
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि १७ जुलै, २०१५ / आषाढ २६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

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

मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६८ 
------------------------------- 

  
दमिगांगा-वप ांजाळ आणि पार-तापी-नमवदा नदीजोड प्रिल्पास राष्ट्रीय प्रिल्प  

घोषीत िरिे ि िोयना अिजलाच ेपािी मुांबईला देण्याबाबत 
  

(१) *  १७९६५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर) :  सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) महाराष रात ल को ननीा तरलात ल पाल  मुीं दला वे ासे तसेच ंमलगींगा-पप ींजाळ 
आणल पार-ताप -ननीममं ा जोडप्रकल् प राष री  प्रकल् प जाहीर करासा तसेच ततर 
मागण  ाींसर ्ननीलम  ्ेण  ा ा त माहे मे, २०१५ च्  ा ्तस- ा आठसड् ात मा.कें द्रि  
जलसींपंा मींत्र   ाींच े समसेत झालेल्  ा  कठक त राज्  ाच े मा.जलसींपंा मींत्र   ाींननी  
मागल  केलेली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, संर  कठक त ्ेतलेल्  ा ्ननीलम ाींच ेडोड  ात  सरुपप का  स ्  ानुनीसार 
आताप ंत कोलत  का मसाही केली सा करण  ात  ेत आहे, 
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(३) असल्  ास, उ त प्रकरल  करण  ात  ेत असलेली का मसाही अवे ाप पुलम झालेली 
ननीसल्  ास ्  ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत तसेच संरचा प्रकल् प राष री  
प्रकल् प ्ोपतत करले स राज्  ाच्  ा ह काच े पाल  राज्  ालाच ळमळासे  ासींंभामत 
आताप ंत कोलता पाठपुरासा केला सा करण  ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हो . अींशत: खरे आहे. 
     मा.कें द्रि  जलसींसातननी मींत्र   ाींच ेअध् क्षतखेाली द्रं.१४.०५.२०१५ रोज  ननींीजोड 
प्रकल्पासाठीच् ा पसशेत सळमत च  ४ ड   कठक सींपन्ननी झाली. संर  कठक त 
मा.राज् मींत्र , जलसींपंा  ाींननी  राज् ाच  भूळमका माींडूननी खालील पसननीींत  केली. 
     (अ) को ननीा असजलाच े पाल  राषरी  प्रकल्पांतगमत ननींीजोड प्रकल्प रा सूननी 
मुीं दस वे ासे. 
     ( ) ंमलगींगा-पप ींजाळ स पार-ताप -ननीममं ा हे ननींीजोड प्रकल्प राषरी  प्रकल्प 
म्हलूननी ्ोपतत करासे. 
     (क) ननीार-पार-ताप -ननीममं ा खो- ात ल ससमसातारलपले २०० म . उीं च च् ा 
्प्पप्प ात ल आर्डमक स ताींत्रत्रकदृष् ा व् सहा म ननींीजोड  ोजननीावेसारे गोंासरी स ताप  
खोऱ् ात सळपसण ाच े प्रतापसत आहे. ् ाच रो र उसमररत उपलब्त पाण ापकक  
महाराषराच् ा भोगोळलक क्षेत्रात ल जात त जात पाल   ोगवे ावेसारे सळसूननी 
महाराषरात कसे सापरात आलता  ेदल,  ा ा तचा अभ् ास राषरी  जलपसकास 
अळभकरल  ाींननी  करासा. 
     (ड) ननींीजोड  ोजननीेंतगमत राषरी  प्रकल्पाींच े ्ननीकत ठरपसताींननीा केसळ ळसींचननी 
क्षेत्र हे एकमेस ्ननीकत ननी ठेसता मुीं द सारख् ा महाननीगराननीा पाल  पुरसठा करलारे 
प्रकल्प, महाका  भूजल पुननी:भरल  ोजननीा त् ांी प्रकल्पाींचाही पसचार व्हासा. 
(२) मुीं द महाननीगरपाळलकेनेनी ंमलगींगा-पपजाींळ प्रकल्पाचा सपसतर प्रकल्प अहसाल 
कें िी  जल आ ोगाच् ा मान् तसेाठी जानेनीसारी, २०१५ मध् े सांर केलेला आहे. 
तसेच पार-ताप -ननीममं ा प्रकल्पाचा सपसतर प्रकल्प अहसाल राषरी  जल पसकास 
अळभकरलामार्म त लसकरच पूलम होले अपेक्षक्षत आहे. 
     संर  कठक त ंमलगींगा-पपजाींळ स पार-ताप -ननीममं ा हे प्रकल्प राषरी  प्रकल्प 
म्हलून ्ेण ाच् ा दृष्ीनेनी श ता तपासण ा ा त मा.कें द्रि  जलसींसातननी मींत्र   ाींननी  
जलसींसातननी मींत्राल ास ्ननींेश द्रंले. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील १२९ शसांचन प्रिल्प ननधी अभािी अपूिाविस्थेत असल्याबाबत 
  

(२) *  २५७६९   श्री.अजुवन खोतिर (जालना), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
राजा) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मराठसाड् ात सवे :स्डत त १२९ ळसींचननी प्रकल्प ्ननीत  अभास  अपूलम असडेत 
आहेत, ्  ात १३ मोठे, १४ मध् म आणल १०३ ल्ु प्रकल्प आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, गोंासरी मराठसाडा पा् ींतारे पसकास महामींडळाच् ा अर्तननीत 
असलेल् ा उत प्रकल्पाच् ा पूलम्सासाठी १२ हजार को्ी रुपप ाींच  आसश् कता आहे, 
हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, मराठसाड् ात ल ंषुकाळ  पररस्डत  आणल ळसींचननी सुपसताींचा अभास 
लक्षात ्ेता अपूलम असडेत ल प्रकल्प पूलम करण ासाठी कोलत  का मसाही केली सा 
करण ात  ेत आहे, 
(४) मराठसाड् ात ल अपूलम ळसींचननी प्रकल्प पूलम करण ासाठी आसश् क ्ननीत  केव्हा 
उपलब्त करण ात  ेदल ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) गोंासरी मराठसाडा पा् ींतारे पसकास महामींडळाकड ल ८ 
मोठे, ७  मध् म स ४९ लपा असे ६४ प्रकल्प आणल महाराषर कृषला खोरे पसकास 
महामींडळाकड ल १ मोठे, १ मध् म स ५ लपा असे ७ प्रकल्प असे एकीं ंरीत ७१ 
प्रकल्प मराठसाड् ात  ाींतकामात ननी आहेत. 
(२) हो . 
(३) स (४) आडोपा ाच  स्डत  स मा.राज् पाल महों ाींच े ्ननींेश  ानूनीसार ्ननीत  
उपल त करुपननी प्रकल्पाींच  कामे पूलम करण ाच े्ननी ोजननी आहे. 

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

िोल्हापूर जजल््यात पािलोट वििासिामाांमध्ये  
३० िोटी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

(३) *  २१४८७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), 
श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमिचिेर (हातििांगले), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीननी   जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल्् ात पसशेतत: राताननीगरी, भुंरगड, करस र तालु ात जल ुत 
ळशसार अळभ ाननी तसेच ससुींतरा पाललो् पसकासकामाींमध् े प मसेक्षक, कीं त्रा्ंार स 
अर्तकाऱ् ाींननी  सुमारे ३० को्ी रुपप ाींचा गकरव् सहार केला, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास,  ाप्रकरल  तातड नेनी चोकश  करण ा ा त राजक   पक्षाच् ा 
पंार्तकाऱ् ाींननी , स्जल्हा कृत  अर्तकारी  ाींननीा द्रंननीाींक २५ मे २०१५ रोज  ्ननीसेंननी द्रंले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उत ्ननीसेंननीानुनीसार चोकश  केली आहे का , ् ात का  आढळूननी 
आले, स तवेनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२), (३) स (४) श्र .पसज  ंेसले, ळशससेननीा स्जल्हाप्रमुख, 
कोल्हापूर  ाींननी  द्रं. २५ मे, २०१५ रोज  स्जल्हा अर्तक्षक कृपत अर्तकारी, कोल्हापूर 
 ाींच् ाकड े अशा पसत ाच  तक्रार केली आहे.तसेच डा्ननीक स्ृतपत्रातही अशा 
 ातम् ा प्रळसध्ं झाल् ा आहेत.  ानुनीतींगानेनी, कोल् हापूर स्जल्् ामध् े  एकास््मक 
पाललो् व् सडापननी का मक्रमाींतगमत झालेल् ा मृं  स जलसींतारल तसेच पे्ररक प्रसेश 
कामाींच  सखोल चोकश  करण ासाठी अ्तररत मुख्  का मकारी अर्तकारी, स्जल्हा 
पररतं, कोल्हापूर  ाींच् ा अध् क्षतखेाली चोकश  सळमत  ्ननी ुत केली असूननी 
सळमत स चोकश च े ्ननींेश स्जल्हार्तकारी, कोल्हापूर  ाींच् ामार्म त ंेण ात आले 
आहेत. 

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

विदभावतील िैनगांगा-नळगांगा नदीजोड प्रिल् पाच ेकाम राष्ट् रीय जलवििास  
प्राधधिरिाकडून करण्याबाबत 

  

(४) *  १८३२६   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.बाळासाहेब पाटील  (िराड 
उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) कें ि शासननीाच् ा ननींीजोड प्रकल् पाींतगमत पसंभामत ल सकननीगींगा-ननीळगींगा ननींीजोड 
प्रकल् पाच ेकाम हात  ्ेण  ास राष री  जलपसकास प्रार्तकरलानेनी सींमत  द्रंली आहे, हे 
खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास,  ा ननींी जोड प्रकल् पामुळे गोस खु मं प्रकल् पात ल साहूननी जालारे १९०० 
ंशलक्ष ्ननी म ्र पाल  पसंभामत ल अन्   स्जल् ् ात सळपसण  ात  ेलार असूननी 
्  ा ा तचा अहसाल त ार करण  ाच े ्ननींेश पसंभम पा् ींतारे मींडळाच्  ा जलपसञाननी 
पसभागाच्  ा मुख्   अळभ ींता  ाींननीा द्रंले आहेत, हे खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, उ त प्रकल् पाच्  ा कामाच  सवे ्स्डत  का  आहे तसेच  ा 
प्रकल् पासाठी तकत  खचम अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) स (३) गोस खु मं प्रकल्पडळ  उपलब्त असलेले 
अ्तररत पाल  सकननीगींगा-ननीळगींगा ननींीजोड  ोजनेनीवेसारे पसंभामत ल तु्ीच् ा भागात 
सळपसण ाच े प्रतापसत आहे.  ा ा त राषरी  जलपसकास अळभकरल  ाींननी  त ार 
केलेल् ा पूसम अहमता प्रकल्प अहसालानुनीसार प्रकल्प व् सहा म आहे.  ाकररता राज्  
शासननीानेनी द्रं.०६.०४.२०१५ चे पत्रान्स े राषरी  जलपसकास अळभकरलास सपसतर 
प्रकल्प अहसाल त ार करण ाच  पसननीींत  केली असूननी संर अळभकरलामार्म त सपसतर 
प्रकल्प अहसाल त ार करलेचे काम प्रगत त आहे. 

----------------- 
शासनाच्या विविध विभागािडून िेल्या जािाऱ्या खचावच ेदहशेब योग्य ररतीने 

ठेिण्यात न आल्याबाबत िॅगने आपल्या अहिालात ओढलेले ताशेरे 

(५) *  २००३४   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.िारीस पठाि (भायखळा) :   
सन्माननीननी   वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) शासननीाकडूननी द्रंल्  ा जाला- ा ्ननीत चा पसभागाींकडूननी द्रहशे  द्रंला जाले 
 ींतननीकारक असताननीा अनेनीक सते पसपसत पसभागाींकडूननी ्ननीत चा सापर तकीं सा काम पुलम 
झाल्  ा ा तच  प्रमालपत्रेच सांर करण  ात आलेली ननीाहीत,  ातूननीच ६८ हजार 
को्ीच  कामे पुलम झाली क  ननीाही  ाच  ननीोंंच ननीसल्  ाच ेमाहे एपप्रल, २०१५ मध् े 
सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 

(२) असल् ास, ्ननीत चा सापर झाला ननीाही तकीं सा अखर्चमत ्ननीत  परत करले अळभपे्रत 
असताननीाही ननीगरपसकास पसभागात सहकार स सत्रोवे ोग (५५७५ को्ी), ्ननी ोजननी 
(६७२६ को्ी), ग्रामपसकास (४१०० को्ी), शाले  ळशक्षल (१२ हजार को्ी) त् ांी 
पसभागात सापर ननीसलेला ्ननीत  तसाच पडूननी राहील् ाच े ्ननीषपन्ननी झाले, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) तसेच, हा द्रहशे  ंेले  ींतननीकारक असताननीाही पसपसत पसभागाींननी  द्रहशे  ननी 
ंेण  ामाग ल कारले का  आहेत, 
(४) असल्  ास,  ा सींपूलम प्रकरलाच  चोकश  करण  ात आली आहे का  स ्  ात 
का  आढळूननी आले आहे, 
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(५) असल् ास, ् ानुनीतींगानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) त े(६) भारताच े्ननी ींत्रक स महालेखापरीक्षक  ाींच् ा ३१ 
माचम, २०१४ रोज  सींपलेल् ा सतामत ल राज्  पस्त व् सडेसरील अहसालात ल 
पररच्छें ३.१ स ३.९ नुनीसार अनुनींा्ननीत सींडाींननीा द्रंलेल् ा अनुनींाननीाच े उप ोर्गता 
प्रमालपत्र प्राप्पत झाले ननीसल् ा द्दल ्ननीरीक्षल ननीोंंपसलेले आहेत. सीं ींर्तत सींडेत 
प्रामुख् ानेनी डा्ननीक सराज्  सींडा, सहकारी सींडा स अनुनींा्ननीत शकक्षणलक सींडाींचप 
अींतभामस आहे. अशा सींडेस ससमसामान् पले खचम करण ाच  स ् ा सींडेचे 
लेखापरीक्षलाच  पध्ंत पसहीत केली आहे. अनुनींाननी अखर्चमत पडूननी असल् ास ् ा 
सीं ींत  पसहीत कालासत  ननीींतर ् ा सींडेच् ा लेखा पररक्षल अहसालामध् े ननीोंं 
्ेण ाच  पध्ंत आहे. 
      ंरसती भारताच े ्ननी ींत्रक स महालेखापरीक्षक  ाींच् ा राज् ाच् ा पस्त 
व् सडेसरील अहसालात उप ोर्गता प्रमालपत्रापसत   माद्रहत  समापसष् असत.े 
् ानुनीतींगानेनी पस्त पसभागामार्म त आढासा ्ेतला जातो. 
     प्रलींत्र त उप ोर्गता प्रमालपत्र स खचम स जमा ताळे ींं  ाींचा आढासा 
्ेण ासाठी सननी २०१३ मध् े मा.मुख्  सर्चसाींकड े ससम प्रशासक   पसभागाींच् ा 
सर्चसाींच् ा उपस्डत त सरील पसत ासींंभामत आढासा ्ेण ात आला. ् ासेळेस प्रताननी 
महालेखापाल (ले.स.ह.) महाराषर-१ यप स्वत: उ्स्स्ित होत्यप. यपबपबतच्यप 
द्रं.२५.४.२०१३ व दि.२८.५.२०१३ त् ांी  कठका मा.मुख्  सर्चसाींच् ा ंालननीामध् े 
्ेण ात आल् ा. 
     मा.मुख्  सर्चस  ाींचकेड ल सर्चस समन्स  सळमत मध् े सननी २०१४-१५ मध् े 
द्रं. २५ माचम, २०१५ व दि.८ एप्रिल, २०१५ रोज च् ा  कठक त  ापसत  चा आढासा 
्ेण  ात आला 
     मा.मुख्  सर्चस  ाींननी  द्रंलेल् ा ्ननींेशानुनीसार पस् त पसभागाच् ा सर्चस तरासर 
संर प्रलींत्र तता कम  करण ासाठी ंर मद्रहन् ाला मींत्राल  ननी पसभागाींननी  ्ननी ुत 
केलेल् ा ननीोडल अर्तकाऱ् ाींसमासेत  कठक ्ेण ात  ेत.े 
     संर प्रलींत्र ततप कम  करण ासाठी पस्त पसभागानेनी पररपत्रक क्र.मआख-
२०१४/प्र.क्र..४२/पस्ननी म, द्रं.९.१०.२०१४ अन्स े प्रशासक   पसभागाींननीा ्ननींेश द्रंलेले 
आहेत. 
      ाप्रमाले पस्त पसभागातरे् ्ननी ळमत का मसाही करण ात  ेत आहे. 

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



7 

लाखाांदरू तालुक् यातील (जज.भांडारा) महाराष्ट् र ग्राशमि रोजगार हमी योजनेअांतगवत 
अल् पभूधारि िोरडिाहू शेति-याांच्या शसांचन विदहरीांच्या प्रलांबबत प्रस्तािाबाबत 

(६) *  २१५०३   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१)  लाखाींंरू तालु  ात ल (स्ज.भींडारा) महाराष र ग्राळमल रोजगार हम   ोजननीेअींतगमत 
अल् पभूतारक कोरडसाहू शेतक- ाींननी  ळसींचननी पसद्रहरीींसाठी सननी २०१२-१३ मध्  े अजम 
सांर केले होत,े हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, उत  ोजनेनीतुननी पद्रहल्  ा ्प्प प्प  ात काही शेतक- ाींननीा लाभ ळमळाला, 
मात्र ंसु- ा ्प्प प्प  ात ल सुमारे २८५ शेतक- ाींच ेप्र तास अजुननीही प्रलींत्र त असल्  ाचे 
माहे जुननी, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, कोरडसाहू शेतक- ाींच े ळसींचननी पसद्रहरीच े प्र तास प्रलींत्र त असल्  ाचे 
नेनीमके कारल का  स संर प्र तासाला तकत  कालासत त मान्  ता ंेण ात  ेलार 
आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो . 
(२) हो . 
(३) सननी २०१५-१६ मध् े ग् पसकास अर्तकारी, पींचा त सळमत , लाखाींंरू  ाींच् ाकडे 
२८५ शेतक- ाींच े अजम प्राप्प त झाले आहेत. अजांमध् े त्रु्ी असल् ानेनी ् ाींच  पुतमता 
करण ाकररता अजम ग्रामपींचा त ींननीा परत करण ात आले आहेत. ग्रामपींचा त ींकडूननी 
पररपूलम प्रतास प्राप्पत झाल् ाननीींतर शासननीाच् ा पसद्रहत अ्ी स शतीच् ा अत ननी राहूननी 
पसद्रहरीींच् ा प्रतासाींननीा प्रशासक   मींजुरी ंेण ात  ेदल. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

जुन्नर तालुक्यातील (जज.पुिे) येथील वपांपळगाांि जोगा, डड ांगोरे, खामुांडासह  
इतर गािाांमध्ये बबबट्याने िेलेल्या हल् ल्याबाबत 

(७) *  १७६८०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीननी   िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१)  जुन्ननीर तालु ात ल (स्ज.पुले)  ेड ल पपींपळगाींस जोगा, डड ींगोरे, खामुींडासह ततर 
गासाींमध् े त्र  ् ानेनी केलेल् ा हल्ल् ामध् े प्रडम चार व् स्तींचा म्ृ ू तर ंसुऱ् ासेळ  
सात व् स्तींचा तसेच एका लहाननी  ालकाचाही म्ृ ू झाला आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, जुन्ननीर तालु ात ल आताप ंत त्र  ् ाच् ा हल्ल् ामध् े मतृाींच् ा 
ननीातसेादकाींननीा स जखम ांनप शासननीाकडूननी पूलम आर्डमक मंत ंेण ात आली आहे का , 
आताप ंत तकत  व् स्तींननीा मंत ंेण ात आली आहे, ्तच ेसरूप का  आहे, 
(३) असल् ास, जुन्ननीर तालु ामध् े भर सत मध् े त्र  ् ाींच ेसारींसार हल्ले होऊननी 
रद्रहसाश  म्ृ ू सा जखम  होत असल् ाच ेप्रकार साढत असल् ामुळे  ा त्र  ् ाींच् ा 
सींचाराला आळा ्ालण ासाठी कोलत्यप उपा  ोजननीा करण ात  ेत आहेत, 
(४) ननीसल् ास, होलाऱ् ा पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) जुन्ननीर तालु  ात ल पपींपळगास जोगा, डड ींगोरे, खामुींड  
 ा गाींसामध् े स पररसरात त्र  ् ाींच् ा हल् ात द्रंननीाींक १६.११.२०१४ रोज  पाींगरी तरे् 
मढ  ा द्रठकाल  सखु ाद ंांाभाऊ सारे, रा.ओतूर-तलेंरा, ता.जुन्ननीर, द्रंननीाींक 
१७.०४.२०१५ रोज  खामुींड   ेडे प्रपसल ंेसराम ंतुसडे, रा.पप ींपळगाींसमाडा, 
ता.सींगमनेनीर, द्रंननीाींक ०३.०५.२०१५ रोज  डड ींगोरे  ेडे साद सींतोत मींडळलक, रा.डड ींगोरे, 
ता.जुन्ननीर स द्रंननीाींक २६.०५.२०१५ रोज  सखु ाद ननीाननीाभाऊ द्रहले, रा.पप ींपळगाींस जोगा, 
ता.जुन्ननीर अशा चार जलाींचा म्ृ ू झालेला असूननी ् ापकक  २  ालके आहेत स अन्  
््ननीाींमध् े सात जल जखम  झालेले आहेत. 
(२) त्र  ् हल् ामध् े मतृ व् त ींच् ा सारस ननीातसेादकाींननीा प्रचळलत शासननी 
्ननीलम ात ल तरतूंीनुनीसार सखु ाद ंांाभाऊ सारे  ाींच े सारस ननीातसेादक  ाींननीा रुप.५ 
लक्ष तर उसमररत ३ मतृाींच् ा सारस ननीातसेादकाींननीा प्र् ेक  रुप. ८ लक्ष अश  एकूल रुपप े 
२९ लक्ष आर्डमक मंत (सानुनीग्रह रकम) ंेण ात आली आहे. जखम  व् त ींसर 
शासक   रुपग्लाल ात उपचार करण ात आलेले असूननी ्ननीममला ळशसाज  पारत  स 
रेलुका गोपाळ सा्मारे  ा जखम ींननीा रुपप े १९,५००/- उपचारासाठी तातड च  मंत 
ंेण ात आली आहे. 
(३) जुन्ननीर तालु  ामध् े त्र  ् ाच े सातव्  हे सननीक्षेत्रात ननीसूननी सनेनी्तर क्षेत्र 
पसशेतत: उस, केळ  सारख् ा  ागा त  क्षेत्रात आहे, त्र  ् ाच् ा सींचारास आळा 
्ालण ासाठी जलं  चास ग्ाच  डापननीा करुपननी गत साढपसण ात आली आहे. 
पशुसकवे तक  सेसा उपलब्त ठेसले, पप ींजरे लासूननी त्र  ्  ींद्रंत करले, ्ड  पत्रत्रका, 
पो्सम दृकक्षाव्  माध् माींवेसारे जननीजागतृ  स प्र ोतननी, ग्रामडाींच ेसहभागातूननी पसशेत 
पडके, का मशाळा स सन् ज स अभ् ासकाींच े मागमं शमननी तसेच सननीपसभागात ल ततर 
सननीपररक्षेत्रात ल सननी कममचा- ाींच   ा पररसरात गत साठी पडके ्ननीमामल करले 
त् ांी उपा  ोजननीा करण ात आल् ा आहेत. 
(४) पसलीं  झालेला ननीाही. 

