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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि २६ माचच, २०१५ / चैत्र ५, १९३७ ( 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 - ४२ 
------------------------------- 

  
चांद्रपूर जजल््यातील (राजुरा तह) नगरपररषदेअांतगचत मामा तलािाच ेसांिधचन  

िरण्यासाठी िाढण्यात आलेली ननिीदा ननयमबा्य असल्याबाबत 
  

(१) *  १४८२७   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील (रािुरा तह) नगरपररषदेअींतगगत मामा तलावाच ेसींवर्गन करण्यासाठी 
काढण्यात आलेली ननवीदा (१ को्ी ७१ लक्ष ६६ हिार रूपयाींची) ननयमबा्य असल्हयाचे माहे 
िानेवारी २०१५ मध् ये वा  या दर यान आढनून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननयमबा्य ननववदा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढनून आले व यानुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही.  
  

----------------- 
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अिोला जजल््यातील खारिपाि पट्यातील महत्िपूिच 
 जल प्रिल्पाांच ेिाम रखडले असल्याबाबत 

  

(२) *  १३४८८   श्री.हररष वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील खारणपाण पट्यातील महवपूणग िल प्रकल्हपाींचे काम सुर्ाररत 
प्रशासकीय मान्यतेसह ववववर् कारणाींमुने रखडल्ह यान े ३६ हिार ८०० हेक््र िममनीला पाणी 
ममनत नसल्हयान े शेतक-याींना मसींचनापासून वींचचत राहावे लागत असल्हयाच े माहे िानेवारी 
२०१५ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाींना मान्यता न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, तातडीने या प्रकल्हपाींना मान्यता देऊन शेतीसाठी पाणी उपलब्र् करून 
देण्याकरीता शासन काय कायगवाही करीत आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अशींतः खरे आहे. 
     अकोला जिल्ह ्यात खारणपाण पट्यातील ६ प्रकल्ह प सुप्रमा अाावी, ाुसींपादन अाावी, 
सींकल्ह पन अाावी तसचे १ प्रकल्ह प प्रकल्ह पग्रस् ताींच् या ववरोर्ामनेु रखडलेले आहेत.  यामुने 
१६४९९ हेक् ्र के्ष्ास मसींचन सुववर्ा ननमागण ााल्ह या नाहीत. 
(२) घुींगशी मध् यम प्रकल्ह प, शहापूर ब.ृलपा, कवठाशले,ू वाई लपा व का्ेपूणाग (ब.ॅ) मध् यम 
प्रकल्ह पाच् या सुप्रमा प्र् तावाची नाननी सु आ आहे. 
     का्ीपा्ी ल.पा. योिनेच े पायव् याचे सींकल्ह पन Water and Power Consultancy 
Services, New Delhi (WAPCOS) कडून घेण् यात येत आहे. 
    कीं चनपूर लपा प्रकल्ह पास ग्रसाम्  ाींचा िममन ाूसींपादनाच् या ववरोर्ामुने प्रकल्ह पाची कामे बींद 
आहेत. 
(३) पूणाग बॅरेि, घुींगशी बॅरेि, का्ेपूणाग बॅरेि व शहापूर बलृपा या प्रकल्ह पाींकररता सन २०१२-१३ 
व २०१३-१४ या आच गक वषागत ववतरीत ननर्ीच् या मयागदेमध् ये प्र.मा.मकमतीपेक्षा वाढीव खचागला, 
सुप्रमा प्र् तावाच् या मकीं मतीच् या अर्ीन राहुन खचग करण् यास मान् यता िदली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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ििििली (जज.ससांधुदगुच) तालुक् यातील िागदे धरिायया 
िामाला ननधी उपलब् ध होत नसल् याबाबत 

  

(३) *  ११८८६   श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जि.मसींर्ुदगुग) तालुक् यातील वागदे र्रणाला सन १९९२ मध् ये मींिूरी िदली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या र्रणाच् या कामाला ननर्ी उपलब् र् होत नसल्ह याने या र्रणाचे िेमतेम २० 
ते २५ ्क् के काम पूणग ााले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या र्रणामुने कसवण, वागदे, हनवल ही गाव ेओमलता खाली येणार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्ह यास, गेली २२ वषे या र्रणाचे काम सीं  गतीने मकीं वा मध् ये बींद पडल्ह यामनेु ववलींब 
ााला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, हे र्रण मसींचनासाठी उपयुक् त ठरणार असल्ह याचे लक्षात घेऊन र्रणाचे काम 
तातडीन ेपूणग करण् याकररता कोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 

 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही, 
     त ावप, वागदे ल.पा. योिनेस िदनाींक ०९ िनू २००४ रोिी प्रशासकीय मान् यता प्रा् त 
ाालेली आहे. 
(२) नाही. 
     त ावप, र्रणाचे ८० ्क् के मातीकाम, मशषग ववमोचकाची खोदाई व तनातील सींर्ानकाच े
काम पूणग असून उवगरीत मातीकाम, मशषग ववमोचकाचे व साींडव् याचे बाींर्काम बाकी आहे. 
(३) होय. 
(४) नाही, सन २००९-१० पासून काम बींद आहे. 
(५) योिनेच े सरु्ाररत अींदािप्क शासनास सादर ााले असून सदर योिनेच् या सरु्ाररत 
प्रशासकीय मान् यतेची कायगवाही प्रगतीत आहे. सुर्ाररत प्रशासकीय मान् यता ममनाल्ह यानींतर 
बाींर्काम पूणग करण् याच ेननयोिन आहे. 
 
 

----------------- 
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पाटि (जज.सातारा) तालुक् यातील ननिििे प्रिल् पाय या 
 िामात झालेला गैरव् यिहार 

 

(४) *  १०२१७   श्री.शांभुराज देसा( (पाटि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

 

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक् यातील मध् यम र्रण प्रकल्ह पाींतगगत सु आ करण् यात आलेल्ह या 
ननवकणे प्रकल्ह पाच् या कामात गवरव् यवहार ााला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या प्रकल्ह पास ६ को्ी ५६ लक्ष  आपयाींची प्रशासकीय मान् यता असून मुन उींची 
३७.८० मी. आहे परींतु  यात १३ मी्रने उींची वाढववण् यासाठी १९ को्ी ८७ लक्ष  आपये खचग 
दाखववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, प्रकल्ह पाच ेकोणतेही काम पूणग न करता सध् या या प्रकल्ह पासाठी ४८ को्ी ७१ 
लक्ष  आपये खचग दाखववण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, यासींदाागत राज् य शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) नसल्ह यास, र्रण प्रकल्ह पाच ेकोणतेही काम न करता प्रकल्ह पाच् या कामासाठीच् या रक् कमेत 
वाढ क आन गवरव् यवहार करणा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) असल्हयास,  याचे  ोडक् यात ् व आप काय आहे व ननणगय न घेण् याची सवगसार्ारण कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) र्रणाचे मींिूर सींकल्ह पना पेक्षा के्ष््य ्  नी िादा  आीं दीचे काम 
ााल्ह याचे ननदशगनास आले आहे. 
(२) दववतीय सुर्ाररत प्रशासकीय मान् यतेनुसार र्रणाची उींची ५०.८० मी. असून शासन ननणगय 
क्र. सुप्रमा /१००९ /(६०/२००९)/ लपा-१, िद. २९.०७.२००९ अन् वये  आ. ४८.७१ को्ी मकीं मतीस 
दववतीय सुर्ाररत प्रशासकीय मान् यता देण् यात आली आहे. 
(३) नाही. 
     र्रणाचे मातीकाम ८० ्क् के पूणग ााले आहे. ववमोचक व साींडव् याच ेकाम बाकी आहे. 
सदर प्रकल्ह पावर बेरुवुवारी, २०१५ अखेर एकूण  आ. ३५.५७ को्ी एवढा खचग ााला आहे. 
(४), (५) व (६) सींबींर्ीताींवर िबाबदारी ननजश्चत करण् याची प्रमक्रया के्ष्ीय ् तरावर सु आ 
करण् यात आली आहे. 

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

विदभाचय या वििास आराखयायाबाबत 
 

(५) *  १३१९३   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदाागच् या ववकासाकरीता सन २०१४-१५ या आच गक वषागत कोट्यवर्ीचा आराखडा मींिूर 
करण् यात आला परींत ु ननर्ीअाावी ही ववकासकाम े रखडल्ह याबाबतचे िदनाींक १५ िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा  या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, हा ननर्ी ममनाला नसल्ह यामनेु र् त,े पाणी परुवठा, शानाींच् या ामारतीींची 
द ुआ् ती, अींगणवाडयाींच् या ामारतीींची डागडुिी, लघु पा्बींर्ारे, पुरननयीं्ण माींती, रेशीम प्रकल्ह प, 
ववदयुतीकरणाची कामे प्रााववत ााली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सन २०१४-१५ मध् ये नागपूर जिल्ह ्याकरीता ४२० को्ी  आपये ननर्ीची तरतूद 
करण् यात आली असून  यापवकी  आपये २४२ को्ीचा ननर्ी प्रा् त ााला असनू  यामध् ये १५७ 
को्ी  आपयाींचा ननर्ी खचग करण् यात आला तर ८५ को्ी  आपयाचा ननर्ी मशल्ह लक राहीलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास,  सन २०१४-१५ मध् ये मशल्ह लक ननर्ी खचग न करण् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) जिल्ह हा वावषगक योिना (सवगसार्ारण, अनुसुचचत िाती 
उपयोिना व आिदवासी उपयोिना / आिदवासी उपयोिना के्ष्ाबाहेरील योिना) सन २०१४-१५ 
करीता ववदाग ववाागातील जिल्ह ्याींसाठी एकूण  आ. २९७१.०९ को्ी ातका ननयतव् यय मींिूर 
असुन  यापवकी  आ. २९०८.०० को्ी ातका ननर्ी अ गसींकल्ह पीत करण् यात आला आहे. 
अ गसींकल्ह पीत ननर्ीपवकी  आ. २६१२.९६ को्ी ननर्ी ववतरीत करण् यात आला आहे.  यामनेु ननर्ी 
अाावी कामे प्रााववत ााली अस े हणता येणार नाही. 
(३) व (४) नागपूर जिल्ह ्याच् या जिल्ह हा वावषगक योिना, सन २०१४-१५ अींतगगत सवगसार्ारण 
योिना, अनुसुचचत िाती उपयोिना आणण आिदवासी उपयोिना / आिदवासी उपयोिना 
के्ष्ाबाहेरील योिना कररता एकूण  आ. ४२०.५९ को्ी मींिूर ननयतव् यय असुन  आ. ४२०.५१ को्ी 
ननर्ी अ गसींकल्ह पीत केला आहे.  यापवकी  आ. ३६३.३१ को्ी ननर्ी ववतरीत करण् यात आला 
असुन  यापवकी  आ. २४८.६८ को्ी ातका ननर्ी खचग ााला आहे. सदर ववतरीत ननर्ी पूणगपणे 
खचग होईल याचे ननयोिन करण् यात आले आहे. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) येथील सोलर लॅम् प गैरव्यिहाराबाबत 
  

