासणी करण् याचत तनदत  सींचालक आरो् य सतवा याींना दतण् यात आलत आितत. 
ग्तचरोली जि ायातील ए्ाप ली, भामराग्, कोरची, ससरोंचा या तालुक् यामध् यत ३० खा्ाींचत 
प्र यतकी एक  ् णालय, १३ प्रािसमक आरो् य पिकत  कायणरत आितत. सदर ह काणी वैवायकीय 
लतपकारी ग् ल सींवगाणतील एक ण ३६ पदत मींि र लस न  यापकैी २५ स् िायी, ८ दींपपब्त व २ 
लस् िायी वैवायकीय लतपका-याींची  पदत भरलतली आितत. तसतच वगण ३ ची ८ पदत व वगण ४ ची 
११ पदत षरक् त लस न सदर षरक् त पदत भरण् याची कायणवािी करण् यात यतत आित. 
     ग्तचरोली जि ियात प्रयोग ाळा तीं्ञात (जि िा पषरेद स् तर) ४५ पदत मींि र लस न सदर 
पदत भरलतली आितत. तसतच प्रयोग ाळा तीं्ञात (राज् यस् तर) ३ पदत मींि र लस न २ पदत भरलतली 
आितत व १ पद षरक् त आित. सदर षरक् त पद भरण् यादादत कायणवािी करण् यात यतत आित. 

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

देिी देहगाि (ता.घनसाांगिी, जज.जालना) येिील शेति-याांच् या जशमनी पाझर  
तलािासाठी दाखिून पाझर तलाि न िरताच अधधिारी ि  

िां त्राटदाराने लाखो रुपयाांची बबले घेतल् याबाबत 

(२४) *  ११५४८   श्री.राजशे टोपे (घनसािांगी), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आयव हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) दतवी दतिगाव (ता.घनसाींगवी, जि.िालना) यतिील  ततक-याीं या िसमनी पाार तलावासा ी 
दाखव न पाार तलाव न करताच लतपकारी व कीं ्ा्दारानत लाखो  पयाींची बदलत घतत याचत माित 
िानतवारी, २०१५ मध् यत तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त प्रकरणी  ासनामाफण त चौक ी कत ली आित काय, 
(३) लस यास, चौक ीत काय आढळ न आलत व तवानुसार सदर लतपकारी व कीं ्ा्दाराींवर 
 ासनानत कोणती कारवाई कत ली वा करण् यात यतत आित, 
(४) लवायाप कोणतीच कारवाई कत ली नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 

  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
तिावप, यादादतची तरमाार सन २०१३ मपील आित. 
(२) िोय. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी पाार तलावा या मींि र िागतवर खोदकाम ाालतला खड््ा आढळ न 
आला. या खड्ड्याव् यततषरक् त पाार तलावाचत मतर कोणततिी काम आढळ न आलतलत नािी. 
     या प्रकरणी सींदींतपत  ाखा लसभयींता व कीं ्ा्दार याीं यावव ध् द भा.द.वव. कलम २०४, 
३४ लन् वयत हद.२९.११.२०१३ रोिी गुन् िा दाखल कत ला आित. 
     सदर प्रकरणी सींदींतपत  ाखा लसभयींता याींना हद.१०.०३.२०१५ रोिी तनलींबदत कत लत आित. 
तसतच सींदींतपताींवव ध् द स स् तभींगाची कारवाई करण् यात यतत आित. 

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

जायििाडी धरिातून गोदािरी नदी पात्रातील बॅरेजम ये 
 पािी सोडण् याच्या मागिीबाबत 

  

(२५) *  ११०५८   श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िायकवा्ी परणात न गोदावरी नदी पा्ातील दॅरतिमध् यत पाणी सो्ण् याची मागणी  ततकरी, 
रस्ामस् ि व लोकप्रतततनपीींनी हदनाींक ३ नोव् िेंदर, २०१४ रोिी वा  या समुारास मु य लसभयींता, 
लाभषांत् ववकास प्रातपकरण, औरींगादाद याीं याक्त कत ली आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त मागणीसा ी  ततकरी व रस्ामस् ि याींनी आींदोलनाची भ समका घततली, ित िी 
खरत आित काय, 
(३) लस यास, गोदाका  या गावाींना वपण् या या पाण् याची ी्ंचाई भास  नयत म् िण न  ासन 
नदीपा्ातील दॅरति पाणी सो्ण् यासा ी कोणती कायणवािी करीत आित वा करण् यात यतत आित, 
(४) तसतच,परणात न वपण् यासा ी आणण िनावराींसा ी पाणी आवश् यक लस यामुळत पाणी पट्टी 
लिवा  ु क आकारणी न करण् यादादत  ासन कायणवािी करणार आित काय ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) जि िातपकारी, औरींगादाद याींनी पाणी आरषांण आदतस त कत  यानुसार आपतगाींव व हिर्पुरी 
या दॅरतिमध् यत पै ण परणात न हदनाींक ०७-११-२०१४ तत ०९-११-२०१४ या कालावपीत १५ 
दलघमी मतकत  पाणी सो्ण् यात आलत आित. 
(४)  ासना या प्रचसलत तनयमानसुार पाणीपट्टी आकारणी कत ली िातत. पाणीपट्टी लिवा  ु क 
आकारणी न करणत, िी दाद  ासना या ववचारापीन नािी. 

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

मुांबई, मराठिाडा आणि िोििात िोयनेच ेअिजल िळविण्याबाबत 
  

(२६) *  ९००६   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींदई, मरा वा्ा आणण कोकणात कोयनतचत लविल वळववण्याचा तनणणय माित ड्सेंदर, 
२०१४ या  तव्या सप्तािात  ासनानत घततला आित ित खरत आित काय, 
(२) लसयास, यानुसार  ासनानत आतापयिंत कोणती कायणवािी कत ली वा करण्यात यतत आित, 
(३) लवायाप कोणतीच कायणवािी कत ली नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नािी. 
(२) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

मौज ेपाटपन् हाळे (िडवडिाडी) येिील जजल् हा पषरषदेच् या  
अखत् याषरतील रस् त् याच् या दरुुस् तीबाबत 

 

(२७) *  १२६२३   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित पा्पन् िाळत (कों्वा्ी) (ता.गुिागर, जि.र नातगरी) यतिील पा्पन् िाळत साळवी स््पप तत 
गणत  मींहदर पा्पन् िाळत िा रस् ता प णणपणत नाद ुस् त ााला लस न प णण रस्  यामध् यत मो मो त 
ख्त प्लत लस न वाितकुीस लयो् य ाा यामुळत सदर रस्  याचा द ुस् ती प्रस् ताव रस्ामपींचायत 
पा्पन् िाळत याीं यामाफण त जि िा पषरेद पींचायत ससमती, गुिागर याीं याक्त िा.रमा. ११०  
हदनाींक ५ टगस् ्, २०१४ व िा.रमा. ११५ हदनाींक ७ टगस् ्, २०१४ रोिी पा ववण् यात आला 
लस निी लवायाप सदर रस्  याची द ुस् ती करण् यात आलतली नािी, ित खरत आित काय, 
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(२) लस यास, रस्ामपींचायतीनत पा ववलत या उक् त प्रस् तावा या लनुेींगानत रस्  या या 
द ुस् तीदादत  ासनानत चौक ी कत ली आित काय, 
(३) लस यास  यात काय आढळ न आलत व सदर रस्  याची द ुस् ती करण् यासा ी  ासनानत 
फकती तनपी मींि र कत ला आित  व फकती कालावपीत रस् ता द ुस् तीचत काम प णण िोणत लपतक्षषांत 
आित, 
(४) नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) रस्ामपींचायत पा्पन् िाळत याींचत तनवतदन प्राप् त ाालत आित, ित खरत आित. 
(२) उपलसभयींता, जि.प.दाींपकाम उपववभाग, गुिागर याींनी सदर रस्  याींची पिाणी कत ली आित. 
(३) ववेयाींफकत प्रश् नामध् यत पा्पन् िाळत वाकी वपींपळव् (रस्ा.मा.१२) व पा्पन् िाळत गणत वा्ी 
कों्वा्ी (रस्ा.मा.३९) या दोन रस्  याींचा समावत  आित. सवायजस्ितीत सदर रस्  याव न दारमािी 
वाित क सु  आित. तिावप सदर रस्  याीं या नाद ुस् त लाींदीमपील द ुस् तीचत काम जि िा 
पषरेदतला ववववप योिनाींमप न प्राप् त िोणा-या तनपी व तनकेा या लतपनततनत व प्रापान् य 
रमामानत िाती घतण् याचत जि िा पषरेदतचत तनयोिन आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