----------------- 
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सािली (जज.चांद्रपूर) तालुक्यात पांचायत सशमतीने रोजगार  

हमी योजनेंतगवत मांजूर िेलेल्या रस्त्याांबाबत 

(८) *  १६६५९   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मोजे कापस  (तप.सपवली, स्ज.चांद्र्ूर) ग्रामपींचा त च ेउपसरपींच आणल ग्रामसेसक 
 ाींननी  पींचा त सळमत  सासलीनेनी रोह ोतींगमत मींजूर केलेल्  ा र ्  ाच े मात काम ननी 
करता ग्रामपींचा त स भुमापक ननीकाशात ननीसलेल्  ा आणल प्र्  क्षात अस्त् सात 
ननीसलेल्  ा उपरी हे्ी त े भींडारंरा तलासाच्  ा पाळ प तं र ्  ाच े मात काम 
 ेका ंेश र स ्ननी म ा् रर्  ा माहे माचम, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी करण  ात 
आले असल्  ाच  माद्रहत  द्रंननीाींक ३ जूननी, २०१५ रोज  सा ्  ासुमारास ्ननींशमननीास 
आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास,  ा र ्  ाींच े मात काम मोजा चोरखल ररठ  ेडे भु.क्र. १९, आरज  
०.५१ हे.आर., भु.क्र.७० आरज  १.४९ हे. आर श्र . ा ुरास गलपत  भाींडकेर, रा.कापस  
 ाींच्  ासह ततर शेतक- ाींच्  ा शेतजळमननी मतूननी तसेच सननीपसभागाच्  ा ससे ननीीं.५६ मध्  े 
असलेल्  ा जींगलामतूननी  र ्  ाच ेमात काम  पसननीापरसाननीा करण  ात आले असल् ाचे 
ननीागररकाींननी  तहळसलंार सासली, सींसगम पसकास अर्तकारी सासली, सननीपररक्षेत्र 
अर्तकारी, सासली  ाींच्  ाकडे तक्रार केलेली असुननी  ा ा त अवे ाप कोलत ही 
का मसाही करण  ात आलेली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, कापस , उपरी पररसरात ल ननीागररकाींननी  लेख  ्ननीसेंननीासह 
लोकप्र्त्ननीत कड े तक्रार करताच  ा सींपुलम प्रकरलाच  सखोल चोकश  करुपननी 
सीं ींर्तताींसर का मसाही करण  ात  ास  असे ्ननीसेंननी लोकप्र्त्ननीत ींननी  द्रंननीाींक २५ मे, 
२०१५ रोज  स्जल् हार्तकारी चींिपूर, मुख्   का मकारी अर्तकारी स्जल्हा पररतं चींिपूर 
 ाींच्  ाकड ेद्रंले असूननी अवे ापही कोल्  ाही पसभागानेनी का मसाही केलेली ननीाही, हे ही 
खरे आहे का , 
(४) असल्  ास,  ा सींपुलम प्रकरलाच  चोकश  करण ात आली आहे का  स ् ात 
का  आढळूननी आले, 
(५) असल् ास, चोकश च् ा अनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत व् त सर कोलत  कारसाद केली सा 
करण ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) संर प्रकरल  तक्रार प्राप्पत झाली, तडापप  ेका ंेश र 
रर् ा र् ाच े ाींतकाम केल् ाच े्ननींशमननीास आले ननीाही. 
(२), (३) स (४) लोकप्र्त्ननीत च् ा तक्रारीस अनुनीसरुपननी ननीा   तहळसंार  ाींच् ा 
अध् क्षतखेालील गठीत सळमत  मार्म त प्रकरलाच  चोकश  करण ात आली. 
चोकश मध् े महसूल पसभागाच् ा जुन् ा सद्रहसा्ीच् ा र् ासरच े मग्रारोह ोंतगमत 
मात काम झालेले आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज् यातील २७ हजार ग्रामपांचायतीमधील हजारो सांगिि  
पररचालिाांना मानधन शमळत नसल्याबाबत 

(९) *  १७२२१   श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दषक्षि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.मधुिरराि 
चव्हाि (तुळजापूर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.सदानांद चव्हाि 
(धचपळूि) :  सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज्  ात ल २७ हजार ग्रामपींचा त मत ल हजारो सींगलक पररचालकाींननीा गेल्  ा ६ 
मद्रहन्  ापासूननी माननीतननी ळमळालेले ननीसूननी, ्  ाींच े डक त माननीतननी ंेऊननी पररचालकाींननीा 
शासननी सेसेत रुपजू करुपननी ्ेण  ा ा त महाराष र राज्   सींगलक पररचालक सीं््नेनीनेनी 
द्रंननीाींक ३१ माचम, २०१५ रोज  आझां मकंाननी  ेड मोचाम काढूननी आींंोलननी केले, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल्  ास,  ासींंभामत चोकश  करण  ात आली आहे का , 
(३) असल्  ास, राज्  ात ल सींगलक पररचालकाींच े माननीतननी ् सरीत ंेण  ा ा त स 
्  ाींच्  ा ततर मागण  ाीं ा त कोलत  का मसाही करण  ात आली आहे सा  ेत आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज् ात २७ हजार सींगलक पररचालक (VLE) ननीाहीत. तडापप का मरत 
असलेल् ा सींगलक पररचालकाीं (VLE) पकक  काहीच सींगलक पररचालकाींननी  (VLE) 
पसपसत मागण ासाठी द्रं.३१.३.२०१५ रोज  आझां मकंाननी  ेडे मोचाम काढला होता. 
(२) स (३)  ा प्रकरल , मा.मींत्र  (ग्रा.पस)  ाींननी  प्र् क्षात आींंोलननीक् ांननीा भे् द्रंली 
स झालेल् ा चचनुेनीसार तसेच मा.मुख् मींत्र  महों   ाींच े ्ननींेशानुनीसार मा.मींत्र  स 
मा.राज् मींत्र  (ग्रा.पस)  ाींननी  ्ननीसेंननीकत े सींगलक पररचालक (VLE) सो त  कठक 
्ेसूननी चचाम केली ् ाअनुनीतींगानेनी द्रं.१३.५.२०१५ रोज  डक त ंे क अंा ग  ा त 
मागमं शमक सुचननीाींच ेपररपत्रक ्ननीगमळमत करण ात आले आहे. 
     राज् ात ल ससम ग्रामपींचा त मत ल सींगलक पररचालकाीं (VLE) च े माहे 
जानेनीसारी, २०१५ मध् े माननीतननी अंा केले आहे. माहे रे्ब्रुसारी, २०१५ मध् े  हुताींश 
सींगलक पररचालकाीं (VLE) च े माननीतननी अंा केले असूननी माहे माचम, २०१५ पासूननी 
 रेच सींगलक पररचालक (VLE) हे काम  ींं आींंोलननीात सहभाग  असल् ानेनी ् ाींच् ा 
उपस्ड्त ा तचा आढासा ्ेसूननी सुताररत पररगलनेनीनुनीसार माननीतननी अंा ग  ा तच  
का मसाही सुरुप आहे. 
     द्रं.२७ मे, २०१४ च् ा शासननी ्ननीलम ामध् े पष् केलेनुनीसार द-पींचा त 
प्रकल्पाअींतगमत महाऑननीलादननी मार्म त कीं त्रा्ी सेसेसर नेनीमलेले ताींत्रत्रक मनुनीष  ळ हे 
राज् शासननी, स्जल्हा पररतं, पींचा त सळमत  स ग्रामपींचा त  ाींच े कीं त्रा्ी कममचारी 
ननीाहीत, त े गास पातळ सरील उवे ोजक (VLE) आहेत. द-पींचा त प्रकल्पासर काम 
केल्  ामुळे ् ाींननीा राज् शासननी अडसा पींचा त राज सींडामध् े कीं त्रा्ी अडसा का म 
कममचारी म्हलूननी मागल  करण ाचा कोलताही अर्तकार असलार ननीाही. 
     तसेच १३ व् ा पस्त आ ोगाचा ळशल्लक ्ननीत  सापरुपननी प्रचळलत तोरलानुनीसार 
प्रकल्प अमींल जासल  साठी सप्प े्ं र, २०१५  प तं मुंतसाढ द्रंली आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
िोल्हापूर जजल्हा पररषदेच्या जजल्हा ग्रामीि वििास यांत्रिेिडून पन्हाळा तालुक्यात 

राबविण्यात आलेल्या हरीयाली प्रिल्पात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(१०) *  २३२३२   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांजी) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) कोल्हापूर स्जल्हा पररतंेच् ा स्जल्हा ग्राम ल पसकास  ींत्रलेकडूननी पन्हाळा 
तालु ात रा पसण ात आलेल् ा हरी ाली प्रकल्पात झालेल् ा गकरव् सहाराच  चोकश  
पूलम करुपननी  ासींंभामत २६ आज -माज  सरपींच, १३ ग्रामसेसक  ाींननीा ंोत  तरण ात 
आले आहे, ही  ा  खरी आहे का , 
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(२) असल् ास,  ा गकरव् सहार प्रकरलाचा उलगडा होसूननी सव्सा सतम उल्ले तरी, 
अवे ाप कारसाद करण ात आली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, संर प्रकरलात कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) पन्हाळा तालु ात ल ११ गासामध् े हरर ाली  ोजननीेअींतगमत झालेल् ा 
गकरव् सहारा ा त ्ननी ुत केलेल् ा चोकश  सळमत च् ा अहसालानुनीसार १३ ग्रामसेसक 
स २६ आज -माज  सरपींचाींननीा ज ा ंार तरण ात आले आहे. 
     सीं ींर्तत ज ा ंार १३ ग्रामसेसक  ाींननीा नुनीकसाननी च् ा रकम ससुलीसह 
महाराषर स्जल्हा पररतंा स्जल्हा सेसा (ळशत स अपपल) ्ननी म १९६४ मत ल ६(२) 
नुनीसार खाते् ननीहा  चोकश काम  तसेच ज ा ंार असलारे २६ आज -माज  सींरपींच 
 ाींचसेर रकम ससुलीसह महाराषर ग्रामपींचा त अर्त्ननी म १९५८ मत ल 
तरतुंीनुनीसार कारसाद का करण ात  ेसू ननी े  ा ा तच् ा कारले ंाखसा ननीो्ीस 
 जासण ात आल् ा आहेत. सीं ींर्तत ग्रामसेसकाींच े खुलासे प्राप्पत झाले असूननी मुद्दे 
्ननीहा  खुलासा तपासले/पडताळल च  का मसाही सुरुप आहे. ग्रामसेसकाींच े खुलासे 
पडताळल  ननीींतर ्ननी मानुनीसार आसश् क त  का मसाही करण ात  ेदल. सीं ींर्तत २६ 
आज  माज  सरपींच  ाींच ेखुलासे अप्राप्पत आहेत. 
     तसेच संर  ोजननीेच् ा अींमल जासल मध् े ताींत्रत्रक सहाय्  स अन्  प मसेक्षक्ष  
ज ा ंारी पार पाडलाऱ् ा  ींत्रलाचा गकरव् सहारामध् े सहभाग अडसा प मसेक्षक्ष  
्ाळा्ाळ/कसूरी केली आहे का   ा ा त छाननीननी / पडताळल  सुरुप असूननी 
पडताळल ननीींतर ् ाींचसेर ्ननी मानुनीसार कारसाद प्रतापसत करण ात  ेदल. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

िसई तालुक्यातील अल्पभूधारि शेतिऱ्याांच्या विहीरीसाठी िें द्र शासनाने अनुदान 
मांजूर िरुनही विहीरीांच ेिाम अपूिाविस्थेत असल्याबाबत 

(११) *  १८१०८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
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(आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीननी   रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पूसीच्  ा एकत्रत्रत ठाले स्जल् ् ात ल ससद तालु  ासाठी सननी २००८-२००९ मध्  े 
कें ि शासननीानेनी अल् पभूतारक शेतक- ाींसाठी ४८२ जसाहर पसद्रहरी मींजूर करुपननी प्र्  ेक 
पसद्रहरीसाठी ७० हजार रुपप े  ाप्रमाले २ को्ी ८८ लाख ४० हजार रुप्ये ततका ्ननीत  
मींजूर केला होता, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, उ त मींजूर पसद्रहरीपकक  ७० पसद्रहरी सवे ्स्डत त पूलम असूननी उसमररत 
४१२ पसद्रहरी मींजूर होसूननीही ्  ाींच  कामे सरुुप झाली ननीसल्  ाच ेमात्र अनुनींाननीाच  र कम 
द्रंली गेली असल्  ाच ेप्रकरल नुनीक तेच ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(३) असल्  ास,  ाप्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , 
(४) असल्  ास, चोकश त का  आढळूननी आले स ् ानुनीतींगानेनी सीं ींर्तताींसर कोलत  
कारसाद केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
  

मौदा तालुक्यातील (जज.नागपूर) पािडदौना, िाांजरा, मोहरखेडी  
या खेड्याांना जोडिाऱ्या रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

(१२) *  २३०८९   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मोंा तालु ात ल (स्ज.ननीागपूर) राषरी  महामागम क्र.६ ननीागपूर-भींडारापासूननी सहा 
तकलोम ्र अींतरासर पासडंोननीा, साींजरा, मोहरखेड   ा खेड् ाींननीा जोडलारा रता 
ंरुासडेत असूननी ् ासर आताप तं लाखो रुपप े खचूमननीही हा रता अ् ींत खरा  
झाल् ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, संरचा कच्चा रता पका करण ाकररता शासननी ्ननीत  उपलब्त 
करूननी ंेलार आहे का , 
(३) अवे ाप  ा र् ाच् ा ंरुुपत सींंभामत कोलत  का मसाही करण ात आली सा  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. सननी २०३१-१४ स २०१४-१५ मध् े केलेली कामे 
सुस्डत त आहेत. ज् ा लाीं  मध् े कोलतेही काम अवे ापप तं झालेले ननीाही अश  
लाीं   जात क्ष्तग्रत झाली आहे. 
(२) स (३) संर रता सुतारण ाच ेकामे सननी २०१५-१६ च् ा अडमसींकल्पात समापसष् 
करण ासाठी प्रतास सासमज्ननीक  ाींतकाम पसभाग, मींत्राल   ाींननीा सांर करण ात 
आला आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मदहला ि बालवििास विभागाने दर िरारािर नेमलेल्या पुरिठादाराने  
ननिृष्ट्ट दजावच्या धचक्िीचा ि णखचडीचा पुरिठा िेला असल्याबाबत 

 

(१३) *  १६७०७   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.गिपत गायििाड 
(िल्याि पूिव), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड राजा), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.शरददादा सोनििे 
(जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा 
खोपड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दषक्षि), िुमारी प्रणिती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   
सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात पसपसत कामासाठी ंेण ात  ेलाऱ् ा ंर करारासर ंेण ाच  पध्ंत (रे् 
कॉरॅ्)  ींं करण ाचा ्ननीलम  शासननीानेनी ्ेतला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मद्रहला स  ालपसकास मींत्राल ाींतगमत  ेलाऱ् ा अींगसाड् ाींमत ल मुलाींननीा 
आणल ग्राम ल भागात ल मद्रहलाींननीा र्चक  स णखचड  पुरपसण ासाठी ८० को्ी 
रुपप ाींच े कीं त्रा् ंर करारासर ंेण ात आल् ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा 
् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(३) असल् ास, ज् ा पुरसठा कीं पननी नेनी गेली काही सत े ्ननीकृष् ंजामच् ा र्चक चा स 
णखचड चा पुरसठा केला ् ाच कीं पननी ला पुन्हा कीं त्रा् ंेण ात आले आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
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(४) असल्  ास, उत प्रकरल  चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात का  
आढळूननी आले, स तवेनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात 
 ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     पस्त पसभागाच ेशासननी पररपत्रक द्रं.१७/०४/२०१५ च् ा अन्स े कोल् ाही खरेंी 
करलाऱ् ा अर्तकाऱ् ाींनेनी रुप. १ को्ी सरील खरेंी ंरकरारासर ननी करता पताम्मक 
्ननीपसंेवेसारे करास . तसेच संर खरेंी जर सतमभरात रुप. ५ को्ी पेक्षा जात होत 
असेल तर ् ासींंभामत पताम्मक ्ननीपसंेवेसारे खरेंी करास  अशा सूचननीा ्ननीगमळमत 
केल् ा हो् ा. मात्र आता ् ामध् े सुतारला करुपननी द्रं. ३०/०६/२०१५ च् ा 
पररपत्रकान्स े कोल् ाही खरेंी करलाऱ् ा अर्तकाऱ् ाननी  रुप. ५०  लक्ष सरील खरेंी 
ंरकरारासर ननी करता पताम्मक ्ननीपसंेवेसारे करास . तसेच ही खरेंी जर सतमभरात 
रुप. २ को्ीच् ा सर होत असेल तर ् ासींंभामत ्ननीपसंेवेसारे खरेंी करास . अशा 
सचूननीा ्ननीगमळमत केलेल् ा आहेत. 
(२) स (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     उवे ोग सींचालननीाल , मध् सती भाींडार खरेंी सीं््ननीा मुीं द (CSPO) 
द्रं.०८/०८/२०१२ च् ा पररपत्रकान्स े ्ननीस्श्चत केलेल् ा ंरानेनी मे.सु मकाींता मद्रहला 
औवे ोर्गक सहकारी सींडा म ामद्रंत, सेंगुलाम, स्ज.ळसींतुंगुम  ा सींडेकडूननी रुप. ५२ 
को्ीच  मा क्रोन् ुद्रर न्् र्चक  स रुप. २३ को्ीच  राजर्गरी र्चक  खरेंी करण ास 
मान् ता ंेण ात आली आहे. संर पुरसठांार सींडेकडूननी  ापूसी सननी २०१२-१३ स  
२०१३-१४  ा काळात ंरकरारासर र्चक  खरेंीच े आंेश ंेण ात आले होत.े संर 
काळात ्ननीकृष् ंजामच  र्चक  पुरसठा झाल् ा ा तच  तक्रार  ा पसभागाकड े प्राप्पत 
झालेली ननीाही. 
(४) स (५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

पुिे जजल् ्यातील शशरुर तालुक् यातील अनेि शाळा, अांगििाड्या 
ि ग्रामपांचायतीना आयएसओ प्रमािपत्र ददल्याबाबत 

(१४) *  १९२४८   श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) पुले स्जल् ् ात ल ळशरुपर तालु  ात ल अननीेक शाळा, अींगलसाड् ा स 
ग्रामपींचा त ननीा कुठलीही तपासल , कोलतेही लेखापररक्षल तकीं सा कुठल्  ाही ्ननीकताींच  
पुतमता ननी करता आ एसओ प्रमालपत्र द्रंल् ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा 
् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, ळशरुपर तालु  ात ल ७० ग्रामपींचा त , ७० अींगलसाड् ा स १४७ 
प्राडळमक शाळा  ाींननीा आ एसओ माननीाींकननी ंेण  ात आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, सररष ठ शासक   अर्तका- ाींकडूननी हे प्रमालपत्र ळमळपसण  ासाठी स त  
केली जात असल्  ानेनी तशा आंेशाच  पत्र ेअननीेक ग्रामपींचा त  स शाळाींननीा प्राप्प त झाली 
आहेत, हे खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, ् ाप्रकरल  कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) स (२) ननीाही. 
     ळशरुपर तालु ात ल १९ स्जल्हा पररतं प्राडळमक शाळा, ४ अींगलसाड  कें िे स ३ 
ग्राम पींचा त   ाींननीा शाळा. ४ अींगलसाड  कें िे स ३ ग्राम पींचा त   ाींननीा आ एसओ 
प्रमालपत्र हे आींतरराषरी  सींडेकडूननी पसहीत ्ननीकत पूलम केल् ानेनी ंेण  ात आले आहे. 
तसेच उसमररत ६२ ग्राम पींचा त , ६७ स्जल्हा पररतं प्राडळमक शाळा स ६५ 
अींगलसाड् ा  ा सींडाींननीा आ एसओ माननीाींकननीासाठी प्रतापसत केले आहे. 
(३) ननीाही. 
(४) स (५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

जजल्हा रुग्िालयाप्रमािे प्राथशमि आरोग्य िें द्रात षषधे उपल्ध िरुन देण्याबाबत 

 (१५) *  २२६८९   श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
 (१) राज्  ात ल स्जल् हा स उपस्जल् हा रुपग् लाल ात मोर्त ंेण  ात  ेत असलेल् ा सुमपरे 
४२९ प्रकारच्  ा औतताींमध्  े मतुमेह स र तंा ासरील औतताींचा ंेख ल समासेश आहे, 
हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, राज्  ाच्  ा ग्राम ल भागात मतुमेह स र तंा ाच े रुपग् ल मोठ ा 
प्रमालासर साढत असुननी संरहू औतते प्राडळमक आरोग्   कें िात उपलब् त असण  ासर 
म ामंा असल्  ानेनी ग्राम ल भागात ल रुपग् ल औतते अ्ननी ळमतपले ्ेत असल्  ानेनी 
आजार  ळासत असल्  ाच   ा  माहे जूननी, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास 
आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल्  ास, संरहु औतते राज्  ात ल प्राडळमक आरोग्   कें िात उपलब् त करुपननी 
ंेण  ा ा त शासननीाकडूननी कोलत  का मसाही करण  ात आली सा  ेत आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. मतुमेह स रतंा ाच् ा रुपग्लाींसाठी ग्राम ल भागात ंोन्ही 
आजाराींसरील औततासाठी परेुसा साठा उपलब्त आहे.  ाळशसा  आसश् कता 
भासल् ास स्जल्् ाींननीा औतींताच् ा गरजेनुनीसार ् ाींच् ा कड े उपलब्त असलेल् ा 
्ननीत तूननी स्जल्हातरासर औतते खरेंीस मान् ता ंेण ात आली आहे. 
(३) मतुमेह स रतंा ासरील औतते स्जल्हा आरोग्  अर्तकारी  ाींच् ा मार्म त 
प्राडळमक आरोग्  कें िात उपलब्त करुपननी ंेण ात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

जजल्हा सामान्य रुग्िालय जळगाि येथे प्रयोगशाळा असुनही रुग्िाांना खाजगी 
प्रयोगशाळेतुन रक्त ि अन्य तपासण्या िराव्या लागत असल्याबाबत 

(१६) *  १९७३३   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) जळगास  ेड ल स्जल्हा सामान्  रुपग्लाल ात  ाह रुपग्ल पसभागात सतींत्र 
प्र ोगशाळा असताननीा तडे ल डॉ्र रुपग्लाींननीा खाजग  प्र ोगशाळेतूननी रताच् ा स 
अन्  तपासण ा करण ाचा सल्ला ंेत असल् ाच े माहे मे, २०१५ मध् े सा 
् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 

(२) असल् ास, अशा प्रकारे स्जल्हा रुपग्लाल ाींत ल डॉ्राींच  क् पॅ्रस््स सुरुप 
असल् ानेनी रुपग्लाींननीा ननीाहक आर्डमक भुंंड सोसासा लागत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास  ा स ींंभामत शासननीानेनी चोकश  केली का , ् ात का  आढळूननी आले, 
स चोकश नुनीसार सीं ींर्तत ंोत  डॉ्राींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत 
आहे 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे ननीाही. 
     केलेल् ा चोकश मध् े ही  ा  आढळूननी आलेली ननीाही. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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



18 

राज्यातील शसांचनाचा अनुशेष भरुन िाढण्यासाठी प्रिल्प 
ननधावररत िालािधीत पूिव िरण्याबाबत 

(१७) *  १६८५६   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल ळसींचननीाचा अनुनीशेत भरूननी काढण ाच् ा उद्देशानेनी राज्  शासननीानेनी ७५ 
्के काम झालेले प्रकल्प पलूम करण ास प्रातान्  ंेण ाच ेतोरल आखले असूननी अशा 
प्रकल्पाींच   ांी त ार करण ात  ेऊननी कामाींननीा सुरूसात करण ात आली असली तरी 
् ा कामाच  सींडगत   ्ता त  ्ननीतामररत कालासत  पूलम होण ाच  श ता तूसर 
असल् ाच ेमाहे मे, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, उत कामाननीा शासननीानेनी मींजूरी द्रंली आहे परींतू कामाींच  गत  
साढपसण ासाठी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) स (२) अमरासत  प्रंेशात ल अनुनीशेत स्जल्् ात ल 
प्रकल्पाींननीा प्रडम प्रातान्  ंेलेच ेतसेच त्र गर अनुनीशेत स्जल्् ात ल प्रकल्प पुलम्साच् ा 
कोल् ा ्प्पप्प ासर आहेत,  ा ा तचा आढासा ्ेऊननी प्रकल्पातूननी आगाम  ३ सतामत 
प्र् क्ष ळसींचननीाचा लाभ शेतक- ाींननीा ळमळू शकेल, अशा प्रकल् पाींननीा प्रातान्  ंेलेचे 
तोरल शासननीानेनी ठरपसले आहे. 
     अशा प्रातान् ाच् ा प्रकल्पाींत ल अड अडचल  ंरू करुपननी कामाींननीा गत  ंेलेच  
का मसाही प्रगत त आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

नागोठिे (जज.रायगड) येथील हेदिली गािािड ेजािाऱ्या  
रस्त्यािरील पुल तातडीने बाांधण्याबाबत 

(१८) *  १९५३६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीागोठण ाजसळ ल (स्ज.रा गड) हेंसली र् ासरील छो् ा ननींीसरील पूल 
कोसळूननी ंोननी सते उल्ूननीही ननीपसननी पुल  ाींतण ासींंभामत रा गड स्जल्हा पररतं 
प्रशासननीाकडूननी अवे ाप कोलत ही का मसाही करण ात आलेली ननीाही, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, संर पुलाअभास  हेंसली, तामसोली, सासर्  ा गासाींसह काही 
आद्रंसास साड् ाींत ल जननीतेच  गकरसो  होत असल् ामुळे  े् ा ऐननी्र ग्रामपींचा त  
च् ा पींचसापतमक ्ननीसडलूक सर  द्रहषकार ्ाकण ाचा तशारा हेंसलीत ल तरुपल सगामनेनी 
द्रंला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का  ् ात का  आढळूननी आले, 
(४) उत पुल ता्काळ  ाींतण ा ा त शासननी तरासर कोलत  का मसाही करण ात 
आली सा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अवे ाप कोलत ही का मसाही करण ात आलेली ननीाही हे खरे 
ननीाही. ता्पुर् ा सरुपपात ननीळकाींड  पुल (कॉजसे)  ाींतण ात आला आहे. स 
सवे :स्डत त संरच् ा पुलासरुपननी रहंारी सुरुप आहे. 
(२) स्जल्हा पररतंेकड े ा सींंभामत माद्रहत  उपलब्त ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) स (५) ननीागोठण ाजसळ ल हेंसली गासाकड े जाण ासाठी ननीस ननी पुलाच े काम 
स्जल्हा पररतं पसपसत  ोजननीोंमतूननी प्राप्पत ्ननीत  स ्ननीकताच् ा अर्तननी राहूननी करण ाचे 
स्जल्हा पररतंेच े्ननी ोजननी आहे. 

