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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ / श्रािण ९, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणण ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणण जलसांधारण, रोजगार हमी 

योजना, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य आणण िुट ांब िल्याण मांत्री 

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

प्रश्नाांची एि ण सांख्या - ५३ 
------------------------------- 

  
िधाव जजल्हयातील जजल्हा रुग्णालय, उपजजल्हा रुग्णालये ि ग्रामीण  

रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(१) *  २७७६८   श्री.रणजजत िाांबळे (देिळी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वर्ाा जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालयाींमध्ये वगा १ ची २८ पदे मींिूर असून त्यातील १७ पदे मागील अनेक 
महहन्याींपासून ररक्त आहेत. तसेच वगा २ च्या ८४ मींिूर पदाींपैकी २० पदे व वगा ३, 
४ ची अनुक्रमे ६६ व ५५ पदे माहे िून, २०१५ पयतं ररक्त असल्याच े ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, देवळी (जि.वर्ाा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील, ररक्त पदाींबाबत 
वारींवार पाठपुरावा करुन सुध्दा मींिूर असलेले एकही पद माहे िून, २०१५ पयंत 
भरण्यात आलेले नाही. उपरोक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     वर्ाा जिल््यातील जिल्हा रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालयाींमध्ये  ग्-अ (वगा-१) ची २८ पदे मींिूर असून त्यापैकी ११ पदे भरलेली व 
१७ पदे ररक्त आहेत. वैद्यकीय अधर्कारी ग्-अ सींवगााची ८५ पदे मींिूर असून 
त्यापैकी ६८ पदे भरलेली व १७ पदे ररक्त आहेत. ग्-क सींवगााची ४०६ पदे मींिूर 
असून त्यापैकी ७२ पदे ररक्त आहेत व ग्-ड सींवगााची २२८ पदे मींिूर असून 
त्यापैकी ४६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय देवळी हे नवननर्मात ग्रामीण रुग्णालय असून येथील 
औषर्ननमााण अधर्काऱ्याच े पद भरण्यात आलेले आहे. ग्-अ (वगा-१)  सींवगााची 
ररक्त पदे नामननदेर्नाने व पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. महाराषर 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ सींवगाातील वैद्यकीय अधर्काऱ्याींची ररक्त पदे 
भरण्यासाठी िाहहरात प्रर्सध्द करण्यात आली आहे. तसेच कीं त्रा्ी तत्वावर वैद्यकीय 
अधर्काऱ्याींची ननयुक्ती करण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला आहे. ग्-क व ग्-ड 
सींवगााची पदे भरण्याबाबत कायावाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हा आरोग्य विभागाने दहा लाख किां मतीची औषधे  
जळगाि जजल्हयात विक्रीसाठी पाठविल्याबाबत 

(२) *  २५४५७   श्री.प्रशाांत ठाि र (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जिल् ्यातील साथीच े रोग आ्ोक् यात आणण् यासाठी आलेल्या 
अॅन् ्ीबायो्ीक् स २५० एमिी च् या दोन लाख गोयया, भूल द्यायच् या ंिींक् र्नच् या 
एक हिार बॉ्ल अर्ी िवळ-िवळ दहा लाख रुपये ककीं मतीची औषरे् रायगड जिल् हा 
आरोग् य ववभागाने परस् पर ववक्रीसाठी िळगाव जिल्हयात एस.्ी.ने पाठववली 
असल् याची तक्रार स् थाननक सींघ्नेने माहे मे, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान 
मा.आरोग् य मींत्री याींच् याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, जिल् हा आरोग् य अधर्का-याींना औषरे् पाठववण् याचा कोणताही अधर्कार 
नसताना आहदवासी व आधथाक दबुालाींसाठी आलेल् या औषर्ाींची परस् पर ववक्री करुन 
मोठ्या प्रमाणात होणा-या गैरव् यवहाराबाबत र्ासनाने चककर्ी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
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(३) असल् यास, कारवाईच ेस् वरुप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     जिल्हा र्ल्यधचककत्सक, िळगाव याींनी हदनाींक १०.०४.२०१५ रोिी 
Ciprofloxacine Tab २५० mg, Ciprofloxacine Tab ५०० mg आणण 
Ligonocaine Hcl २% Inj. या औषर्ाींची मागणी जिल्हा आरोग्य अधर्कारी, 
रायगड याींच्याकड े केली होती. त्यानूसार सदर औषर्ाींच े १२ बॉक्स हदनाींक 
१८.०४.२०१५ रोिी एस्ी पासालने िळगाव येथे पाठववताना स्थाननक सींघ्नेने 
गैरसमिुतीने औषर् परस्पर ववक्रीसाठी पाठववण्यात येत असल्याबाबतची तक्रार 
जिल्हा पोर्लस ठाणे, अर्लबाग याींच्याकड ेनोंदववली आहे. 
     प्राथर्मक चककर्ीनींतर सदर औषरे् हदनाींक २९.०४.२०१५ रोिी जिल्हा 
र्ल्यधचककत्सक, िळगाव याींना प्राप्त झाली आहेत. 
(२) एखाद्या औषर् साठ्याच्या मुदतबा्या हदनाींक िवळ असेल व त्या औषर्ाींचा 
वापर सदर कालावर्ीत होत नसेल तर ई-औषर्ी सींगणक प्रणालीद्वारे ंतर 
जिल््यातील आरोग्य सस्थाींना त्याींच्या मागणीनूसार सदर औषर्ाींचा पुरवठा करता 
येतो. 
     सदर औषरे् जिल्हा र्ल्यधचककत्सक, िळगाव याींना त्याींच्या मागणीनुसार 
जिल्हा आरोग्य अधर्कारी, रायगड याींनी हदनाींक १८.०४.२०१५ रोिी ई-औषर्ी सींगणक 
प्रणालीद्वारे ववतररत केली आहेत. 
     सदरची कायावाही आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या हदनाींक २२.१२.२०१० च्या 
पत्रातील मागादर्ाक सुचनानुसार तसेच ई-औषर्ी सींगणक प्रणालीवरील मागादर्ाक 
सुचनानुसार करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील बेस्टच्या पररिहन उपक्रमास म ल्यिधीत िरात न सिलत देण्याबाबत 
  