(६) *  १२६९८   श्री.राजेंद्र पाटिी (िारांजा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेनघा् (जि.अमरावती) ये े िी रेन्ि सोलर एनिी या नावाच् या कीं पनीन ेमेढाची अचर्कृत 
मान् यता न घेता र्ारणी तालुक् यातील ५० ग्रसामपींचायतीींसह १० ग्रसामपींचायत सचचवाींशी सींगनमत 
क आन शासनाच् या १३ व् या वव त आयोगाच् या ननर्ीचा द ुआपयोग करत सुमारे २ को्ी  आपयाींचा 
सोलर लॅ प गवरव्यवहार केला असनू  याच् या चौकशीच ेआदेश ववाागीय आयुक् ताींना िदनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१४ रोिी वा  या समुारास िदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीचे ननष कषग काय आहेत व  यानुसार सींबींर्ीत दोषी अचर्कारी व 
कीं पनीवव आध् द शासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सदर प्रकरणी ववाागीय आयकु् त, अमरावती ववााग, अमरावती 
याींचेकड े िद. १५/१२/२०१४ रोिी प्रा् त ाालेल्ह या तक्रारीच् या अनुषींगाने ववाागीय आयुक् त, 
अमरावती याींनी िद. १९/१२/२०१४ रोिी चौकशीच ेआदेश िदले आहेत. 
(२) ग् ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, र्ारणी याींना प्रा् त तक्रारीच् या अनुषींगान ेचौकशी 
क आन पररपूणग चौकशी अहवाल ता कान सादर करणेबाबत आदेश िदले आहेत.  यानुसार ग् 
ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, र्ारणी याींचा प्रा ममक चौकशी अहवाल प्रा् त ााला आहे. 
(३) ग् ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, र्ारणी याींचकेडून प्रा् त चौकशी अहवालानसुार 
    १. प्र म दशगनी दोषी आढनलेल्ह या ग्रसामसेवकाींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण् यात आली 
असून खुलासा मागववण् यात आला आहे. 
    २. शासन दरकरारा नुसार/आर. सी. पेक्षा िा् त दराने खरेदी केलेल्ह या प िदव् याींच े
तबावतीची रक् कम  आ. २,१३,९५६ /- सींब ींचर्त ग्रसामसेवकाींकडून वसूल करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

जव् हार तालुक् यातील (जज.पालघर) आरोग् य विभागात ् त्रीरोग त ,  
बालरोग त  अशी एिूि ४१ पदे ररक् त असल् याबाबत 

  

(७) *  १४४९५   श्री.िृष्ट्िा घोडा (पालघर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव् हार तालुक् यातील (जि.पालघर) आरोग् य ववाागात ् ्ीरोग त , बालरोग त  अशी 
एकूण ४१ पदे ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िव् हार तालुक् यात बहुताींशी आिदवासी ााग आहे ये ील साकूर, िामसर, 
नाींदगाींव, साखरशेत असे ४ प्रा ममक आरोग् य कें द्र   यात ३१ उपकें द्र आहेत, या सींपूणग कें द्रात 
कमगचा-याींची ररक् त पदे ारलेली नाहीत तसेच वव् तार अचर्कारी-१, आरोग् य सहायक (पु आष) २, 
आरोग् यसेववका-१०, औषर्ननमागण अचर्कारी-१, वाहनचालक ६, सबाई कामगार ६ अशी ररक् त 
पदे ारलेली नसल्ह यामुने आिदवासीींना वेनेवर उपचार न ममनाल्ह यामुने  याींना दरूच् या 
 आग् णालयात उपचाराकररता िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, आिदवासीींच् या आरोग् याचा गींाीर प्रश् न ववचारात घेता  याींना गावातच वेनेवर 
उपचार ममनण् याकररता आरोग् य ववाागातील ररक् त पदे  वररत ारण् याबाबत शासनान ेकोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशतः खरे आहे. 
     िव् हार तालुक् यातील उपजिल्ह हा  आग् णालयामर्ील ् ्ीरोग त  व बालरोग त ाचे पद 
ारलेले आहे. 
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     िव् हार तालुक् यातील साकुर, िामसर, नाींदगाींव व साखरशते या ४ प्रा ममक आरोग् य 
कें द्राींसह ३१ उपकें द्राींमध् ये मींिूर असलेल्ह या १६९ पदाींपवकी ४१ पदे ररक् त आहेत. तर उपजिल्ह हा 
 आग् णालयातील मींिूर ९४ पदाींपवकी १८ पदे ररक् त आहेत. अशाप्रकारे िव् हार तालुक् यातील 
आरोग् य ववाागात एकूण ५९ पदे ररक् त आहेत. 
     यामध् ये वव् तार अचर्कारी -१, आरोग् य सहायक (पु आष)-२, आरोग् य सेववका -५, 
औषर्ननमागण अचर्कारी -२, वाहनचालक -६ आणण सबाई कामगार -६ अशी पदे ररक् त आहेत. 
     त ावप, उपलब् र् ववदयकीय अचर्कारी व कमगचा-याींकडून  आग् णाींना  आग् ण सेवा पुरववण् यात 
येते. 
(३) ववदयकीय अचर्कारी ग् -अ सींवगागची ररक् त पदे ारण् याबाबत ् वतीं् ननवड मींडनामाबग त 
कायगवाही सु आ आहे, तसेच ववदयकीय अचर्का-याींच् या ररक् त पदाींवर कीं ्ा्ी पध् दतीने नमेणुका 
देण् याबाबतचा ननणगय घेण् यात आला असून  यानुसार कायगवाही करण् यात येत आहे. 
    ग्- क व ड कमगचा-याींची ररक् त पदे ्  ायी ् व आपात ारण् याबाबत के्ष्ीय ् तरावर 
कायगवाही सु आ आहे. 

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

 
सभिापूर (जज.नागपूर) येथील पांचायत ससमतीय या ब ि 

खात् यातून आधथचि गैरव् यिहार िेल् याबाबत 

(८) *  ७७८२   श्री.अबू आजमी (मानखूदच सशिाजीनगर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मावापूर (जि.नागपूर) ये ील पींचायत सममतीच् या ब क खा यातनू तीन बनाव् र्नादेशाचा 
वापर क आन १४ लाख ६८ हिार ७२  आपयाींचा अपहार केल्ह याचे िदनाींक ४ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी 
वा  या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदरील ब क खा यातील रक् कम ही सेवाननवृ तीर्ारकाींना पेन्शनसाठी उपयोगात 
आणली िात असल्ह याने सेवाननवृ तीर्ारकाींची मोठया प्रमाणात गवरसोय ााली असल्ह याचे 
आढनून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्ह यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, पोमलस चौकशीच् या सींदाागतील माहे िानेवारी, २०१५ अखेरपयतंच् या कामाची 
सदयःज् ती काय, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे कोणती ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) मावापूर (जि.नागपूर) ये ील पींचायत सममतीच् या ब क खा यातील ३ 
बनाव् र्नादेशाींचा वापर क आन एकूण १४ लाख ५८ हिार ७२  आपये पर् पर उचल केल्ह याच े
िद.१८.१०.२०१४ रोिी उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे. 
(२) यामुने सेवाननवृ ती र्ारकाींना पेन् शन देण् यास ववलींब ााला अशी व् तुज् ती आहे. 
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(३) व (४) सदर प्रकरणी ग् ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, मावापूर याींनी पोलीस 
् ्ेशन, सक् करदरा, जिल्ह हा नागपरू ये े ाा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६८, ४७१, नुसार पोलीस गुन् हा 
दाखल केलेला असून पोलीस यीं्णेमाबग त तपास सु आ आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मराठिाडा तसेच विदभाचय या िाही भागातील जमीन अभयारण् यासाठी 
 मांजूर िेल् यान ेतेथील नागरीिाांमध् ये ननमाचि झालेला असांतोष 

 
 
 

(९) *  ५६५६   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी),    
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहींगोली तालुक्यातील चार गावाींमर्ील गावकऱयाींच्या ववरोर्ाला न िुमानता वन्यिीव 
अायारण्य बनववण्याच्या हालचालीींना वेग आला असून याकररता सदरहू चार गावातील दोनश े
हेक््र िमीन सोडून दयावी लागणार असल्हयाने तीनशेपेक्षा अचर्क कु्ुींबाचे सींसार उघडयावर 
येणार असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, मराठवाडा व ववदाागच्या मसमेवर असलेल्हया ासापूर पररसरात शासनान े पक्षी 
अायारण्य मींिूर केले असून याकररता वनववाागाने पाहणी केली असून याकररता सावरगाव, 
खानापूर, दगुगसाींवगी व ्ाकनी गाींवातील गावकरी िमीन कसत असून  या याींच्या नावावर 
देखील ााल्हया आहेत असे असताना याींच्या िममनी पक्षी अायारण्याकररता सींपादीत केल्हयास 
सदरहू कु्ुींबे उघडयावर येणार असल्हयान े शेतक-याींनी  या अायारण्याला ववरोर् दशगववला 
असनूही यास न िुमानता अायारण्याच े काम सु आ केल्हयाने या शेतक-याींमध्ये असींतोष 
ननमागण ााला असून याबाबत आवश्यक ती कोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) पुसद वन ववाागातील २४८३.७४ हेक् ्र व िहींगोली वन 
ववाागातील ४३९.५५ हेक् ्र राखीव वनक्षे्, तसेच िलसींपदा ववाागाने सींपादीत केलेले ६३७.३४ 
हेक् ्र व पूसद वन ववाागातील २२०.०६ हेक् ्र खािगी के्ष् अस ेएकूण ३७८०.६९ हेक् ्र के्ष् 
िदनाींक २७.०८.२०१४ रोिी ासापूर वन् यिीव अायारण् य  हणून घोवषत करण् यात आले आहे. 
    सदर ासापूर वन् यिीव अायारण् यातील िहींगोली वनववाागातील ४३९.५५ हेक् ्र राखीव 
वनातील २४०.६३२ हेक् ्र के्ष्ावर सावरगाव, खानापूर, दगुगसावींगी व ्ाकनी या ४ गावातील 
लोकाींनी अनतक्रमण केलेले आहे.  यापवकी १७४.८१ हेक् ्र वनिममनीच े ७/१२ अनतक्रमकाींना 
देण् यात आले आहेत. 
 