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

रोहा (जज.रायगड) तालुक् यातील िन विभागातील रोजांदारीिरील मजूराांना 
 िायम सेिेत घेत ेिेळी झालेल् या आधथवि गैरव् यिहाराबाबत 

(१९) *  २१७५४   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेि), श्री.जीिा गावित (िळिि) :   सन्माननीननी   िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) रोहा (स्ज.रा गड)  ेड ल शासननीाच्  ा ्ननीलम ान् स े रोजींंारीसरील मजुराींननीा का म 
सेसेत नेनीमलूक केल्  ानुनीसार सननी पसभागात ल आ डापननीा कक्षात ल सो.सु्ननीता रपस ींि 
काीं ळे  ाींननी  ्  ाींच े पत  श्र .रपस ींि  ापू काीं ळे  ाींच्  ा मंत ननीे सीं ींर्तत सननी 
मजुराींकडूननी पकसे ्ेऊननी ्  ाींच  जन् म तारीख  सत्च्  ा मजीप्रमाले खो्ी लासूननी 
आर्डमक गकरव्  सहार केल्  ाच ेमाहे जानेनीसारी, २०१५ मध्ये वप त्यपिरम्यपन ्ननींशमननीास 
आले आहे, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास,  ा ा त ससम सीं ींर्तताींकड े द्रंननीाींक ९ रे्ब्रुसारी, २०१५ रोज  सा 
्  ासुमारास श्र .अशोक पसार  ाींननी  सीं ींर्तत पसभागाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
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(३) असल्  ास,  ा सननी मजुराींपकक  काहीींच ेस  आताप ंत ६० सते झाले तरी त ेसेसेत 
का मरत असूननी ही  ा  लक्षात  ेताच  ात ल काही मींजूराींकडूननी  ळज रीनेनी राज ननीामे 
ळलहूननी घेतलयपबपबतचप चोकश चा सननीक्षेत्रपाल, मालगास  ाींननी  द्रंननीाींक १६ जानेनीसारी 
२०१३ रोज  द्रंलेला अहसालही मुख्   ळलपपकानेनी गहाळ केला, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, उ त प्रकरल  चोकश  केली आहे का  चोकश त का  आढळूननी आले, 
स तंनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत ंोत सर कोलत  कारसाद केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) श्र  अशोक पसार, रा.अीं े्र, पो.पपगोडा ता.रोहा, स्ज.रा गड  ाींचा सो.सु्ननीता 
रपस ींि काीं ळे  ाींच ेपसत   तक्रार अजम होता. 
(३), (४) स (५) संर प्रकरल  चोकश  करण ात आली. चोकश मध् े ंोत  कममचारी 
द्रंसूननी आले ननीाहीत. 

----------------- 
  
परतिाडा (ता.जज.अमरािती) येथील पजश्चम मेळघाट िन विभागामधील गैरव्यिहार 

  

(२०) *  १६९६४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.प्रभुदास भभलावेकर (मेळघाट) :   
सन्माननीननी   िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) परतसाडा (ता.स्ज.अमरासत )  ेड ल पस्श्चम मेळ्ा् सननी पसभागामध् े माग ल 
अनेनीक सतामपासूननी मननीमाननी  कारभार सुरुप असल् ाच े माहे मे, २०१५ मध् े सा 
् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास उत पररसरात ल सननीपसभागामध् े माग ल १० सतामपासूननी पेशल 
ऑड ् करण ाच  आसश् कता असूननी सननीपसत क कामे करास ाच  असल् ास कें ि 
शासननीाकडूननी त   ोजननीा आत  मींजूर करुपननी ् ाननीींतर सननीपसत क कामे करले 
 ींतननीकारक असताननीा ख्काली सननीसतुमळामध् े सतकंग प्पलॅननीनुनीसार  ाीं ूक्ाद ननी करता 
ससमत्र  ाीं ूक्ाद करण ात आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उत प्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात 
का  आढळूननी आले स तद़्नुनीतींगानेनी सतकंग प्पलॅननीनुनीसार  ाीं ू क्ाद ननी करलाऱ् ा 
सीं ींर्तत ंोत ीं व् त पसरुपध्ं शासननीानेनी कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) पस्श्चम मेळ्ा् सननी पसभागाच े महालेखाकार  ाींच् ाकडूननी ंरसती ्ननी ळमत 
लेखापररक्षल होत असत.े माहे जूननी, २०१५ मध् े महालेखाकार  ाींननी  माग ल ५ सतामच े
Performance Audit  केलेले आहे. सननी २०१३/१४ मध् े ख्काली  ा सतुमळात  ाीं ू 
कुपा ाहेर काही प्रमालात  ाीं ू ्ननीषकास त झालेले आहे. तडापप, पसभागात ससमत्र 
अ्ननी ळमतता झालेली आहे, ही  ा  खरी ननीाही. 
(३) त्कालीननी सननीक्षेत्रपाल, अको् स ् ाींच े अर्तननीत सननीकममचारी  ाींच् ासर 
ळशतभींगाच  कारसाद करण ात  ेत आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मागासक्षेत्र अनुदान ननधी योजनेत दहांगोली जजल््यात  
खचव झालेल्या ननधीची चौिशी िरण्याबाबत 

(२१) *  १७४६७  श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्रीमती ननमवला 
गावित (इगतपूरी) :  सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
  

(१) द्रहींगोली स्जल् हा पसकासासाठी मागसक्षते्र अनुनींाननी ्ननीत   ोजननीेंतगमत सननी २००९-१० 
त े २०१४-१५  ा पाच सतामत को् ासत  रुपप ाींचा ्ननीत  शासननीाकडूननी प्राप्प त होसूननी 
संरहू ्ननीत तूननी ग्राम ल भागात पाल  पुरसठा, र त ेसींरक्षल ळभींत, अींगलसाड  तमारत 
त्  ांी कामे करुपननी   ा च  ज ा ंारी स्जल् हा ग्राम ल  ींत्रलेसर होत . पींरतु अनेनीक 
कामे कागंोपत्र  तर काही कामे अपूलम असल्  ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा 
् ांरम्  ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, उपरो त स्जल् ् ात  ा प्रकल् पाींतगमत झालेल्  ा ्ननीत  खचामच  चोकश  
करुपननी सीं ींर्तताींसर कोलत  का मसाही केली आहे सा करण  ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो  हे अींशत: खरे आहे. 
     मागास क्षेत्र अनुनींाननी ्ननीत   ोजनेनीतींगमत सननी २००९-१० त े २०१४-१५  ा 
कालासत त स्जल्हा पररतंे द्रहींगोलीसाठी एकूल ्ननीत  रुपप े ९०९०.०० लक्ष ्ननीत  
शासननी तरासरुपननी उपलब्त करुपननी द्रंलेला आहे ् ापकक  रुपप े ८०८६.८२ लक्ष  ोजननीेसर 
खचम करण ात आला आहे. ् ामध् े ग्रा.पीं.का ामल   ाींतकाम, साींकृत क सभागहृ, 
अींगलसाड , सासमज्ननीक शोचाल , मशाननीभूम  शेड, शाळेच  सींरक्षल ळभींत, ळसमें् 
रत े ाींतकाम त् ांी सरुपपाच  कामे ्ेण ात आली आहेत. 
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     संरील  ोजनेनीत एकूल ३४४५ कामे मींजूर करण ात आली होत . ् ापकक  ३००७ 
कामे पूलम झालेली आहेत. तसेच मींजूर कामापकक  सवे स्डत त २१० कामे अपूलम 
असूननी ८९ कामे रद्द करण ात आलेली आहेत स ९४ कामे सुरुप केलेली ननीाहीत तर ४४ 
कामाींमध् े अपहार झाला असूननी एका कामामाध् े ग्रा.पीं.चा सां आहे. अपहार 
झालेल् ा कामाींमत ल अपहारीत रकम रुपप े ५६.३१ लक्ष पकक  रुपप े ७.८७ लक्ष 
रकम ससुल करण ात आलेली आहे. 
(२) हो . 
     अपहार रकमेच् ा ससुलीच  का मसाही ग्पसकास अर्तकारी, पींचा त सळमत  
 ाींच ेतरासरुपननी सुरुप आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

डहािू (जज.पालघर) तालुक् यात घरिूल योजनेसाठी  
लाभाथ् याविडून रक् िम घेऊन िेलेला अपहार 

(२२) *  २४८९९   श्री.पास्िल धनारे (डहािू), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   
सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) डहालू तालु  ात ल (स्ज.पाल्र) पससळसेढे ग्रामपींचा त सं   ळभकू कृष ला 
र्गीं ल  ाींननी  आद्रंसास  ्रकुल  ोजनेनीत ल लाभार्थ  ांकडूननी हजारोंच  रकम ्ेऊननी 
लाखो रुपप ाींचा अपहार केल्  ाच ेग्राम डाींननी  उपस्डत  डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत  आणल 
अर्तकाऱ् ाींसमोर द्रंननीाींक ६ मे, २०१५ रोज  तक्रार केली, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, संर प्रकरल  ग्पसकास अर्तका- ाींननी   ाींच  चोकश  करण  ाचे 
आश् सासननी द्रंले, हे खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, उ त प्रकरल  चोकश  करण  ात आली आहे का  स चोकश अींत  का  
आढळूननी आले, 
(४) असल्  ास, ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) हो . 
(४) श्र .ळभकू कृषला र्गीं ल ग्रामपींचा त सं , पससळसेढे हे ंोत  आढळल् ानेनी 
् ाींचसेर महाराषर अर्त्ननी म १९५८ नुनीसार कलम ३९(१) नुनीसार ग्रामपींचा त 
सं ्स रद्द करले स ् ाींच ेपसरुपध्ं पोलीस ठाले र्ासा  ेडे र्ोजंारी गुन्हा ंाखल 
करण ासाठी श्र .आर.आर.कोळ , पसतार अर्तकारी (ग्रामपींचा त), पींचा त सळमत  
डहालू  ाींननीा सुचननीा ंेण ात आल् ा आहेत. तडापप, पोलीस ्ेशननीमध् े अवे ापही 
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गुन्हा ंाखल करण ाच  का मसाही झालेली ननीाही. ् ामुळे ग् पसकास अर्तकारी, 
डहालू  ाींननी  पोलीस ्ेशननीमध् े सक स्तक जाऊननी श्र .र्गींभल  ाींचपेसरुपध्ं र्ोजंारी 
गुन्हा ंाखल करण ा ा त स कलम क्र. ३९(१) नुनीसार कारसाद करण ाचा पसहीत 
ननीमुन् ात प्रतास मा.मुख्  का मकारी अर्तकारी स उप मुख्  का मकारी अर्तकारी 
(ग्रा.पीं)  ाींननीा सांर करलेच् ा सूचननीा स्जल्हा तरासरुपननी ंेण ात आलेल् ा आहेत. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

उल्हासनगर (ता.जज.ठािे) येथील बालगहृातुन अनेि मुले पळून गेली असल्याबाबत 

(२३) *  १७८५७   श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अजुवन खोतिर (जालना), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) उल्हासननीगर (ता.स्ज.ठाले)  ेड ल शासक    ालगहृातुननी गत सतमभरात एक 
डझननीपेक्षा अर्तक मुलाींननी   ालगहृाच् ा तु्लेल् ा कुीं पलातूननी पळ काढला असल् ाच े
द्रंननीाींक २० एपप्रल, २०१५ रोज  सा ् ासुमारास ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल्  ास, संर मलेु पळूननी जाण  ाच  कारले का  आहेत स पळूननी गेलेल्  ा 
मुलाींपकक  तकत  मुले सापडली आहेत, 
(३) तसेच उत  ालसुतारगहृाच् ा प्रशासननीाकडूननी सारींसार कुीं पल ंरुुपत साठी मागल  
करण ात  ेत असताींननीाही  ाकड ेंलुमक्ष केले जात होत,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उत प्रकरल  चोकश  करुपननी मुलाींच् ा तपासाच् ा दृष्ीनेनी कोलत  
उपा  ोजननीा केली सा करण ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो . 
     सननी २०१४-१५  ा सतामत सेगसेगळ् ा द्रंसश  संर सींडेतूननी एकुल १४ मुले ननी 
साींगता ्ननी्ूननी गेली.  ा ा त पसठ्ठलसाड  पोलीस ्ेशननी  ेडे गुन्हा ंाखल करण ात 
आलेला आहे. 
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(२) संरील सींडा ही क्ननीषठ  ालगहृ असुननी, तडेे राहलाऱ् ा मुलाींचा मींजूर स ोग् 
६ त े१२ सते असा आहे.  ा सींडेच ेएकूल क्षेत्रर्ळ २७१७० चो.म . आहे. ् ापकक  
१३८४५ चो.म .  ाींतकाम असुननी, १३३२५ चो.म . मोकळ  जागा आहे. सींडेच  एकुल 
क्षमता १२५ असुननी, ६० त े ६५  ालके  ेडे ्ननी ळमतपले हजर असतात. सींडेचा 
पररसर मोठा असल् ामुळे  ाच सींत चा र्ा ंा ्ेऊननी सींडेत ल प्रसेळशत ्ननी्ूननी 
जातात. सननी २०१४-१५  ा सताममध् े पळूननी गेलेल् ा १४ मुलाींपकक  ०६ मुले सापडली 
आहेत. उसमररत मुलाींचा शोत ्ेलेच ेकाम पोळलस पसभाग करत आहे. 
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) ज् ा सेळ  सींडेतूननी मुले ्ननी्ूननी गेली ् ा सेळ  सींडेत ल काळज साहकाींननी  ठाले 
स मुीं द पररसरात ल ससम रेल्से डाननीके,  स डाननीके पररसर स ननीशा करलाऱ् ा 
व् त ींच ेअड्ड ेत. द्रठकाल  शोत ्ेतला असल् ामुळे ०६ मुलाींचा शोत लागला. तसेच, 
अवे ापही सींडेच े कममचारी सरील द्रठकाल  ्ननी ळमतपले जासूननी मुलाींचा शोत ्ेत 
असतात, तसेच, पसठ्ठलसाड  पोलीस ्ेशननी, उल्हासननीगर-४,  ेडे सींडेत ल मुले 
्ननी्ूननी गेल् ा ा तच े गुन्हे सींडेमार्म त ननीोंं केलेले आहेत. पोळलसामार्म त मुलाींचा 
शोत ्ेण ासाठी ्ननी ळमतपले पाठपुरासा केला जातो.  ाच रो र  ाल सींरक्षल कक्ष, 
पोलीस आ ुताल  ठाले  ाननीाींही संरील  ा त कळपसले आहे. ् ाींच् ामार्म त ंेख ल 
 ालकाींचा शोत ्ेण ात  ेत आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

 

----------------- 
  
राज्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रामध्ये िषावनुिषे गैरहजर राहिाऱ्या ५५ िैद्यिीय 

अधधिाऱ्याांना िामािरुन िमी िरण्यात आल्याबाबत 

(२४) * १६५६४  श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर),  श्री.नरहरी  णझरिाळ (ददांडोरी),   श्री.गिपत गायििाड  
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(िल्याि पूिव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.बाळासाहेब पाटील (कराड उत्तर), श्री.जयंत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी कििीिर 
(अांबरनाथ) : सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल  का  :- 
  

(१) राज् ात ल प्राडळमक आरोग्  कें िामध् े सतामनुनीसते गकरहजर राहलाऱ् ा ५५ 
सकवे क   अर्तकाऱ् ाींननीा कामासरुपननी कम  करण ात आल् ाच   ा  माहे एपप्रल, २०१५ 
मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उत अर्तकाऱ् ाींसर गकरहजर राहण ा ा त स ् ाच  माद्रहत  सररषठाींननीा 
ननी ंेलाऱ् ा अर्तकाऱ् ाींसर शासननीावेसारे का  कारसाद करण ात आली सा  ेत आहे, 
(३) असल् ास, उत  ा  १ स २ नुनीसार चोकश  करण ात आली आहे का , 
(४) असल् ास, चोकश च् ा अनुनीतींगानेनी गकरहजर डॉ्राींसर कारसाद करुपननी ररत पंे 
तातड नेनी भरण ा ा त शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेलार आहे, 
(५) ननीसल् ास, का मसाहीस होलाऱ् ा पसलीं ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत ? 

  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रंी्म कालासत पासूननी अननीर्तकृतरर् ा गकरहजर असलेल् ा ५५ सकवे क   
अर्तकाऱ् ाींननीा शासननीानेनी द्रं.२३.२.२०१५ च् ा शासननी ्ननीलम ान्स े सेसेतूननी काढूननी ्ाकले 
आहे. 
(२) स (३) सरील सकवे क   अर्तकाऱ् ाींच् ा अननीर्तकृत गकरहजेरी ा तच  माद्रहत  
सररषठाींननीा सांर ननी करलाऱ् ा सीं ींर्तत अर्तकारी/कममचाऱ् ाींसर ज ा ंारी ्ननीस्श्चत 
करण ा ा तच् ा सूचननीा क्षेत्रत्र  का ामल ाींननीा ंेण ात आल् ा आहेत. 
(४) स (५) सतींत्र ्ननीसड मींडळामार्म त एकूल ६४७ ळशर्ारस प्राप्पत उमेंसाराींननीा एपप्रल-
मे, २०१५ मध् े सकवे क   अर्तकारी, ग्-अ  ा पंासर ्ननी ु् ा ंेण ात आल् ा 
आहेत. 

 
----------------- 
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सन २००९ त े२०१५ या िालािधीत राज्यात ८०११  
मुलीांचा िुपोषिामुळे मतृ्यु झाल्याबाबत 

(२५) *  १९४४४   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.मनोहर भोईर (उरि), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), 
श्री.अजुवन खोतिर (जालना), श्री.सदा सरिििर (मादहम), श्री.चांद्रिाांत सोनििे 
(चोपडा), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.विलासराि 
जगताप (जत), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), 
श्री.बसिराज पाटील (षसा), श्री.ननतशे रािे (ििििली), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात मुला-मुलीींसाठी एकास््मक  ालपसकास  ोजननीा रा पसण ात  ेत असूननी 
मुला-मुलीींच े पोतल होले, आरोग्  सुतारले तसेच ् ाींच् ात ल म्ृ ुंर कम  होले, 
अननीारोग्  कुपोतल आणल शाळामत ल गळत च े प्रमाल कम  होत जाले हा प्रमुख 
उद्देश  ा  ोजननीा रा पसण ामागे असताननीा शासननीानेनी ग्राम ल पातळ सर आद्रंसास  
मुलीींच् ा कुपोतलाकड ेतसेच आरोग् ाकड ेंलुमक्ष होत असल् ानेनी सननी २००९ त े२०१४ 
 ा काळात कुपोतलामुळे ८०११ मुलीींचा म्ृ ु झाल् ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध् े 
्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, २००९ त े २०१४  ा पाच सतामच् ा काळात द्रह  ोजननीा प्रभास पले 
रा पसण ासाठी शासननीाकड े तब् ल ४ हजार ७३० को्ी एसढी रकम प्राप्पत होऊननीही 
प्र् क्षात  ोजननीा रा सत असताननीा ४ हजार २३६ को्ी एसढी रकम २००९ त े२०१४ 
 ा सताममध् े खचम करुपननीही कुपोतलामुळे ८०११ मुलीींचा म्ृ ु होण ाच  कारले का  
आहेत, 
(३) असल् ास, उत प्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात 
का  आढळूननी आले स तवेनुनीसार सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. 
     माससक प्रगत  अहसालानुनीसार राज् ात ल एकास््मक  ाल पसकास सेसा 
 ोजननीेंतगमत असलेल्  ा अींगलसाड त ल ० त े १ सतम स ोग्ात ल मुलीींच  
 ालम्ृ ू ा तच  माद्रहत  खालीलप्रमाले आहे. 
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     वरील त्सिल ्पहतप बपलमतृ्युच्यप टक्केवपरीत घट लपलयपच ेदिसून येत.े 
(२) सननी २००९-२०१० त े २०१४-२०१५  ा आर्डमक सतामत आहार खचांतगमत           
रुप. ४८५५,४२,९१,०००/- ततका ्ननीत  प्राप्पत झाला असूननी तो पूलमपले खचम ंेख ल 
झालेला आहे. 
     संरच े  ालम्ृ ू हे कुपोतलामुळे झालेले ननीसुननी १) न् ुमो्ननी ा, २) ंतूमर 
आजार, ३) ्तव्र ताप, ४) मलेरी ा, ५) गोसर, ६) जुळे जन्म: ७) अपुऱ् ा द्रंससाच  
प्रसुत , ८) जन्मत: कम  सजननी, ९) अ्तसार, १०) ळसकलसेल, ११) अडमा,     
१२) श्सासासरोत, १३) द्र्.  ., १४) काळ स, १५) डेंगुमलेरी ा, १६) मेंंजु्सर,       
१७) रतक्ष  (ॲ्ननीम  ा), १८) तनुनीसामत, १९) डाींग् ाखोकला त. पसपसत आजार स 
सींसगमजन्  आजारामुळे झालेले आहेत. 
(३) स (४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज्यातील कामगाराांना आरोग्य सुविधा पुरवििाऱ्या राज्य िामगार विमा 
रुग्िालयाांच्या सांचालनासाठी स्ितांत्र मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

(२६) *  १६४३०   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
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श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्रीमती प्रणिती भशदें (सोलापूर शहर 
मध्य) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) महाराषरात ल राज्  कामगार पसमा रुपग्लाल ाींच  (दएमआ स ) ज ा ंारी कें ि 
शासननी स्सकारण ास त ार ननीसल् ानेनी संर रुपग्लाल ाींच् ा सींचालननीासाठी सतींत्र मींडळ 
डापननी करण ात  ेलार आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, संर प्रकरल  आताप तं कोलता ्ननीलम  ्ेतला स ् ानुनीसार पुढे 
कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(३) असल् ास, उत प्रश्ननी भाग (१) मत ल प्रकरल  करण ात  ेत असलेली का मसाही 
अवे ाप पूलम झाली ननीसल् ास, ् ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत तसेच हजारो 
कामगाराींननीा आरोग् पसत क सुपसता ळमळाव् ात  ाकररता संर प्रश्ननी  लसकरात 
लसकर ्ननीलम  ्ेऊननी ् ाींच  अींमल जासल  करण ासींंभामत कोलता पाठपुरासा केला 
सा करण ात  ेत आहे ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हो . 
    आ ुत, राज्  कामगार पसमा  ोजननीा  ाींचकेडूननी राज्  तरी  राज्  कामगार 
पसमा महामींडळ डापननी करण ा ा तचा प्रतास शासननीास प्राप्पत झाला आहे. 
(२) संर प्रतास शासननीाच् ा पसचारात ननी असूननी अवे ाप अीं्तम ्ननीलम  झालेला ननीाही 
् ामुळे पुढील का मसाही करण ात आलेली ननीाही. 
(३) ससम सीं ींर्तत पसभागानेनी अळभप्रा  ्ेण ात  ेत असूननी  ा प्रकरल  लसकरच ्ननीलम  
अपेक्षक्षत आहे. 