(३) *  २७७३६   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेस््चा पररवहन उपक्रम सद्य:जस्थतीत तो्यात सुरु असून, डडझले व 
सी.एन.िी. ींंर्न खरेदीसाठी, मूल्यवर्ीत कारापो्ी दरवषी सुमारे ६६ को्ी रुपयाींचा 
भार बेस्् उपक्रमास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बेस््च्या पररवहन उपक्रमास मूल्यवर्ीत करातून सवलत 
र्मळण्यासाठी सधचव (ववत्त) याींच्यार्ी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पत्राच्या अनुषींगाने बेस्् उपक्रमास मूल्यवर्ीत करातून सवलत 
देण्याबाबत र्ासनाकडून आितागायत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. सध्याचा भार रु. ५७ को्ी 
ंतका आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्ासनाच ेमूल्यवधर्ात कायद्याींतगात ववर्र्ष् उपक्रमास सु् देण्याच ेर्ोरण नाही. 
बेस्् उपक्रमाप्रमाणे महाराषर राज्य पररवहन  महामींडळ याींनीसुध्दा करसवलतीची 
मागणी केली होती. बेस्् व महाराषर राज्य पररवहन महामींडळ याींची करसवलीतीची 
मागणी मान्य केल्यास, ंतर र्हरातील पररवहन  मींडळाींकडुन देखील करसवलतीची 
मागणी होऊ र्कत ेव पयाायाने महसूल हानी सींभवत.े त्यामुळे बेस्् उपक्रमाची तसेच 
महाराषर राज्य पररवहन (एस.्ी.) महामींडळाची, पेरोल व डडझलेवरील कर 
सवलतीची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. 
(४) लागू नाही. 

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

नाांदेड येथील िुां ट र त ेदेगाि पाांदण रस् त् यािरील िोल् हाप री 
 बांधारा बाांधिामाच्या गैरयवयिहाराबाबत 

(४) *  २५९३०   श्री.िसांतराि चयवहाण (नायगाांि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील कुीं ्ूर त े देगाव पाींदण रस् त् यावर कोल् हापूरी बींर्ारा बाींर्कामात 
ठेकेदार व बाींर्काम ववभागाच् या अधर्का-याींच् या सींगनमताने या बींर्ा-याच ेकाम पूणा 
न करताच २० लाख रुपये ठेकेदाराींना देण्यात आले असून या बींर्ा-याच े बाींर्काम 
ननकृष ् दिााच ेहोत असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर बींर्ा-याींच े बाींर्काम ननकृष ् दिााच े होत असल् यामुळे वररष ठ 
अधर्का-याींनी या कामाची गणुननयींत्रक पथकाद्वारे तपासणी करण् याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल् यास होणा-या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदरील बींर्ारा हा देगाव त े कुीं ्ूर नाल्यावर बाींर्ण्यात येत असून सदरील 
बींर्ाऱ्याच ेफाींउन्डरे्नच ेकाम मे, २०१३ मध्ये पूणा झाले होत ेव त्याच े देयक रुपये 
१९.४४ लक्ष अदा करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लात र जजल्हयासाठी आरोग्य विभागाच्या अांतगवत १०० खाटाांच्या रुग्णालयाला 
मान्यता शमळ नही बाांधिामास सुरुिात न झाल्याबाबत 