िां धार (जज.नाांदेड) तालुक् यातील पांचायत सशमतीमाफच त विशेष घटि योजनेअांतगचत  
एचडीपीई पाईप खरेदीम ये झालेल्या गवरयव यिहाराबाबत 

  

(२८) *  १३६७४   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय िी षी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं पार (जि.नाींदत्) तालुक् यातील पींचायत ससमतीमाफण त वव ते घ्क योिनतलींतगणत   
(२०१२-१३) एच्ीपीई पाईप खरतदीमध् यत २५ लाख  पयाींचा गैरव् यविार ााला लस याचत माित 
िानतवारी, २०१५ मध् यत तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, सदर पाईप तनकृष ् दिाणचत लस याचा लिवाल गुणव ता तनयीं्ण प्रयोग ाळतनत 
हद याचत माित िानतवारी, २०१५ मध् यत तनद णनास आलत, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, उक् त प्रकरणी चौक ी करण् यात आली आित काय, 
(४) लस यास, चौक ी या लनुेींगानत सींदींतपत लतपका-याींवव ध् द कोणती कारवाई कत ली आित 
वा करण् यात यतत आित, 
(५) नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्री. एिनािराि खडसे : (१) ित खरत नािी. 
(२) प्रयोग ाळत या लिवालानुसार सदर पाईप गुणव ततनत चाींगलत दिाणचत लस न, दिाणदादत 
एकिी तरमाार प्राप् त नािी,  यामुळत ित खरत नािी. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

----------------- 
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रा यातून पजश्चमे िडील नद्याांच ेपािी समुद्रात िाहुन जात असल्याबाबत 

  

(२९) *  १२८००   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात न पजश्चमत क्ील नवायाींचत पाणी पावसाळ्यात समुद्रात वािुन िात लस यामुळत 
वपण् याचत पाणी मोयाया प्रमाणात वाया िात लसयानत सदर नदीचत प्रवाि मळुा प्रक प व 
गोदावरी नदीक्त वळववण् याची दाद  ासना या ववचारापीन आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, सदर ववचारापीन प्रस् तावास पुणणता आणण् यासा ी  ासनामाफण त कोणती 
उपाययोिना व कायणवािी करण् यात आली वा यतत आित काय, 
(३) नस यास, ववलींदाची सवणसापारण कारणत काय आितत ? 
 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय. 
(२) पजश्चम वाहिनी नवायाींचत लरदी समुद्रात वाि न िाणारत लततषरक् त पाणी गोदावरी खो-यात 
वळववण् यासा ी या १७ प्रवािी वळण योिनाींना प्र ासकीय मान् यता प्राप् त लस न ५ प्रवािी 
वळण योिनतची कामत भौततकष्ष ट्या प णण ाालतली आितत. १२ प्रवािी वळण योिनाींची कामत 
प्रगतीत आितत. या व् यततषरक् त पार खो-यातील पाणी गोदावरी खो-यात वळववणतसा ी सींक पीत 
कत लत या उपसा िो् योिना ३ व ४ चत सवनषांण व लन् वतेणाचत काम प्रगतीपिावर आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

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

शसांधुदगुच जजल् ्यातील असलदे येि े६५ लाख रुपये खचच िरुन बाांधलेल् या  
शसमेंट नाला बांधा-याांची िामे ननिी ष्ट् ट दजाचची झाल्याबाबत 

  

(३०) *  ८०००   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन ििोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींपुदगुण जि ायातील लसलदत यतित ६५ लाख  पयत खचण क न दाींपलत या ससमें् नाला 
दींपा-याींची कामत तनकृष ् दिाणची ााली लस न दींपा-याींना गळती लागली लस याचत नुकततच माित 
िानतवारी, २०१५ मध् यत वा  या समुारास तनद णनास आलत आित ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त दींपा-याींची पािणी करण् यात आली आित काय,  यात काय आढळ न आलत, 
(३) तवानुसार दींपा-याींची तनकृष् दिाणची कामत करणा-या दोेी व् यक् तीींवव ध् द कोणती कारवाई 
करण् यात आली आित वा यतत आित, 
(४) नस यास,  याची कारणत काय आितत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) लसत तनद णनास आलत नािी. 
(२) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
(४) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

रा यातील चौदा िनिीत् ताांम ये सन २०१४ म ये जिळपास  
३० हजार ३६२ िीक्षाांची िनमाफीयाांनी तोड िेल्याबाबत 

  