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

शसांदखेडराजा (जज.बुलढािा) तालुक् यातील आरोग् य विभागातील ३७ िैद्यकिय 
अधधिारी, िमवचा-याांची पदे ररक् त असल्याबाबत 

(२७) *  २२९७०   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ळसींं खेडराजा (स्ज. ुलढाला) तालु  ात ल आरोग्   पसभागात ३७ सकवे तक  
अर्तकारी, कममचा- ाींच  पंे रर त असल्  ाच े नुनीकतचे माहे मे, २०१५ मध्  े सा 
्  ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास, तालु  ामध्  े एकूल १०४ गासे असूननी तालु  ाच  लोकसींख्  ा सुमारे  
१ लाख ७१ हजार ७९ एसढी असूननी  ा तालु  ात ४ प्राडळमक आरोग्   कें ि,       
५ आ ुसेद्रंक ंसाखानेनी स २४ उपकें ि आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, एसढ् ा मोठ् ा लोकसींख्  ेच्  ा तालु  ात आरोग्   पसभागात ल पंे 
रर त ठेसण  ामागच  कारले का  आहेत, 
(४) असल्  ास,  ा ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , ्  ात का  आढळूननी 
आले, तंनुनीसार संर पंे ता् काळ भरण  ा ा त शासननी  तरासर का  का मसाही 
करण  ात आली आहे सा  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, ्  ाच  कारले का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हो , तडापप सध् ा ळसींं खेडराजा (स्ज. ुलढाला) तालु ात ल 
आरोग्  सींडामध् े ग्-अ त ेग्-ड च  एकूल २७ पंे ररत आहेत. 
(२) हो . 
(३) स (४) राज् ामध् े सासमज्ननीक आरोग्  पसभागाच् ा आरोग्  सींडाींमध् े ग्-अ त े
ग्-ड च  ३०% पंे ररत आहेत. तुलनेनीत ळसींं खेड राजा (स्ज. ुलढाला) तालु ात ल 
आरोग्  सींडामध् े ग्-अ त े ग्-ड च  २७% पंे ररत आहेत. माहे मे, २०१५ 
मध् े ३ सकवे क   अर्तकारी ग्-अ  ाींननीा ळसींं खेडराजा तालु ामध् े ननीस ननी ्ननी ुत  
ंेण ात आली आहे. तसेच, सकवे क   अर्तकारी ग्-अ च  ररत पंे भरण ा ा त 
सतींत्र ्ननीसड मींडळामार्म त नुनीकत च जाद्रहरात प्रळसध्ं करण ात आली आहे. 
     ग्-क स ड सींसगामच  ररत पंे भरण ा ा त का मसाही सुरुप आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

यितमाळ जजल् हा पररषदेमाफव त राबविण् यात आलेल् या 
िकृ्षलागिड योजनेत गैरव्यिहार झाल् याबाबत 

(२८) *  २४५७०   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) महाराष र ग्राम ल रोजगार हम   ोजननीेंतगमत  सतमाळ स्जल् हा पररतंेत ग्राम 
पींचा तमार्म त सननी २०१३-१४ अींतगमत सकृ्षलागसड  ोजनेनीमध्  े गकरव् सहार झाला, हे 
खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास,  ा  ोजननीेत खड्ड ेखोंले, रोप लासले, पाल  ंेले, कुीं पल लासले स 
रोपे जगपसले  ासाठी ग्रामपींचा तला ्ननीत  ंेऊननी उद्रद्दष ्पुतीच े लक्ष ंेण  ात  ेसूननी 
प्र्  क्षात ग्रामपींचा त ींनेनी सकृ्ष लागसड ननी करता कागंासरच खचम ंाखपसण  ात आला, 
हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, सामास्जक का मकत े श्र . ोरले  ाींननी  केलेल्  ा तक्रारीसरुपननी राज्   
शासननीानेनी अमरासत  पसभाग   आ ु ताींननीा त् कालीननी मखु्   का मकारी अर्तकारी, 
उपमुख्   का मकारी अर्तकारी (ननीरेगा), ग्पसकास अर्तकारी  ाींच े चोकश च े आंेश 
द्रंले, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, चोकश त का  आढळूननी आले, 
(५) असल् ास, उत प्रकरल  कोलत  का मसाही करण  ात आली सा  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) स (२) अींशत: खरे आहे. 
     स्जल्हा पररतं  सतमाळ अींतगमत ग्रा.पीं.  ेचखेडा (ता. सतमाळ) मध् े लागसड 
केलेल् ा रोपाींपकक  स्जसींत झाडाींच ेप्रमाल कम  आढळल् ामुळे  ाप्रकरल  सर्चस ग्राम 
पींचा त  ेचखेडा श्र .अमोल चव्हाल  ाींननीा  ा पूसीच द्रं. ४/८/२०१५ ला ्ननीलींत्र त 
करण ात आलेले आहे. श्र .सींद्रंप आगे, कृत  तञ (कीं त्रा्ी)  ाींननीा कामासरुपननी कम  
केले आहे. 
(३) शासननीानेनी श्र . ोरले  ाींच् ा ्ननीसेंननीात ननीमुं केलेल् ा  ा  च् ा सींंभामत उर्चत 
का मसाही करण ा ा त पसभाग   आ ुत अमरासत   ाींननी  कळपसले आहे. 
(४) सननी २०१३-१४ मध् े ग्रामपींचा त  मार्म त करण ात आलेल् ा सकृ्ष लागसड च् ा 
२३५ कामात लागसड केलेल् ा २६८९३१ सकृ्ष लागसड पकक  १८७ कामामध् े केलेल् ा 
सकृ्षलागसड च  तपासल  करण ात आली. ् ामध् े स्जसींत झाडाच ेप्रमाल ४४.८३ % 
असल् ाच ेतपासल  आढळूननी आले. 
(५) सर्चस ग्राम पींचा त  ेचखेडा  ाींननीा ्ननीलीं  त करण ात आलेले आहे तसेच कृत  
तञ (कीं त्रा्ी)  ाींननीा कामासरुपननी कम  केले आहे. स पींचा त सळमत च् ा ससम ग् 
पसकास अर्तकाऱ् ाींननीा कारले ंाखसा ननीो्ी ंेण ात आली आहे. 
(६) ्ननीरींक 

----------------- 
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नाांदेड जजल् ्यात महात् मा गाांधी ग्रामीि रोजगार हमी योजनेची  
िामे सुरु िरण्याबाबत 

(२९) *  १७१३०   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीाींंेड स्जल् ् ात महा् मा गाींत  ग्राम ल रोजगार हम   ोजननीा सुरुप ननीसल् ामुळे 
स्जल् ् ात ल हजारो शेतमजुराींसर उपासमारीच  सेळ आली असल्  ाच ेमाहे मे, २०१५ 
मध् े सा ्  ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, रोजगार हम   ोजननीाींत ल रोजगाराींच े अनुनींाननी ता् काळ ळमळासे,  ींं 
असलेली  ोजननीा पुन् हा सुरुप करास  स ंषु काळ  पररस्डत त भूळमद्रहननी शेतकरी 
मजुराींच्  ा हाताला कामे ंेण  ाततपत पसकास आराखड् ाच  कामे मींजूर असुननीही 
ज ा ंार अर्तकारी स कममचारी संरहू कामामध्  े व् ्    आलत असुननी शासननी 
भूळमहीननी शेतमजुराींच्  ा उपासमार डाीं पसण ाकररता कोलत  का मसाही करलार आहे सा 
करीत आहे, 
(३) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. 
(२) महा्मा गाींत  राषर  ग्राम ल रोजगार हम   ोजननीेच  सवे ा राज् ात 
अींमल जासल  सुरुप आहे. 
     ननीाींंेड स्जल्् ात मे, २०१५ मध् े ८५६ कामे सुरुप होत  स ् ासर सरासरी १३, ६४७ 
एसढी मजूर उपस्डत  होत , द्रंननीाींक २७/०६/२०१५ अखेर ननीाींंेड स्जल्् ात १३०२७ कामे 
शेल्र्सर असूननी ् ाींच  मजुर क्षमता १७.२८ लक्ष आहे. कामाच  मागल  प्राप्पत होताच 
कामे उपलब्त करुपननी ंेण ाच  तजस ज ठेसण ात आली आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
महाराष्ट् र ि गुजरात राज् य शासनाने नमवदा ि तापी 

नदीतील पािी िाटपाचा िेलेला िरार 

(३०) *  २०१९९   श्री.बसिराज पाटील (षसा), श्री.ननतशे रािे (ििििली), 
श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.सुननल 
िेदार (सािनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी)  :   
सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) ननीममं ा जलतीं्ा लसांाला  ाजूला ठेसूननी ( गल ंेत) महाराष र स गुजरात राज्   
शासननीानेनी ननीममं ा स ताप  ननींीत ल पाल  सा्पाचा सामींज   करार माहे जानेनीसारी, 
२०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी केला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) तसेच ननीममं ा लसांानुनीसार सरंार सरोसर प्रकल् पातूननी १०.८९ ्ीएमस  पाल  
महाराष राला ंेण  ाच े ्ननीस्श्चत असताननीा, महाराष राच्  ा द्रहश् ात ल १०.८९ ्ीएमस  
पाण  ापकक  तब्  ल ५ द्र्एमस  पाल  गुजरातकड ेनेनीले जात आहे, हे खरे आहे का , 
(३) तसेच माहे जानेनीसारी, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी महाराष र स गुजरात सरकारनेनी 
केलेल्  ा सामींज   करारात, पुननीसमसननीासह सरंार सरोसर प्रकल् प ार्तताींननीा ळसींचननी 
सुपसता पुरपसण  ात आली स उकद तरलातुननी ५ द्र्एमस  पाल  ंेण  ात  ेलार आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, महाराष राला ळमळला- ा १०.८९ ्ीएमस  पाण  ात ल ५ द्र्एमस  साठा 
गुजरातला नेनीण  ाच े करारात ननीमूं करण  ात आले आहे अशा पाल  सा्पापसत   
कुठलाही मुद्दा ननीममं ा जलतीं्ा लसांात ननीसताननीाही हा करार झाला आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(५) असल् ास,राज्   शासननीानेनी ता् काळ तोरला् मक ्ननीलम  ्ेसूननी गुजरातला पाल  
कपात करुप ंेसू ननी े असे ळसींचननी पसभागानेनी सुचपसले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास, ् ानुनीतींगानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२), (३) स (४) ननीाही. 
    ननीममं ा जल लसांात ल प्रकरल ९ कलम ३ अन्स े महाराषरास ०.२५ ंशलक्ष 
एकर रू्् म्हलजेच १०.८९ अ्रू् /३०८.३७ ंल्म  पाल  सा्प झालेले आहे. 
     महाराषरात ल ननीममं ा खोऱ् ात ल भोगोळलक पररस्डत  स सननीजळमननी च् ा 
अडचल मुळे ननीममं ा खोऱ् ात ल महाराषराच् ा हकाच् ा पाल  सापरात अडचल  
आहेत. 
     ् ामुळे ताप  खोऱ् ात ल उकद तरलाच े पाल  पसाऱ् ातूननी ५ अ्रू् पाल  
सापरण ासाठी महाराषरास ळमळले ा तच  पसननीींत  द्रं.२३.०८.२००२ रोज  मुख् मींत्र  
तरासरील  कठक त करलेत आली. 
     तडाप   ा  ा तच् ा सामींज  कराराच ेमसुवे ास त्कालीननी मुख् मींत्र   ाींननी  
अीं्तमत: सप्प्े र २०१४ मध् े सहमत  द्रंली.  ाननीींतर सामींज  करारासर द्रं. ७ 
जानेनीसारी २०१५ रोज  साक्षऱ् ा करण ात आल् ा. 
     संर करार हा ननीममं ा खोऱ् ात ल प्र्तकूल भोगोळलक पररस्डत  तसेच ताप  
खोऱ् ात ल पाण ाच  तू् पसचारात ्ेऊननी केला असूननी तो शासननीाच् ा द्रहताचा आहे. 
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(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(७) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज् यातील ४०० धरिाांना धोिा ननमावि झाल् याबाबत 

(३१) *  १६३६९   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दषक्षि), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुननल 
िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.विजय षटी (पारनेर), 
श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर),श्री.ववलास जगताप (जत) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) महाराषर अळभ ाींत्रत्रक  सींशोतननी सींडा ननीाळशक अींतगमत असलेल्  ा तरल सुरक्षा 
पसत  पसभागानेनी (डॅम सेफ््ी ऑगमननीा झशेननी) राज्  ात ल १२२६ प्रकल् पाींच  माहे एपप्रल, 
२०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी तपासल  केली असता, भरास खचले, तरल तळाला भेगा 
पडले, तरलतळातूननी गळत  होले, साींडव्  ाच्  ा पररसरात ल तूप होले. ंगडाचा डर 
खचले अशा प्रकारच्  ा गींभ र त्रु्ी ४०० तरलाींमध्  े असल् ाच े्ननींशमननीास आले आहे, 
हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास,  ा ा तचा तपासल  अहसाल डॅम सेफ््ी ऑगमननीा झशेनेनी सांर केला 
आहे, हे खरे आहे का , 

(३) असल् ास, ळसमें्च  तरले अर्तक कमकुसत असूननी काही तरलाींननीा तोका ्ननीमामल 
झाल् ाचेही ्ननींशमननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उपरोत गींभ र त्रु्ीमुळे तरलाला मोठ् ा प्रमालासर तोका ्ननीमामल 
झाला आहे, हे खरे आहे का , 
(५) असल्  ास,  ा प्रकरल  शासननीानेनी अर्तक चोकश  केली आहे का , 
(६) असल्  ास, चोकश अींत  का  आढळूननी आले, 
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(७) असल् ास, त्रु्ीच  पूतमता करण  ाच्  ा दृष ्ीनेनी स तरलाला तोका होसू ननी े म् हलूननी 
शासननीानेनी कोलत  उपा  ोजननीा केली आहे सा करण  ात  ेत आहे 
(८) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
राज् ात २३३ सगम-१ तरले स ९९८ सगम-२ तरले अश  एकूल १२३१ मोठी तरले आहेत. 
 ा तरलाींच  ंरसती पाससाळापुसम स पासासपळो्तर तपासल  सीं र्तत क्षेत्र   
अळभ ीं् ाींमार्म त करण ात  ेत.े तसेच  ा १२३१ तरलाींपकक  काही ्ननीसडक तरलाींच  
चाचल  तपासल  जलसींपंा पसभागाच् ा मेरी अींतगमत तरल सुरक्षक्षतता सीं््ननीा, 
ननीाळशक  ाींच् ा मार्म त करण ात  ेत.े  ा ंोन्ही तपासण ाींच् ा अनुनीतींगानेनी ंरसती 
तरलस्डत  अहसाल हा तरल सुरक्षक्षतता सीं््ननीा, ननीाळशक  ाींच् ामार्म त प्रकाळशत 
करण ात  ेतो. 
     सननी २०१३ च् ा तरल स्डत  अहसालाप्रमाले १२३१ मोठ् ा तरलाींपकक  ४०० 
तरलाींमध् े ंरुुपत  करण ाजोग् ा स ज् ाकड े ्सरीत लक्ष ंेले गरजेच े आहे अशा 
सींसगम-२ प्रकारच् ा त्रु् ा आढळल् ा आहेत. 
(२) सननी २०१३ मध् े क्षेत्रत्र  अर्तका- ाींकडूननी केलेल् ा तरलाींच् ा पाससाळा पूसम स 
पाससाळा उ्तर तपासल  सर स तरल सुरक्षक्षतता सीं््ननीा, ननीाळशक  ाींननी  केलेल् ा 
चाचल  तपासल  सर आताररत सननी २०१३ चा तरल स्डत  अहसाल तरल सुरक्षक्षतता 
सीं््नेनीकडूननी माहे मे २०१४ मध् े प्रळसध्ं करण ात आला आहे. 
(३) स (४) ननीाही. कोल् ाही तरलाींननीा सवे स्डत त गींभ र तोका ्ननीमामल झालेला 
ननीाही. 
(५) शासननीतरासरुपननी संर त्रु्ीींच े स्सर ्ननीराकरल करण ा ा त ससम क्षेत्रत्र  
अर्तकाऱ्  ाींननीा सूचननीा द्रंलेल् ा आहे. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(७) शासननीानेनी संर त्रु्ी ्ननीराकरल करण ासाठी काल ध्ं का मक्रम आखूननी ् ासर 
स्ननी ींत्रल ठेसण ासाठी महासींचालक, मेरी  ाींननीा प्रार्तकृत केलेले असूननी तसेच आंेश 
द्रंननीाींक १२/२/२०१५ रोज  द्रंलेले आहेत. ् ानुनीसार का मसाही सुरुप आहे. 
(८) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

 
----------------- 
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िाडीशेिाडी (ता.भसदंखेडा, जज.धुळे) या मध्यम प्रिल्पाच्या  
बुडीत क्षेत्रातील ददिी गािाच्या पुनिवसनाबाबत 

(३२) *  २२८०४   श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेडा) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) साड शेसाड  (ता.ससांं खेडा, स्ज.तुळे)  ा मध् म प्रकल्पाच् ा मुख्  तरलाच े काम 
१०० ्के पुलम झाले असूननी पुननीसमसननीाच े काम केसळ ५० ्के झाले आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, प्रकल्पाच् ा  ुड त क्षेत्रात ल द्रंस  गासाच ेपुननीसमसननी करण ाचा ्ननीलम  
शासननीानेनी ८ सतामपूसी ्ेतला असताींननीा अवे ापही गासाच े पनुनीसमसननी झाले ननीसल् ामुळे 
द्रंस  गासात शासननीाच् ा कोल् ाही ्ननीत च ेकाम करता  ेत ननीाही, हे खरे आहे का , 
(३) असल् ास, शासननीाच े 'आत  पनुनीसमसननी मग तरल' असे तोरल असताींननीा द्रंस  
गासच े पूननीसमसननी का करण ात आले ननीाही,  ाच  चोकश  केली आहे का  स ् ात 
का  आढळूननी आले, 
(४) पुननीसमसननीाअभास  प्रकल्पात पुलम क्षमतनेेनी पाल  साठपसता  ेत ननीाही ् ामुळे 
प्रकल्पाच् ा पाण ाचा लाभ होत ननीाही, हे खरे आहे का , 
(५) असल् ास, उत प्रकरल  का  का मसाही केली आहे सा करण ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) ंोननी  ार्तत गासठालाींपकक  साड   ा गासाच े पुननीसमळसत 
गासठालात डलाींतरल झालेले असूननी द्रंस   ा गासात ल पुननीसमसननीाींतर्गत ननीागरी 
सुपसताींच  कामे प्रगत पडासर आहेत. 
(२) स (३) प्रकल्प अहसालानुनीसार द्रंस  गासाच े अींशत: पुननीसमसननी प्रतापसत होत.े 
तडापप सुतारीत पुर अभ् ासानुनीसार सींपूलम द्रंस  गाींस  ार्तत होत असल् ाचे 
्ननींशमननीास आल् ामुळे सींपूलम गासाच े पुननीसमसननी करण ाच  का मसाही करण ात  ेत 
आहे. १८ ननीागरी सुपसताींपकक  ७ ननीागरी सुपसताींच  कामे पूलम झालेली असूननी उसमरीत 
सुपसता जूननी, २०१६ प ंत पूलम करण ाच े्ननी ोजननी आहे. 
(४) हो , संर प्रकल्पात सींकल्प त पाल साठा ३३.९१ ं.्.म . असुननी ्ननीळममत 
पाल साठी १२.५४ ं.्.म . आहे. ्ननीळममत पाल साठ् ातूननी पपण ाकररता स ळसींचननीासाठी 
पाल  सापर सुरुप आहे. 
(५) द्रंस  गासाींच् ा पुननीसमसननी गासठालात ल उसमररत ननीागरी सुपसता जूननी, २०१६ प तं 
पूलम करण ाच े्ननी ोजननी आहे, 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
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िोल् हापूर जजल् ्यातील देिस् थानाांना शासनािडून देण् यात 
येिारी दमुाला रसद बांद िरण् यात आल् याबाबत 

  

(३३) *  २५२१८   श्रीमती मेधा िुलििी (िोथरुड) :   सन्माननीननी   महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मोजे कोननीोली तर्म  असींडोली, (ता.राताननीगरी, स्ज.कोल्हापूर)  ेड ल श्र   साम  
जगंगुरुप शींकराचा म प ठ करस र  ा ंेस डाननीाला शासननीाकडूननी ंेण  ात  ेलारी ंमुाला 
रसं सननी २००६ पासूननी  ींं करण ात आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, मोजे मोरेसाड , (ता.आजरा), मोजे हेळेसाड , (ता.गडद्रहींग् लज)  ेड लही 
ंेस डाननी सीं डाननीात ंमुाला रसं ंेण  ात  ेत ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, कोल् हापूर स्जल् ् ात ल ंेस डाननीाींननीा सतामनुनी-सते ंेण  ात  ेलारी ंमुाला 
रसं  ींं करण  ामाग ल कारले का  आहेत, 
(४) असल्  ास,  ा ंेस डाननीाींननीा ्  ाींचा खचम भागपसण  ासाठी शासननीाकडूननी अन्   
मागामनेनी का  मंत करण  ात आली आहे सा  ेत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) स (४) श्र .साम  जगंगुरुप शींकराचा म करस र 
् ठपलप ंेण ात  ेलारी मोजे कोननीोली तरे् असींडोली (ता.राताननीगरी)  ेड ल ंमुाला 
रसं सननी २००६-२००७ पासूननी, मोजे सा ी्ंग  पकक  मोरेसाड  (ता.आजरा)  ेड ल ंमुाला 
रसं सननी २०००-२००१ पासूननी आणल मोजे हेळेवपड , (ता.गडद्रहींग्लज)  ेड ल ंमुाला 
रसं सननी २००५-२००६ पासूननी सीं ींर्तत तहस ल का ामल ाकडूननी ंेण ात  ेत ननीाही, ही 
सतुस्डत  आहे. 
     उत प्रकरल  कोल् ा पररस्डत त स कारलातस संर ंमुाला रसं  ींं 
करण ात आली  ाच  तपासल  करुपननी अहसाल सांर करण ाच् ा सूचननीा 
स्जल्हार्तकारी, कोल्हापूर  ाींननीा ंेण ात आल् ा आहेत. 

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

दाररद्रय ननमूवलनासाठी ननती आयोगाच्या धतीिर िृती गटाची स् थापना िेल् याबाबत 

(३४) *  १८१८६   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरिे 
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(इांदापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाि 
(फलटि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव) :   
सन्माननीननी   ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज्  ात ंाररि  ्ननीमूमलननीासाठी ्ननीत  आ ोगाच्  ा ततीसर सामास्जक न्  ा  
पसभागाच्  ा प्रताननी सर्चसाच्  ा अध्  क्षतेखाली कृत  ग्ाच   डापननीा माहे एपप्रल, 
२०१५ मध्  े सा ् ांरम् ाननी केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, संर कृत  ग्ाच े  सरुपप स का मकक्षा का  आहेत तसेच कृत  
ग्ाच्  ा कामास प्र्  क्ष सुरुपसात केव् हा करण  ात  ेलार आहे, 
(३) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हो , ्ननीत  आ ोगाच् ा ्ननींेशानुनीसार द्रं. १७ एपप्रल, 
२०१५ रोज च् ा शासननी ्ननीलम ान्स े ंाररि  ्ननीमुमलननीासाठी प्रताननी सर्चस, सामास्जक 
न् ा  पसभाग  ाींच् ा अध् क्षतखेाली कृत  ग्ाच  डापननीा करण ात आली होत . 
तडापप, ् ाननीींतर द्रं. ११ जूननी, २०१५ रोज च् ा शुध्ंीपत्रकान्स े प्रताननी सर्चस, ग्राम 
पसकास पसभाग  ाींननीा अध् क्ष म्हलूननी ्ननी ुत करण ात आले. 
(२) स (३)  ा कृत  ग्ात एक अध् क्ष, सं  म्हलूननी सीं ींत त ननीऊ प्रशासक   
पसभागाच ेसर्चस स ंोननी सीं ोजक सं  असे  ा कृत  ग्ाच ेसरुपप आहे. 
     कृत  ग्ाच् ा का मकक्षा पुढीलप्रमाले आहेत :- 
(अ) राज् ात कोलकोल् ा  ा  सरुपननी ंाररि  ्ननीमुमलननी झाल् ासारखे होदल, 
( ) ंाररि  ्ननीमुमलननीाच् ा  शस  का मक्रमात ततर राज् ाीं रो र सहभाग सातले, 
(क) राज् ात ंाररि  ्ननीमूमलननीसाठी कोलकोलत े प्र ्ननी करलार आहात, जेलेकरूननी 
सरील “अ” साध्  होदल. 
(ड) ंाररि  ्ननीमूमलननीासाठी राज् ाींच् ा प्र ्ननीाींननीा ्ननीत  आ ोगाच े कशाप्रकारे 
सहाय् /मंत अपेक्षक्षत आहे, 
    संर कृत  ग्ाच   कठक द्रं. ३०.६.२०१५ रोज  झाली असूननी कृत  ग्ाचा 
अहसाल ्ननीत  आ ोगास सांर करण ाच  का मसाही सुरुप आहे. 