  

(५) *  २०२०४   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील जिल् हा रुग् णालय र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात ववलीन 
केल् यामुळे लातूर र्हरात जिल् हा रुग् णालय नसल् यामुळे आरोग् य ववभागाने हदनाींक १७ 
फेब्रुवारी, २०१३ रोिी १०० खा्ाींच् या रुग् णालयाला मान् यता हदली असुन या 
मान् यतसेोबत बहृत आराखडाही मींिूर करण् यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर जिल् ्यासाठी आरोग् य ववभागाच् या अींतगात १०० खा्ाींच् या 
जिल् हा रुग् णालयास मींिूरी र्मळून ३ वषांचा कालावर्ी झालेला असतानाही अद्याप 
जिल् हा रुग् णालयाच् या उभारणीच ेकाम हाती घेण् यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, त् याची सवासार्ारण कारणे काय आहेत, 
(४) सदरहू रुग् णालयाच् या उभारणीच े काम लवकरात लवकर हाती घेवून जिल् हा 
रुग् णालय कायााजन्वत होण् याच् या ष्ष ्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
      सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आर्ारीत राज्यात आरोग्य सींस् था स्थापनेच्या 
बहृत आराखड्यात लातूर येथे १०० खा्ाींच े जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) लातूर येथे १०० खा्ाींच्या रुग्णालयाच्या बाींर्कामासाठी िागा उपलब्र् 
नसल्याने उपसींचालक, आरोग्य सेवा, लातूर याींनी आयुक्त, महानगरपार्लका, लातूर, 
तहर्सलदार, लातूर तसेच जिल्हाधर्कारी, लातूर याींना िागा उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत कळववले आहे. िागा उपलब्र् झाल्यानींतर सदर रुग्णालयाच े उभारणीचे 
काम हाती घेण्यात येईल. 

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

मौजे ममदाप र (ता.िजवत, जज.रायगड) येथे वििासिाने स्मशानभ मीच्या  
जागेत घराच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(६) *  २०९८८   श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहाप र), श्री.अिध त 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकिे ममदापूर (ता.किात, जि.रायगड) येथे ग्रामपींचायतीचा बाींर्कामाचा दाखला 
न घेता एका ववकासकाने स्मर्ानभूमीच्या िागेत घराचे बाींर्काम केल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१५ च्या र्ेव्च्या सप्ताहात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार स्मर्ानभूमीच्या िागेत 
अनतक्रमण करुन बाींर्लेले अनतक्रर्मत बाींर्काम काढणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल् ्यातील अांगणिाडीतील बालिाांना पुरविण्यात आलेली  