(३१) *  ५४७२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमत झनि (षरसोड), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील चौदा वनवृ ताींमध् यत सन २०१४ मध् यत िवळपास ३० ििार ३६२ वषृांाींची तो् 
वनमाफीयाींनी कत लतली लस न पाच को्ी या सागवानाची चोरी कत ली आित तसतच वन लतपका-
याीं या सींगनमतानत वनमाफीयाींनी सन २०११ या वेाणत १० को्ी ६२ लाख २३ ििार, सन 
२०१२ या वेाणत ८ को्ी १४ लाख ८४ ििार, सन २०१३ या वेाणत ७ को्ी ८६ लाख ५५ ििार 
आणण सन २०१४ या वेाणत २ को्ी ६४ लाख २३ ििार ल ाप्रकारत २८ को्ी ६४ लाख २६ 
ििार  पयाींचत नकुसान वनववभागाचत ाालत लस न चींद्रप र वनवृ तात १० को्ी ३१ ििार 
 पयाीं या वषृांाींची चोरी ाालतली लस याची माहिती हदनाींक १० िानतवारी, २०१५ मध्यत वा 
यादरम्यान तनद णनास आली आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, या  प्रकरणाची सखोल चौक ी करण् यात आली आित काय वा करण् यात यतत 
आित काय, 
(३) लस यास, उक्त प्रकरणादादत कोणकोण या वन लतपकारी आणण वनमाफीयावर कोणती 
कायणवािी करण् यात आलतली आित वा करण् यात यतत आित, 
(४) नस यास, यादादत िोणा-या ववलींदाची सवणसापारण कारणत काय आितत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : 
(१) राज् यभरातील चौदा वनवृ ताींमध् यत िानतवारी तत माचण, २०१४ या कालावपीत समुारत ३० 
ििार ३६२ वषृांाींची लवैप तो् तनद णनास आली आित. 
     िानतवारी तत माचण २०१४  या ्ैमाससकामध् यत सागवानाची चोरी पाच को्ी ाालतली नस न 
साग लवैप वषृांतो् सीं या ११६५९ आित.  याचत दािार मु य  . १.४७ को्ी लस न िागतवर 
१.२३ को्ीचा माल िप् त कत ला आित. 
     राज् यामध् यत एक ण लवपै वषृांतो् सन २०११,२०१२ व २०१३ मध् यत ाालतली वषृांतो्ीची 
प्रश् नातील नम द आक्तवारी दरोदर आित. 
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      सन २०१४ मध् यत चींद्रप र वनवृ ताींत  . १०.३१ को्ीचत वषृांतो् ाालतली नसुन ती     
 . २६.६४ लाख ऐववढी आित. 
      तसतच १० िानतवारी, २०१५ मध् यत व  या दरम् यान १० को्ी ३१ ििार  पयाीं या वषृांाींची 
चोरी तनद णनास आली नािी. 
(२) व (३) ग्तचरोली वनवृ तातील ससरोंचा वनववभागातील वनकमणचारी व वनतस् कराींनत 
सींगनमतानत लवैप वषृांतो् कत  यादादत एका प्रकरणी वनरषांक दोेी आढळ न आ यानत हदनाींक 
१५.९.२०१४ रोिी तनलींदीत करण् यात आलत लस न  याीं यावव ध् द दोेारोपप् दाखल करण् याची 
कायणवािी करण् यात यतत आित. 
       तसतच वनतस् कर याींचतवर हदनाींक ३.८.२०१४ रोिी वनगुन् िा नोंदववण् यात यत न 
दोेारोपप् दाखल करण् याची कायणवािी सु  आित. 
(४) कायणवािी कत ली लस यानत ववलींदाचा प्रश् न उवा् ावत नािी. 
 

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

पालघर जजल् ्यातील िन विभागाच् या िनीिरि लागिड 
 प्रिल् पाम ये लक्षािधी रुपयाांचा झालेला गवरयव यिहार 

  

(३२) *  ७०५७   श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगडवदा),      
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जि ायातील वन ववभागा या वनीकरण लागव् प्रक पामध् यत लषांावपी  पयाींचा 
गैरव् यविार ाालतला लस न आहदवासी वववायािी  व मिुराींची फसवण क कत  याप्रकरणी यतिील 
मािी सरपींचानत हदनाींक ५ िानतवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास जि िातपकारी कायाणलयासमोर 
आ मदिन करण् याचा प्रय न कत ला आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त प्रश् नी चौक ी कत लतली  आित काय, चौक ीत काय आढळ न आलत व 
 यानुसार आतापयिंत कोणती कायणवािी कत ली वा करण् यात यतत आित, 
(३) उक् त प्रश् नी लवायाप कोणतीिी कायणवािी कत लतली नस यास,  याची सवणसापारण कारणत 
काय आितत तसतच वनववभागामध् यत सींगनमतानत सु  लसलत या आतिणक गैरव् यविाराची चौक ी 
क न कारवाई करण् यासींदभाणत सदर प्रकरणी आतापयिंत कोणता पा पुरावा कत ला वा करण् यात 
यतत आित ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) लीं तः खरत आित. 
(२) प्राप् त तरमाारीदादत कत लत या चौक ीत गैरव् यविार ााला नस याचत तनष पन् न ाालत आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
 

----------------- 
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नाशशि येिील सुपरस् पेशाशलटी रुग् िालयात डॉक् टराांची २४ पदे षरक् त असल् याबाबत 

  

(३३) *  ५५२४   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी),     
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(नतिसा), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नास क यतिील सुपरस् पत ासल्ी  ् णालयात सध् या ्पक् ्राींची २४ पदत षरक् त लस यामुळत 
न् युरोप् लाजस््क सिणरी, म ्वपी्ं  पुनरवोचपन आदी सिणरी दींद लस यामुळत  ् णाींचत िाल िोत 
लस याचत माित िानतवारी, २०१५ मध्यत वा  या सुमारास आढळ न आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, ्पक् ्राींची लसलतली षरक् त पदत  वषरत भरण् यादादत कोणती तात्ीची कायणवािी 
कत ली वा करण् यात यतत आित, 
(३) लवायाप, कोणतीच कायणवािी करण् यात आली नस यास ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) ित लीं तः खरत आित. 
     नास क यतिील ववभागीय सींदभण सतवा  ्णालयात ग्- ल, वगण -१ ची १२ पदत मींि र 
लस न  यापकैी ५ पदत भरलतली आितत. तसतच सदर  ् णालयात ग्-ल, वगण-२ ची ३३ पदत मींि र 
लस न  यापैकी ३० पदत भरलतली आितत. सदर उपल प तञाताींमाफण त तसतच मानसतवी लततववस ष ् 
तञाताींमाफण त  ् णाींवर  स् ्फरमाया व उपचार करण् यात यतत आितत. 
(२) ववभागीय सींदभण सतवा  ् णालयातील लतत ववस ष ् तञाताींची पदत भरण् याकषरता आवश् यक  
लसलतलत सतवा प्रवत  तनयम तयार करण् याची कायणवािी करण् यात यतत आित. सदर सतवा प्रवत  
तनयमास मींि री समळा यानींतर तञाताींची पदत पदोन् नतीनत तसतच नामतनदन नानत भरण् याची 
कायणवािी करण् यात यतईल. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

चांद्रपूर शहराला लागून िाहिा-या इरई नदीच् या िाठािर  
पूर सांरक्षि शभांत बाांधण् याबाबत 

(३४) *  १३४९३   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र  िराला लाग न वािणा-या मरई नदी या का ावर प र सींरषांण सभींत दाींपण् यासा ी 
वव ते दाद म् िण न  . २५ को्ी तनपी उपल प क न दतण् यादादतचत तनवतदन स् िातनक 
लोकप्रतततनपी चींद्रप र याींनी हदनाींक १२ ड्सेंदर, २०१४ रोिी वा  या सुमारास मा.िलसींपदा 
मीं्ी याींना सादर कत लत आित, ित खरत आित काय, 
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(२) लस यास, आय.आय.्ी.पवई मुींदई या सींस् ितनत हदनाींक २८ व २९ ि न, २०१४ ला चींद्रप र 
 िरातील प रप्रवण भागाचत सवनषांण क न प रतनयीं्ण उपाययोिना करण् यादादतचा लिवाल 
माित िलु,ै २०१४ मध् यत कायणकारी लसभयींता चींद्रप र पा्दींपारत ववभाग चींद्रप र ला सादर कत ला 
आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, सदर लिवालाची प्रत कायणकारी लसभयींता चींद्रप र पा्दींपारत ववभाग चींद्रप र याींनी 
मा. जि िातपकारी चींद्रप र याींना हदनाींक १४ िुल,ै २०१४ रोिी वा  यादरम् यान िा.रमा. 
४०३२/प्र ा-३/ प र तनयीं्ण /२०१४ लन् वयत उक् त सींस् ितचा लिवाल सादर कत ला आित, ित िी खरत 
आित काय, 
(४) लस यास, आय.आय.्ी. पवई या सींस् ित या लिवालाप्रमाणत कोणतीिी उपाययोिना 
लवायापिी करण् यात आली नस यामुळत यतणा-या मान् स न स्ात पुन् िा माित िुल-ै टगस् ् २०१३ 
मध् यत उभवलवलतली प र पषरस् िती तनमाणण िोव   कतत, ित िी खरत आित काय, 
(५) लस यास, यादादत  ासनानत चौक ी कत ली आित काय, 
(६) लस यास, चौक ीत काय आढळ न आलत व  यानुेींगानत आय.आय.्ी. पवई मुींदई या 
नामाींफकत सींस् ितनत सुचववलत या उपाययोिनाींची तात्ीनत लींमलदिावणी करण् यासींदभाणत कोणती 
कायणवािी करण् यात आली आित ? 