 



9 

     सदर अनतक्रममत वन िममनीच् या ववर्ाननक दिाग व लोकाींच् या हक् काबाबत चौकशी 
करण् यात येईल व  यानींतरच सींपादनाबाबत ननणगय घेण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

बोलीपांचायत (ता.मुरुड, जज.रायगड) येथील प्राथसमि आरोग् य िें द्रात  
महहलाांना सुविधा समळत नसल्याबाबत 

(१०) *  ११६३९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोलीपींचायत (ता.मु आड, जि.रायगड) ये ील मिहलाींना प्रा ममक आरोग् य कें द्रात सोनोग्रसाबी, 
मसींारीींग, कु्ुींबननयोिन सारख् या आवश् यक श् ्मक्रया व ववववर् सुववर्ा ममनत नसल्ह यान े
माणगाव मकीं वा अमलबाग एवढे दरू िावे लागत असल्ह याने मोयाया प्रमाणावर मिहलाींना शारीरीक 
व मानमसक ्ास सहन करावा लागत असल्ह याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या सुमारास 
ननदशगनास आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, मिहलाींच् या होणा-या गवरसोयीबाबत उक् त िठकाणी प्रा ममक  आग् णालयाला 
ग्रसामीण  आग् णालयाचा दिाग ममनावा अशी मागणी गत दोन वषागपासून सींबींचर्ताींकड े क आनही 
अदयापही आवश् यक ती कायगवाही करण् यात आली नाही, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी चौकशी क आन आवश् यक ती कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे. सोनोग्रसाबी व मसिरीींग ा यादी सुववर्ा प्रा ममक 
आरोग् य कें द्राच् या ननकषामध् ये येत नसल्ह यान े गुींतागुींत असलेल्ह या गरोदर माताींना कें द्राच् या 
 आग् णवािहकेदवारे उपजिल्ह हा  आग् णालय, श्रीवर्गन मकीं वा माणगाींव ये  ेसींदमागत करण् यात येते. 
(२) व (३) हे खरे आहे. बोलीपींचायत, ता.मु आड, जि.रायगड ये ील प्रा ममक आरोग् य कें द्राचे 
ग्रसामीण  आग् णालयात शे्रणीवर्गन करण् याची मागणी ग्रसाम्  ाींनी जिल्ह हा शल्ह य चचकी सक, रायगड 
याींचेकड ेकेली आहे. याबाबतच् या प्र् तावाची उपसींचालक, आरोग् य सेवा, मुींबई मींडन, ठाणे याींच े
् तरावर पडतानणी करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोल् हापूर येथे रा य िामगार विमा योजनअेांतगचत १० िोटी रुपये खचूचन  
बाांधण् यात आलेल्या रुग् िालयाची इमारत विनािापर पडून असल् याबाबत 

  

(११) *  ८५३२   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह हापूर ये े राज् य कामगार ववमा योिनअेींतगगत १० को्ी  आपये खचूगन बाींर्ण् यात 
आलेली ामारत गेली १० वषे ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर  आग् णालय सु आ न ााल्ह यामुने कोल्ह हापूर जिल्ह ्यातील कामगाराींना 
उपचारासाठी पुणे व मुींबई ये  ेपाठवावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर ामारतीची दरुव्  ा ााली असून व सािह याचे नुकसान होत आहे, हे  
खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सदर ामारतीत  आग् णालय सु आ करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतः खरे आहे. 
     राज् य कामगार ववमा महामींडन, नवी िदल्ह ली, श्रम मीं्ालय, ाारत सरकार याींच् यामाबग त 
 आ. ७.५० को्ी खचागच े कोल्ह हापूर ये  े राज् य कामगार ववमा योिनेचे  आग् णालय १९९७ साली 
बाींर्ण् यात आले असनू राज् य कामगार ववमा महामींडनास सदर ामारतीचे बाींर्काम पूणग वाचा 
महानगरपामलकेचा दाखला अदयाप प्रा् त न ााल्ह याने या िठकाणी  आग् णालय सु आ करता आलेले 
नाही. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
     ववमा  आग् णाींना ववशेषत  व अनतववमशष ् ववदयकीय उपचार कोल्ह हापूर ये ेच पुरववता 
यावेत याकररता खािगी  आग् णालयाींशी वेनोवनेी सामींि् य करार (्ाय-अप) करण् यात येतो. 
(३) होय. 
(४)  आग् णालय सु आ करता याव े यासाठी सन २०१० मध् ये ११८ पदाींना मींिुरी िदली असनू 
बाींर्काम पूणग वाचा दाखला प्रा् त क आन ् यावा  हणून राज् य कामगार ववमा महामींडन, नवी 
िदल्ह ली, याींच् याकड ेपाठपुरावा करण् यात येत आहे. 
(५) ाज्पतनाची ामारत ताब् यात नसल्ह यान ेववलींब होत आहे. 

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

मौज ेपरोटी (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथे िनपररके्षत्र िायाचलय, इ् लापूर 
येथील अधधिारी ि िमचचारी याांनी िेलेला गैरव् यिहार 

(१२) *  १४५८८   श्री.प्रदीप ना(ि (किनिट) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे परो्ी कायगके्ष्ातील (ता.मकनव्, जि.नाींदेड) ा् लापूर पररके्ष् कायागलयातील 
अचर्कारी व कमगचारी याींनी सींगनमतान ेिममनीच् या ाोगव्ा क्रमाींकात बेरबार केल्ह याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा  या दर यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर कायगके्ष्ातील ाोगव्े िमीन नींबर २ असताना १ क आन बनाव् 
द् ताऐवजवि तयार क आन सागवान वकृ्षाींची तोड केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर प्रकरणी सागवान वकृ्षाींची तोड करण् याची कारणे काय आहेत व ज् या 
अचर्कारी व कमगचा-याींनी सींगनमताने ाोगव्ा िममनीच् या द् ताऐवजविात बेरबार केला आहे 
अशा अचर्कारी व कमगचा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयापपयतं कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ा् लापूर वनपररके्ष् कायागलयातील अचर्कारी व कमगचारी याींनी 
ाोगव्ा क्रमाींकात कोणताही बेरबार केलेला नाही. 
(२) सींबींचर्त अिगदारान ेतलाठी मौिे परो्ी ता.ा् लापूर, जि.नाींदेड याींचेकडून मौ.परो्ी ाोगव् 
िमीन नीं. २ असताना १ क आन बनाव् द् तऐवजवि तयार क आन सादर केल्ह यामनेु वकृ्ष अचर्कारी 
याींनी सागवान वकृ्षाींची तोड करण् यासाठी परवानगी िदलेली होती.  याप्रमाणे सागवान वकृ्षाींची 
तोड ााली आहे. 
(३) व (४) मौ.परो्ी ताींडा ता.मकनव्, जि.नाींदेड ये ील ाोगव् िमीन नीं. २ असताना १ 
क आन ाोगव्ा िममनीच् या द् ताऐवजविात अनचर्कृत बेरबार करणा-या सींबींचर्त दोषी तलाठी 
याींना उपववाागीय, अचर्कारी मकनव् याींनी ननलींबीत केले असून  याींचेवव आध् द ववाागीय 
चौकशी सु आ आहे. 

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

रायातील शासिीय ि खाजगी रुग्िालयाांमध्ये लहान बालिाांयया विषािूजन्य रोगाांिरील 
एमएमआर (गालगुांड, गोिर, जमचन जव्हजल्स) लस उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१३) *  ७०६६   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),      
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय व खािगी  आग्णालयाींमध्ये लहान बालकाींच्या ववषाणूिन्य रोगाींची 
तपासणी करणारी एमएमआर (गालगुींड, गोवर, िमगन जव्हिल्हस) लस उपलब्र् क आन देण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरची एमएमआर लस ातर राज्याींमध्ये िदली िाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्नी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढनून आले व 
यानुसार आतापयतं कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) उक्त प्रश्नी अदयाप कोणतीही कायगवाही  केलेली नसल्हयास,  याची सवगसार्ारण कारणे 
काय आहेत तसेच सदर प्रकरणी लवकरात लवकर ननणगय घेऊन याची अींमलबिावणी 
करण्यासींदाागत आतापयतं कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे  ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
     ननयममत लसीकरण कायगक्रमाींतगगत लहान मुलाींच् या आिाराचे व मृ युच े प्रमाण कमी 
करण् यासाठी बालकाींना डीपी्ी, पोलीओ, बीसीिी, कावीन, गोवर व ्ी्ी याींच े लसीकरण 
करण् यात येत.े परींतु शासकीय व खािगी  आग् णालयात एमएमआर ही लस शासनातबे उपलब् र् 
क आन देण् यात आलेली नाही. 
(२) लसीकरण हा कायगक्रम कें द्र शासनाच् या मागगदशगक सूचनेनसुार राबववला िातो. यामध् ये 
एमएमआर या लसीचा समावेश करण् यात आलेला नाही. 
(३) व (४) कें द्र शासनाच् या लसीकरण र्ोरणानुसार सन २०१५-१६ मध् ये ्् ् या्् ् यान े
एमएमआर ही लस राज् यात सु आ करण् यात येणार आहे.  
 