राजधगरा धचक् िी मातीशमधश्रत असल्याबाबत 
  

(७) *  २६५०१   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल् ्यातील अींगणवाडीतील बालकाींना पुरक आहार म् हणून 
पुरववण् यात आलेली रािधगरा धचक् की मातीर्मध त असल् याचे नुकतेच माहे िून, २०१५ 
मध् ये वा त् यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर धचक् कीच् या तब् बल ७ लाख ७७ हिार पाकक्ाींचा जिल् ्यात 
पुरवठा झालेला असून पुरवठा करणारी कीं पनी आयएसओ मानाींकन प्राप् त असल् याचे 
पाकक्ावर नमुद करण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(४) तदनुसार, दोषी कीं पनीववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) सभापती, पींचायत सर्मती, अहमदनगर याींनी हद.५/६/२०१५ 
रोिी झालेल्या िलव्यवस्थापन सभेमध्ये रािधगरा धचक्की ननकृषठ दिााची असल्याची 
तक्रार केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने प्रकल्प स्तरावर चककर्ी करुन हद.०५/०६/२०१५ 
पासनू रािधगरा धचक्कीच ेवा्प बींद करुन धचक्कीच ेपाकक् िप्त करण्यात आली व 
धचक्कीच ेनमूने पींचनामा करुन प्रकल्पस्तरावर ठेवण्यात आले. हद.२०/०६/२०१५ रोिी 
अन्न व औषर् प्रर्ासन अधर्का-याींच्या समक्ष पींचनामा करुन पुणे व नार्र्क येथील 
र्ासकीय प्रयोगर्ाळेत पाठववण्यात आले होत.े सदर धचक्की नमुने अहवाल जिल्हा 
पररषद कायाालयास प्राप् त झाले असून सदर अहवालामध्ये  रािधगरा धचक्की 
खाण्यास योग्य असल्याच ेनमूद केले आहे. 
     दरम्यानच्या काळात अन्न व औषर् प्रर्ासनाच्या अहमदनगर कायाालयातील 
अन्न सुरक्षा अधर्का-याींनी रािधगरा धचक्कीच े तीन नमुने हद.०२/०७/२०१५ रोिी 
ववश्लेषणास घेऊन राज्य आरोग्य प्रयोगर्ाळा, पुणे येथे पाठववले होत.े राज्य 
प्रयोगर्ाळा, पुणे याींच े अहवालानुसार उक्त रािधगरा धचक्कीमध्ये वाळूच े कण 
आढळून आल्यामुळे ही मुलाींना खाण्यासाठी अयोग्य (Ineadible) असल्याच े नमूद 
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केले आहे. त्यानुषींगाने सींबींधर्त पुरवठार्ारक सींस्थेस कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात 
आलेली असून रािधगरा धचक्कीचा पुरवठा तात्काळ थाींबववण्याबाबत कळववण्यात 
आले आहे. सदर प्रकरणी चककर्ी सुरु असून चककर्ीअींती योग्य ती कारवाई करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल् हाप र िागल-हातिणांगले पांचताराांकित औद्योधगि िसाहतीमधील सीईटीपी 
प्रिल् पाने तळांदगे ग्रामपांचायतीचा िर थिविल्याबाबत 

  

(८) *  २४३६३   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाप र उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हापूर कागल-हातकणींगले पींचताराींककत औद्योधगक वसाहतीमर्ील सीई्ीपी 
प्रकल् पाने तळींदगे ग्रामपींचायतीचा सुमारे ४० लाखाींचा कर थकववला असल् याच ेमाहे 
नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास येऊनही अद्यापही र्ासनाने 
कोणतीच कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यामुळे ही ग्रामपींचायत आधथाक सींक्ात सापडली असून नागररकाींच् या 
आरोग् यावर पररणाम करणारा हा र्ोकादायक प्रकल् प कायमचा बींद करण् याची मागणी 
तथेील नागररकाींनी सींबींधर्ताींकड ेवाींरवार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाात र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, चककर्ीनुसार पुढे सींबींधर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे ? 

  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२), (३) व (४) ग्रामपींचायत तळींदगे याींनी पींचताराींककत 
औद्योधगक वसाहतीमर्ील सीई्ीपी प्रकल्पासाठीची सन २००८-०९ त ेसन २०१४-१५ 
अखेरची एकूण थकबाकी रक्कम रु.३९,३२,९७५/- ंतकी असल्याच े हद.०९.१०.२०१४ 
च्या पत्रान्वये औद्योधगक वसाहतीस कळववले. 
     तथावप, सदर कर मान्य नसल्याच ेकायाकारी अर्भयींता, म.औ.वव.म. ववभाग 
कोल्हापूर याींनी हद.१३.१०.२०१४ रोिीच्या पत्राने ग्रामपींचायतीस व हद.१४.११.२०१४ 
च्या पत्रान्वये जिल्हा पररषदेस कळववले. 
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     त्यानुसार करण्यात आलेल्या कायावाहीच्या अनुषींगाने सीई्ीपी प्रकल्पाची 
मोिमापे म.औ.वव.मीं. याींच ेअर्भयींता व ग्रामपींचायत कायाकाररणी याींच्या उपजस्थतीत 
सींयुक्तपणे घेण्यात येवुन, प्रकल्प एवप्रल, २००९ मध्ये बाींरू्न पूणा करुन कायााजन्वत 
झाला असल्याने, सीई्ीपी प्रकल्पाच्या करापो्ी सन २००९-१० त े सन २०१४-१५ 
पयतंच े प्रनतवषी रु.३.०० लाख प्रमाणे एकूण रक्कम रु.१८.०० लाख ंतकी रक्कम 
ग्रामपींचायतीने मान्य करुन त्यानुसार सीई्ीपी प्रकल्पासाठी ग्रामपींचायत तळींदगे 
याींनी रु.१८.०० लाख ंतक्या रकमेच ेदेयक हदनाींक २४.१२.२०१४ रोिी हदले. 
     ग्रामपींचायत तळींदगे याींचकेड े गावासाठी औद्योधगक वसाहतीकडून घेत 
असलेल्या वपण्याच्या पाण्यासाठीची ऑगस्् २०१२ त े नोव्हेंबर २०१४ या 
कालावर्ीतील थकीत पाणीपट्टीची रक्कम रु.१६,२६,८७०/- ंतकी होती. सदर रक्कम 
कपात करुन सीई्ीपी प्रकल्पाच्या करापो्ी रक्कम रु.१,७३,१३०/- एवढ्या रकमेचा 
कर भरलेबाबतचा र्नादेर् कायाकारी अर्भयींता म.औ.वव.मीं. ववभाग कोल्हापूर याींच्या 
हद.२६.१२.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये ग्रामपींचायत तळींदगे याींचकेड े िमा करण्यात 
आलेला आहे. त्यामुळे ग्रामपींचायत तळींदगे याींची पींचाताराींककत औद्योधगक 
वसाहतीमर्ील सीई्ीपी प्रकल्पाकड ेकराची रक्कम थकीत राहहलेली नाही. 
     ग्रामपींचायत तळींदगे याींनी हद.०५.०९.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये सीई्ीपी 
प्रकल्पामुळे नागररकाींच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दषुपररणामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या 
अनुषींगाने उप ववभागीय अधर्कारी, उप ववभाग, ंचलकरींिी याींनी चअेरमन, सीई्ीपी 
प्रकल्प याींना नो्ीस बिावली असून, त्यानुषींगाने कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