  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हद.११.१२.२०१४ चत तनवतदन प्राप् त ाालत आित. 
(२) आय.आय.्ी. पवई, मुींदई याींनी कत लत या ल् यासाचा प्रािसमक लिवाल षांतब्य कायाणलयास 
हदला लसुन लींततम लिवाल हदलतला नािी. 
(३) आय.आय.्ी. पवई, मुींदई याींनी हदलत या प्रािसमक लिवालात प रासा ी नदीलगतचत तनळ्या 
व लाल ाोन मपील लवैप दाींपकामत, वत.को.ली. या कोळसा खाणीींचत हढगारत, रततीचा उपसा तिा 
वपाण, वैनगींगा नदी पावसाळ्यात प णण भरली लसताना  मरई परणात न सो्ण् यात यतणारत 
लततषरक् त पाणी म.दादी कारणीभ त लस याचत नम द कत लत आित. मा् यासा ी कायमस् व पी 
उपाययोिना करण् यासा ी वैञातातनक ष्ष ्ीकोनात न िायरॉलपलपिीकल ल् यास करणत आवश् यक 
लस न  या कषरता आवश् यक पषरप णण ्त् ा व तनपी उपल प क न हद यानींतर लींततम लिवाल 
दतण् याकरीता लि न कािी कालावपी आय.आय.्ी. पवई या सींस् ितस लागणार आित. सदर 
िायरॉलपलपिीकल ल् यासाकषरता आय.आय.्ी. पवई, मुींदई याींनी  . २५.५० लषांची मागणी 
कत ली लसुन  यापकैी  . १३.५० लषां  याींना दतण् यात आलत आित. उवणरीत  . १२.०० लषां 
तनपीकरीता जि िा प्र ासनाक्त हद. १७.०४.२०१४  या प्ान् वयत मागणी कत ली आित. 
(४), (५) व (६) सवायःजस्ितीत आय.आय.्ी. पवई, मुींदई या सींस् ितनत प्रािसमक लिवालात मरई 
नदीतील गाळ काढणत, तनळ्या व लाल प ररतेतमपील लवपै दाींपकाम काढणत व वत.को.ली. या 
कोळसा खाणीचत हढगारत काढणत ल ा उपाययोिना सुचवव या लस न  यासा ी सींदींतपत 
जि िातपकारी याीं यामाफण त कायणवािी सु  आित,  यामुळत  ासनानत चौक ी  करण् याचा प्रश् न 
उवा् ावत  नािी. 

----------------- 
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जालन् यातील दषु्ट् िाळािर मात िरण् यासाठी मुांबईच् या शसजदविनायि रस् टने  
आठ िोटी रुपये दोन िषाचपूिी हदले असूनही शशरपूर प दतीच् या  

बांधा-याांची प्रकक्रया िेिळ िागदोपत्रीच सुरु असल् याबाबत 

(३५) *  ११३०६   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पवठि), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि) :   
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) िालन् यातील दषु काळावर मात करण् यासा ी मुींदई या ससजध्दववनायक रस् ्नत आ  को्ी 
 पयत दोन वेाणप वीच हदलत लस न दतखील स रप र  पध् दती या दींपा-याींची प्रफरमाया कत वळ 
कागदोप्ीच सु  लस याचत नुकततच माित िानतवारी, २०१५ मध् यत वा  या दरम् यान तनद णनास 
आलत आित, ित खरत आित काय, 
(२) तसतच स रप र दींपा-याचत आ  को्ी  पयत प  ्न लसण् यामाग या कारणाची  ासनानत सखोल 
चौक ी क न यास िदाददार लसणा-या व् यक् तीींवर कोणती कारवाई कत ली आित वा करण् यात 
यतत आित, 
(३) नस यास,  याची कारणत काय आितत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) ित लीं तः खरत आित. 
मु यमीं्ी सिाय्यता तनपीत न जि िातपकारी िालना याीं याक्त हद.२० मत, २०१३ रोिी  .८.०० 
को्ी तनपी वगण करण् यात आलतला आित. 
 .८.०० को्ी तनपीतुन ८ दाींपा-यास प्र ासकीय मान् यता दतण् यात आलतली आित. या कामापैकी 
६ कामाींना ताींब्क मान् यता हदली लस न तनववदा प्रफरमाया लींततम ्प् यात आित. सदरील कामत 
एवप्रल- २०१५ मध् यत सु  करण् याचत तनयोिन आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

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

जालना जजल् ्यातील लघ ुपाटबांधारे विभागातील उपविभागीय अशभयांता  
याांनी अपहार िेल् याबाबत 

(३६) *  ७८००   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जि ायातील लघ ुपा्दींपारत ववभागातील उपववभागीय लसभयींता याींनी सन १९९५ 
तत माित मत २०१४ या काळात िाफ़्रादाद तालुक् यात पाार तलाव रमामाींक ८ कत  याची दनाव् 
कागदप्त दाखवुन ९ लाख ६५ ििाराींचा लपिार कत  याचत नकुततच  माित नोव् िेंदर, २०१४ मध्यत 
तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त लपिार प्रकरणी  ासनानत सखोल चौक ी कत ली आित काय व   यात काय 
आढळ न आलत, 
(३) लस यास, तवानुसार यात दोेी आढळ न आलतया व् यक् तीींवर कोणती कारवाई करण् यात 
आली आित वा यतत आित, 
(४) नस यास,  याची कारणत काय आितत ? 



29 

  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) सदर कामाची लाचलचुपत प्रततदींपक ववभाग, िालना याीं यामाफण त चौक ी/ तपासणीचत 
काम सु  आित. 
(३) सींदींतपत लसभयीं याींवर पोसलस स् ्त न े्ंभुणी, ता. िाफ्रादाद, जि. िालना यतित गुन् िा नोंद 
कत लतला आित.  यालनुेींगानत सींदींतपत लसभयीं यास ल्क करण् यात यतव न,  याींचतवर तनलींदनाची 
कारवाई करण् यात आली आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

----------------- 
  
रत् नाधगरी जजल्हा पषरषदेच्या २७४६ शाळाांतील ८१३ िगच खोल्याांच्या शभांतीला तड ेगेल्याबाबत 

  