----------------- 
मदहला ि बाल वििास विभागािडून मेडीसीन किटची  

ननयमबा्यपिे िरण्यात आलेली खरेदी 

(३५) *  २१३६६   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज्  ाच्  ा मद्रहला स  ाल पसकास पसभागानेनी ्ननीपसंा सांर केल् ाननीींतर मेड स ननी 
तक् खरेंीच्  ा ्ननीपसंेत सो  नुनीसार  ंल करुपननी रुपप े साडेत ननी को्ीींच्  ा औतताींच  
खरेंी केल्  ाच   ा  द्रंननीाींक ३० मे २०१५ रोज  सा ्  ासुमारास ्ननींशमननीास आली 
आहे, हे खरे आहे का . 
(२) असल्  ास, मेड स ननी तक्च  ्ननी म ाह  पध् ंत ननीे खरेंी करण  ात आली आहे, हे 
ही खरे आहे का . 
(३) असल्  ास, उ त प्रकरल  चोकश  केली आहे का , ् ात का  आढळूननी आले, स 
तवेनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत मेडडकल तक् खरेंीच् ा ्ननीपसंेत  ंल करुपननी ्ननी म ाह  
औतताींच  खरेंी करलाऱ् ा ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) स (२) कें ि शासननीाकडूननी मेडडस ननी तक्साठी ठरसूननी द्रंलेली 
खचम म ामंा रुप.६००/- स रुप.३००/- पसचारात ्ेऊननी  ा तकीं मत मध् े खरेंी करता  ेऊ 
शकलाऱ् ा औतत ींचा समासेश करुपननी स पररलाम कम  करुपननी तक् A स B खरेंी 
करण ात आलेली आहे. कें ि शासननीाच् ा आर्डमक ्ननीकताच् ा म ामंेतच मेडडस ननी तक् 
खरेंी करण ात आलेली आहे. ्ननीपसंेत  ा ा  ींचा पष् उल्लेख करण ात आलेला 
आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

धुळे जजल् ्यातील शासिीय िैद्यिीय अधधिाऱ्याांनी शासिीय  
िमवचा-याांना अपांग असल् याची बोगस प्रमािपत्र ददल् याबाबत 

(३६) *  १७३६४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री), अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) तुळे स्जल् ् ात राज्   शासननीाकडूननी अपींगाींसाठी ळमळलाऱ्  ा ससलत ींचा लाभ 
्ेण  ासाठी शासक   सकवे क   अर्तकाऱ् ाींननी  शासक   कममचा- ाींननीा अपींग 
असल्  ा ा त  ोगस प्रमालपत्र द्रंले असल्  ाच े द्रंननीाींक १३ मे, २०१५ रोज  सा ्  ा 
सुमारास ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास,  ा सींंभामत  डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत ींननी  मा.मखु्  मीं् ाींननीा लेख  ्ननीसेंननी 
द्रंले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, उपरो त प्रकरल  शासननीानेनी का  का मसाही केली सा करण  ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) हो , हे खरे आहे. 
(३) स (४) तुळे स्जल्् ात ल डॉ्राींननी  शासक   कममचाऱ् ाींननीा अपींग असल् ाच  
प्रमालपत्रे द्रंल् ा ा त लोकप्र्त्ननीत ींकडूननी तक्रार प्राप्पत झाल् ानेनी ् ा ा त 
कक .भाऊसाहे  द्रहरे, शासक   सकवे क   महापसवे ाल , तुळे स स्जल्हा रुपग्लाल , तुळे 
 ेड ल अपींग्साच् ा प्रमालपत्राच  तपासल  केली असता तक्रारीत प्रडमंशमननी  तर्थ  
असल् ाच ेआढळूननी आल् ाच ेज ा ंारी ्ननीस्श्चत करण ात  ेत आहे. 

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

िाांद्री धरिाच ेिालिे ि उप िालिे हे मातीच ेअसल्याने त्यातील पािी जशमनीत 
सातत्याने णझरपत राहुन शेत जशमन १२ मदहने ओलीताखाली राहत असल्याबाबत 

(३७) *  २५११८   श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) पाल्र तालु ात ल मोजे गाींजे ढेकाळे  ेड ल साींिी तरलामुळे सुमारे ५००० 
एकर जम ननी ओलीताखाली  ेत असूननी तेडे उन्हाळ  स पाससाळ   ा ंोननी हींगामात 
भात शेत  केली जात,े हे खरे आहे का , 

(२) असल् ास, साींिी तरलाचे कालस े स उप कालस े हे मात च े असल् ानेनी ् ात ल 
पाल  जळमननी त सात् ानेनी णझरपत राहुननी शेत जळमननी १२ मद्रहनेनी ओली राहत े् ामुळे 
् ा पररसरात ल शेत जळमननी चा ंजाम द्रंससेंद्रंसस कम  होऊननी ् ाचा ंरुगाम  
पररलाम भाताच् ा पपकाींसर होत असल् ानेनी उ्पन्ननी ंरसती ््त असल् ामुळे 
डा्ननीक आद्रंसास ींच्  ा पपकाींच े नुनीकसाननी होत असूननी शेतजळमननी चा ंजाम चाींगला 
द्र्कूननी राहण ासाठी प ाम ानेनी शेत मालाच े उ्पन्ननी साढीसाठी साींिी तरलाच े ंोननी 
कालसे स उपकालस े  ाच े अतरीकरल करण ात  ासे  ा ा तच े ्ननीसेंननी मा. 
जलसींपंा मींत्र  महों ाींकड े द्रंननीाींक २२ डडसें र २००९ रोज  डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत  
मार्म त ंेण ात आले आहे, हे खरे आहे का , 
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(३) असल् ास,  ा प्रकरल  केलेल् ा मागल सीं ींत  कोलत  कारसाद केली सा करण ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हो . 
(२) मा.जलसींपंा मींत्र  महों ाींकड े द्रंननीाींक ३.२.२०११ रोज  डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत  
मार्म त ंेण ात आलेल् ा ्ननीसेंननीात साींिी मध् म प्रकल्पाच् ा कालसे स उप 
कालव् ाींननीा अतरीकरल करुपननी ळमळले ा तच  मागल  करण ात आली आहे. 
(३) साींिी प्रकल्पाच् ा कालव् ाच े अतारीकरलाच े अींंाजपत्रक त ार करण ाचे 
का मसाही प्रगत त आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

 
प्रधानमांत्री ग्राम सडि योजनेअांतगवत म् हैसिाडी-धचखली राजोरा  

(ता.यािल, जज.जळगाि) या रस् त् याच्या िामात  
गैरव्यिहार झाल् याबाबत 

(३८) *  २१५२९   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) प्रताननीमींत्र  ग्राम सडक  ोजननीेअींतगमत म् हकससाड -र्चखली राजोरा (ता. ासल, 
स्ज.जळगास)  ा र ्  ाच े काम अींंाजपत्रकाप्रमाले ननी करता ्ननीकृष ् ंजामच े करुपननी 
्  ामध्  े मोठ् ा प्रमालात गकरव् सहार झाल्  ाच े माहे एपप्रल, २०१५ मध्  े सा ्  ा 
ंरम्  ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, उ त प्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , 
(३) असल्  ास, चोकश त का  आढळूननी आले स सीं ींर्तताींसर कोलत  कारसाद केली सा 
करण  ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. 
(२), (३) स (४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

 
----------------- 
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धचमूर तहशसल अांतगवत (जज.चांद्रपूर) येिाऱ् या डाांगली येथे शसांचन विभागाद्िारे  
मामा तलािाच् या विस्तारीिरिातील बाधीत शेतिऱ्याांना  

अद्याप मोबदला शमळालेला नसल्याबाबत 

(३९) *  २४७१५   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीननी   जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) र्चमूर तहळसल अींतगमत (स्ज.चींिपूर) मोजे डाींगली  ेडे सननी २००२ मध्  े ळसींचननी 
पसभागावेसारे मामा तलासाच्  ा पस तारलामुळे जाींभुळपसद्रहरा डाींगली गासात ल 
शेतकऱ्  ाींच्  ा शेतजळमननी  पाण  ाखाली आल्  ा ्  ाींननीा अवे ापही ्  ाींचा मो ंला 
ळमळाला ननीाही, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास,  ा सींंभामत ळसींचननी पसभागाच्  ा अर्तका- ाींकड े सीं ींर्तत शेतक- ाींननी  
्ननीसेंननी माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी द्रंले, हे खरे आहे का , 
(३) असल्  ास,  ासेळ  एक मद्रहन्  ाच्  ा आत मो ंला ंेण  ाच े आश् सासननी 
अर्तकाऱ्  ाींननी  द्रंले, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास,  ा ा त कोलत  का मसाही केली सा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) स (२) हो  अींशत: खरे असूननी संरच े काम माज  
मालगुजारी तलासाच ेननीसुननी ल्ु पा् ींतारे तलासाच ेआहे. 
(३) स (४) हे खरे ननीाही. 
     एक मद्रहन् ाच् ा आत भुसींपांननी प्रतास पुन्हा अनुनीपालननीासह मींजुरीकररता 
सांर करण ात  ेदल असे आश्सासननी द्रंले होत.े 
     भूसींपांननीाचा प्रतास स्जल्हार्तकारी चींिपूर  ाींननीा द्रं. २७ मे, २०१५ रोज  
का मकारी अळभ ींता (ल्ुळसींचननी), स्जल्हा  पररतं, चींिपूर  ाींचकेडूननी पुन्हा सांर 
करण ात आला आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

धचपळूि (जज.रत् नाधगरी) तालुक्यातील उभळे ग्रामपांचायतीमध् ये 
ग्रामसेििाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४०) *  १६९२४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीननी   
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) र्चपळूल (स्ज.र् ननीार्गरी) तालु  ात ल उभळे ग्रामपींचा त मध्  े तडे ल 
ग्रामसेसकानेनी १४ लाख रुपप ाींचा गकरव् सहार केल्  ाननीींतर ्  ाींच   ंली झालेल्  ा 
ननीाींंगास खु मं  ेड ल ग्रामपींचा त मध्  ेही ्  ानेनी ४ लाख रुपप ाींचा गकरव् सहार केल्  ाचे 
माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, उत प्रकरल  चोकश  करण ात आली आहे का , असल् ास ् ात 
का  आढळूननी आले, स तवेनुनीतींगानेनी सीं ींत त ंोत  ग्रामसेसकाींपसरुपध् ं कोलत  कारसाद 
केली सा करण ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) स (२) चोकश अींत  उभळे ग्रामपींचा त च् ा सननी २००७-०८ 
त े२००९-१०  ा आर्डमक सतामच् ा लेखा पररक्षलाच् ा अनुनीतींगानेनी तसेच सननी २०१०-११ 
त े२०१२-१३  ा कालासत त ल ंप्पतर तपासल मध् े रुप.१०,१८,५९०/- एसढ् ा तकीं मत चा 
गकरव् सहार झाल् ाच ेद्रंसूननी आले आहे. 
     ननीाींंगास खु मं ग्रामपींचा त  ेडे सननी २०१४-१५ मध् े रुप.८,७९,३६१ एसढ् ा 
रकमेचा गकरव् सहार झाल् ाच े्ननींशमननीास आले आहे. 
       ा कालासत त का मरत श्र .स्जतेंि   ननी पसार, ग्रामसेसक  ाींननीा द्रं. २४ जूननी, 
२०१५ पासूननी स्जल्हा पररतं सेसेतूननी ्ननीलींत्र त करण ात आले असूननी ् ाींच् ापसरुपध्ं 
पसभाग   चोकश  प्रतास त करण ात  ेत आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

जळगाि जजल् हा रुग् िालयातील सीटीस् िॅन सेंटर बांद असल्याबाबत 

(४१) *  २१७२७   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) जळगास स्जल् हा रुपग् लाल ात ल स ्ी कॅननी सें्र गेल्  ा ५ सतामपासूननी  ींं असूननी 
ट्रपमा सें्रसाठी तञ डॉ ्र ननीसल्  ाच   ा  माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम्  ाननी 
्ननींशमननीास आली, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, स्जल् हा रुपग् णपल ात आजप ंत का म सरुपप  रेडडओलॉस्ज ्च  
्ननी ु त  ननी केल्  ानेनी सोनेनीाग्रार्  सें्रही  ींं असत,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, उ त  ा  १ स २ नुनीसार शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , 
(४) असल्  ास,  ा  १ स २ मत ल सम  ा सोडपसण  ा ा त शासननी तातड नेनी कोलत  
उपा  ोजननीा केली सा करण ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     स .्ी.कॅननी मश ननी  ींं आहे तडापप, रॉमा केअर  ु्ननी् सुरुप आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
     शासननी ्ननीलम  द्रं. २० ऑ्ो र, २०१४ अन्स े क्ष-तकरलतञ सींसगामत स्जल्हा 
रुपग्लाल  जळगाींस  ेडे पंोन्ननीत नेनी पंडापननी ंेण ात आली होत , परींतु उत 
सकवे क   अर्तकारी संर पंासर हजर झाले ननीाहीत, ् ामुळे राषरी  आरोग्  
अळभ ाननीाींतगमत एकत्रत्रत माननीतननीासर रेडडओलॉस्ज्  ा पंासर ्ननी ुत  करण ात 
आलेली आहे. 
(३) स (४) राज् ात ननीपसननी शासक   तोरलानुनीसार प .प .प . (पस्ब्लक प्रा व्हे् 
पा म्ननीरळशप) अींतगमत स .्ी.कॅननी, एम.आर.आ . स एस-रे सेसा सुरुप करण ात  ेलार 
आहेत. ् ासाठी पसप्रो.प्रा.ली. कीं पननी स पुरसठातारक म्हलूननी मान् ता द्रंली असूननी 
रेडडओ डा ग्ननीो्ीक सें्र का ामस्न्सत करण ाच  का मसाही सुरुप आहे. ् ांरम् ाननी 
खाजग  सींडे रो र करार करुपननी कम  खचामत आरोग्  सेसा उपलब्त करुपननी ंेण ात 
आलेल् ा आहेत. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मध् य िैतरिा येथे मुांबई महानगरपाशलिेने िें द्र ि राज् य शासनाच्या 
आधथवि मदतीने उभारलेल् या धरिाबाबत 

(४२) *  २०५५६   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मध्   सकतरला  ेडे मुीं द महाननीगरपाळलकेनेनी कें ि स राज्   शासननीाच्  ा आर्डमक 
मंत ननीे उभारलेल्  ा तरलाच्  ा द्रठकाल  ५० मे.सॅ् क्षमतचेा जल पसवे ुत प्रकल् प 
्ननीमामल करण  ासाठी महाननीगरपाळलकेनेनी मे.रीगॉननी कीं न् सल् ्ीं् सल् लागाराींननीा नेनीमूननी स 
 ासाठी कीं त्रा्ंाराला ६० लाख ५० हजार रुपप े माननीतननी द्रंल्  ाननीींतर कीं त्रा्ंारानेनी 
प्रकल् पासाठी प्राडळमक अभ्  ास, भूगभी  स ताींत्रत्रक ससके्षल, आर्डमक सुसाध्  ता 
अहसाल त ार करुपननी को ननीा सींकल् प र्चत्रे जलसींपंा पसभागास कामाचा अहसाल 
सांर केला आहे, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, जलसींपंा पसभागानेनी संर अहसालास अवे ाप मींजूरी द्रंलेली ननीाही, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, ्  ाच  कारले का  आहेत स  ासाठी अजूननी तकत  कालासत  अपेक्षक्षत 
आहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मे.रीगॉननी कन्सल् ी्ं् प्रा.ळल. मुीं द  ाींननी   हृन्मुीं द महाननीगरपाळलकेच् ा सत नेनी 
मध्  सकतरला तरल पा डा जलपसवे ुत प्रकल्पाचा २५ मे. ॅ.डापपत क्षमतचेा ताींत्रत्रक 
स आर्डमक व् सहा मता अहसाल अत क्षक अळभ ींता, को ननीा सींकल्पर्चत्र मींडळ, पुले 
 ाींननीा द्रं. २९.३.२०१० च ेपत्रानेनी सांर केला होता. 
(२) हो , हे खरे आहे. 
(३)  हृन्मुीं द महाननीगरपाळलकेस ससेक्षल स अन्सेतल करुपननी प्रकल्प अहसाल संर 
करण ास शासननीानेनी परसाननीग  (Letter of Permission) द्रंली ननीव्हत . ् ामुळे 
प्रकल्प अहसालास मान् ता ंेण ाचा प्रश्ननी उवेभ् ासला ननीाही. ताींत्रत्रक स आर्डमक 
व् सहा मता अहसाल  हृन्मुीं द महाननीगरपाळलकेस द्रं. २४.६.२०१० रोज  परत केला 
आहे. 

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

राष्ट्रीय ग्रामीि आरोग्य िें द्रातून राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानात िगव िरण्यात  
आलेल्या अनतररक्त िमवचाऱ्याांच ेसमायोजन िरण्याबाबत 

(४३) *  २२९३९   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राषरी  ग्राम ल आरोग्  कें िातूननी राषरी  आरोग्  अळभ ाननीात सगम करण ात 
आलेल् ा १०,००० (ंहा हजार) कममचाऱ् ाींपकक  २५६२ कममचारी अ्तररत झाल् ाचा 
अहसाल माहे मे, २०१५ च् ा ंसुऱ् ा सप्पताहात राज्  आरोग्  सींशोतननी सें्रनेनी द्रंला 
आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, संर कममचाऱ् ाींसर  ेरोजगारीच े सींक्  ेऊ ननी े म्हलूननी संर 
कममचाऱ् ाींचे समा ोजननी करले ा त शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात 
 ेत आहे, 
(३) अवे ाप, कोलत च का मसाही केली ननीसल् ास पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) स (२) अींशत: खरे आहे. 
     राषरी  आरोग्  अळभ ाननीाींतगमत माननीस सींसातननी सुसूत्रत्रकरल करण ात आले 
असूननी सीं ींर्तत पसभाग प्रमुख  ाींच् ा सळमत नेनी कामाचे सरुपप लक्षात ्ेऊननी 
आसश् कता ननीसलेली ६०० पंे कम  करण ाच  ळशर्ारस केली. ् ानुनीसार संर ६०० 
पंाींपकक  २१२ ररत पंे रद्द करुपननी उसमरीत ३८८ पंाींपकक  ३३४ पंाींसरील का मरत 
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कममचाऱ् ाींच े राषरी  ग्राम ल आरोग्  अळभ ाननी स राषरी  शहरी आरोग्  अळभ ाननी 
अींतगमत ररत असलेल् ा पंाींसर समा ोजननी करण ात आले असूननी कोल् ाही 
कममचाऱ् ास कम  करण ात आलेले ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

म् हैसाळ उपसा शसांचन योजना (ता.जत, जज.साांगली)  
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४४) *  २४६८६   श्री.विलासराि जगताप (जत) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) जत (स्ज.साींगली) तालु  ासाठी कृष ला ननींीच े पाल  नेनीण  ासाठी सुरुप केलेली 
म् हकसाळ उपसा ळसींचननी  ोजननीा ्ननीत  अभास  गेली २० सतामपासूननी प्रलींत्र त आहे, हे खरे 
आहे का , 

(२) असल्  ास, संर  ोजननीा रा पसत असताननीा ्ननीत  सा्पामध्  े ्ननी माींचा भींग 
करुपननी जत तालु  ासर अन्  ा  केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, संर  ोजननीेच  अपुलम कामे पुले करण  ासाठी शासननी का  
उपा  ोजननीा करीत आहे, 
(४) असल्  ास, कामे पुलम करण  ासाठी ्ननीत  केव्हाप ंत उपलब् त होलार आहे, 
(५) तसेच तालु  ात ल तलास भरण  ाच   ोजनेनीच   ा तच  का मसाही अवे ापप ंत 
तकत  पूलम झाली आहे, 
(६) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे, म्हकसाळ  ोजननीेचे जत भागात ल कामाींच  
सुरुपसात १९९९ साली झाली असूननी ्ननीत च् ा उपलब्ततनुेनीसार जत भागात ल कामे 
प्रगत पडासर आहेत. 
(२) ननीाही. 
(३) ्ननीत च् ा उपलब्ततनुेनीसार म्हकसाळ  ोजनेनीच  कामे प्रगत पडासर आहेत. 
(४) कृषला को ननीा उपसा ळसींचननी  ोजनेनीसाठी सननी २०१५-१६ च् ा अींंाजपत्रक   
तरतूं रुप.५६.०० को्ीमतूननी जत भागासाठी अींंाजे रुप.२२.०० को्ी तत ा ्ननीत च  
कामे ्ननी ोस्जत आहेत. 
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(५) जत तालु ात ल तलास भरण ाच  सतींत्र  ोजननीा सांर झालेली ननीाही. तडापप 
कृषला को ाननीा उपसा ळसींचननी प्रकल्पाच् ा मींजूर प्रकल्प अहसालानुनीसार ३ मध् म 
प्रकल्प, १६ ल्ुपा् ींतारे तलास स पाझर तलास पाससाळ  हींगामात अ्तररत पाल  
उपलब्त झाल् ास काही अींश  पाल  सोडण ाच े प्रतापसत आहे. सननी २०१२-१३ ते 
२०१४-१५  ा कालासत त ४८ तलासात एकूल ७८२.१५ ं.ल.्.रू् ततका पाल  साठा 
करण ात आला आहे. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) येथे िुपोषिामुळे होिारे बालमतृ्यू 

(४५) *  १७४३७   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(नतिसा), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्ि)े, श्री.प्रभुदास शभलािेिर 
(मेळघाट), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :    सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अमरासत  स्जल्् ात ल मेळ्ा्ात कुपोतल स ् ामुळे होलारे  ालम्ृ ूींच  सींख् ा 
मोठी असूननी  ा मेळ्ा् पररसरात त्र रोगतञ स  ालरोग तञ ननीसल् ानेनी कुपोपतत 
 ालकाींननीा  ोग्  सकवे तक  उपचार स औतते ळमळत ननीाहीत, पररलाम  ् ाींचा म्ृ ू 
होत असल् ाच ेद्रंननीाींक १ मे, २०१५ रोज  सा ् ासुमारास ्ननींशमननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मद्रहला स  ालकल् ाल पसभागाच् ा एका अहसालानुनीसार मेळ्ा् 
पररसरात ंरसती सरासरी ५०० हूननी अर्तक  ालम्ृ ु होत आहेत, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास,  ा मेळ्ा्ात ल कुपोतलामुळे होलारे  ालम्ृ ू रोखण ा ा त 
शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) अवे ाप,  ा ा त कोलत च का मसाही केली ननीसल् ास होलाऱ् ा पसलीं ाच  कारले 
का  आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     उप स्जल्हा रुपग्लाल , तारल  स ग्राम ल रुपग्लाल , र्चखलंरा  ेडे प्र् ेक  १ 
 ाप्रमाले  ालरोगतञ का मरत आहेत, मात्र चुरल  ग्राम ल रुपग्लाल ात ल 
 ालरोगतञाच े पं ररत आहे. तसेच  ा त ननीही रुपग्लाल ात त्र  रोगतञाींच े पं 
ररत आहेत हे खरे आहे. 
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     मेळ्ा् भागात आजारी  ालकाींसर उपचार करण ासाठी ससम आरोग्  
सींडामध् े औतत साठा उपलब्त असूननी उप स्जल्हा रुपग्लाल , ग्राम ल रुपग्लाल , 
प्राडळमक आरोग्   कें िात ल सकवे क   अर्तकारी स प्राडळमक आरोग्  पडक तसेच 
भरारी पडकात ल माननीसेस  सकवे क   अर्तकाऱ् ाींमार्म त सेळोसेळ  आजारी  ालकाींसर 
उपचार करण ात  ेतात. 
(२) हे खरे ननीाही. 
     मेळ्ा् पररसरात ल  ालम्ृ च ेप्रमाल ंरसती कम  झाल् ाच ेआकडसेारीसरुपननी 
द्रंसुननी  ेत.े  मेळ्ा् पररसरात  ालम्ृ ू सननी २०१०-२०११ मध् े ५०९ होत ेतर सननी 
२०१३-१४ मध् े ३३८ स सननी २०१४-१५ मध् े ३४४ असे कम  झाल् ाच ेद्रंसूननी  ेत.े 
(३) शासननीामार्म त जननीननी  ळशशू सुरक्षा  ोजननीा, जननीननी  सुरक्षा  ोजननीा, भरारी पडक 
 ोजननीा, मात्ृस अनुनींाननी  ोजननीा, ग्राम  ाल पसकास कें ि, उप स्जल्हा रुपग्लाल  
तारल   ेडे पोतल पुननीसमसननी कें ि त् ांी  ोजनेनीच् ा माध् मातूननी उपा  ोजननीा 
करण ात  ेत आहेत. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