शेलुबाजार (ता.मांगरुळपीर जज.िाशीम) ि मानोरा तालुक्यातील अिैध िकृ्षतोड  
थाांबि न जांगलमाफीयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(९) *  २६५६२   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ेलुबािार (ता.मींगरुळपीर, जि.वार्ीम) येथील नैसधगाक वनसींपदा नष ् होण् याच् या 
मागाावर असून अवैर् वकृ्षतोड थाींबवून िींगलमाफीयाींवर वेळीच आळा घालण् याची 
मागणी ननसगा पे्रमीींमाफा त सींबींधर्त ववभागाकड े हदनाींक ११ मे, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास करण् यात आली असनू या पररसरामध् ये तलाठी याींनी अवैर् वकृ्षतोड करणारे 
व त् याची वाहतूक करणारे एका रकला सुध् दा मागील काही हदवसापूवी पकडले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, मानोरा (जि.वार्र्म) तालुक्यामध्ये बेकायदा वकृ्षतोडीबाबत वररषठ 
अधर्काऱ्याींकड ेव सबींधर्त अधर्काऱ्याींकड ेतक्रार करुन सुध्दा र्ेंदरुिना (अ), पाळोदी, 
रतनवाडी, रुई गोस्ता, वडफळमेंद्रा, कोंडोली पररसरातील गोखी नदीच्या काठाच्या 
भागात मोठ्या प्रमाणात अवैर् वकृ्ष तोड झाली असल्याची बाब उपवनसींरक्षण 
अधर्कारी अकोला येथे हदनाींक १२ मे, २०१५ रोिी वा सुमारास दकऱ्यावर आले 
असल्याने त्याींच्या पाहणी दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अवैर् वकृ्षतोड व वाहतूक करणाऱ्या ्ोळीवर व त्याींना अभय 
देणाऱ्या सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर तक्रारीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, अद्यापही सदरहू प्रकरणी प्रस्ताव पाठववण्याच्या कारवाईमध्ये हदरींगाई 
होत असल्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) प्रश्नात नमूद हठकाणी अवैर् वकृ्षतोड थाींबवून िींगल 
माफीयाींवर वेळीच आळा घालण्याची मागणी हदनाींक ११ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननसगा पे्रमीींनी केली ही बाब वस्तूजस्थतीवर आर्ाररत नाही. तसेच 
तलाठी, याींनी अवैर् वकृ्षतोड करणारे व वाहतूक करणारे रकला पकडण्याची बाब खरी 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, उपवन सींरक्षक अकोला याींना हद. ०२.०५.२०१५ च्या दकऱ् यात 
मानेारा वनपररक्षेत्रातील फुलउमरी ननयत क्षेत्रात अवैर् तोडीची दोन साग थु्े 
आढळली व त्याबाबतचा वनगुन्हा हद.२९.०४.२०१५ अन्वये िारी करण्यात आल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे. हदनाींक १५.५.२०१५ च ेदक-यात अवैर् वकृ्षतोड आढळली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाडगेाांि ( ता.बाळाप र, जजल्हा अिोला ) येथे इांददरा आिास ि रमाई  
आिास योजने अांतगवत गैरयवयिहार झाल्याबाबत 