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

ििििली (जज.ससांधुदगुच) उपजजल्हा रूग्िालयातील विविध सम्या  
तसेच रामा िेअर सेंटर िायाचजन्ित िरण्यासांदभाचत 

(१४) *  १५१३९   श्री.ननतेश रािे (ििििली) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जि.मसींर्ुदगुग) उपजिल्हहा रूग्णालयातील ववववर् सम्या तसेच ट्रामा केअर सें्र 
तातडीन े कायागजन्वत करण्यासींदाागत मा.सावगिननक आरोग्यमीं्ी याींना िदनाींक ५ िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा यासुमारास ते ील ग्रसाम् ाींनी ननवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कणकवली उप जिल्हहा रूग्णालयातील ववववर् सुववर्ा पुरववणे व ट्रामाकेअर 
सें्र तातडीने कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, याबाबत होत असलेल्हया ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अशा प्रकारचे ननवेदन प्रा् त ााल्ह याच ेआढनून आले नाही. 
(२) व (३) उपजिल्ह हा  आग् णालय, कणकवली ये े सी.आमग. ममशन, सीआमग ओ्ी ्ेबल, 
मॉनन्र, अॅना्  ेमसया ममशन ा यादी सार्न सामुग्रसी उपलब् र् ाालेली असून ट्रामा केअर 
युनन्च् या पदननममगतीच् या प्र् तावाच् या अनुषींगाने शासन् तरावर कायगवाही सु आ आहे. 
 

----------------- 
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ससिलसेल या रक् तातल् या पेशीांना होिा-या आजाराने  
विदभाचतील ११ जजल् हे प्रभावित असल् याबाबत 

(१५) *  ८५९९   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.भीमराि 
धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसकलसेल या रक् तातल्ह या पेशीींना होणा-या आिाराने ववदाागतील ११ जिल्ह हे प्रााववत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनाने  याींच् या उपचारासाठी वरदान असलेली  यॉलक् यलुर िेनेि्क लॅबॉरे्री 
(एमिीएल) पुणे व मुींबईत मींिूर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनषुींगाने एमिीएल नागपूरात ्  ापन करण् याबाबत कोणती 
कायगवाही करणार आहे वा केली आहे, 
(५) नसल्ह यास, कायगवाहीस होणा-या ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. राष ट्रीय आरोग् य अमायानाींतगगत मसकलसले आिार 
ननयीं्ण कायगक्रम सन २००८ पासून ्् ् या्् ् यान े राज् यातील २१ जिल्ह ्याींमध् ये राबववण् यात 
येत असनू यामध् ये ववदाागतील ११ जिल्ह ्याींचा समावेश आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ववदयकीय मशक्षण व औषर्ी द्रव् ये ववाागाच् या अचर्प याखालील सर िी.िी. समुह 
 आग् णालये, मुींबई ये  ेप्रर्ान मीं्ी, ् वा्   सुरक्षा योिनेंतगगत िीवरसायनशा् ् ववाागात तशा 
पध् दतीची अदयावत प्रयोगशाना ननमागण करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) शासकीय ववदयकीय  आग् णालय, नागपूर ये  े मसकलसेलग्रस् त  आग् णाींसाठी मॉलीक् युलर 
िेनेि्क लॅबोरे्री सु आ करण् याबाबतची कायगवाही ववदयकीय मशक्षण व औषर्ी द्रव् ये 
ववाागाकडून सु आ आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांब(-आग्रा राष्ट् रीय महामागाचिर अपघातग्र् ताांना तातडीची मदत समळण् यासाठी 
उपलब् ध िरुन हदलेल् या रुग् ििाहहिा नादरुु् त असल् याबाबत 

  

(१६) *  ६९४१   श्री.सांदीप ना(ि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-आग्रसा राष ट्रीय महामागागवर होणा-या अपघातातील िखमीींना तातडीने मदत ममनावी 
यासाठी शहापूर उपजिल्ह हा  आग् णालयाला राष ट्रीय ग्रसामीण आरोग् य अमायानाींतगगत चार 
 आग् णवािहका उपलब् र् क आन देण् यात आल्ह या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, उक् त चारही  आग् णवािहका नाद ुआ् त असल्ह यामुने अपघातातील अ यव्   व 
गींाीर िखमीींना ठाण,े मुींबई ये ील  आग् णालयात ववदयकीय उपचारासाठी  आग् णवािहका उपलब् र् 
होत नसल्ह याची बाब माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये वा  या समुारास ननदशगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या चारही नाद ुआ् त  आग् णवािहका तातडीने द ुआ् त क आन घेण् याबाबत मकीं वा 
पयागयी  आग् णवािहकाींची व् यव्  ा करण् याबाबत काय कायगवाही करण् यात आली आहे, 
(४) अदयापी कायगवाही करण् यात आली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
     नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये ३  आग् णवाहीका चालू ज् तीत हो या व १  आग् णवािहका ्ायर 
अाावी बींद होती. 
(३) उपसींचालक आरोग् य सेवा पररवहन, पुणे याींचेकडून िदनाींक ९.१२.२०१४ रोिी ्ायर उपलब् र् 
ााले असनू ्ायर बदलून सदर  आग् णवाहीका चालू ज् तीत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

रायात िनाचटि आणि िेरळयया धतीिर हत्ती ग्राम उभारण् याबाबत 
  

(१७) *  ८७७९   श्रीमती सांध् यादेिी देसा(-िुपेिर (चांदगड), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात कनाग्क आणण केरनच्या र्तीवर हती ग्रसाम उाारण्याची बाब शासनाच्या 
ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोल्हहापूर जिल्हहयातील नतलारी ये े कोल्हहापूर वन ववाागाकडून हतीग्रसाम 
् ापण्याचा प्र्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्हयास, सदर ववचारार्ीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पूणग ााला आहे काय, 
(४) असल्हयास, हतीपासून नुकसान होणाऱया जिल्ह्यात हती ग्रसाम उाारणेबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच कायगवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांब( बोररिली (पुिच) येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तलुसी  

तलाि पररसरात ९ मािडाांचे मतृदेह आढळून आल्याबाबत 
  

(१८) *  १४१७१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई बोररवली (पुवग) ये ील सींिय गाींर्ी राषट्रीय उदयानातील तुलसी तलाव पररसरात ९ 
माकडाींच े मतृदेह  िदनाींक ८ बेरुववुारी, २०१५ रोिी वा या दरयान आढनल्हयाच े ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक् त माकडाींचा मृयू सींशया्पद असून या िठकाणी काही पक्षी (घार, कावने) 
हे ही मतृ आढनले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या मुक्या प्राण्याींचा अशा प्रकारे मृय ूााल्ह याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीत काय आढनून आले व सदर प्राण्याींच्या रक्षणासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) िदनाींक ०८.०२.२०१५ रोिी सींिय गाींर्ी राष ट्रीय 
उदयानातील तुनसी तलाव पररसरात ९ माकडाींच े मतृदेह आढनून आले आहेत. या िठकाणी 
काही पक्षी (घार, कावने) मतृ आढनलेले नाहीत त ावप माकडाींचा मृ यू सींशया् पद आहे, हे 
खरे आहे. 
(३) व (४) पशुववदयकीय महाववदयलय, मुींबई याींच् या त  पशुववदयक याींनी शवववच् नेदन केले 
असता सदर माकडाींचा मृ य ू हा ववषबार्ेमुने ााल्ह याचे ननदशगनास आले आहे. तसेच सदर 
माकडाींचा जव्हसेरा न् यायसहायकयक वव ाननक प्रयोगशाना कमलना, मुींबई ये े पाठववण् यत आला 
आहे. 
     गु् तरर या ममनालेल्ह या मािहतीच् या आर्ारे माकडाच् या मृ यपू्रकरणी िदनाींक १७.०२.२०१५ 
रोिी श्री. आनींद नामदेव पडीयान या ासमास अ्क करण् यात आली असून  यास िदनाींक 
१८.०२.२०१५ रोिी न् यायलयात हिर करण् यात आले असनू िदनाींक २०.०२.२०१५ रोिी 
न् यायालयीन कोठडीचे आदेश िदले असून आरोपीला िाममनावर सोडण् यात आले आहे. 
वन् यप्राण् याींच ेसींरक्षणासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण् यात आल्ह या आहेत. 
 ननयीं्ण कक्ष २४ तास कायागजन्वत असणे. 
 नवीन ०३ तपासणी नाके उाारण् यात आले आहेत. 
 वनक्षे्ात अववर् घ्ना ननदशगनास आल्ह यास ता कान ननयी्ं ण कक्षाशी सींपकग  

सार्ण् यासाठी रेडडओ ट्रींमकग (Wireless Communication) सुववर्ा कायागजन्वत 
करण् यात आली आहे. 