(३७) *  १०३०९   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा),         
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सदानांद 
चयवहाि (धचपळूि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र नातगरी जििा पषरेदतया २७४६  ाळाींतील ८१३ वगण खोयाींया सभींतीला त्त गतयानत 
मो्कळीस आलतया लस न वववायार्थयािंना िीव पोक्यात घाल न स षांण घ्यावत लागत लसयाचत 
माित िानतवारी २०१५ या पहिया सप्तािात तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
(२) लसयास,सदर  ाळाींया द ुस्तीसा ी तनपी उपलपततलभावी द ुस्तीची कामत प्रलींबदत 
लस न याकरीता स षांण ववभागानत  .३ को्ी तनपीची मागणी कत ली आित, ित िी खरत आित 
काय, 
(३) लस यास, उक्त प्रकरणी  ासनानत पािणी कत ली आित काय,  पािणीचत तनषकेण काय आितत 
व यानसुार सदर वगण खोयाींची वरीत दरुूस्ती करणतदादत  कोणती कायणवािी कत ली वा 
करण्यात यतत आित, 
(४) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नािी, ित खरत नािी. 
(२) ित खरत नािी. 
     सदर  ाळाींची द ुस् ती तनपी उपल पततनुसार करणतत यतत आित. 
(३) सदर प्रकरणी जि िा पषरेदत या स षांण ववभागामाफण त ग् स षांणातपकारी याींचत माफण त 
सदर  ाळाींची पािणी करण् यात आली लस न तात्ी या द ुस् ती आवश् यक वगणखो याींची द ुस् ती 
करणतत आली आित. उवणषरत वगणखो याींची द ुस् ती प्रापान् य रमामानत करण् यात यतत आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

----------------- 
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पुिे जजल् ्यातील िें द्र शासनाच् या घरिुल योजनेबाबत 
  

(३८) *  ८२९६   श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणत जि ायात कें द्र  ासना या घरकुल योिनतत न १८००० लोकाींना घरकुल मींि र करण् यात 
आली लस न या लोकाींक्त स् वतःची िागा नस यानत घरकुलाींची कामत प्रलींबदत आित, ित खरत आित 
काय, 
(२) तसतच पुणत जि ृयात दतघराींना घर दाींपण्यासा ी िागा फकीं वा  .५० ििार लनुदान दतण् याची 
मागणी जि िा दषांता ससमतीत स् िातनक लोकप्रतततनपीींनी माित ड्सेंदर, २०१४  या  तव् या 
सप् तािात कत ली आित काय, 
(३) लस यास, उक् त प्रकरणी  ासनामाफण त चौक ी कत ली आित काय, 
(४) लस यास, चौक ीत काय आढळ न आलत आित व  यानुसार दतघराींना  ासकीय गायरान 
िागा दतणतदादत वा ववकत घतणतसा ी  ासनामाफण त लनुदान दतणतदादत कायणवािी कत ली वा 
करण् यात यतत आित काय, 
(५) लवायाप कोणतीच कायणवािी कत ली नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ित खरत नािी. 
     दाषरद्रय रतेतखालील दतघर प्रततषांा यादीतील लाभार्थ यािंक्त स् वतःची िागा लस यास वाय 
घरकुलास मींि री हदली िात नािी. सवाया पुणत जि ायातील प्रततषांा यादीमध् यत १८,२६३ 
लाभार्थ यािंक्त घरकुल दाींपकामासा ी स् वतःची िागा नस यामुळत  याींना लवायाप मींि री दतता 
आली नािी. 
(२) ित खरत नािी. 
     सववोच च न् यायालयानत सावणितनक सुववपा (Public Utility) व साव िणतनक प्रयोिन 
(Public Purpose) यासा ी लन् य िमीन उपल प नस यास गायरान/गुरचरण िमीनीचा 
वापर करावा, लसत तनदत  हदलत आितत. परींतु घरकुल योिना वैयजक्तक लाभाची योिना 
लस यामळुत गायरान/गुरचरण िमीन उपल प क न दतता यतत नािी. कें द्र  ासना या मागणद णक 
त वानुसार लाभार्थ यािंना घरकुल दाींपकामासा ी स् वतःची िागा घतण् यासा ी कें द्र व राज् य     
(५० : ५० हिस् सा) लसत  . २०,००० /- मतकत  लिणसिाय्य दतण् यात यततत. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 
 

----------------- 
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पातूर (जज.अिोला) पांचायत सशमतीम ये १०० टक् िे अनुदानािर  
लोखांडी टीनपत्र ेया योजनेतील गवरयवयिहाराबाबत 

  

(३९) *  १३२०२   श्री.हषरष वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पात र पींचायत ससमतीमध् यत (जि.लकोला) जििा पषरेद समाि क याण लींतगणत १०० 
्क् कत  लनुदानावर लोखीं्ी ्ीनप्त या योिनततील मागासवगीय लाभार्थ यािं या वाट्याचत लोखीं्ी 
्ीनप्त वा्प करताना ववस् तार लतपकारी पिई व सिकारी कमणचारी याींनी मो ा गैरव्यविार 
कत ला लसयाची तरमाार ग्ववकास लतपकारी याीं याक्त माित िानतवारी, २०१५ मध् यत करण् यात 
आली आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, उक् त गैरव्यविारची सखोल चौक ी करण् यात आली आित काय, 
(३) लस यास, चौक ीचत तनष केण काय आितत व  यानुसार सदरि  प्रकरणी दोेीींवव ध् द 
कोणती कारवाई करण् यात आली आित वा यतत आित, 
(४) नस यास, ववलींदाची कारणत काय आितत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) िोय, ल ा आ याची तरमाार ग्ववकास लतपकारी, पात र याींना प्राप् त 
ााली आित. 
(२) व (३) प्रस् त त प्रकरणी चौक ी लींती ५ लाभार्थ यािंना ददुार ह्नप्ाचत वा्प करण् यात आलत 
लस याचत व म.मा.व. प्रवगाणतील एका लाभार्थ याणस योिनत या ल्ी व  ती नुसार लाभािीचत 
कागदप्ाची तपासणी न करता तनयमदाायषर या ह्नप्त वा्प कत  याचत तनद णनास आलत 
आित. 
     सींदींतपत ववस् तार लतपकारी, याींनी तनयमदााय ३० नग ह्नपत्र्याचत िादा वा्प 
कत  याप्रकरणी खातत तनिाय चौक ी सु  करण् यात आली आित. 
(४) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 

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

हहांगोली जजल् हा पषरषद लघु शसांचन विभागाच् याितीन ेसात तलािाच ेिाम पूिच झाले 
 असून त् यात पािी साचत नसल् याचे आढळून येत असल्याबाबत 

(४०) *  ५६३४   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगोली जि िा पषरेद लघु ससींचन ववभागा यावतीनत सन २०१२-१३ आणण सन २०१३-१४ 
या दोन वेाणत ११ तलावाींचत काम िाती घतण् यात आलत लस न या तलावाींपैकी सात तलावाचत 
काम प णण ाालत लस न  यात पाण् याचा िेंदिी साचत नस याचत आढळ न यतत आित तसतच 
ताकतो् यतिील दोन तलाव लप णाणवस् िततच लस याचत माित िानतवारी, २०१५ मध्यत वा 
यादरम्यान तनद णनास आलत, ित खरत आित काय, 
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(२) लस यास, उपरोक् त प्रकरणाची  ासनानत चौक ी कत ली लस यास तलावाींचत काम तात्ीनत 
प णण क न पाणी पुरव ा करण् यादादत  ासनानत काय कायणवािी वा उपाययोिना कत ली आित, 
(३) लवायाप, उक् त प्रकरणी कोणतीच कायणवािी कत ली नस यास,  याची कारणत काय आितत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) ित खरत नािी. 
     हिींगोली जि िा पषरेदत या लघु ससींचन ववभागामाफण त सन २०१२-१३ मध् यत ११ तलावाींचत 
कामाींना मींि री दतण् यात आली िोती. सन २०१३-१४ मध् यत एकािी तलावाचत काम मींि र नव् ितत. 
सदरचत ११ तलावाींपैकी ७ तलावाींमध् यत पाणी सा लत िोतत. तसतच उपरोक् त तलावाींपैकी ६ 
तलावाींची कामत प णण ााली लस न, उवणषरत ५ कामत प्रगतीपिावर आितत. 
     सतनगाव तालुक् यातील ताकतो्ा पाार तलाव रमा.१ चत काम प णण ाालत लस न  यात पाणी 
सा लत िोतत. पाार तलाव ताकतो्ा रमा. २ चत काम प्रगतीपिावर आित. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