  

(१०) *  २७०५७   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडगेाींव (ता.बाळापूर, जि.अकोला) येथे ींंहदरा आवास व रमाई आवास योिने 
अींतगात गैरव्यवहार झाल्याबाबतची तक्रार माहे िून, २०१५ च्या नतसऱ्या आठवड्यात 
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
 



11 

(२) तसेच, घरकूल योिनेतील गरिू लाभाथीना वगळून व प्रतीक्षा यादी डावलून 
स्थाननक पदाधर्कारी व ग्रामववकास अधर्कारी याींनी सींगनमत करुन सरकारी 
कमाचाऱ्याला सुध्दा ्या योिनेचा लाभ देण्याच ेतक्रारीत नमुद केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा तक्रारीवर र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय व चककर्ीअींती काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने दोषीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
ींंहदरा आवास योिनेअींतगात मींिूरी हदलेल्या ४४९ लाभार्थयांपैकी १० लाभार्थयाासींदभाात 
अननयर्मतता झालेली आहे. 
(३) सन २०१४-१५ मध्ये वाडगेाींव ग्रामपींचायतीस अनुसूधचत िातीकररता ४१२ व 
अल्पसींख्याींकाच े ३७ असे एकूण ४४९ घरकुलाींच े उहिष् ननजश्चत करण्यात आले. 
तसेच रमाई योिनेमरू्न १५ घरकुलाींच ेउहिष् देण्यात आले असून त्याप्रमाणे घरकुल 
मींिूर प्रदान करण्यात आली आहे. 
     यासींदभाात  ी.मींगेर् र्ामराव तायडे, मािी सैननक याींची हद.२५.६.२०१५ च्या 
पत्रान्वये तक्रार प्राप्त झाली. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने ग् ववकास अधर्कारी, 
पींचायत सर्मती बाळापूर याींचेमाफा त चककर्ी करण्यात आली आहे. 
     ींंहदरा आवास योिनेअींतगा मींिूरी हदलेल्या ४४९ लाभार्थयांपैकी ९ लाभार्थयांना 
दबुार हदल्याच ेननदर्ानास आले आहे. या ९ लाभार्थयांपैकी  ी.चींद्रभान गणपत अवचार 
याींना दोन हप्त ेतर उवाररत ८ लाभार्थयांना घरकुलाच ेपूणा म्हणिे रु.९५,०००/- प्रमाणे 
अनुदान अदा झाल्याच े ननदर्ानास आले आहे. अर्ा प्रकारे अदा करण्यात आलेल्या 
रु.८,३०,०००/- ंतकी रक्कम वसूलपात्र आहे. 
     तसेच  ी.रमेर् िगदेव वानखेड े याींच े ऐविी  ी.रािु िगदेव वानखेड े याींना 
र्ासकीय नककरीमध्ये असताींना लाभ हदल्याच ेननदर्ानास आले आहे. यामध्ये  ी.रािु 
िगदेव वानखड े याींना रु.३५०००/- चा पहहला हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे. 
सदरचा पहहला हप्ता वसूल करण्यात आला असून तो पींचायत सर्मती येथील 
खात्यात िमा करण्यात आलेला आहे. 
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(४) ग् ववकास अधर्कारी, पींचायत सर्मती, बाळापूर याींच्या चककर्ी अहवालानुसार 
दोषी असलेल्या ग्राम ववकास अधर्कारी,  ी.एम.एस.र्ेगोकर याींना तसेच  ी.रािू 
िगदेव वानखडे, कननषठ सहाय्यक, बाींर्काम उप ववभाग, बाळापूर या कमाचा-यास 
देखील, जिल्हा पररषद (र्र्स्त व अपील) ननयम, १९६७ मर्ील कलम ४ चा भींग 
केल्यामुळे हद.१६.७.२०१५ आदेर्ान्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त नाही. 