 मुख् य प्रवशेदवार तसेच तुमणीपाडा ये  ेतपासणी नाक् यावर CCTV कॅमेरे बसववण् यात 
आले आहेत. 
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माथेरान (जज.रायगड) येथ ेिन विभागाची परिानगी न घेता झाड ेतोडल् याबाबत 
  

(१९) *  १४८७७   श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवोच् च न् यायालयाने मा ेरान (जि.रायगड) पयागवरण ष्ष ट्या सींवेदनशील िािहर केले 
असून त ेे कोणतेही ााड तोडण् यास परवानगी नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, मा ेरानमध् ये अमन लॉि रेल्ह व े ्  ानकािवन रेल्ह व े प्रशासनान े ्या 
पररसरातील बेसमुार ााड ेतोडली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, ही ााड े तोडण् यासाठी रेल्ह वे प्रशासनाने वन ववाागाकड े परवानगी माचगतली 
होती काय, 
(४) नसल्ह यास, वन ववाागाची परवानगी न  घेता ााड े तोडल्ह या प्रकरणी रेल्ह व े प्रशासनावर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : 
(१) पयागवरण व वनववाागाच् या िदनाींक ४.२.२००३ च् या पररप्कान् वये मा ेरान हे 
पयागवरणष्ष ्या सींवेदनशील  हणून घोवषत करण् यात आले आहे.  यातील कलम ३ नुसार वन 
िममनीवरील वकृ्ष तोडीस परवानगी देण् याबाबत महाराष ट्र शासन व खािगी आणण महसलू 
ववाागातील िमीनीवरील वकृ्षतोडीस परवानगी देण् याकरीता जिल्ह हाचर्कारी सक्षम आहेत. 
(२) व (३) रेल्ह वे प्रशासनाने ाारतीय रेल्ह व ेअचर्ननयम १९८९ च ेकलम १४(१) नुसार  याींना 
असलेल्ह या अचर्कारान् वये मा ेरान मर्ील अमन लॉि रेल्ह वे ्  ानकािवन रेल्ह वे प्रशासनाच् या 
हद्दीतील िागेवरील १९ वकृ्ष तोडलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

औसा तालुक् यात (जज.लातूर) १०८ ग्रामपांचायतीय या िमचचा-याांना 
१४ महहन् याांपासून िेतन समळाले नसल्याबाबत 

  

(२०) *  १०९३१   श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीि) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा तालुक् यात (जि.लातूर) १०८ ग्रसामपींचायती असून ते े १८३ कमगचारी कायगरत असनू 
 याींना तब् बल १४ मिहन् याींपासून मामसक वेतन ममनालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, गावच् या लोकसींख् येनुसार शासनान े वेतन ठरवून िदलेले असतानाही अदयापी 
 याींची अींमलबिावणी ाालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कामगार कायदयानुसार राहणीमान ा ता न िदलेल्ह या ग्रसामपींचायतीवर बौिदारी 
गुन् हे नदवदवाव,े ाववष यननवागह ननर्ी ् विह् सा व ग्रसामपींचायतीचा िह् सा न ारलेल्ह या 
ग्रसामसेवकावर कायदेशीर कारवाई करणे, शासनाकडून ममनणारे कमगचा-याींच े वेतन हे    
कमगचा-याींच् या ववयजक्तक खा यावर िमा कराव ेआदीसह ववववर् मागण् यासाठी महाराष ट्र राज् य 
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ग्रसामपींचायत कमगचारी महासींघाने िदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ पासनू पींचायत सममती 
कायागलयासमोर बमेुदत उपोषण करण् याचा ननर्ागरही केलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, मागील १४ मिहन् यापासूनचा  कलेला पगार ग्रसामपींचायत कमगचा-याींना 
लवकरात लवकर ममनण् याच् या ष्ष ्ीने कोणती  कायगवाही केली आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) ग्रसामपींचायत कमगचा-याींना  कीत रािहलेला पगार देण् याबाबत ग्रसामसेवक / ग्रसाम ववकास 
अचर्कारी याींना मुख् य कायगकारी अचर्कारी, जिल्ह हा पररषद, लातूर याींचमेाबग त सूचना देण् यात 
आल्ह या आहेत. 
 

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

 
शहराांतील सुमारे ३० टक् िे महहलाांना ् तनाांय या ििच रोगाचा धोिा असल् याची माहहती  

पुण् यातील एिा खाजगी सां् थेन ेिेलेल् या सिेक्षिातून ननदशचनास आल् याबाबत 

(२१) *  १४५१८   श्रीमती माधुरी समसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहराींतील समुारे ३०  ्क् के मिहलाींना ् तनाींच् या ककग रोगाचा र्ोका असल्ह याची मािहती 
पुण् यातील एका खािगी सीं्  ेन े केलेल्ह या सवेक्षणातून माहे बेरुवुवारी, २०१५ च् या पिहल्ह या 
आठवडयात ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या आिारावरील उपचारासाठी मोठा खचग होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कायगवाही केली नसल्ह यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) व (३) हे खरे आहे. त ावप सदर आिारावरील उपचार शासकीय  आग् णालयाींमध् ये मोबत 
करण् यात येतात. पुढील आवश् यक उपचारासाठी  आग् णाींना शासकीय ववदयकीय महाववदयालय 
मकीं वा ववाागीय ककग रोग सींदाग सवेाकें द्राकड ेसींदमागत केले िात.े तसेच पा् लााार्थ यांना रािीव 
गाींर्ी िीवनदायी आरोग् य योिनेमध् ये सुध् दा मोबत उपचार उपलब् र् आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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



18 

देिळी त ेठुिाि े(ता.िाडा, जज.पालघर) या र्त्याांचे  
खडीिरि ि डाांबरीिरि िरण्याबाबत 

  

(२२) *  १४२३४   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देवनी ते ठुणावे (ता.वाडा, जि.पालघर) या र्याींच्या खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याच्या 
कामास सन २०१३-१४ मध्ये शासनाने मींिुरी िदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या र्याींची कामे न करता ठेकेदाराींनी सावगिननक बाींर्काम ववाागाच्या 
अचर्का-याींशी सींगनमत क आन ३० लाख  आपयाींच ेदेयक काढून गवरव् यवहार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदाागत चौकशी करण्यात आली आहे काय,  यात काय आढनून आले व 
तदनुसार पुढे सींबींचर्ताींवव आध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खडिली ग्रामपांचायत (ता.िल् याि, जज.ठािे) हद्दीतील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 
  

(२३) *  ७३०७   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडवली ग्रसामपींचायत (ता.कल्ह याण, जि.ठाणे) हद्दीमध्ये बाींर्ण्यात आलेल्हया ५२ अनचर्कृत 
बाींर्कामावर कारवाई करण्याचे आदेश मुींबई उच्च न्यायालयान े िदनाींक २४ बेरुवुवारी, २०११ 
रोिी िदलेले असताींना सुध्दा आितागायत सदर अनचर्कृत बाींर्कामाींवर कारवाई ाालेली 
नसून या उल् ाातसा नदी मकनारी शेतिममनीवर नव्याने अनेक िठकाणी अनचर्कृत 
बाींर्कामे होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा यादरयान  ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती अनचर्कृत बाींर्कामाींवर कारवाई न करणा-या सींबींचर्त अचर्कारी व 
् ाननक लोकप्रनतननर्ीींवर (सरपींच) कोणती  कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतः खरे आहे, 
(२) होय. 
(३) सींबींचर्त ग्रसाम ववकास अचर्कारी, श्री.एम.के. उबाने याींचे कतगव् यात कसूर व 
हिगिीपणाबाबत  याींना मुख् य कायगकारी अचर्कारी, जिल्ह हा परीषद ठाणे याींचे आदेश 
क्र.िा.क्र.-ठाजिप/ग्रसापीं/आ्  ा-१/२०१५/२२०, िदनाींक १७.०३.२०१५ नुसार ननलीं्बत करण् यात आले 
असून  याींचे वव आध् द ववाागीय चौकशी करण् यात येत आहे. तसेच सींबींचर्त सरपींच याींचेवव आध् द 
महाराष ट्र ग्रसामपींचायत अचर्ननयम १९५८ चे कलम ३९ (१) अन् वये कारवाई करण् यात येत आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

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

नागपूर जजल् ्यातील ग्रामपांचायत प्रशासनाची पुिच परिानगी न घेता  
अनेि िां पन् याांच ेमोबा(ल टॉिर उभारले जात असल् याबाबत 

  

(२४) *  १५२०८   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), डॉ.आसशष देशमखु 
(िाटोल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह ्यातील ग्रसामपींचायत प्रशासनाची पुवग परवानगी न घेता अनेक कीं पन् याींच े
मोबाईल ्ॉवर उाारले िात असल्ह याबाबतच ेवृ त िदनाींक २३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  या 
सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, मुींबई ग्रसामपींचायत अॅक् ् १९५८ नुसार व् यावसानयक ष्ष ्ीकोनातून ग्रसाम हद्दीत 
उाारले  गेलेले कारखान,े कीं पनीचे मोबाईल ्ॉवर याबाबत ग्रसामपींचायतीची पुवग परवानगी घेणे 
बींर्नकारक असताींना सुध् दा अनेक कीं पन् याींनी परवानगी न घेता ्ॉवर उाारले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, या मोबाईल कीं पनीच् या ्ॉवरमुने मानवी आरोग् याला व पयागवरणाला मोठा 
र्ोका ननमागण होत असताींना सुध् दा लोकव् तीच् या िठकाणी मोबाईल ्ॉवर उाारले िात आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, याबाबत ग्रसामपींचायतीच् या प्रशासनाकडून कारवाई होणे बींर्नकारक असताींना 
सुध् दा कुठलीही कायगवाही करण् यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, ग्रसामपींचायतीच् या प्रशासनावर व मोबाईल ्ॉवरच् या कीं पन् याींवव आध् द गुन् हा दाखल 
क आन  कायदेशीर कारवाई करण् यात आली आहे काय, 
(६) नसल्ह यास, कारवाई न करण् याची कारणे काय ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बबबटे अपघातात मरि पािण् याचे तसेच मनुष्ट् यि् तीिड े
येण् याचे प्रमाि िाढल् याबाबत 