िोल् हापूर जजल् ्यात िृषी विभागाने जलसांधारिाच् या  
िामात िेलेला गैरव्यिहार 

(४६) *  २२०२२   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमिचेिर 
(हातििांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीननी   जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोल् हापूर स्जल् ् ात कृत  पसभागानेनी केलेल्  ा जलसींतारलाच्  ा कामात गकरव् सहार 
झाल् ाच े माहे मे, २०१५ मध्  े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल्  ास, सननी २०१३-१४ मध्  े ११ गासात शेततळ  स अनुनीतींर्गक कामे ्ेण  ात 
आली असूननी ही कामे करत असताननीा अींंाजपत्रके ननी ंेताच केसळ तोंड  सूचननीा 
ंेण  ात आल्  ा आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, शेततळे काढण  ासाठी ८२ हजार रुपप ाींच  तरतूं असूननी  ात ल केसळ 
५० हजार रुपप ेच कीं त्रा्ंाराला ंेण  ात आले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, संर कामे अ्  ींत ्ननीकृष ् ंजामच  स अद्यप्  अपूलम अस  डेत 
आहेत, हे ही खरे आहे का , 
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(५) असल्  ास,  ाप्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , ्  ात का  आढळूननी 
आले, तद्नुनीसार गकरव् सहारास ज ा ंार असला- ा सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद 
केली सा करण ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ननीाही, तडापप, ळशससेननीा स्जल्हा प्रमुख  ाींननी  द्रंननीाींक २५ मे 
२०१५ रोज  स्जल्हा अर्तक्षक कृपत अर्तकारी, कोल्हापुर  ा का ामल ास ्ननीसेंननी द्रंले 
आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) हे खरे ननीाही. 
(५) ळशससेननीा स्जल्हा प्रमुख  ाींच ेद्रंननीाींक २५.५.२०१५ च् ा ्ननीसेंननीानुनीसार उपपसभाग   
कृपत अर्तकारी, करस र  ाींच ेसळमत मार्म त चोकश  केली असुननी ् ाींननीा ् ात तर्थ  
आढळूननी आले ननीाही. तसेच स्जल्हा ्ननी ोजननी सळमत च् ा  कठक त मा.पालकमींत्र   ाींननी  
द्रंलेल् ा ्ननींेशानुनीसार स्जल्हार्तकारी, कोल्हापुर  ाींननी  अ्तररत मुख्  का मकारी 
अर्तकारी स्ज.प. अध् क्षतखेाली चोकश  पडक नेनीमण ात आले आहे. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

साांगली जजल््यात उभारण्यात आलेल्या पिनचक्िी िां पन्यािड े 
िावषवि ग्रामपांचायत िराची थिबािी असल्याबाबत 

(४७) *  २५६५९   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) साींगली स्जल्् ात उभारण ात आलेल् ा पसननीचक  कीं पन् ाकड ेसननी २०१० पूसीचा 
सुमारे साडते ननी को्ी रुपप ाींचा सापतमक ग्रामपींचा त कर डक ाक  असल् ाच े माहे 
माचम, २०१५ च् ा ्तसऱ् ा आठसड् ात सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास,  ा ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , चोकश त का  आढळूननी 
आले आहे, 
(३) असल् ास,  ा ा त शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास,  ा ा त होलाऱ् ा पसलीं ाच  कारले का  आहेत स  ा ा तच  
सवे :स्डत  का  आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हो . साींगली स्जल्् ात ल ३ तालु ाींमत ल २८ 
ग्रामपींचा त ींच् ा हद्द त ल पसननीच ाींच  सननी २०१० पुसीच  एकूल डक ाक  रकम 
रुप.३,७४,८३,३६४/- ततक  आहे. 
(२), (३) स (४) उवे ोग ऊजाम स कामगार पसभागाच् ा द्रंननीाींक २२ ऑ्ो र, २०१० 
रोज च् ा शासननी ्ननीलम ापुसीच  कर आकारल  काही पसननीचक  कीं पन् ाींननीा मान्  
ननीाही. काही पसननीचक  कीं पन् ाींननी  मा.उच्च न् ा ाल ात ंाखल केलेल् ा  ार्चका 
अवे ाप प्रलींत्र त असल् ामुळे कर ससुलीसर पररलाम झाला आहे. 
     स्जल्हार्तकारी, साींगली  ाींच े कक्षामध् े कर ससुली ा त कीं पननी  प्र्त्ननीत ींश  
 कठक ्ेण ात आली असूननी, ग् पसकास अर्तकारी स पसतार अर्तकारी (पीं.)  ाींचे 
आढासा  कठक मध् े कर ससुली ा त सत सूचननीा ंेण ात आलेल् ा आहेत. सीं ींर्तत 
पसननीचक  कीं पन् ाींननीा कर भरला करण ाच ेआसाहननी करण ात आले असूननी, सरपींच, 
ग्रामसेसक  ाींननीाही कर ससुली ा त सूचननीा ंेण ात आलेल् ा आहेत. 

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

 
पालघर जजल् ्यातील डहािू, विक्रमगड, जव् हारच् या आददिासी बहुल भागात  

महात् मा गाांधी राष्ट् रीय रोजगार हमी योजनेतांगवत झालेला गैरव्यिहार 

(४८) *  १७५८४   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.िषाव गायििाड 
(धारािी), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१)  डहालू, पसक्रमगड, जव् हार (स्ज.पाल्र) आद्रंसास   हुल भागात महा् मा गाींत  
राष री  रोजगार हम  (मननीरेगा)  ोजननीेतींगमत चर खोंले,  ुरुपज,  ाींत ींद्रं त , 
 मशाननीभूम , ननीसमरी उभारण  ाच ेकामाींमध्  े  ननीास् हजेरीप्ावेसारे काम पूलम झाल् ाचे 
ंाखसूननी गकरव् सहार करण ात आल् ाच े माहे मे, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी 
्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) तसेच पाल्र स्जल्् ात ल सुरुप असलेल् ा महा्मा गाींत  राषरी  रोजगार हम  
 ोजनेनीच् ा कामातूननी सासमज्ननीक  ाींतकाम पसभाग, कृत  पसभाग, सननी पसभागाच् ा 
अर्तकारी-कममचाऱ् ाींननी  सुमारे ंीड को्ी रुपप ाींच् ा गकरव् सहाराप्रकरल  ंोत  
अर्तकाऱ् ाींसर स्जल्हार्तकारी  ाींननी  र्ोजंारी गुन्हे ंाखल करण ाच ेआंेश द्रंननीाींक १२ 
मे, २०१५ रोज  द्रंले, हे ही खरे आहे का , 
 
 



50 

(३) असल् ास,  ा ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे स चोकश त का  आढळूननी 
आले, 
(४) असल् ास, उत प्रकरल  सीं ींर्तताींसर कोलत  कारसाद करण  ात केली सा 
करण ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) स (२) अींशत: खरे आहे. 
     महा्मा गाींत  राषरी  ग्राम ल रोजगार हम   ोजेंतगमत जव्हार (स्ज.पाल्र) 
तालु ामध् े सननी २०१२-१३ स २०१३-१४  ा आर्डमक सतामत ल कामाींच् ा सामास्जक 
अींकेक्षल प्रतक्र ेंरम् ाननी झालेल् ा जननीसुननीासल मध् े रुप.३५,९३,९२१/- तत ा 
रकमेच् ा कामाीं ा त अपहार झाल् ाचा अहसाल सामास्जक अींकेक्षल पडकाननीे 
स्जल्हार्तकारी पाल्र  ाींच् ाकड ेसांर केला आहे. 
     तडापप डहालू स पसक्रमगड (स्ज.पाल्र)  ा तालु ाींमध् े अश   ा  
्ननींशमननीास आली ननीाही. 
(३) हो . 
     प्रतूत प्रकरल  तहळसलंार जव्हार स ग्पसकास अर्तकारी, पींचा त सळमत  
जव्हार  ाींच ेमार्म त चोकश  करण ात आली आहे. 
(४)  ा प्रकरल  सकृतंशमननी  ंोत  आढळूननी आलेले अर्तकारी/कममचारी  ाींचपेसरुपध्ं 
खालीलप्रमाले कारसाद करण ात आली आहे :- 
     (अ) सीं ींर्तत ३ ग्राम रोजगार सेसक  ाींचसेर पोलीस ्ेशननी जव्हार  ेडे 
द्रं.१६.५.२०१५ रोज  गुन्हा रस्ज.क्र.१-४०/२०१५ स क्र.१-४१/२०१५ अन्स े गुन्हे ंाखल 
करण ात आले आहेत. 
     ( ) पोष्मननी, साकुर, ता.जव्हार  ाींच े पसरुपध्ं र्ोजंारी कारसाद करण ाचे 
्ननींेश स्जल्हार्तकारी, पाल्र  ाींननी  द्रंले आहेत. 
     (क) सीं ींर्तत शाखा अळभ ींता, सासमज्ननीक  ाींतकाम पसभाग  ाींननीा सेसेतुननी 
्ननीलींत्र त करण ात आले आहे. 
     (ड) १ कृत  सहाय् क  ाींननीा सेसेतूननी ्ननीलींत्र त करण ात आले आहे. तसेच १ 
सननीरक्षक स १ सननीपाल  ाींच  पसभाग   चोकश  प्रतापसत करण ात आली आहे.  ा 
चोकश मध् े ंोत  आढळूननी आल् ास ् ाींचपेसरुपध्ं कारसाद करण ात  ेदल. 
     (द) ग् पसकास अर्तकारी, पींचा त सळमत  जव्हार  ाींननीा पसभाग   आ ुत, 
कोकल पसभाग  ाींननी  कारले ंाखसा ननीो्ीस  जासली आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल्हा शासिीय रुग्िालयातील समस्या 

(४९) *  १९५९६   श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   
सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) र्ननीार्गरी स्जल्हा शासक   रुपग्लाल ात सकवे क   तञ स कममचाऱ् ाींच  कमतरता, 
मह्साच  औतते स सातननी सामुग्र च  सात् पूलम कमतरता, तममशाळा, कॅन््ीननी, 
सकवे क   तञाींकररता ्ननीसासडानेनी, रुपग्लाल ात ल अन्  सुपसताच  कमतरता, 
क्ष रोग रुपग्लाींकररता सतींत्र रुपग्लाल  आद्रं मुलभूत सम ा असल् ाच े माहे मे, 
२०१५ मध् े सा ् ा ंरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ासींंभामत डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत ींननी  द्रंननीाींक २३ माचम, २०१५ रोज  स 
् ाननीींतर अननीेक सेळा मा.सासमज्ननीक आरोग्  मींत्र   ाींननीा पत्रव् सहार करुपननीही 
अवे ापही कोलत च का मसाही करण ात आलेली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उपरोत सम ाीं ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले, तवेनुनीसार शासक   रुपग्लाल ात ता्काळ ससम सो  -सुपसता 
पुरपसण ा ा त शासननी तरासर का  का मसाही करण ात आली सा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) र्ननीार्गरी स्जल्् ामध् े १ स्जल्हा रुपग्लाल , ३ उप स्जल्हा 
रुपग्लाल  आणल ८ ग्राम ल रुपग्लाल  का ामस्न्सत आहेत. संर द्रठकाल  महाराषर 
सकवे क   आरोग्  सेसा ग्-अ (सगम-१) सींसगामत ल ३० पंे मींजूर असूननी ७ पंे 
भरलेली होत . तसेच सकवे क   अर्तकारी ग्-अ सींसगामच  ९७ पंे मींजूर असूननी ७४ 
पंे भरलेली आहेत स २३ पंे ररत आहेत. ग्-क सींसगामच  एकूल ४३२ पंे मींजूर 
असूननी ् ापकक  ३१३ पंे भरलेली स ११७ पंे ररत आहेत. ग्-ड सींसगामच  एकूल 
२५१ पंे मींजूर असूननी ् ापकक  २०० पंे भरलेली स ५१ पंे ररत आहेत. 
     रुपग्लाल ात क्ष तकरल, सोननीोग्रार् , प्रसुत , मोठ् ा शत्रतक्र ा आंी सुपसता 
उपलब्त आहेत. औतताींचा साठा पुरेश् ा प्रमालात असूननी रुपग्लाींच  औतताींपसननीा गकरसो  
होत ननीाही. तममशाळा सा कॅन््ीननी उपलब्त आहे. क्ष रोगाकरीता सतींत्र कक्ष उपलब्त 
आहे. अर्तकारी स कममचाऱ् ाकरीता ्ननीसासडानेनी  ाींतण ाच ेकाम चालू आहे. 
(२) डा्ननीक लोकप्र्त्ननीत ीं कडूननी क्ष रोग रुपग्लाींसाठी सतींत्र रुपग्लाल  डापननी 
करण ा ा तच ेमागल  पत्र द्रं.२४.०३.२०१५ रोज  प्राप्पत झाले आहे.  ा ा त सींचालक 
आरोग्  सेसा, मुीं द  ाींचकेडूननी अहसाल मागपसण ात आला आहे. 
(३) स (४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
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राज्यातील आददिासी ि नक्षलग्रस्त भागातील िैद्यिीय  
अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(५०) *  १८०८३   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद पूिव), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि 
पजश्चम), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड राजा), श्री.अननल बाबर (खानापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अजय 
चौधरी (शशिडी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल ग्राम ल आद्रंसास  स ननीक्षलग्रत भागात ल लोकाींननीा आरोग्  सेसा 
पुरपसण ासाठी गेल् ा ंीड सतामपासूननी १८०० डॉ्राींच  सुरुप केलेली भरत प्रतक्र ा 
अवे ापही पूलम ननी झाल् ामुळे ग्राम ल भागात ल ग्रामड केसळ प्रशासननीाच् ा 
अननीाडेमुळे आरोग्  सेसेपासूननी सींर्चत राद्रहली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सकवे तक  अर्तकाऱ् ाींच् ा भरत  प्रतक्र ेच े काम पुण ात ल ज् ा 
सींडेला ंेण ात आले होत े् ा सींडेनेनी भरत  प्रतक्र ेत मोठ ा प्रमालात गकरव् सहार 
केल् ानेनी भरत  स ्ननी ुत  करण ास पसलीं  झाला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उत प्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात 
का  आढळूननी आले स तंनुनीतींगानेनी ज ा ंार असलाऱ् ा सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  
कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(४) तसेच भरत  प्रतक्र ा पूलम करुपननी तातड नेनी डॉ्राींच  ्ननी ुत  करण ाच् ा दृष्ीनेनी 
शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सकवे क   अर्तकारी ग्-अ सींसगामत ल १८८१ ररत पंे भरण ा ा त सतींत्र 
्ननीसड मींडळामार्म त जाद्रहरात ंेण ात आली होत . ् ाअनुनीतींगानेनी माहे एपप्रल, २०१४ ते 
माहे मे, २०१५  ा कालासत त एकूल १४५० सकवे क   अर्तकाऱ् ाींननीा ्ननी ुत  ंेण ात 
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आली आहे. ् ापकक  १२०८ सकवे क   अर्तकारी पंडापनेनीच् ा द्रठकाल  रुपजू झाले 
आहेत. अपेक्ष त सकवे क   अर्तकारी उपलब्त ननी झाल् ामुळे २८७ पंे भरण ासाठी 
जाद्रहरात ंेण ात आली आहे. उपरोत १४५० पंडापननीेपकक  ४५७ सकवे क   
अर्तकारी प्र् क्ष आद्रंसास  स ननीक्षल भागात ल पंडापननीेच् ा द्रठकाल  हजर झाले 
आहेत. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) भरत  प्रतक्र ा पूलम झाली असल् ानेनी प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
नागपूर जजल् ्याच्या शासिीय िोषागारात िुटुांब ननितृ् ती िेतनात 

झालेला गैरव्यिहार 

(५१) *  २२०९०   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े(नागपूर 
पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषक्षि) :   
सन्माननीननी   वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीागपूर स्जल् ् ाच् ा शासक   कोतागारात कु्ुीं  ्ननीस्ृ त  सेतननीाचा गकरव् सहार 
द्रंननीाींक १२ मे, २०१५ रोज  सा ् ासुमारास ्ननींशमननीास आला आहे, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, संर प्रकरलाच  चोकश  करण  ात आली आहे का , 
(३) असल्  ास, चोकश त का  आढळूननी आले आहे, 
(४) असल् ास, ्  ानुनीसार गकरव् सहार करला- ाींपसरुपध् ं कोलत  कारसाद करण  ात 
आली सा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) संरच् ा गकरव् सहार द्रं.२२.१२.२०१४ रोज  ्ननींशमननीास 
आला, हे खरे आहे. 
(२) हो , संर प्रकरलाच  प्राडळमक चोकश  करण ात आली आहे. 
(३) संर चोकश त श्र मत  उपासननीा सु.कीं गाले, लेखा ळलप क (्ननीस्ृत  सेतननी शाखा), 
कोतागार का ामल  ननीागपूर  ाींननी  सींगलक   प्रलालीत पाससडमचा गकरसापर करुपननी ननीऊ 
कु्ुीं  ्ननीस्ृत सेतननी तारकाींच् ा सींगलक   प्रलालीत प .प .ओ मध् े स  ँक खा् ात 
अननीर्तकृत  ंल करुपननी रुप.२०,६९,८५४/- ततक  रकम सत:च ेजसळच ेननीातसेादकाींच् ा 
 ँक खा् ात जमा केल् ाच े ्ननींशमननीास आले. तसेच संर प्राडळमक चोकश त अपर 
कोतागार अर्तकारी स प मसेक्ष   कममचाऱ् ाींच् ा ्ननीषकाळज पलामुळे संर प्रकरल  
अपहार होण ास सास ळमळाल् ाच े्ननींशमननीास आले. 
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(४) संर गकरव् सहारामत ल श्र मत  कीं गाले, लेखा ळलप क  ाींच् ापसरुपध्ं भा. ींं.पस. 
अींतगमत कलम ४२०, ४०६, सहकलम ४३ (अ) ६६, ६६ (ड) स माद्रहत  तींत्रञाननी 
अर्त्ननी म २००८ नुनीसार गुन्हा ननीोंंपसण ात आला असूननी पोलीस पुढील तपासल  
करीत आहेत. 
     सह सींचालक, लेखा स कोतागारे, ननीागपूर  ाींच् ा द्रं.२४.१२.२०१४ च् ा 
आंेशान्स े श्र मत  कीं गाले  ाींननीा ता्काळ ्ननीलींत्र त करण ात आले असूननी सह 
सींचालक, लेखा स कोतागारे, ननीागपूर  ाींच् ा द्रं.२५.०२.२०१५ च् ा आंेशान्स े श्र मत  
कीं गाले  ाींच् ापसरुपध्ं पसभाग   चोकश  सुरुप करण ात आली आहे. 
     प्राडळमक चोकश चा अहसाल शासननीास प्राप्पत झाला असूननी श्र .ंा.मो.चव्हाल, 
अपर कोतागार अर्तकारी  ाींननीा  ा प्रकरल  ज ा ंार तरुपननी ् ाींननीा शासननी आंेश 
द्रं.२४.०६.२०१५ अन्स े ्ननीलींत्र त करण ात आले असूननी महाराषर ननीागरी सेसा (ळशत 
स अप ल) ्ननी म १९७९ नुनीसार पुढील का मसाही करण ात  ेत आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

 
  

मुांबईतील सहाय्यि विक्रीिर आयुक्तास लाच घेताना रायगड लाचलुचपत प्रनतबांधि 
विभागाच्या अधधिाऱ्याांनी पिडल्याबाबत 

(५२) *  १७९९१   डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि 
पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), 
श्री.अजुवन खोतिर (जालना), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), डॉ.बालाजी 
कििीिर (अांबरनाथ), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती मोननिा राजळे 
(शेिगाांि - पाथडी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.विजय षटी (पारनेर) :   सन्माननीननी   वित् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुीं दत ल सहाय् क पसक्र कर आ ुत रामंास ळशींं े स ् ाींच् ा अन्  
साड ंाराींननीा पननीसेल  ेड ल  ाींतकाम व् ाससा् काला  ननीास् ननीो्ीस पाठसूननी ् ाचे 
कडूननी रुपप े २० लाखाींच  लाच ्ेताननीा रा गड लाचलुचपत प्र्त ींतक पसभागाच् ा 
अर्तकाऱ् ाींननी  द्रंननीाींक १० मे, २०१५ रोज  सा ् ासुमारास पकडण ात आले, हे खरे 
आहे का , 
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(२) असल् ास,  ा प्रकरल  चोकश  करण ात आली आहे का . 
(३) असल् ास, चोकश नुनीसार सीं ींर्तत अर्तकाऱ् ाींसर कोलत  कारसाद केली सा 
करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ननीाही. श्र .रामंास पाराज  ळशींं े, पसक्र सर सहआ ुत 
 ाींननी  आरोप  क्र. २ तरर्ाननी भोपाळ   ाींच् ामार्म त २० लाख रुपप े लाचचे  रकम 
स्सकारली. ् ामुळे ् ाींच् ापसरुपध्ं द्रंलेल् ा तर् ामंीसरुपननी ् ाींचपेसरुपध्ं पननीसेल शहर 
पोलीस ठाले कॉ.गु.र. ननीीं.१२/२०१५ लाचलुचपत प्र्त ींतक का ंा सननी १९८८ च ेकलम 
७, ८, १३ (१) (ड) सह १३(२) सह भा. ींं.पस. कलम ४६५, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाले 
ंो्ाींपसरुपध्ं द्रं.११.०५.२०१५ रोज  ००.३० साजता गुन्हा ंाखल करण ात आला आहे. 
तसेच, सरील ंोन्ही आरोप   ाींननीा ००.३५ सा. ननीमूं गुन्् ात अ्क करण ात आली 
आहे. 
(२) स (३) पोलीस ्ननीरीक्षक, ॲन््ी करप्पशननी ब् ुरो, रा गड अळल ाग  ाींच् ा 
अहसालानुनीसार श्र .रामंास पाराज  ळशींं े, पसक्र कर सहआ ुत  ाींचसेर लाच 
स्सकारल् ाप्रकरल  र्ोजंारी गुन्हा ंाखल झाला असल् ामुळे महाराषर ननीागरी सेसा 
(ळशत स अपपल) ्ननी म १९७९ च् ा ्ननी म भाग-२ मत ल ्ननी म ४ (२) (अ) मत ल 
तरतुंीनुनीसार श्र .ळशींं े  ाींननीा अ्केच् ा द्रंननीाींकापासूननी म्हलजेच द्रं.११.०५.२०१५ पासूननी 
शासननी आंेश  द्रं.०६/०६/२०१५ अन्स े शासननी सेसेतूननी ्ननीलींत्र त करण ात आले आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

पांचायत राज सांस् थाांच ेबळिटीिरि िरण् यासाठी सुरु िरण् यात आलेल् या 
राजीि गाांधी पांचायत सशक् तीिरि अशभयान योजनेबाबत 