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

नाांदेड जजल्हा पररषद अांतगवत स्मशानभ मी िामामध्ये झालेला गैरयवयिहार 
  

(११) *  २७१७३   श्री.सुभाष साबणे (देगल र) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हा पररषद अींतगात सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वषाात 
स्मर्ानभूमी ववकास कामामध्ये दोन वेगवेगयया बनाव् प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी 
प्रनत काढून लाखो रुपयाींच्या ननर्ीचा अपहार केल्याप्रकरणी उपमुख्य कायाकारी 
आधर्कारी जिल्हा पररषद, नाींदेड याींच्या गैरकारभाराची चककर्ी करण्यासींबर्ीचा 
प्रस्ताव मुख्य कायाकारी अधर्कारी जिल्हा पररषद, नाींदेड याींनी र्ासनाकड ेपाठववला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककर्ीमध्ये काय आढळून आले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. जिल्हा पररषद, नाींदेड याींनी 
प्रस्ताव र्ासनाकड ेपाठववलेला नाही. 
     तथावप कीं र्ार तालुक्यातील महार्लींगी या ग्रामपींचायतीला चुकीच्या पध्दतीने 
अधग्रम मींिूर केल्याची बाब जिल्हा पररषद स्तरावर ननदर्ानास आली. जिल्हा 
पररषदेने ननर्ी तात्काळ वसूल करण्याबाबत कळववल्यानुसार सरपींच/ग्रामसेवक, 
महार्लींगी याींचकेडून अग्रीम रु.१,६०,०००/- पैकी रु.९०,०००/- चलनाद्वारे र्ासन खाती 
िमा करण्यात आले आहे. उवाररत रक्कम भरणा करण्याबाबत लेखी कळववले आहे. 

 
----------------- 
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राज्यातील स्थाननि स्िराज्य सांस्थाांिड न मागणी नसतानाांही सोडीअम 
हायड्रोक्लोराइडची खरेदी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१२) *  २३१५७   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महानगरपार्लका, नगरपररषदा, जिल्हा पररषदा व कॅन््ोन्में् बोडा 
अर्ा ७५ स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकडून मागणी नसतानाींही नॅर्नल अबान हेल्थ 
र्मर्न अींतगात साडचेार को्ी रूपयाींच े सोडीअम हायड्रोक्लोरांडची खरेदी करण्यात 
आल्याच े हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदर औषर्ाची आवश्यकता नसल्याने त ेवीनावापर पडून मुदत बा्य होवू नये 
म्हणून नार्र्क महापार्लकेने या औषर्ाचा रक हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा त्या 
दरम्यान आरोग्य सेवा सींचालनालयास परत पाठवून हदला, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, र्सींहस्थासाठी र्सव्हील हॉजस्प्ल आणण जिल्हा पररषदेकडून आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाला औषरे् खरेदीसाठी २७ वेळा स्मरणपत्रे देवूनही औषरे् व सार्नसामुग्री 
र्मळत नसल्यामुळे र्सींहस्थात आरोग्य ववभागासमोर यक्ष प्रश्न ननमााण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत र्ासनामाफा त चककर्ी करण्यात 
आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चककर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     राज्यातील एकूण ९५ स्थाननक स्वराज्य सींस्था व ंतर ग्रामीण आरोग्य सींस्था 
याींनी केलेली मागणी ववचारात घेऊन एकूण रु.४,४२,९७,९७०/- एवढ्या रकमेच े
सोडडयम हायपोक्लोरांड खरेदी करण्यात आले आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     नार्र्क महानगरपार्लकेची औषर्ाची मागणी, तथेील ४ रुग्णालये, १७ नागरी 
प्राथर्मक आरोग्य कें दे्र आणण तथेे आयोजित करण्यात येणा-या र्सींहस्थ कुीं भमेळाच्या 
ननर्मत्ताने िमा होणारा िनसमूदाय ववचारात घेऊन लोकसींख्येच्या प्रमाणात मागणी 
पेक्षा थोडा अधर्कचा सोडडयम हायपोक्लोरांडचा पुरवठा नार्र्क महानगरपार्लकेस 
करण्यात आला होता. परींतु सदर औषर्ाचा साठा करण्यासाठी पुरेर्ी िागा उपलब्र् 
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नसल्याने आवश्यकतनुेसार औषर्ाचा साठा नार्र्क मनपाने ठेवून उवाररत औषरे् 
पुरवठादाराकड ेपरत पाठववण्यात आली. 
(३) हे खरे नाही. 
     सहसींचालक आरोग्य सेवा राज्यस्तर, मुींबई याींचकेडून र्सींहस्थ कुीं भमेळाच्या 
ननयोिनासाठी रु.२,३९,२२,३८२/- एवढा ननर्ी उपसींचालक आरोग्य सेवा पररमींडळ 
नार्र्क याींना उपलब्र् करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जजल््यातील धचखली येथील ग्रामीण रुग्णालयात  
रामा िेअर युननटला मान्यता शमळण्याबाबत 

  