(२५) *  १०३५०   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(नतिसा) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अायारण् य, राष ट्रीय उदयान,े िींगलातील सींपुष ्ात येणारे ाक्ष् य,  िानेवारीतच 
आ्लेले पाणवठे व ्बबट्याींची वाढलेली सींख् या यामुने ्बब्े अपघातात मरण पावण् याचे तसचे 
मनुष यव् तीकड े येण् याचे प्रमाण वाढले असल्ह याच े िदनाींक ३१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  या 
सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यासींदाागत शासनाने काय उपाययोिना केल्ह या आहेत वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच उपाययोिना केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) व (२) राज् यातील माींसाक्षी प्राण् यासाठी अायारण् य, राष ट्रीय 
उदयाने व िींगलात मुबलक प्रमाणात ाक्ष उपलब् र् असते. बारमाही पाण् याच ेअज्त व असलेले 
नवसचगगक पाणवठे आहेत. तसचे अनेक िठकाणी वनतलाव / खोदतने बाींर्णे, कृ््म पाणवठे, 
(मसमें् ्ाके बाींर्णे) तयार करण् यात आलेले आहेत. ्बबट्याचा नवसचगगक अचर्वास िींगलामध् ये 
व िींगलालगतच् या पररसरात असतो. मनुष य व् तीतील मोका् कु्,े डुकरे व ातर पानीव 
प्राणी हे सहिरी या ममनणारे ाक्ष असल्ह यान े ्बब्े मनुष य व् तीकड े येतात. व् तीकड े
येण् याकररता र् ता ओलाींडताना वाहनामुने काही प्रमाणात अपघात होत असतात.  
    ज् या ाागात ्बबट्याचे अज्त व आहे  या के्ष्ािवन वाहनाींची गती ननयीं्ीत ठेवण् याच् या 
ष्ष ्ीने मािहती बलक तयार क आन िनिागतृी अमायान राबवण् यात येत,े गती अवरोर्क 
लावणे ा यादी आवश् यक  या उपाययोिना करण् यात येतात. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िुडाळ मािगाांि खो-यातील (जज.ससांधुदगुच) ननळेली धरिाय या 
बांधा-याचे िाम ननिृष्ट् ट दजाचचे झाल् याबाबत 

  

(२६) *  ८०१५   श्री.िभैि ना(ि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडान माणगाींव खो-यातील (जि.मसींर्ुदगुग)  नननेली ये  े चानीस वषागपूवी बाींर्ण्यात 
आलेल्हया लघुपा्बींर्ारे प्रकल्हप अींतगगत र्रणाच्या मुख् य गे्ला गनती लागल्हयाने पाणी वाया 
िात असल्हयाचे माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया वषी या र्रणाच्या बींर्ारा दरुू्ती व मिबुतीकरणाच्या कामासाठी 
कोट्यावर्ी रूपये खचग करूनही ्या र्रणाच्या बींर्ा-याचे काम ननकृष् ााल्ह यामनेु र्रणाच े
अज्तव र्ोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यात काय आढनून आले, 
(४) तदनुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     मुख् य ववमोचक गे् च् या हॉई् ् मेकॅननामच ेवेल्ह डीींग तु्ल्ह याने ववमोचक दवार पुणग बींद 
होत नव् हत ेव  यामनेु ववमोचक दवारातून पाण् याची गनती होत होती, िद. १५ डडसेंबर, २०१४ 
रोिी सदरची द ुआ् ती केल्ह यानींतर गनती पूणगपणे  ाींबली आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पायया (जज.अमरािती) परीसरात  
अिैधररत्या उत्खनन िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२७) *  १५१३१   डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मेनघा् व्याघ्र प्रकल्हपाच्या (जि.अमरावती) परीसरात अववर्ररया उखनन करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मसपना व गुगामल वन्यिीव ववाागातील  ाींवर नदीच्या अ्तीवाला अववर् 
उखननामुने र्ोका ननमागण ााला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अववर् उखनन तसचे वनसींपतीची चोरी याकड े दलुगक्ष करणा-या 
वनववाागाच्या अचर्का-याींवर शासनाने कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) मनेघा् व् याघ्र प्रकल्ह पातील मसपना वन् यिीव ववााग अींतगगत 
चौराकुीं ड वनपररके्ष्ातील खापरा नदीच े पा्ात रेती उ खननाच् या २ व गुगामल वन् यिीव 
ववााग अींतगगत हररसाल वनपररके्ष्ात ाींवर नदीत रेती, माती व दगड उ खननाच् या ९ अशा 
एकूण ११ घ्ना ननदशगनास आल्ह या आहेत. सदर प्रकरणी प्र म गुन् हा ररपो ग् िारी करण् यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल् हा पररषद अांतगचत येिा-या सिच अांगििायायाांय या बाांधिामासाठी ननधी उपलब् ध 
िरुन हदला असताांनाही अद्यापही अांगििायायाांची बाांधिाम ेप्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(२८) *  ५४८०   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह हा पररषद अींतगगत येणा-या चींद्रपूर, सावली, रुव हपूरी, जिवती, मसींदेवाही, 
कोरपना, बल्ह लारपूर, रािूरा, ाद्रावती, नागाीड या तालुक् यातील सुमारे ९१ ग्रसामपींचायतीला 
अींगणवाडयाींची बाींर्काम े करण् यासाठी ननर्ी उपलब् र् क आन िदला असताींनाही अदयापही 
अींगणवाडयाींची बाींर्काम े करण् यात आलेली नसल्ह याची मािहती िदनाींक १० िानेवारी, २०१५ 
रोिी वा  या सुमारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अींगणवाडयाींची बाींर्कामे करण् यासाठी ग्रसामपींचायतीला देण् यात आलेला ननर्ी 
जिल्ह हा पररषदेच् या मिहला व बालकल्ह याण ववाागाने परत माचगतलेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, मींिूर असलेल्ह या अींगणवाडयाींची बाींर्काम ेतातडीने करण् यासाठी राज् य शासनान े
कोणती कायगवाही केलेली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
   वव त ववाागाच् या िद. ६ िून, २००८ च् या शासन ननणगयान् वये ननर्ी ववतरीत केलेल्ह या व 
पुढील एका आच गक वषागत ननर्ी अखचचगत रािहल्ह यास शासनखाती िमा करणे बींर्नकारक 
असल्ह याच ेननदेश देण् यात आले आहेत. 
(३) मींिूर असलेल्ह या अींगणवाडी ामारत बाींर्कामाबाबत अडचणीच् या ग्रसाम पींचायत ् तरावर 
ननप्ारा क आन, अींगणवाडी ामारत बाींर्कामे तातडीने सु आ करण् याबाबत सींबींचर्त ग्रसाम 
पींचायतीींना ववाागीय ् तराव आन ननदेश देण् यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

रामनगर (जज.जालना) येथील ग्रामसेििान ेगायरान जसमनी 
मध् ये आधथचि गैरव्यिहार िेल् याबाबत 

  

(२९) *  ७८०८   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामनगर (जि.िालना) ये ील गायरान िममनी ग्रसामसेवकान े  े् लोकाींच् या नावे क आन 
िदल्ह याचे माहे डडसेंबर, २०१४ वा  या समुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, ग्रसामसेवक ए.पी.काने याींनी सरकारी गावठान िमीन आच गक िहतसींबर् 
डोनयासमोर ठेवून चुकीच् या पध् दतीने लोकाींच् या नाव ेक आन मोठा गवरव्यवहार केला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्ह यास, िममनी नाव े करण् यासाठी सींबींचर्त कायागलयाकडून अकृषक परवाना घेणे 
बींर्नकारक असताना देणखल ननयमबाहय पध् दतीन ेनमुना नीं.८ देण् यात आला, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्ह यास, उक् तप्रकरणी सींबींचर्तावव आध् द काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) (२) (३) व (४) ग्रसामपींचायत रामनगर ये ील त कालीन ग्रसामववकास 
अचर्कारी याींनी िममनीींच् या नदवदी सींदाागत अननयममतता केल्ह याच ेआढनून आले आहे. या् तव 
सींबींचर्त ग्रसामववकास अचर्कारी याींना िदनाींक २६.२.२०१५ रोिी ननली्ं बत करण् यात आले असून 
 याींचेवव आध् द ाा.द.वव. कलम ४०९, ४२०, ४७१, ४७४ अींतगगत पोलीस ठाणे मौिेपुरी ये  ेगुन् हा 
दाखल करण् यात आला आहे. तसेच  याींचेवव आध् द ववाागीय चौकशीची कारवाई सु आ करण् यात 
आली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सांगमेश् िर (जज.रत् नाधगरी) पांचायत ससमतीध् ये सन २०१३-१४ या आधथचि 
िषाचत शेति-याांसाठीय या साहहत् य िाटपात झालेला गैरव् यिहार 

  

(३०) *  ७६३९   श्री.धैयचशील पाटील (पेि), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश् वर (.जि.र नाचगरी) पींचायत सममतीध् ये शतेक-याींना सन २०१३-१४ या आच गक 
वषागत ५० ्क् के अनुदान व ५० ्क् के शेतक-याींचा सहााग या योिनेतून सािह याच े वा्प 
करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या अनुदान वा्पातून शेतक-याींचा सहााग असलेली ५० ्क् के रक् कम ही कृषी 
अचर्का-याींनी पींचायत सममतीमध्ये िमा न करता ् वतःच् या ताब् यात बेकायदेशीररर या ठेवली, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या प्रकरणी सींबींचर्त कृषी अचर्कारी याींचे वव आध् द कोणती कारवाई करण् यात 
आली, 
(४) अदयाप, कोणतीच कारवाई करण् यात आली नसल्ह यास,  याबाबतची कारणे कोणती ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     त ावप,  श्री.कणस,े कृषी अचर्कारी याींनी ् वतःकड ेठेवून घेतलेली रक् कम 
 आ.१८,३६,५९८/- िद. ९/१०/२०१४ रोिी ारणा केलेली आहे. 
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(३) व (४) सींबींचर्त कृषी अचर्कारी श्री.आर.व् ही.कणसे याींना सेवेतनू ननलीं्बत करण् यात आले 
असून  याींची खातेननहाय चौकशी करण् यात येत आहे. 