(५३) *  १६६६०   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दषक्षि) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पींचा त राज सीं डाींच े ळक्ीकरल करण  ासाठी सुरुप करण  ात आलेल्  ा राज स 
गाींत  पींचा त सश त करल अळभ ाननी  ोजननीा द्रंननीाींक ३१ मे, २०१५ पासूननी  ींं 
करण  ाच्  ा ्ननीलम  राज्   शासननीानेनी ्ेतल्  ामुळे राज्  ात ल ७५७ अळभ ीं्  ासह १५७० 
कममचाऱ्  ाींच  सेसा सींपुष ्ात  ेलार असल्  ाच  माद्रहत  द्रंननीाींक ३ जूननी, २०१५ रोज  सा 
् ासुमारास ्ननींशमननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास, संर  ोजननीा  ींं झाल्  ास राज्  ात ल ७५७ अळभ ीं् ासह १५७० 
कममचा- ाींसर  ेकारीच  कु-हाड कोसळुननी उपासमारीच  सेळ   ेलार असल्  ानेनी ्  ाींच्  ात 
ळभत च ेसातासरल ्ननीमामल झाले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, संर  ोजननीा  ींं करण  ाच ेकारले का  आहे, 
(४) असल्  ास, राज्  ात ल ७५७ अळभ ीं् ासह हजारो कममचा- ाींच  ननीोकरी जालार 
असल्  ानेनी ्  ाींच  प ाम   व्  स डा शासननीानेनी केली आहे का  सा करलार आहे, 
(५) ननीसल्  ास,  ा ा त होला- ा पसलीं ाच  ससमसातारल कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) स (३) संरच   ोजननीा ही ७५:२५ कें ि पुरकृत असूननी 
 ोजनेनीसाठी कें ि शासननीानेनी चालू अडमसींकल्पात (सननी २०१५-१६) तरतूं ठेसलेली 
ननीसल् ानेनी  ा  ोजनेनीच े सरुपप  ंलासे लागले आहे. ् ामुळे ननीपसननी कामे सुरुप ननी 
करण ाचा ्ननीलम  ्ेण ात आलेला आहे. तसेच संर अळभ ीं् ाींच् ा ्ननी ु् ा ् ा 
करारत्सासर ्ननीव्सळ ता्पुर् ा सरुपपाच् ा स आसश् कतेनुनीसार कत ही सींपुष्ात 
आलता  ेऊ शकत ल असे ् ाींच् ा ्ननी ुत  आंेशात ननीमूं करण ात आले आहे. 
् ामुळे  ा  ोजनेनीखाली संर अळभ ीं् ाींच  गरज राहीली ननीसल् ानेनी ् ाींच् ा सेसा 
समाप्पत करण ात आलेल् ा आहेत. 
(४) चालू आर्डमक सतामपासूननी संर  ोजनेनीसाठी कें ि शासननीाकडूननी आर्डमक तरतूं 
उपलब्त होलार ननीसल् ानेनी कीं त्रा्ी अळभ ीं् ाींच् ा सेसा सींपषु्ात आलण ाचा ्ननीलम  
्ेतला आला आहे. ् ामुळे प ाम   व् सडा करण ाचा प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. संर 
प्रकरल  औरींगा ां उच्च न् ा ाल   ेडे रर् पप्ीश ननी क्र.५९२०/२०१५ ंाखल 
करण ात आलेले आहे. संर प्रकरल न् ा प्रपसष् असल् ानेनी न् ा ाल ाच् ा 
्ननीलम ाप्रमाले का मसाही करण ात  ेदल. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज्यातील शसांचन योजना पूिव िरण्यासाठी २५ हजार िोटीांचे  
िजवरोख ेउभारण्याचा शासनाचा ननिवय 

(५४) *  १७२२३   श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दषक्षि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.मधुिरराि चव्हाि (तुळजापूर), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे 
(माि), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 



57 

िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बुलढािा), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल ळसींचननी  ोजननीा पूलम करण ासाठी २५ हजार को्ीींच े कजमरोखे 
उभारण ाचा राज्  शासननीानेनी ्ननीलम  ्ेतला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, राज् ासरील कजामच् ा  ोजापो्ी सतामसाठी सुमारे २५ हजार को्ी 
व् ाजाचा भरला करासा लागतो, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, कजमरोखे केव्हा उभारण ात  ेलार आहेत स तकत  तकीं मत च े
उभारण ात  ेलार आहेत, 
(४) असल् ास, कजमरोखे उभारण ासाठी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत   
आहे ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) ननीाही. 
(२) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई शहरात अनेि खासगी डायलेसीस िें द्रामध् ये राजीि गाांधी जीिनदायी 

योजनेंतगवत गरीब रुग्िाांना उपचार नािारण्यात आल्याबाबत 

(५५) *  १६७०८   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुीं द शहरात अनेनीक डा लेस स कें िामध्  े राज स गाींत  ज सननींा    ोजननीेंतगमत 
गरी  रुपग् लाींच्  ा उपचारासाठी ६० ् के ्ननीत   ेतो, परींतू संर ्ननीत  सेळेत ळमळत 
ननीसल्  ानेनी अननीेक रुपग् लाींननीा डा लेळसस कें िामध्  े उपचार ननीाकारण  ात  ेत असल्  ाचे 
माहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम्  ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास,  ोरीसली  ेड ल मागाठाले स साद ा ा ननीगरमध्  े जकननी र्ाऊीं डशेननी तरे् 
डा ळलस स कें ि सुरू करण ात आले. परींतु  ा सींडेकडूननी गरी  रुपग्लाींननीा डासलले 
जात असूननी “राज स गाींत  ज सननींा  ”  ोजननीेचा लाभ ्ेलाऱ् ा रुपग्लाींननीा सेसेचा लाभ 
ही सींडा ंेत ननीसल् ाच े द्रंननीाींक २३ एपप्रल, २०१५ रोज  सा ् ासुमारास ्ननींशमननीास 
आले, हे  ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, उत प्रकरल  चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात का  
आढळूननी आले स तंनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत 
आहे, तसेच डा लेळसस कें िासर राज स गाींत  ज सननींा    ोजननीेंतगमत गरी  रुपग् लाींननीा 
लाभ  ळमळासा  ाकररता शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) ननीाही, राज स गाींत  ज सननींा   आरोग्   ोजननीेंतगमत, मुीं द 
शहरात आताप तं ३० डा लेस स सें्र अींग कृत करण ात आली असूननी ् ामतूननी 
३४१४० रुपग्लाींसर डा लेस सच ेउपचार करण ात आले आहेत. 
(२)  ोरीसली  ेड ल मागाठाले स साद ा ा ननीगरमध् े जकननी र्ाऊीं डशेननी तरे् 
चालपसण ात  ेलारी डा लेस स कें िे द्रं. १५ सप्प े्ं र, २०१२ पासूननी राज स गाींत  
ज सननींा   आरोग्   ोजननीेंतगमत अींग कृत करण ात आली आहेत. आताप ंत संर 
कें िाींकररता अनुनीक्रमे १६७७ स १६३५ पप्रऑड मींजूर करण ात आले. ् ापकक  १६७१ स 
१७३४ रुपग्लाींसर डा लेस सच ेउपचार करण ात आले आहेत. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोहयो अशभयानातुन विदहर 

पुनवभरिाचा िायवक्रम हाती घेण्याबाब त 

(५६) *  १९२५२   श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर) :   सन्माननीननी   रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज्  ात महा् मा गाींत  राष री  ग्राम ल रोजगार अळभ ाननीातूननी पसद्रहर पुननीमभरलाचा 
मह् साकाींक्ष  उपक्रम अकोला स्जल् हा प्रशासननीाकडूननी सननी २०१४-१५ मध्  े हात  ्ेण  ात 
आला होता, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, अकोला स्जल् हा पररतं कृत  पसभागाच्  ा माध्  मातूननी पसद्रहर 
पुननीमभरलाचा उपक्रम स्जल् ् ात रा पसण  ात  ेत आहे, हे खरे आहे का , 
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(३) असल्  ास, सननी २०१४-१५ मध्  े अकोला स्जल् ् ामध्  े ४८४ कामाींच े ले-आऊ् 
आखूननी ३०६ पसद्रहरीींच ेपुननीमभरल करण  ात आले, हे खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, शेतक- ाींच  मागल  स गरज पाहता राज्  भर मननीरेगाच्  ा माध्  मातूननी 
पसद्रहर पुननीमभरल का मक्रम हात  ्ेले ा त शासननी तरासरुपननी कोलत  का मसाही केली सा 
करण ात  ेत आहे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो . 
(२) हो . 
(३) हो . 
(४) महा्मा गाींत  राष री  ग्राम ल रोजगार हम   ोजननीेंतगमत सननी २०१५-१६  ा 
आर्डमक सतामत पसहीर पुननीमभरलाच  कामे ्ेण ा ा त शासननीानेनी सपसतर सुचननीा द्रंननीाींक 
२७ मे, २०१५ च् ा शासननी पररपत्रकान्स े ्ननीगमळमत केलेल् ा आहेत. 

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

राज्यातील पररचाररिाांच्या समस्या 
 

(५७) *  १९७३४   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि 
ग्रामीि), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.बाबुराि 
पाचिे (शशरुर), श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुरेश लाड 
(िजवत), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
डॉ.सुजजत शमिचिेर (हातििांगले), श्री.नारायि पाटील (िरमाळा), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिवती), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.महेश 
(दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), 
डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज्  ात पसशेतत: जळगास स सोलापूर स्जल्ह ात पररचाररकाींच  सींख् ा कम  
असले, पररचाररकाींच् ा कामाींच् ा तासाींच  ्ननीस्श्चत  ननीसले, एकाच पंासर काम, 
पंोन् ननीत  ननीाही, खासग  रुपग् लाल ात तकमाननी सेतननीाचा अभास अशा अननीेक सम  ाींननीा 
पररचररकाींननीा सामोरे जासे लागत असल्  ाच ेमाहे मे, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी 
्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, त ननी हजार लोकसींख्  ेमागे एक पररचाररका तसेच एक तकीं सा ंोननी 
गासे ंेण  ाच  पररचाररका सीं््ननीाींच  मागल  असताननीाही प्र्  क्षात मात्र ्  ाींननीा पाच 
त े सात हजार लोकसींख्  ेमागे एका पररचाररकेला काम करासे लागत असूननी 
पररचाररकेकड ेचार त ेपाच गासे द्रंली जातात, हे ही खरे आहे का ,  
(३) असल्  ास, पररचाररकाींननीा आरोग्    ींत्रलेच्  ा माता  ाल सींगोपननी, कु्ूीं  कल्  ाल, 
अींत् स ्ननीसारल, जननीननी  सुरक्षा  ोजननीा, जननीननी  ळशशू  ोजननीा, क्ष रोग ्ननी ींत्रल, 
कुष ठरोग ्ननीमूमलननी अशा मह् साच्  ा का मक्रमाच  कामे, ळशसा  लस करल, 
तकशोरस ात मुलीींननीा प्रळशक्षल, माननीाच्  ा  कठका, गभमसत  मद्रहलाींननीा प्रसुत  त् ांी 
सेसा ंेण  ाच  ज ा ंारीही पररचारीकाींसर असल् ानेनी ् ाींननीा अ्तररत काम करास े
लागत,े हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, पररचाररकाींच् ा सम ाीं ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , 
असल् ास, ् ात का  आढळूननी आले, तवेनुनीतींगानेनी पररचाररकाींच् ा सम ा 
सोडपसण ा ा त तसेच पररचाररकाींच  ्ननी ुत  करण ासींंभामत शासननीानेनी कोलत  
का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(५)  ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) स (३) हे खरे ननीाही. 
     राज् ात एएननीएमच  ्ननी ळमत स कीं त्रा्ी अश  एकूल १७७७६ पंे मींजूर असूननी 
् ापकक  १६२९७ पंे भरलेली आहेत. जळगास स्जल्हा पररतं तरासर ६४४ मींजूर 
पंाींपकक  ४६५ भरलेली स सोलापूर स्जल्हापररतं तरासर ७६६ पकक  ७२५ पंे भरलेली 
आहेत. 
     शासननीाच् ा तोरलानुनीसार आद्रंसास  भागामध् े ३००० लोकसींख् ा स त्र गर 
आद्रंसास  भागामध् े ५००० लोकसींख् ेला एक उपकें ि मींजरू आहे. प्र् ेक उपकें िात 
एक ्ननी ळमत एएननीएम असूननी ज् ा द्रठकाल  प्रतुत  होतात ् ा उपकें िात कीं त्रा्ी 
एएननीएम मींजूर आहेत. ् ामुळे प्र् ेक एएननीएमला सरासरी २-३ गासे  ेतात. 
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     MPW patern ( हुउद्देळश  पॅ्ननीम) सींपूलम राज् ात लागत करण ात आलेली 
असूननी ् ानुनीसार ही ससम कामे उपकें ि, प्राडळमक आरोग्  कें ि तरासरील कममचारी 
 ाींचसेर सोपपसण ात आलेली आहेत. 
(४) स (५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मोहाचीिाडी (नेरळ) (ता.िजवत, जज.रायगड) येथील अांगििाडीच्या  
इमारतीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेअसण्याबाबत 

(५८) *  २२४८६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) नेनीरळ (ता.कजमत, स्ज.रा गड) ग्रामपींचा त हद्द मध्  े असलेल्  ा मोहाच साड  
 ेड ल अींगलसाड च् ा केसळ ५ सतामपूसी  ाींतलेल् ा तमारत चे  ाींतकाम ्ननीकृष् ंजामच े
झाल् ानेनी कत ही कोसळण  ाच  श  ता ्ननीमामल झाल्  ाच े माहे मे, २०१५ मध्  े सा 
्  ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, अींगलसाड  शाळेमध्  े ्  ा भागात ल ३०  ालके पोतल आहार 
्ेण  ासाठी  ेत असूननी शाळेत ज स मुठीत ्ेऊननी  सत आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास,  ा ा त शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , ्  ात का  आढळूननी 
आले, स तंनुनीतींगानेनी अींगलसाड च् ा तमारत च े  ाींतकाम ्ननीकृष् ंजामच े करलाऱ् ा 
सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो , हे खरे आहे. 
     मोहाच साड  नेनीरळ  ेडे ५ सतांपूसी अींगलसाड   ाींतण ात आली होत . संर 
अींगलसाड   ाींतण ासाठी ्ननीसडण ात आलेली जागा ही ्ेकड सर आहे. तेडे अींंाजे ५० 
त े६० म ्र अींतरासर पाल  पुरसठा करलारी ्ाक  आहे. संर ्ाक तूननी जांा झालेले 
पाल  अींगलसाड  जसळ जळमननी त मुरत असल् ामुळे लगतच े पस्  ाींतकाम सतत 
ळभजल् ामुळे कमकुसत होऊननी खचले आहे. 
      

     संरच ेठेकेंार ग्रामपींचा त नेनीरळ  ाींननी  सखचामतूननी अींगलसाड  ननीस ननी तमारत 
 ाींतकाम करण ाच  त ारी ंशमपसली आहे. तसे पत्र पींचा त सळमत  कजमत 
का ामल ास सांर केले आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
      



62 

     सध् ा ग्रामपींचा त नेनी ३०  ालकाींच  ंसुऱ् ा जागेत/खोलीत  सण ाच  व् सडा 
केलेली आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

बडनेरा (जज.अमरािती) येथील शासिीय जमीनीिर अनधधिृतपिे  
झोपडपट्टया बाांधण् यात येत असल्याबाबत 

(५९) *  १६९६६   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१)  डनेनीरा (स्ज.अमरासत )  ेड ल शासक   जागेसर झोपडपट्ट  ंांाींकडूननी 
अननीर्तकृतपले मोठ् ा प्रमालात झोपडपट्ट   ाींतण  ात  ेत आहे ्  ाचप्रमाले 
अींजननीगास- ारी ग्रामपींचा तच्  ा ७ एकर शासननीाच्  ा मोकळ् ा जागेसरही 
झोपडपट्ट ंांाींननी  अननीर्तकृतपले झोपड् ा  ाींतण  ात आल्  ाचा प्रकार माहे एपप्रल, 
२०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, अननीर्तकृत झोपड् ा  ाींतला- ा झोपडपट्ट ंांाींसर कारसाद करण  ा ा त 
तसेच अननीर्तकृत  ाींतण  ात आलेल्  ा झोपड् ा ह्पसण  ा ा त शासननीानेनी कोलत  
का मसाही केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल्  ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ननीाही. 
      डनेनीरा  ेड ल शासक   जागेसर झोपडपट्ट  ंांाींननी  मोठ् ा प्रमालात एपप्रल, 
२०१५ मध् े अ्तक्रमल केल् ाच े्ननींशमननीास आले ननीसल् ाच ेस्जल्हार्तकारी, अमरासत  
 ाींननी  कळपसले आहे. 
     ग्रामपींचा त अींजननीगाींस  ारी  ेड ल अ्तक्रमल शासक   जागेसर ननीसुननी 
खाजग  जागेसर असल् ाच ेमुख्  का मकारी अर्तकारी, स्जल्हा पररतं अमरासत   ाींननी  
कळपसले आहे. 
(२) ग्रामपींचा त स पोलीस  ाींननी  अ्तक्रमलतारकाींश  चचाम करुपननी अ्तक्रमल 
तारकाींननी  सत:हुननी अ्तक्रमल काढल् ाच े सरपींच स उपसरपींच  ाींच े   ाननीासरुपननी 
द्रंसुननी  ेत असल् ाच े मुख्  का मकारी अर्तकारी, स्जल्हा पररतं, अमरासत   ाींननी  
कळपसले आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

----------------- 
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ठािे ि पालघर जजल््यातील बालिाांना ननिृष्ट्ट 
पोषि आहार देण्यात येत असल्याबाबत 

(६०) *  १६५६७   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.िुिाल पाटील (धुळे 
ग्रामीि), श्री.बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शरददादा सोनििे (जुन्नर), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), 
डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाव), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.सांजय पुराम (आमगाि), 
श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीि) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ठाले स पाल्र स्जल्् ात ल अींगलसाड ाींमत ल हजारो  ालके अजूननीही ंजेंार 
पोतल आहारापासूननी सींर्चत असूननी पूरक पोतल आहार  ोजनेनीमार्म त  ालकाींननीा द्रंले 
जालारे कडतान् , लापश , णखचड , भाज् ा ्ननीकृष् ंजामच ेअसल् ाच े द्रंननीाींक ४ मे, 
२०१५ रोज  सा ् ासुमारास ्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उत अन्ननीाच  सतामतूननी तकमाननी ंोननींा तरी तपासल  करास , असे 
 ींतननीकारक असताननीा प्र् क्षात अशा प्रकारच  तपासल च होत ननीाही तसेच जे मद्रहला 
 चत ग् पूरक पोतल आहार पुरपसतात ् ाींननीा अन्ननी स प्रशासननी पसभागाचा गमुाता 
परसाननीा ्ेलेही आसश् क आहे पल ठाले स पाल्र स्जल्् ात ल केसळ ५० ्केच 
मद्रहला  चत ग्ाींननी  अशा प्रकारच ेपरसानेनी ्ेतले असल् ाचे ्ननींशमननीास आले आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उत प्रकरल  चोकश  करण ात आली आहे का , असल् ास, ् ात 
का  आढळूननी आले स तवेनुनीतींगानेनी सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  कारसाद केली सा 
करण ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे, खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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     अींगलसाड  कें िात ल ३ सते त े६ सत ेस ोग्ात ल  ालकाींननीा सकाळचा ननीाता 
स गरम ताजा आहार मद्रहला  चतग्/मद्रहला मींडळ/ग्रामसमुंा   ाींचकेडूननी पुरसठा 
केला जातो. संर अन्ननीाच  सतामतूननी तकमाननी ंोननींा प्र ोगशाळेमार्म त तपासल  करुपननी 
्ेले व् सहा म ननीसल् ामुळे  ा तरतूंीमध् े द्रं. ३१ ऑ्ो र, २०१२ च् ा शासननी 
्ननीलम ान्स े सुतारला करण ात आली आहे. संर शासननी ्ननीलम ानुनीसार राज् ात 
का मरत अींगलसाड  कें िाच् ा सींख् ेच् ा प्रमालात प्र् ेक स्जल्् ात शासक   
प्र ोगशाळा उपलब्त ननीसल् ानेनी तसेच गरम ताजा आहार हा काही कालासत त 
ननीाशसींत होत असल् ामुळे ् ाींच  साठसलूक करण ाच  सो  अींगलसाड  प्रकल्प अडसा 
स्जल्हातरासर ननीाही. अशा पररस्डत  प्र् ेक पुरसठातारकाच् ा गरम ताजा आहाराच  
सतामतूननी ंोननी सेळा प्र ोगशाळेतूननी तपासल  करुपननी ्ेले व् सहा म ननीाही. 
     आहाराच  तपासल  करण ासाठी अींगलसाड  पररक्षेत्रात ल १० सं ाींच  माता 
सळमत  गठीत करुपननी आहार पाककृत प्रमाले आहे तकीं सा ननीाही  ा ा त तपासल  
करलेच े ्ननींेळशत केलेले आहे. ् ामुळे  चतग्ाींच  ंे के माता सळमत च् ा 
अहसालाळशसा  अंा केली जात ननीाही. ठाले स पाल्र स्जल्् ात ल ११९७  चत 
ग्ाींननी  परसानेनी ्ेतले आहेत. 
(३) स (४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज्यातील अांगििाडी सेवििाांना मानधन शमळिेबाबत 
  

(६१) *  १६४४९   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुिाल पाटील (धुळे 
ग्रामीि), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माि), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.सदा सरिििर (मादहम), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सदानांद चव्हाि 
(धचपळूि), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि 
चव्हाि (फलटि), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(इांदापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िराड दषक्षि), श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर), श्री.बच्चू िडू 
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(अचलपूर), श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), डॉ.सुजजत 
शमिचेिर (हातििांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), िुमारी प्रणिती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल सुमारे ंोननी लाख अींगलसाड  सेपसका स मंत्ननीसाींननीा माननीतननी साढ स 
द्रंसाळ  भे् ळमळास   ासाठी सोलापूर स्जल्हार्तकारी  ाींच् ा का ामल ासमोर तरले 
आींंोलननी केले असल् ाच ेमाहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आले, 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा अींगलसाड  सेपसका स मंतननी स  ाींननीा माननीतननी साढ स द्रंसाळ  
भे् ंेण ासींंभामत शासननीानेनी कोलत  का मसाही केली सा करण ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) सोलापूर स्जल्् ात ल अींंाजे एक हजार अींगलसाड  सेपसका 
स मंतननी स  ाींननी  माननीतननीसाढ स भाऊ  ज द्रंसाळ  भे्  ळमळास  म्हलूननी 
स्जल्हार्तकारी  ाींच् ा का ामल ासमोर द्रंननीाींक ०२/०३/२०१५ रोज  तरले आींंोलननी 
केलेले आहे. 
(२) अींगलसाड  सेपसका स मंतननी स  ाींननीा माननीतननी साढ स भाऊ  ज भे् ंेण ाकररता 
चालू अर्तसेशननीामध् े पुरसल  मागल  सांर करण ात आली आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

मौजे फुलसािांगी (ता.महागाांि, जज.यितमाळ) येथील जांगलातून  
होत असलेली अिैध सागिान िकृ्षतोड 

(६२) *  २४५७४   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजि रेड्डी बोदिुरिार :   सन्माननीननी   िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) मोजे रु्लसासींग  (ता.महागाींस, स्ज. सतमाळ)  ेड ल जींगलातूननी सागसाननी सकृ्षाींच  
मोठ् ा प्रमालात असकतरर्  ा क् तल करुपननी लगतचे राज्  ात ल तलेींगलासह 
मराठसाड् ात साहतूक केली जात,े हे खरे आहे का , 
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(२) असल्  ास, माहे डडसें र स जानेनीसारी, २०१५  ा मद्रहन्  ात रु्लसासींग  
सननीसतुमळाींतगमत  ोरगास स र्चल् ली जींगलातूननी मोठ् ा प्रमालात सागसाननीाच  त करी 
करण  ात आली, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, र्चल् ली त्र ् कक्ष क्र. ५४ मत ल जींगलातूननी द्रंननीाींक २४ डडसें र, २०१४ 
रोज  असकतरर्  ा सागसननीाींच  क् तल केलेल्  ा एका साहननीास ्ननीममल डडव् हीजननी मत ल 
त्र ंरली चके पो ्सर साहननीासह चालक पसठ्ठल मानेनी  ाींननीा पकडण  ात आले, हे ही 
खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, संर प्रकरलात त कराींसो त सननी कममचा- ाींच ेद्रहतसीं ींत असल्  ामुळे 
मोठ् ा प्रमालात सकृ्षतोड होत असल्  ाच े ्ननींेशननीास  ेत असूननी शासननीाचा मोठ् ा 
प्रमालात महसलू  ुडत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल्  ास, उत प्रकरल  चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात का  
आढळूननी आले, स तवेनुनीतींगाींनेनी सागसाननीाच  तकरी करलाऱ् ा सीं ींर्तत ंोत ींसर कोलत  
कारसाद केली सा करण ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
 