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

मौज ेनेचल (ता.पाटि, जज.सातारा) येिे िी षी विभागाच् या ितीने राबविलेल् या  
मेगा पािलोट उपक्रमात झालेल् या गवरयव यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४१) *  १०१८५   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौित नतचल (ता.पा्ण, जि.सातारा) यतित  कृेी ववभागा या वतीनत सन २००९-१० मध् यत 
मतगा पाणलो् प्रतरक प्रवत  उपरमाम रादववण् यात आला आित, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, या उपरमामाींतगणत या गावाींमध् यत कोयनामाई पाणलो् ससमती स् िापन करून 
माती नाला दीं्ीगसारखी कामत करण् यात आली लस न सदरची कामत ल यींत तनकृष ् दिाणची 
ााली लस न या कामाींमध् यत कृेी ववभागा या लतपका-याींनी को्यवपी रूपयाींचा गैरव्यविार 
कत ला आित, ित खरत आित काय, 
(३) लस यास, मौित नतचल गावाचत उप सरपींच व पाणलो् ससमतीचत सदस् य श्री.रामचींद्र  ींकर 
मोहितत याींनी नतचल गावा यावतीनत या कामाींची उ चस् तरीय चौक ी करण् याची मागणी करूनिी 
याची चौक ी िोत नस यानत जि िा कृेी लतपकारी याींना हदनाींक ६ िानतवारी, २०१५ रोिी वा 
यासुमारास दतमुदत उपोेण करीत लस यादादत प्व्यविार कत ला आित, ित िी खरत आित काय, 
(४) लस यास, राज् य  ासनानत यासींदभाणत चौक ी कत ली आित काय, 
(५) लस यास, चौक ीलींती उक्त लतपका-याींवर  ासनानत कोणती कारवाई कत ली वा करण्यात 
यतत आित, 
(६) नसयास, ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ित खरत आित. या उपरमामाींतगणत ल् याससका ०१, व् यायाम ाळा ०१, 
कृवे वाचनालय ०१, नॅपसॅक स् प्रतयर ०२, एच ्ी पी स् प्रतयर ०२, एच ्ी पी स् प्रत गन व    
पाईप ०२, म यादी साहि य खरतदी कत लत आित. 
(२), (३) व (४) माती नाला दाींपाची २ कामत प्रतरक प्रवत  उपरमामात न न करता पाणलो् ववकास 
घ्काखाली कोयनामाई पाणलो् ससमतीनत कृवे ववभागा या ताीं्ीक मागणद णनानत कत ली आितत. 
तरमाारी या लनुेींगानत उप प्रक प व् यवस् िापक पा्ण याींनी हदनाींक ०९ सप् ्ेंदर, २०१४ रोिी 
सरपींच, पाणलो् ससमती लध् यषां आणण लाभािी  याीं यासमवतत चौक ी करण् यात आली लस न 
चौक ीत लतनयमीतता ााली नस याचत हदस न आलत. उपप्रक प व् यवस् िापक याींनी कामाची 
प्र यषां पिाणी कत ली लस न कामत सुस् िीत आितत. 
(५) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
(६) सींदींपीत नािी. 

----------------- 
  
बाांदा तालुक्यातील (जज. शसांधुदगुच) तेरेखोल नदी पात्रात मगरीच्या सांख्येत िाढ झाल्याबाबत 

  

(४२) *  १४१५६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाींदा तालुक्यातील (जि. ससींपदुगुण) मन् सुली पुरीवा्ा, म्ुरा, रोणापाल, सातोसत व दाींदा या 
गावा या ततरतखोल नदी पा्ात मगरीची सीं या मो या प्रमाणात वाढ यानत उसा गावातील 
लोकाींना  यामळुत लनतक ल्चणीींना तों् वायावत लागत आित, ित खरत आित काय,  
(२) लस यास, मगरीचा दींदोदस् त करण् यादादत गावक-याींनी उपवन सींरषांका या तनद णनास िी 
दाद वाींरवार आण न दतखील  याक्त सींदींतपताींनी दलुणषां कत लत आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लस यास, या प्रकरणी चौक ी क न काय कारवाई कत ली आित, 
(४) लवायाप, कोणतीच कारवाई कत ली नस यास, ववलींदाची  कारणत काय आितत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) ससींपुदगुण जि ायातील सावींतवा्ी तालुक् यात मन् सुली पुरीवा्ा, 
म  ्रा, रोणापाल, सातोसत व दाींदा गावालगत ततरतखोल नदीपा्ात मगरीींचत वास् तव् य आित ित खरत 
आित.  यामुळत गावातील लोकाींना ल्चणीींना तों् वायावत लागत आित ित खरत आित. 
(२) ित खरत नािी. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी स् िातनक रस्ामस् िाींना वतळोवतळी वनपषरषांत् लतपकारी, वनपाल व 
वनरषांक प्र यषां भत  ्न मगरीपास न स् वतःचत व पाळीव प्राण् याींचत सींरषांण करण् याववेयी 
मागणद णन करण् यात यतत आित. तसतच मगर नैसतगणक लतपवासात न लोकवस् तीक्त यतणार नािी 
यादादत दषांता घतण् यादादत षांतब्य कमणचा-याींना स चना दतण् यात आ या आितत. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल् ्यातील सािली येिील ग्रामीि रुग् िालयाम ये तीन िवद्यकिय 
 अधधिा-यासह अनिे िमचचा-याांची पदे षरक् त असल्याबाबत 

  

(४३) *  ५४७५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नानाजी शामिुळे 
(चांद्रपूर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र जि ायातील सावली यतित ३० खा्ाींचत रस्ामीण  ् णालय मींि र करण् यात आलत लस न 
या रस्ामीण  ् णालयामध् यत तीन वैवायफकय लतपका-यासि लनतक कमणचा-याींची पदत षरक् त 
लस यामळुत औेपोपचारापास न  ् णाींना वींतचत रािावत लागत लस न  गींभीर आिार लसलत या 
 ् णाींना खािगी  ् णालयासि ५८ फकमी द र चींद्रप र फकीं वा १६५ फकमी द र नागप र यतित 
औेपोपचाराकरीता िावत लागत लस यामळुत  ् णाींसि  ् णाीं या नाततवाईकाींना मानससक व 
आतिणक ्ास सिन करावा लागत आित. याकारणास् तव नागषरकाींची ल्चण लषांात घतता 
यादादत लोकप्रतततनपीींनी हदनाींक ५ िानतवारी, २०१५ रोिी मा.मीं्ी सावणितनक आरो् य, प्रपान 
सतचव सावणितनक आरो् य, सींचालक सावणितनक आरो् य याींना तनवतदन हदलत िोतत, ित खरत आित 
काय, 
(२) लस यास, सावली यतिील ३० खा्ाींचत रस्ामीण  ् णालयातील षरक् त पदत भरण् यादादत 
 ासनानत कोणती कायणवािी कत लतली आित वा करण् यात यतत आित, 
(३) लस यास, सदर तनवतदनावर कोणती कायणवािी कत लतली आित वा करण् यात यतत आित, 
(४) नस यास, यादादत िोणा-या ववलींदाची सवणसापारण कारणत काय आितत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) लोकप्रतततनपीींनी मा. मीं्ी (सावणितनक आरो् य) याींना हद. ०५.०१.२०१५ 
रोिी तनवतदन हदलतलत आित, ित खरत आित. 
      तिावप, रस्ामीण  ् णालय सावली, जि. चींद्रप र यतित एक ण २५ पदत मींि र लस न  यापैकी 
१७ पदत भरलतली व ८ पदत षरक् त आितत. वैवायकीय लतपकारी ग्-ल ची ३ पदत मींि र लस न सवण 
पदत भरलतली आितत.  यापैकी १ वैवायकीय लतपकारी सतवाींतगणत पदव् यु तर ल् यासरमामाकषरता 
प्रतततनयुक् तीवर आितत 
       उपल प लतपकारी व कमणचा-याींमाफण त  ् णाींना आवश् यक  या  ् ण सुववपा वतळीच 
पुरववण् यात यततात. 
(२) मिाराष र वैवायकीय व आरो् य सतवा ग्-ल-वगण-१ सींवगाणची षरक् त पदत नामतनदन नानत व 
पदोन् नतीनत भरण् यादादतची कायणवािी सु  आित. तसतच कमणचा-याींची षरक् त पदत ववहित पध् दतीनत 
भरण् यादादत कायणवािी सु  आित. 
(३) व (४) प्रश् न उवा् ावत नािी. 