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

िोरेगाि (जज.सातारा) ग्रामपांचायत हद्दीत प्रशासिीय िायाचलये  
एिाच इमारतीत उभारण्याबाबत 

  

(३१) *  ९००२   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा),    
श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव ग्रसामपींचायत हद्दीत प्रशासकीय कायागलये एकाच ामारतीत 
उाारण्याची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ववचारार्ीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पूणग ााला आहे काय, 
(३) असल्हयास, यानुसार कोरेगाव ग्रसामपींचायत हद्दीत प्रशासकीय कायागलयासाठी ननर्ी उाा आन 
ामारत बाींर्णेबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायगवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

गोसेखुदच प्रिल् पग्र् ताांयया उपजीवििेसाठी रोजगाराच े् ितांत्र धोरि आखण् याबाबत 
  

(३२) *  १४५७०   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोसेखुदग प्रकल्ह पाअींतगगत सुमारे २०० गावे बाचर्त ााली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या प्रकल्ह पाींतगगत बुडीत के्ष्ात आलेल्ह या गावाींमर्ील प्रकल्ह प बाचर्त लोकाींच् या 
उपिीववकेच े सार्न असलेला वपढीिात रोिगार बुडाला असून  याींचेवर उपासमारीची वेन 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास,  याींच् या उपिीववकेसाठी रोिगार उपलब् र् व् हावा याष्ष ्ीने शासनाने आिवर 
रोिगारामामुख र्ोरण आखले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, शासन अस ेरोिगारामामुख र्ोरण आखणार आहे काय व केव् हापयतं ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.   
    गोसीखुदग प्रकल्ह पाच् या बुडीत के्ष्ात ८५ गावे व १८४ गावाींच् या मशवारातील शेत िममनी 
बाचर्त होत आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     गोसीखुदग प्रकल्ह पग्रस् ताींना शासन ननणगय  आ. १५२ को्ी व  आ. ११९९.६० को्ी ातक् या 
रक् कमेचे ववशेष आच गक पॅकेि मींिूर करण् यात आले आहे. यामध् ये पयागयी रोिगार उपलब् र् 
व् हावा  हणून आच गक अनुदान व नोकरी ऐवजविी एकमु् त रक् कम देण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

रत् नाधगरी येथील जजल् हा शासिीय रुग् िालयामध् ये 
अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३३) *  १२४०५   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र नाचगरी ये ील जिल्ह हा शासकीय  आग् णालयामध् ये ववदयकीय अचर्कारी नसल्ह यामनेु 
खेडयापाडयातून येणा-या  आग् णाींची गवरसोय होत असून जिल्ह हा  आग् णालयात वगग १-१५, वगग २-
०८, वगग ०३-५८ वगग ०४-३३ अशी एकूण ११४ पदे ररक् त असल्ह याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त जिल्ह हा  आग् णालयातील ररक् त पदे ता कान ारण् याबाबत िदनाींक १५ 
डडसेंबर, २०१४ रोिी मा.सावगिननक आरोग् य मीं्ी याींना प्व् यवहार क आनही अदयापी कोणतीच 
कायगवाही ाालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर ररक् त पदे ता कान ारण् याबाबत शासन ् तरावर कोणती कायगवाही 
करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्ह यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     जिल्ह हा  आग् णालय, र नाचगरी ये े एकूण ४०८ मींिूर पदाींपवकी ११० पदे ररक् त आहेत मा् 
उपलब् र् ववदयकीय अचर्कारी तसचे ातर कमगचा-याींमाबग त  आग् णाींना आरोग् य सुववर्ा उपलब् र् 
क आन देत असल्ह यामुने  आग् णाींची गवरसोय होत नाही. 
(२) व (३) मा.ववर्ान साा सद् य याींचे प् प्रा् त ााले आहे. राज् यातील जिल्ह हा  आग् णालय, 
उपजिल्ह हा व ग्रसामीण  आग् णालयातील वगग -१ व वगग-२ मर्ील ररक् त पदे ारण् याबाबतची 
कायगवाही शासन् तरावर करण् यात येत आहे. तर वगग-३ व वगग-४ मर्ील ररक् त पदे 
ारण् याबाबत उपसींचालक, आरोग् य सेवा, मुींबई मींडन, ठाणे याींच् या ् तरावर कायगवाही करण् यात 
येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सशरुर (जज. पुिे) पांचायत ससमतीमधील सशक्षिाांयया बदल् याांमध् ये  

आधथचि गैरव् यिहार झाल् याबाबत 
  

(३४) *  ६३१८   श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मश आर (जि.पुणे) पींचायत सममती मध्ये िदनाींक ६ ऑग््, २०१४ रोिी वा  या दरयान 
मशक्षकाींच्या ऑनलाईन बदली प्रमक्रयेचे नायाचच्ण करणे आवश्यक असताींना ते न करता ही 
प्रमक्रया राबववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बदल्हयाींमध्ये मश आर तालुक्यातील ररक्त असणाऱया िागाींपवकी काही िागा 
दाखववल्हया गेल्हया नाहीत व गवरहिर असताना मशक्षकाींवर कारवाई करण्याऐवजविी सोयीच् या 
िठकाणी तदवडी आदेशाने ननयुक्ती देण्यात आल्हया, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, माहे डडसेंबर, २०१४ च्या दरयान ग्ववकास अचर्कारी मश आर याींनी आच गक 
व्यवहार क आन अनेक मशक्षकाींना पुवीची तारीख ्ाकुन दसु-या शानाींवर  आिू होण्याच े बेर 
आदेश िदले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मश आर तालुक्यात मशक्षकाींच्या अनके िागा ररक्त असताींना अनके मशक्षक 
पींचायत सममती कायागलयात ग्ववकास अचर्का-याींच्या मिीन ेकाम करत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासन ्तराव आन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे? 
  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) िदनाींक ६.८.२०१४ रोिी पुणे जिल्ह ्यात मश आर तालुक् यातील 
शानामर्ील प्सींख् या ववचारात घेऊन अनतररक् त ाालेल्ह या मशक्षकाींच् या समुपदेशनादवारे 
समायोिनाची कायगवाही मश आर, पींचायत सममतीचे साापती, उपसाापती याींच् या उपज् तीत 
करण् यात आली आहे. सदरहु प्रमक्रया केवन प्सींख् येनसुार अनतररक् त ठरलेल्ह या मशक्षकापुरती 
मयागिदत असल्ह याने शासन ननणगयात अशा समुपदेशनाच् या कायगवाहीच् या अनुषींगान ेनायाचच्ण 
कराव,े अशी तरतूद नाही. 
(२) समुपदेशनादवारे समायोिनाची प्रक्रीया करताना दगुगम ाागामर्ील दववमशक्षकी शानामर्ील 
दोन् ही पदे ररक् त असल्ह याने ती प्रार्ान् यान ेारली िावीत या हेतुने प्र यक्षात वगगखोली उपलब् र् 
नसलेल्ह या व र्  यावरील सोयीच् या ७ शानामर्ील ररक् त पदे समायोिन प्रमक्रयेमध् ये 
दशगववण् यात आलेली नव् हती. समायोिन प्रमक्रयेसाठी गवरहिर असलेल्ह या ५ मशक्षकाींच् या 
ननयुक्  या दगुगम ाागात करण् यात आलेल्ह या आहेत. 
(३) व (४) नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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समुद्रपूर तालुक् यातील (जज.िधाच) िाही गािाांमध् ये शेत सशिारात िन् य  

प्राण् याांचा उपद्रव् य िाढल् यान ेवपिाांचे होिारे नुिसान 
  

(३५) *  १२७५७   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रपूर तालुक्यातील (जि.वर्ाग) िहवरा, खुसागपास, चगरड, मींग आन, मोहगाींव, मशवणबन, 
ताडगाींव, तावी, रासा,घोन्सा, र्ामणगाव, मशल्हली, दसोडा, आमड, खेक ये ील शेत मशवारात 
वन्य प्राण्याींचा उपद्रव्य वाढल्हयान ेवपकाींची नासाडी तसेच शेतमिुराींवर हल्हल्हयाच ेप्रमाण वाढत 
असल्हयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा यादरयान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणाबाबत मुख्य वनसींरक्षक व उप वनसींरक्षकाींकडून तपशीलवार अहवाल 
शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नुकसान ारपाईकररता वन ववाागाकडून करण्यात येणा-या पींचनायातील 
ववववर् िाचक अ्ीमुने शेतकरी ््त ााल्हयाचेही ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासन्तराव आन सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न ााले, यानुषींगान े शेतक-याींना याींच्या वपकाची 
नुकसान ारपाई ममनवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) वर्ाग वनववाागातील समुद्रपूर तालुक् यातील पररके्ष्ाअींतगगत 
माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये वन् यप्राण् याींकडून शेतवपकाच े नकुसान ााल्ह याची ६ प्रकरणे व 
वन् यप्राण् याींच् या हल्ह ल्ह यात िखमी ााल्ह याचे १ प्रकरण ननदशगनास आले असून सींबींचर्त 
नुकसानग्रस् ताींना शासन तरतूदीनसुार  आ. ४७,०००/- नुकसान ारपाई अदा करण् यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

ससांचन प्रिल् पाांय या बाांधिामात चिुीय या ननयोजनामुळे मागील वित् तीय िषाचत 
 जलसांपदा विभागाला सुमारे १२ िोटीच ेनुिसान झाले असल्याबाबत 

  

(३६) *  १३४८९   श्री.हररष वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींचन प्रकल्ह पाींच् या बाींर्कामात चुकीच् या ननयोिनामुने मागील वव तीय वषागत िलसींपदा 
ववाागाला सुमारे १२  को्ीींच ेनकुसान ााल्ह याची मािहती कॅगच् या अहवालात ननदशगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय,  
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(३) असल्ह यास, चौकशीचे ननष कषग काय व यात दोषी असणा-या अचर्का-याींवव आध् द काय 
कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) अदयापपयगत कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) नाही. 
     त ावप, ाारताचे ननयीं्णक व महालेखापररक्षक (कॅग) याींचे सन २०११-१२ च् या आच गक 
के्ष् अहवालातील (वषग २०१३ चा अहवाल क्र.४) पररच् नेद क्र. ३.३.१ मध् ये ाींडारा पूरसींरक्षक 
माींतीचे कामात  आ. १२.८३ को्ीींचा ्ानता येण् यािोगा खचग ााला आहे, असे ननररक्षण नमूद 
करण् यात आले आहे.  याअनुषींगाने ववाागाच ेअमाप्राय िद. २३/०६/२०१४ च् या ि्् पणीन् वये मा. 
महालेखापाल याींचे कायागलयास सादर केलेले आहेत. 
(४) यासींदाागत महालेखापाल याींच ेकायागलयाकडून अनौपचारीक सींदाग (U.O.R.) प्रा् त ााला 
असुन  यानुसार ववाागाचे अमाप्राय पाठववण् याची कायगवाही प्रगतीप ावर आहे. 
 