श्री.सुधीर मुनगांटीिार : (१) पुसं सननीपसभागात ल महागाींस सननीक्षेत्रात ल रु्लसासींग  
सतुमळाच् ा जींगलातुननी सागसाननी सकृ्षाच  असकतरर् ा तोड करुपननी तलेींगला राज् ात 
साहतुक झाल् ाच् ा केसळ ंोननी ््ननीा सननी २०१४ मध् े ्ननींशमननीास आल् ा आहेत. 
(२) सप्प े्ं र-२०१४ मध् े महागाींस सननीपररक्षेत्रात ल रु्लसासींग  सतुमळाच् ा  ोरगास 
त्र ्ामध् े द्रं.६.९.२०१४ रोज  ३३-सागसकृ्षाींच  असकततोड करुपननी (नुनीकसाननी  तकीं मत 

रुप.९०,१२६/-) स द्रं.२४.१२.२०१४ रोज  र्चल्ली त्र ्च े कक्ष क्रमाींक ७५४ मध् े १३ 

सागसाननी सकृ्षाच  असकतरर् ा तोड करुपननी (नुनीकसाननी  तकीं मत रुप. ३६७८७/-) ् ात ल काही 
माल तलेींगलात साहतूक केल् ाच  ््ननीा ्ननींशमननीास आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) संर प्रकरलात तकरा रो र सननीकममचाऱ् ाच ेद्रहत सीं ींत असले आणल शासननीाचा 
मोठ् ा प्रमालात महसूल  ुडले ् ा  ा   खऱ् ा ननीाहीत. 
(५) हो . 
       ोरगाींस त्र ् मत ल असकतरर् ा ३३ सागसकृ्षाींच ेतोड मुळे ४.३९३ ्.ळम.नुनीकसाननी  
तकीं मत रुप. ९०,१२६/- असूननी डु्ासर साग ननीगर ३५ ्.ळम. २.५८५ तकीं मत रुप. ५३०३३/- 

चा माल जप्पत करण ात आला. प्रकरल  ९ आरोप ींननीा अ्क करण ात आली. तसेच 
मुख्  आरोप नेनी अ्कपूसम जम ननी ळमळपसला आहे. चोकश  सरुुप असूननी पूलम झाल् ासर 

ंोतारोपपत्र न् ा ाल ात ंाखल करलेत  ेदल. 
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      र्चल्ली त्र ्ात ल असकत तोड च् ा तपासात प्राप्पत माद्रहत नुनीसार तलेींगला राज् ात ल 
्ननीममल गासाप तं तपास करण ात आला असता द्रंननीाींक ३०.१२.२०१४ रोज  एक ्ा्ा 
मे्ॅडोर साग ननीग-२९ ्.म .  २.१८२ तकमत  रुप. १,१५,६५४/- हा त्र ंरअल्ली ननीा ासर 
जप्पत करण ात आलेला आहे. सवे :स्डत त जप्पत माल सननीपररक्षेत्र अर्तकारी, ्ननीममल 
 ाींचे ताब् ात आहे. प्रकरल  २ आरोप  श्र .पसठ्ठल तननीाज  मानेनी स श्र .शेख त ाल शेख 

जब् ार  ाींननीा अ्क करण ात  ेऊननी ् ाींच् ापसरुपध्ं प्रडम शे्रल  न् ा ार्तश, महागास 
 ाींच े न् ा ाल ात प्रकरल ंाखल करण ात आले आहे. असकतरर् ा १३ साग सकृ्ष 
तोड मुळे १.७९३ ्.ळम. नुनीकसाननी  तकीं मत रुप. ३६,७८७/- असूननी साग ३० ननीगर, १.२४४ 

्.ळम. तकीं मत रुप. २५५२३/- एसढा डु्ाजसळ पडुननी असलेला माल जप्पत करुपननी संर 

माल शासक   आगार, ननीागपूर  ेडे ठेसला आहे. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज्यातील बालसुधारगहृामध् ये बनािट बालिे दाखिून िरोडो रुपयाांच्या  
अनुदानाचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(६३) *  १६३७५   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
दहल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), डॉ.सुधािर 
भालेराि (उदगीर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्री.शशिाजीराि िडड वले (राहुरी), श्री.बसिराज पाटील 
(षसा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज्  ात ल समाजसेस  सीं डाननी   ालसुतारगहृात  ननीास्  ालके ंाखसूननी, करोडो 
रुपप ाींच े अनुनींाननी अनेनीकसेळा र्गळींकृत करण  ात  ेत असल्  ाच   ा  माहे एपप्रल, 
२०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी ्ननींशमननीास आली, हे खरे आहे का , 

(२) असल्  ास, राज्  ात ल समाजसेस  सीं डाींननी  अनुनींाननी ्ेण  ासाठी सुतारगहेृ डा्ली 
असूननी, शासननीानेनीही ्  ास मान्  ता द्रंली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३)  गेल्  ा अनेनीक सतामपासूननी सुरुप असलेली ही र्ससलूक लक्षात  ेताच सरकारनेनी 
राज्  ात ल समाजसेस  सीं डाींच्  ा १ हजार ५७  ालसुतारगहृाच े  ा सतांच े अनुनींाननी 
रोखले आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(४)  असल् ास, मद्रहला स  ाल पसकास पसभागानेनी अनुनींाननी ्ेण  ाच ेप्रकार ननििगनपस 
आल्  ाननीींतर सीं ींर्तताींपसरोतात कारसाद करण्यपऐवज  ससम  ालसुतारगहृात ल  ालकाींच  
 ा ोमेद्ररक करण  ाच ेआंेश द्रंले ्  ाचा अहसाल पाठपसला- ा सीं डाींननीा प्रत   ालक 
९५० रुपप ाींऐसज  १२५० रुपप े अनुनींाननी ंेण  ाच े सरकारनेनी आश् सासननी द्रंले होते, मात्र 
एकाही सीं डेनेनी हा आंेश पाळलेला ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल्  ास, उत प्रकरल  शासननीानेनी चोकश  केली आहे का , असल् ास, ् ात 
का  आढळूननी आले स तद्नुनीतींगानेनी शासननीाच् ा  ा ोमेद्ररक ननीोंंल  करण ा ा तच् ा 
आंेशाच ेउल्लीं्ननी करलाऱ् ा तसच े ोगस  ालके ंाखसुननी शासननीाच ेअनुनींाननी र्गळींकृत 
करलाऱ् ा  ालसुतारगहृाच् ा सींडाींपसरोतात कोलत  कारसाद केली सा करण ात  ेत 
आहे, 
(६) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) ननीाही. 
     शासननी ्ननीलम  द्रं.१३ सप्प े्ं र, २०१३ नुनीसार एड्सग्रत/म्तमींं मुलाींकररता 
का मरत सींडाींसाठी परररक्षल अनुनींाननी रुप.८२५/- सरुपननी रुप.९९०/- स ससमसातारल 
मुलाींसाठी का मरत सींडाींसाठी परररक्षल अनुनींाननी रुप.६३५/- सरुपननी रुप.९००/- ततक  साढ 
करण ात आली असूननी संर साढ  ा ोमेद्ररक  ींत्रला का ामस्न्सत करले तसेच, 
रॅकचादल्ड  ा सींकेतडळासर माद्रहत  भरले  ा अ्ीींच् ा अर्तननी राहूननी मींजूर 
करण ात आलेली आहे. 
(५) राज् ात ल ९६९ सींडाींमध् े  ा ोमेद्ररक सीं ींत्र  सपसले  ा त मान् ता द्रंलेली 
असूननी आताप तं ८६९ सींडाींमध् े  ा ोमेद्ररक सीं ींत्र  सपसलेत आलेले आहे. उसमररत 
सींडामध् े सीं ींत्र  सपसले ा तच  का मसाही सीं ींर्तत सींडेमार्म त चालू आहे.  ाल 
कल् ाल सळमत कडूननी ंाखल आंेश द्रंल् ाननीींतर स  ालकाींच् ा प्र् क्ष 
उपस्डत नुनीसारच स पसहीत अ्ीींच  पूतमता केली असल् ास सीं ींर्तत सींडेस स्जल्हा 
मद्रहला स  ाल पसकास अर्तकारी  ाींचकेडूननी सहाय् क अनुनींाननी पसतरीत करण ात 
 ेत.े ् ामुळे  ोगस  ालके ंाखसूननी अनुनींाननी हडप करण ाचा प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

  



69 

पुिे येथील बालगहृातील बायोमेरीि यांत्रिेत बालिाांच्या ठशाांची  
खातरजमा होत नसल्याने यांत्रिा ननिामी ठरल्याबाबत 

  

(६४) *  १८२०५   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गिपत गायििाड 
(िल्याि पूिव), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय 
िेळिर (ठािे), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीननी   मदहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) शासननीानेनी माहे माचम, २०११ मध् े राज् ात ल आद्रंसास  पसभाग, सामास्जक न् ा  
पसभाग स मद्रहला स  ालपसकास पसभागाच् ा ्ननीसास गहृात ल मुलाीं-मुलीींच् ा हजेरीच  
पडताळल  करण ासाठी ७० को्ी रुपप ाींचा ्ननीत  उपलब्त करुपननी द्रंला होता, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, मद्रहला स  ालपसकास पसभागाच् ा ९६९  ालगहृासाठी  ा ोमेद्ररक 
मळशन्स  सपसण ासाठी पुले  ेड ल एस बे्रननी ळस्ीम अँड सॉप्प्सेअर प्रा.ळल. ा 
कीं पननी चा प्र्त  ालगहृ २६८०० रुपप े  ा ंरानेनी २६ को्ी ९६ लाख ९२०० रुपप ाींचे 
 ा ोमेद्ररक मळशननी  सपसण ाचे कीं त्रा् द्रंले होते, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ालगहृात ल  ा ोमेद्ररक  ींत्रला  ालकाींच् ा ठशाींच  खातरजमा होत 
ननीसल् ानेनी ही  ींत्रला अ शस  ठरली, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाप्रकरल  चोकश  करण ात आली आहे का , असल् ास चोकश त 
का  आढळूननी आले स तद्नुनीसार  ा प्रकरल  पुढे कोलत  कारसाद करण ात आली सा 
 ेत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) सामास्जक न् ा  स मद्रहला स  ालपसकास  ा पसभागासाठी 
 ा ोमेद्ररक सीं ींत्र  सपसले ा त एकत्रत्रत ्ननीलम  सामास्जक न् ा  स पसशेत सहाय्  
पसभाग, शासननी ्ननीलम  द्रं. ३० माचम २०११ अन्स े ्ेतला असूननी, ् ामध् े सामास्जक 
न् ा  स मद्रहला स  ालपसकास पसभाग  ाींननीा सीं ींत्रासाठी रुप.१४,३२,४६,०००/- ततका 
्ननीत  मींजूर केलेला असूननी ् ाच े्ननी ींत्रल सामास्जक न् ा  पसभागाकड ेआहे. 
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(२) हे खरे ननीाही, तडापप,  ींत्र पुरसठ् ा ा त माद्रहत  स तींत्रञाननी सींचलननीाल ाच् ा ंर 
करारानुनीसार ९६९  ालगहृाींसाठी रुप.२६,८००/- प्रमाले रुप.२,५९,६९,२००/- ततक  रकम 
मींजूर केलेली आहे. 
(३)  ालगहृात ल  ालकाींच् ा उपस्डत च  ननीोंं  ा ोमेद्ररक सीं ींत्रासर करले ा त, 
सीं ींत्रामध् े त्र ्ाड झाल् ास अेसबे्रननी सींडेकडूननी ंरुुपत करुपननी ्ेले ा त ससम 
सीं ींर्तताींननीा कळपसण ात आले आहे. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

राज्यातील पररचाररिाांना सांसगवजन्य आजाराची लागि होिू नये  
यासाठी शासनाने िराियाची िायविाही 

  

(६५) *  २१३७७   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुीं दसह राज् ात ल महापाळलका स शासक   रुपग्लाल ाींमध् े का मरत असलेल् ा 
पररचाररकाींननीा रुपग्लसेसा कररत असताननीा सींसगमजन्  आजाराच  लागल होण ाचा तोका 
अर्तक असतो, मात्र ् ाींच् ा आरोग् ाकडे ंलुमक्ष होत असल् ाच   ा  महाराषर 
गव्हननीममें् ननीसेस रे्डरेशननीच् ा अध् क्ष  ाींननी  माहे मे, २०१५ मध् े सा ् ांरम् ाननी 
्ननींशमननीास आलली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, शासननीानेनी  ाच  चोकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चोकश च े ्ननीषकतम का  आहेत स ् ानुनीतींगानेनी पररचाररकाींननीा 
सींसगमजन्  आजारापासूननी सींरक्षल पसमा  ोजननीा तसेच ् ाींच े आर्डमक प्रश्ननी 
सोडपसण ा ा त शासननीानेनी कोलत  का मसाही सा उपा  ोजननीा केला सा करण ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, प्रवलांबपच  कपरणे का  आहेत ? 
  
 
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) प्राप्पत झालेल् ा ्ननीसेंननीाच् ा सींंभामत मा.मींत्र  (सकवे क   ळशक्षल)  ाींच् ा 
अध् क्षतखेाली द्रं.०५.०५.२०१५ रोज   कठक आ ोस्जत करुपननी ससम मु ु्वे ासर चचाम करुपननी 
 डा ोग्  प्रतास शासननीास सांर करण ा ा त सींचालक, सकवे क   ळशक्षल स 
सींशोतननी, मुीं द  ाींननीा सुचननीा ंेण ात आल् ा आहेत. 
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(३) स (४)  ा सींंभामत ल तोरला्मक ्ननीलम  ्ेण ासाठी सतु्ननीषठ अहसाल अवे ाप 
सींचालकामार्म त शासननीास प्राप्पत झालेला ननीाही. अळभपे्रत अहसाल प्राप्पत झाल् ाननीींतर 
उर्चत का मसाही करण ाच ेप्रतापसत आहे. 
     महाननीगर पाळलकेच् ा रुपग्लाल ात ल पररचाररकाींननीा सींसगमजन्  पसतालूींचे 
सींक्रमल होऊ ननी े म्हलूननी ससोतोपरी काळज  ्ेण ात  ेत.े 

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

िोििातील नतलारी धरिासाठी जशमनी देिाऱ्या शेतिऱ्याांच्या  
िुटुांबाला भुसांपादनाचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(६६) *  १६९२७   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.सांजय 
िेळिर (ठािे) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
  

(१) ्तलारी आींतरराज्   प्रकल् पासाठी ंोडामागम तालु  ात ल (स्ज.ळसींतुंगुम) भूसींपांीत 
करण  ात आलेल्  ा प्रकल् पग्र ताींननीा ननीोक- ा ंेले तकीं सा ननीोक- ा ंेले श   ननीसल्  ास 
एकरकम  अनुनींाननी ंेले  ा ा त शासननीानेनी नेनीमलेल्  ा जलसींपंा मींत्र  महाराष र राज्  , 
मुख्   अळभ ींता, जलसींपंा पसभाग, कोकल प्रंेश, मुीं द  ाींच्  ा अध्  क्षतेखाली 
उपसळमत  द्रंननीाींक २ रे्ब्रुसारी, २०१३ रोज  गठीत करण  ात आली, हे खरे आहे का , 
(२) तसेच गोसा स महाराषराच् ा ्तलारी आींतरराज्  पा् ींतारे प्रकल्पासाठी जळमननी , 
्रे  ाचा ् ाग केलेल् ा ्तलारीत ल पसडापपत तरलग्रताींननी  आपल् ा प्रलींत्र त 
मागण ाकररता द्रंननीाींक १५ एपप्रल, २०१५ पासूननी त व्र आींंोलननी करण ाचा ्ननीलम  
्ेतला असूननी प्रकल्पग्रताींच् ा मागण ा शासननीानेनी पूलम केल् ा ननीाहीतर जलसमात  
्ेण ाचा ्ननीलम  ् ाींननी  स्जल्हार्तकारी, ळसींतुंगूम  ाींननीा लेख  ्ननीसेंननीावेसारे कळपसले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(३) तसेच कोकलात ल ्तलारी तरलासाठी जळमननी  ंेलाऱ् ा शेतकऱ् ाींच् ा कु्ुीं ात ल 
एका व् त ला शासक   ननीोकरी ंेण ा ा त तसेच सननी ्ादम से्लमें् म्हलूननी ५ 
लाख  ा तच  का मसाही अवे ापप तं झालेली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, ्तलारी प्रकल्पासाठी आपल् ा जळमननी ींच  ् ाग करूननी पसडापपत 
झालेले प्रकल्पग्रताींच  कु्ुीं े प्रचींड आर्डमक अडचल त असल् ामुळे ् ाींननीा द्रंलासा 
ंेण ासाठी भुसींपांननीाच् ा मो ंला स कु्ुीं ात ल एका व् त ला ननीोकरी ंेण ासाठी 
कोलत  का मसाही करण ात आली आहे सा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हो . 
(२) हो . 
(३) स (४) हे खरे ननीाही. ्तलारी हा महाराषर आणल गोसा  ा राज् ाींमत ल 
आींतरराज्  प्रकल्प आहे. ्तलारी प्रकल्पाींतगमत  ुड त क्षेत्रात ल पात्र प्रकल्पग्रत 
कु्ुीं ाींच  सींख् ा १११० आहे. ् ापकक  एकूल १६३ प्रकल्पग्रताींननीा शासननीाच् ा पसपसत 
खा् ात ननीोकरी ंेण ात आली आहे. उसमररत ९४७ प्रकल्पग्रताींननीा ननीोकरीच् ा  ंल् ात 
एकरकम  रुप.५ लक्ष ततके अनुनींाननी ंेण ाचा ्ननीलम  एक पसशेत  ा  म्हलूननी द्रंननीाींक 
१७.६.२०१५ च् ा शासननी ्ननीलम ान्स े ्ेण ात आला आहे. 
(५) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
  

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

रा म्हपूरी आणि शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) या तालुक्याच्या पररसरात गोसीखुदव प्रिल्पाच्या 
िालव्याच ेबाांधिाम मोठ्या प्रमािात सुरू असल्यामुळे या बाांधिामासाठी िरण्यात 

येिाऱ्या जड िाहनाांच्या िाहतूिीमुळे रस्त ेक्षतीग्रस्त झाल्याबाबत 

(६७) *  १६६६१   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) चींिपूर स्जल्् ात ल ब्रम्हपूरी आणल ळसींं ेसाही  ा तालु ात गोस खु मं प्रकल्पाच् ा 
कालव् ाच े  ाींतकाम मोठ् ा प्रमालात सुरू असल् ामुळे  ा  ाींतकामासाठी करण ात 
 ेलाऱ् ा जड साहतूक मुळे  ा तालु ात ल अनेनीक रत े क्षत ग्रत झाले असल् ाच  
माद्रहत  द्रंननीाींक २१ मे, २०१५ रोज  ्ननींेशननीास आली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, गोस खु मं प्रकल्पाच् ा कालव् ाच् ा  ाींतकामामुळे ब्रम्हपूरी आणल 
ळसींं ेसाही तालु ात ल अनेनीक रत ेक्षत ग्रत झाल् ामुळे हे रत ेंरुुपत साठी स्जल्हा 
पररतं  ाींतकाम पसभागाकडे ्ननीत  ननीसल् ामुळे संर रत े ंरुुपत  करण ासाठी 
ळसींचननी महामींडळाकडूननी तकमाननी ंोननी को्ी रुपप े ्ननीत  ंेण ाच  मागल  प्रतासासह 
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का मकारी अळभ ींता स्जल्हा पररतं  ाींतकाम पसभाग, चींिपूर  ाींननी  माहे मे, २०१५ 
च् ा ंरम् ाननी आणल लोकप्र्त्ननीत ींननी  द्रंननीाींक २९ मे, २०१५ रोज  का मकारी सींचालक 
पसंभम पा् ींतारे पसकास महामींडळ, ननीागपूर स मुख्  अळभ ींता गोस खु मं प्रकल्प 
का ामल , ननीागपूर  ाींननीा लेख  ्ननीसेंननीावेसारे केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, संर रत े ंरुुपत  करण ासाठी पसंभम पा् ींतारे महामींडळाकडूननी 
तकमाननी ंोननी को्ी ्ननीत  उपलब्त करूननी ंेण ासाठी कोलत  का मसाही करण ात 
आलेली आहे सा करण ात  ेलार आहे आणल संर ्ननीत  केव्हा उपलब्त करूननी 
ंेण ात  ेलार आहे, 
(४) ननीसल् ास, पसलीं ाच  कारले का  आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अ्तसषृ्ी तडा जड साहतुक मुळे  ऱ् ाचशा पुलाच ेॲप्रोचसे 
क्षत ग्रत झालेले आहेत. 
(२) हो . 
(३) स्जल्हा पररतं  ाींतकाम पसभाग, चींिपूर स जलसींपंा पसभागाच ेअर्तकारी उत 
प्रकरल  सीं ुत पाहल  करुपननी अहसाल ंेत ल.  ा अहसालाच् ा आतारे प्रतास पसंभम 
पा् ींतारे पसकास महामींडळाच् ा ्ननी ामक मींडळात पसचाराडम ठेसण ात  ेदल. 
्ननी ामक मींडळाच े्ननीलम ानुनीसार पुढील का मसाही करलेत  ेदल. 
(४) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 

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

ठािे, पुिे, रत् नाधगरी ि नागपूर येथील मनोरुग् िालयाचा दजाव िाढ िरण्याबाबत 
  

(६८) *  १६४५०   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.तानाजी 
मुटिुले (दहांगोली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गिपत 
गायििाड (िल्याि पूिव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग्य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) ठाले, पुले, र् ननीार्गरी स ननीागपूर  ेड ल मननीोरुपग् लाल ाच े खाजग करल 
करण  ा ा त शासननीानेनी पसचार करासा अश  सुचननीा करीत  ा रुपग् लाल ाचा ंजाम 
साढसण  ासाठी नेनीमके का  केले जालार आहे  ाच ेप्र्तञापत्र सांर करण  ाच ेआंेश 
मा.उच् च न्  ा ाल ानेनी शासननीाला केल्  ाच ेमाहे एपप्रल, २०१५ मध् े सा ् ा ंरम् ाननी 
्ननींशमननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, न्  ा ाल ानेनी केलेल्  ा आंेशानुनीसार राज्   शासननीानेनी राज्  ात ल 
मननीोरुपग् लाल ाचा ंजाम साढपसण  ा ा त कोलत  का मसाही केली सा करण  ात  ेत आहे, 
(३) अवे ाप उ त प्रश् ननीा ा त कोलत च का मसाही केली ननीसल्  ास पसलीं ाच  कारले 
का  आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) स (२) चारही प्रांेळशक मननीोरुपग्लाल ाच े खाजग करल 
करण ा ा तच  सुचननीा मा.उच्च न् ा ाल ानेनी द्रंलेल् ा आंेशात केलेली ननीाही. तडापप 
मा.उच्च न् ा ाल ानेनी द्रंननीाींक २७.०४.२०१५ रोज  द्रंलेल् ा आंेशानुनीसार प्र्तञापत्र 
ंाखल करण ात आलू असूननी मननीोरुपग्लाल ाींमध् े सच्छता गहृाींच  सींख् ा साढपसले, 
सच्छा सेसेच े ळक्ीकरल, द्ननीपसंा पध्ंत ननीे आहार, ररत पंे भरले आंी ा त 
का मसाही करण ात  ेत आहे. तसेच रुपग्लाींसाठी माननीळसक तञाींकडूननी उपचार स 
जननीजागतृ  का मक्रम हात  ्ेण ात  ेत आहे. 
(३) प्रश्ननी उवेभ् ासत ननीाही. 
 
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 
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