 

----------------- 
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नाशशि जजल् ्यात प्रचांड प्रमािात होत असलेली जगांलतोड ि िन् यजीि तसेच 

 हहांस् त्र प्राण् याांनी मागील एि-दोन महहन्यात ९ हून अधधि  
नागरीिाांचा बळी घेण् यात आल् याचा प्रिार 

  

(४४) *  ५५३१   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) नास क जि ायात प्रचीं् प्रमाणात िोत लसलतली िींगलतो् व वन् यिीव तसतच हिींस् ् 
प्राण् याींनी मागील एक-दोन महिन्यात ९ ि न लतपक नागरीकाींचा दळी घतण् यात आ याचा प्रकार 
माित िानतवारी २०१५ मध्यत वा यादरम्यान तनद णनास आला, ित खरत आित काय, 
(२) लस यास, वन् य प्राण् यापास न नागरीकाींचत िोत लसलतलत मृ य  रोखण् यादादत तसतच लवपै 
िोत लसलतली वषृांतो् रोखण् यादादत वषृांतो् करणा-याींवर कारवाई करण् यादादत  ासनानत 
कोणती तात्ीची कायणवािी कत ली  वा करण् यात यतत आित, 
(३) लवायाप कोणतीच कायणवािी करण् यात आली नस यास ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) सन २०१४ तसतच  यानींतर िानतवारी, २०१५ मध् यत नास क 
जि ायात वन् यप्राण् याीं या ि  यात मनुष याचा मृ य  ाा याची एकिी घ्ना तनद णनास आलतली 
नािी. तिावप सन २०१४ या वेाणत १२८९ वषृांाींची लवैपतो् ााली लस न  . ३७,७५४९२/- मतकत  
नुकसान ाालत आित. 
(२) मानव वन् यप्राणी सींघेण ्ाळणतसा ी प्रामु यानत बदद् प्रवण षांत्ातील गावाींत वन 
लतपकारी/ षांत्ीय कमणचारी याींचतमाफण त िनिागतृी क न गावाींमध् यत सावणितनक ह काणी पोस् ्र 
लावण् यात आलतलत आितत. सदर पोस् ्रमध् यत बदद् प्रवण षांत्ात सावपानततनत कसत वागावत, 
बददट्याचत खावाय, बददट्याचत िीव ास् ् व गावािवळ बददट्याचा वावर कमी करण् यासा ी 
घ् यावयाची काळिी तसतच जिवीत िानी िो  नयत यादादत मागणद णन कत लत िातत. 
     लवैप वषृांतो् रोखण् यासा ी षांतब्य तसतच फफरतत पिकाचत लतपकारी व कमणचारी 
तनयसमत िींगल गस् त क न वनसींवपणन तसतच वन व वन् यिीव सींरषांण काम करतात. तसतच 
गुिराि, दादरा नगर िवतली या राज् य /कें द्र ाससत प्रदत ा या लतपका-याींसोदत आतींरराज् यीय 
दै का घत न वनसींरषांणािण उपाययोिना कत  या िातात.  ासकीय वनाीं या व् यवस् िापनासा ी 
सींयुक् त वन व् यवस् िापन ससम या ग ीत करण् यात आ या आितत. 
(३) प्रश् न उवा् ावत  नािी. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल्हा सामान्य रुग्िालयातील शसटी स्िॅन मशीनच्या दूुनस्तीबाबत 

(४५) *  १३५०५   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र जििा सामान्य  ्णालयातील सस्ी स्कॅन म ीनया दरुूस्तीवर तदल ४७ लषां 
८६ ििार ७३७ रूपयत खचण ाायाचत हदनाींक २८ िानतवारी, २०१५ या जििा तनयोिन 
ससमतीया दै की दरम्यान जििा  य तचफकसक याींनी माहिती सादर कत ली आित, ित खरत 
आित काय, 
(२) लसयास, सदर सस्ी स्कॅन म ीन मागील दोन वेाण पास न दींद आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, यादादत  ासनानत चौक ी कत ली आित काय, 
(४) लसयास, चौक ीत काय आढळुन आलत आित व यानुेींगानत जििा सामान्य  ्णालय 
चींद्रप र यतित नववन सस्ी स्कॅन म ीन खरतदी करण्यासींदभाणत व आवश्यक वैवायकीय लतपकारी 
व कामण या-याची षरक्त पदत भरण्यासींदभाणत कोणती कायणवािी करण्यात आली वा यतत आित, 
(५) नसयास, िोणाऱया ववलींदाची कारणत काय आितत ? 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) िोय. 
(३) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
(४) जि िा  ् णालय, चींद्रप र यतित पी.पी.पी. त वावर सस.्ी. स् कॅन सुववपा उपल प क न 
दतण् यासा ी कीं पनी ी करार करण् यात आलतला लस न लवकरात लवकर म ीन उपल प क न 
दतण् यादादत कायणवािी चाल  आित. 
     पयाणयी व् यवस् िा म् िण न खािगी सस.्ी. स् कॅन कें द्राक  ्न ल यावश् यक  ् णाींना व 
दी.पी.एल. पारक  ् णाींना मोफत सस.्ी. स् कॅनची सुववपा पुरववण् यात यतत आित. 
     जि िा  ् णालय, चींद्रप र यतिील वैवायकीय लतपकारी, ग्-ल (वगण -१)  या मींि र २० 
पदाींपैकी ७ पदत भरलतली लस न वैवायकीय लतपकारी, ग्-ल  या ३५ मींि र पदाींपकैी ३२ पदत 
भरलतली आितत. 
     षरक् त पदत नामतनदन नानत तसतच पदोन् नतीनत भरण् याची कायणवािी सु  आित. तसतच 
दींपपब्त उमतदवाराींना लस् िायी दतण् यादादतिी कायणवािी चाल  आित. 
(५) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
 

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

पाटि (जज.सातारा) तालुक् यातील स्याद्री यव याघ्र प प्रिल् पाच् या बफर ि  
इिो सेजन्सहटयवह झोनमये िीक्षाांची तोड िरण् यात आली असल् याबाबत 