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

उसली खुदच (ता.पनिेल, जज.रायगड) गु्रप ग्रामपांचायत हद्दीत न झालेल्या 
 वििास िामाांची देयिे मांजूर िरुन गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३७) *  १३३७९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उसली खुदग (ता.पनवेल, जि.रायगड) गु्रसप ग्रसामपींचायत हद्दीत सरपींच, ग्रसामसेवक, ठेकेदार व 
उपअमायींता/शाखा अमायींता, पींचायत सममती, पनवेल ्याींनी सींगममतान ेन ाालेल्हया ववकास 
कामाींची देयक मींिूर क आन मोयाया प्रमाणात गवरव्यवहार ााल्हयाची तक्रार उक्त 
ग्रसामपींचायतीतील सद्याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा या दरयान मा.मुख्य कायगकारी 
अचर्कारी,  जिल्हहा पररषद, रायगड याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी क आन सींबींचर्ताींवर गुन्हे दाखल क आन कारवाई 
केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, कारवाईच े्व आप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) चौकशी करण् यात आली असून चौकशीत कोणीही दोषी आढनून आले नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रा यातील शासिीय रुग् िालयात अ् िल दांशािरील लस उपलब् ध नसल् याबाबत 
  

(३८) *  १२९४५   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील एकाही शासकीय  आग् णालयात अ् वल दींशावरील  आग् णावर उपचारासाठी लागणारी 
लसच उपलब् र् नसल्ह याने  याला अॅजण््रेबीि लस ्ोचण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त घ्नेची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने उक् त लस (मसरम) उपलब् र् करण् याबाबत शासनाने काय 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, 
     अ् वलासारख् या वन् य प्राण् याच् या दींशावर वेगनी लस उपलब् र् नाही.  यामुने अ् वल दींश 
केलेल्ह या  आग् णाींना अॅन् ्ी रेबीि लस देण् यात येत.ेआरोग् य सेवा सींचालनालयाअींतगगत 
 आग् णालयामध् ये सदरच् या लसीचा पुरेसा साठा उपलब् र् आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

बोररिली - िाांहदिली विभागातील अांगििाडी िमचचारी  
िेतनापासनू िांधचत असल् याबाबत 

  

(३९) *  १४१७८   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनान े मुींबईतील ाोपडपट्याींमध् ये घराींच् या िवनच मुलाींना मशक्षणाच े मह व 
कनाव,े या उद्देशाने मिहला व बालववकास ववाागाींच् या अींतगगत बालवाडयाींची ननममगती केली, 
मुींबई उपनगरातील  बोरीवली व काींिदवली ववाागातील २५० अींगणवाडयात २५० सेववका व 
२५० मदतनीस कमगचारी कायगरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, बोरीवली - काींिदवली पररसरात काम करणा-याींना माहे ऑक् ्ोबर २०१४ पासून 
माहे बेरुवुवारी, २०१५ पिहल्ह या आठवडयापयतं वेतन देण् यात आले नसल्ह याची बाब माहे बेरुवुवारी, 
२०१५ च् या पिहल्ह या आठवडयात ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच,  याींना कमी वेतन ममनत असल्ह यामुने वेतन वाढ करण् याची देखील   याींची मागणी 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सलग ४ मिहने वेतन न ममनाल्ह याने अींगणवाडी कमगचारी अनके अडचणीींना 
तदवड देत िीवन कीं ठीत आहेत,  याींचे  मकत वेतन वेनेवर ममनाव ेयासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली अ वा करण् यात येणार आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
     मुींबई उपनगरातील बोरीवली व काींिदवली ववाागात एकूण ४९६ अींगणवाडी सेववका व 
४४९ मदतनीस अकायगरत आहेत. 
(२) बोरीवली व काींिदवली ववाागात एकूण ४९६ अींगणवाडया कायगरत असून माहे िानेवारी, 
२०१५ अखेर कें द्राच ेननयममत मानर्न अदा करण् यात आले आहे. 
     तसेच राज् य िहश् याच ेननयममत मानर्न माहे डडसेंबर, २०१४ पयतं अदा करण् यात आले 
आहे.  उवगररत कालावर्ीचे ननयममत मानर्न अदा करण् याची कायगवाही सु आ आहे. 
(३) अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच् या मानर्नात शासन ननणगय िदनाींक ३०.०४.२०१४ 
अन् वये वाढ करण् यात आली आहे. त ावप याबाबत अनतररक् त ननयतव् यय उपलब् र् न ााल्ह यान े
पुरवणी मागणी मींिूर ााली नाही.  यामनेु वाढीव मानर्न अदा करणे शक् य ााले नाही. 
(४) मानर्न वाढीकररता पुनववगननयोिनादवारे ननर्ी उपलब् र् करण् याची कायगवाही सु आ आहे. 
 
 

----------------- 
नेिाळी नािा पररसरात (ता.अांबरनाथ,जज.ठािे) वििासिाने खोटी 

आश्िासने देिनू नागररिाांची िेलेली फसििूि 
 

(४०) *  ७३०९   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवानी नाका पररसरात (ता.अींबरना , जि.ठाणे) माींग आन गावठाण हद्दीत स.नीं. ९६ िह्सा 
नीं. १ (ई) या ाखुींडावर बवठी घरे बाींर्ण्याच्या नावान ेिािहरात देवून एकूण ९ ववकासकाींनी 
नागररकाींना खो्ी आश्वासने देवून सुमारे ३ को्ी  आपयाींची बसवणूक  केल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१५ वा यादरयान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती सवगसामान्य नागररकाींना घरे देण्याच्या िािहराती देवून बसवणूक 
करणा-या सींबींचर्त ९ ववकासकाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा  येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) ग्रसामपींचायत नेवानी हद्दीतील मौिे नेवानी नाका, ता.अींबरना  ये ील सव् हे नीं.९६ िह् सा 
नीं.१ (ई) (प्राींनतक सरकार) या िागेमध् ये “आई एकववरा हो स” या चानीींच े बाींर्काम 
ग्रसामपींचायतीच् या परवानगीमशवाय ाालेले आहे. सदर बाींर्कामाबाबत ग्रसामपींचायतीन े       
िद. ०२.०३.२०१४ व िद.१५.१०.२०१४ रोिी लेखी नो्ीस िदलेली आहे. 
     प्र् तुत प्रकरणी ववनीतकुमार सकानू मसींग व ातर याींनी सींबींचर्त ्बल्ह डर व ातर 
याींचेवव आध् द महा मा बुले चौक पोमलस ् ्ेशन कल्ह याण ये  े गुन् हा रजि् ्र क्र.I८७४/२०१४ 
कलम ४२०,४०६,३४ अन् वये नागररकाींची आच गक बसवणूक व पवशाींचा अपहार याबाबत गुन् हा 
दाखल केला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही.   

----------------- 
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देिगाांि (ता.बदनापूर, जज.जालना) येथे घरिुल योजनते झालेला गैरव् यिहार 

(४१) *  ७८११   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगाींव (ता.बदनापूर, जि.िालना) ये  े बनाव् द् तऐवजविा आर्ारे घरकुल मींिूर क आन 
वव् तार अचर्कारी, ग्रसामसेवक याींनी गवरव् यवहार केल्ह याच े माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा  या 
सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, दोषी वव् तार अचर्कारी, ग्रसामसेवक याींचेवव आध् द गुन् हा नदवदववण् यात आला आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, यासींदाागत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) 
     प्र् तुत प्रकरणी िद.२९.१०.२०१२ रोिीच् या आदेशान् वये रमाई आवास योिनेतींगगत 
ननयमानुसार पा् लााार्थ यांना घरकुल मींिूर करण् यात आले आहे. चौकशीअींती, त कालीन 
ग्रसामसेवक याींनी एका मींिूर घरकुलाच् या बाींर्कामाच् या अनुषींगान ेिमीन उपलब् र् क आन देताना 
ग्रसामसाेची मकीं वा ग्रसामपींचायतीची मान् यता न घेता, नमुना नींबर ८ वर नदवद घेण् याची 
अननयममतता केली आहे.  यामुने त कालीन ग्रसामसेवक याींचेवव आध् द ववाागीय चौकशी 
प्र् ताववत करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मौज ेिोरा (ता.समुद्रपूर, जज.िधाच) येथील लाल नाला प्रिल्प गेल्या ५ िषाचपूिी 
पूिच होऊनही तेथील ्थाननि शेतिरी पाण्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(४२) *  १२७६०   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े कोरा (ता.समुद्रपूर, जि.वर्ाग) ये ील लाल नाला प्रकल्हप गेल्हया ५ वषागपूवी पूणग 
होऊनही ते ील ् ाननक शेतकरी पाण्यापासून वींचचत असल्हयाच ेनोव्हेंबर २०१४ च्या दसु-या 
आठवडयात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाच े पाणी ् ाननक शेतक-याींना उपलब्र् करण्याकररता तसेच बॅक 
वॉ्रमुने शेतक-याींचे नुकसान होऊ नये याकररता ् ाननक लोकप्रनतननर्ीींनी ववदाग पा्बींर्ारे 
महामींडनाचे कायगकारी सींचालक याींना ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने ् ाननक शेतक-याींना लाल नाला प्रकल्हपाच ेपाणी 
ममनवून देण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(४) असल्हयास, सदरहू ननणगयाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची सवगसार्ारण कारणे काय आहेत? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) व (३)  होय. 
     सदर ननवेदनातील गावाींकररता पाणी उपलब् र्ते् तव मुख् य अमायींता, गोसीखुदग प्रकल्ह प, 
िसींवव, नागपूर याींनी श्री. समीर कुणावार, वव.स.स. (िहींगणघा् के्ष् ) याींचे समवेत िद. 
०५/०३/२०१५ रोिी सींयुक् त पाहणी केली असून या प्रकरणी सवव् तर सवेक्षण करण् याच ेआदेश 
िदले आहेत. सवेक्षणाअींती ननणगय घेण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांब(.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 
 

मुद्रणपूवग सवग प्रमकया महाराषट्र ववर्ानमींडन सचचवालयाच्या सींगणक यीं्णेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