(४६) *  १०२०५   श्री.शांभुराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जि ायातील पा्ण तालुक् यात सायाद्री व् याघ्र प प्रक पा या दफर ाोनमध् यत कत मसत 
(ता.पा्ण) यतित ६७६ वषृांाींची वषृांतो् ााली लस न ३०० ाु् पाींची तो् करण् यात आली लस न 
कत वळ ९४ वषृांाींची तो् ाा याचा वनववभागानत गुन् िा नोंद कत ला आित, 
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(२) तसतच  पा्ण तालुक् यात रासा ी या मको सतजन्सह्व् ि ाोनमध् यत वन ववभागा या 
पुढाकाराखाली दतकायदा वषृांतो् ााली लस न सुमारत १०० िुन लतपक ाा्त तो्णा-या 
वनववभागानत प्र यषांात मा् ३५ वषृांाींची तो् कत  याची नोंद कत ली आित, ित िी  खरत आित काय, 
(३) लस यास, मनाई िातीीं या ाा्ाींची दतसमुार तो् कत  याप्रकरणी पा्ण या वनषांत्पालाींनी 
यतिील तिससलदार याींना यासींदभाणत कळववलत आित, ित िी खरत आित काय, 
(४) यादादत राज् य  ासना या वन ववभागानत  चौक ी क न दोेीवर कारवाई करणतदादत 
कोणता तनणणय घततला आित, 
(५) नस यास, सियाद्री व्याघ्र प प्रकपाया दफर ाोनमध्यत व मको सतजन्सह्व् ि ाोनमध् यत 
दतसुमार वषृांतो् करणा-याींवर कारवाई न करण् याची सवणसापारण कारणत काय आितत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पा्ण तालुक् यातील मौित कत मसत या गावातील मालकी ग् नीं. 
४/१ व ३५/४ मपील दोन प्रकरणात सुमारत २ तत २.५ ितक् ्र मालकी षांत्ावरील ६७६ ाा्ाींची 
तो् ााली आित. वन ववभागानत लनुस तचत वषृां प्रिातीची ३३२ ाा्त तो् यादादत तर मिस ल 
ववभागानत गैर लनुस तचत वषृां प्रिातीची ३४४ ाा्त तो् यादादत गुन् ायाींची नोंद कत ली आित. 
(२) उपवनसींरषांक, सातारा याीं या प वण मींि रीनत पा्ण तालकु् यातील रासा्ी मध् यवती 
रोपवाह्कत मध् यत िद्दीवरील तारकुीं पन करणत, लींतगणत रोपवा्ीका सपुारणा व रोपाीं या वाढीस 
ल्िळा करणारी तसतच लींतगणत रस् ता करणतकामी िनुी ल्िळा िोणारी, पोकादायक व 
पषरपक् व ाालतली तनलतगरी व लकॅत स या म. प्रिातीची एक ण १६१ ाा्त तो्ण् यात आली आितत. 
(३) मौित कत मसत यतिील मालकी ग् नीं. ४/१ मपील ३३ व ग् नीं. ४/१व ३५/४ मपील ३४४ 
लवैप वषृांतो्ीदादत कारवाई करण् यादादत वन षांत्पाल, पा्ण याींनी तिससलदार, पा्ण याींना 
कळववलतलत आित. 
(४) व (५) मिाराष र (वषृांतो्) लतपतनयम, १९६४ व सुपारी १९८९ कलम ३ व ४ नुसार 
वनषांत्पाल पा्ण याींनी मौित कत मसत मालकी ग् नीं.४/१ व ३५/४ मपील लनुस तचत वषृां 
प्रिातीची ३३२ ाा्त तो् यादादत श्री. द ता्ाय ददन उीं द्रत रा. माींिरी खुदण ता.िवतली, जि.पुणत 
व मतर २ याींना एक ण  .१,१५,२००/-  पयत दीं् क न ६३.०० घ.मी. िळावु फक्ा सरकार िमा 
करण् यात आला आित. 
     तसतच उप ववभागीय लतपकारी, पा्ण याींनी कत मसत ग् नीं. ४/१, ३५/४ मपील बदगर 
लनुस तचतील वषृां प्रिातीींची एक ण ३४४ ाा्त ववनापरवानगी तो् यादद्दल श्री. द ता्य ददन 
उीं द्रत, रा. माींिरी खुदण, ता. िवतली व मतर २ व् यक् तीना  . ५९,०२४/- मतका दीं् क न 
तिससलदार पा्ण याींचतक्त  ासकीय खजिन् यात िमा करण् याचत आदत  हदलत आितत. 

----------------- 
पेठ (जज.नाशशि) तालुक्यातील खडिओहोळ ि जुने नाशशिमधील जजल्हा शासिीय 

ूनग्िालयात दोन महहलाांचा प्रसतुी दरम्यान मीत्यु झाल्याबाबत 

(४७) *  ५५४०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप 
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(देिळाली) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पत  (जि.नास क) तालुक्यातील ख्कओिोळ व िुनत नास कमपील जििा  ासकीय 
रू्णालयात दोन ह काणी महिला प्रसुतीसा ी दाखल ााया लसताना याींचा उपचारादरम्यान 
मृयु ााला लसयाचत माित ड्सेंदर, २०१४ मध् यत वा  या दरम् यान तनद णनास  आलत, ित खरत 
आित काय, 
(२) लसयास, गतया ७ महिन्यात २४ माताींया मृ य ींची नोंद ााली लसयाची माहिती 
तनद णनास यतत आित, ित िी खरत आित काय, 
(३) लसयास, प्रस ती दरम्यान िोणाऱया माता मृयुींचत प्रमाण रोखण्यासा ी  ासनाक  ्न 
दरवेी कोट्यवपीींचा खचण िोत लस निी माता मृयचुत प्रमाण रोखण्यात  ासनास लपय  यतत 
आित, ित िी खरत आित काय, 
(४) लसयास, उपरोक्त प्रकरणी  ासनानत  कायणवािी वा उपायायोिना कत ली आित काय, 
(५) लवायाप, यादादत कोणतीिी कायणवािी वा उपाययोिना कत ली नसयास याची कारणत काय 
आितत? 
डॉ. दीपि सािांत : (१) ित लीं तः खरत आित. 
     जि िा  ् णालय नास क यतित दाखल ाालत या दोन महिलाींपैकी एक महिला ८ 
महिन् याींची व एक महिला २ महिन् याींची गरोदर िोती.  याींचा मृ य  प्रसुती दरम् यान ााला 
नस न गरोदरपणात आलत या लन् य आिाराींमळुत ाालतला आित. 
(२) िोय. 
(३) ित खरत नािी. 
     रजिस् रार िनरल टफ मींड्या याींचतक्ील लिवालानुसार सन २०१०-१२  चा मातामृ य ु
दर ८७ प्रततलषां जिवींत िन् म मतका िोता. आता सन २०११-१३ मध् यत सदरया दरामध् यत घ् 
िोव न ित प्रमाण ६८ प्रतीलषां जिवींत िन् म मतकत  ाालतलत आित. यादादत  ासनामाफण त 
मातामृ य  कमी करण् यासा ी ववववप योिना रादवव या िातात. 
     तसतच नास क जि ायामध् यतिी मातामृ य  दरामध् यत घ् ाालतली आित. 
(४) व (५) प्रश् न उवा् ावत नािी. 
 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 
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