(१३) *  २७३०७   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती 
ठाि र (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल््यातील धचखली हे र्हर राषरीय महामागाावर असुन िालना 
खामगाव रस्त्यावर वारींवार अपघात घडत असल्यामुळे धचखली येथील ग्रामीण 
रुग्णालयात रामा केअर युनन्ची मागणी र्ासनाकड े वेळोवेळी करण्यात येवूनही 
मागणी पुणा होत नसल्याने गींभीर रुग्णाींची हेळसाींड होत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत र्ासनाकडून काय कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     धचखली येथे ग्रामीण रुग्णालय कायारत आहे. तथावप ननकष पूणा करत 
नसल्यामुळे त्याहठकाणी रामा केअर युनन्ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली नाही. िालना, बुलढाणा आणण खामगाींव येथे अपघात ग्रस्ताींना आवश्यक 
रुग्णसेवा हदली िात.े 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे अधवमसला (ता.गेिराई, जज.बीड) गािात िािीळ आणण दरपलचा डोस 
ददल्यानांतर बाशलिेचा झालेला मतृ्य   

(१४) *  १७२११   श्रीमती अशमता चयवहाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकिे अर्ामसला (ता.गेवराई, जि.बीड) गावात कावीळ आणण हरपलचा डोस 
हदल्यानींतर अवघ्या चार तासातच बार्लकेचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने या घ्नेची चककर्ी करून काय कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) बार्लकेचा मतृ्यू लसी हदल्यानींतर झाला हे खरे आहे. 
     तथापी मतृ्यू Asphyxia due to aspiration and milky white fluid या 
कारणामुळे झालेला आहे. 
(२) सदर घ्ना घडताच सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधर्कारी याींचकेडून चककर्ी 
करण्यात आली आहे. तसेच  लसीींच े नमुने हद.१७.०४.२०१५ रोिी तपासणीसाठी 
कें द्रीय प्रयोगर्ाळा कसकली (हहमाचल प्रदेर्) येथे तात्काळ पाठववण्यात आले होत ेव 
त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून सदर लसी स््ँडडा क्वार्ल्ीच्या असल्याचे 
अहवालात  नमूद केले आहे. त्यामुळे सदरचा मतृ्यू हा लसीमुळे झालेला नसून 
Asphyxia due to aspiration and milky white fluid मुळे झालेला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

तापी पाटबांधारे वििास महामांडळा अांतगवत धुळे जजल््यातील  
सुलिाड-ेजामफळ-िानोली उपसाशसांचन योजनेच्या भौनति  

िामाांसाठी ननधी शमळण्याबाबत 

(१५) *  १६४९१   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी. पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तापी पा्बींर्ारे ववकास महामींडळा अींतगात रु्ळे जिल््यातील            
सुलवाड-ेिामफळ-कानोली उपसार्सींचन योिनेस सन १९९९ साली प्रर्ासकीय मान्यता 
र्मळाली असून सप् े्ंबर, २०१२ अखरे पयंत योिनेच्या सवेक्षण, सींकल्पना,      
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वन-िर्मन सींपादन ंत्यादी बाबीींवर ८ को्ी ९२ लाख रुपये खचा झाले आहे, परींतु 
पुढील भकनतक कामाींसाठी सदर योिनेसाठी ननर्ीची उपलब्र्ता नसल्याने काम 
प्रलींबबत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन याबाबतीत काही र्ोरण ठरववणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपर्र्ल काय आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सन १९९९ मध्ये रु. ७८८.८९ को्ी ककीं मतीत प्रर्ासकीय मान्यता हदलेल्या या 
योिनेवर माहे िानेवारी, २०१५ अखेर सवेक्षण, सींकल्पन, वनिमीन सींपादन ंत्यादी 
बाबीवर रु. ७.९५ को्ी खचा झाला आहे. भकनतक कामास अद्यापी सुरुवात झालेली 
नाही. 
(२) व (३) हदनाींक १०/६/२०१३ च्या र्ासन ननणायानुसार ज्या प्रकल्पाींवर मूळ 
प्रर्ासकीय मान्यता र्मळाल्यानींतर ५ वषाात १०% ककीं वा त्यापेक्षा कमी खचा झालेला 
आहे. अर्ा प्रकल्पाींच्या बाबतीत सुर्ारीत प्रर्ासकीय मान्यता घेतल्यार्र्वाय 
त्याप्रकल्पावर पुढील खचा करु नये असे र्ोरण आहे. 
(४) रु.२०३४.७१ को्ी ककीं मतीचा प्रथम सुर्ारीत प्रर्ासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
र्ासनाच ेववचारार्ीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट् रात ान लाईन खाजगी लॉटरी परिाने धारिाांिड न शासनाचा मो या 

प्रमाणािर महस ल बुडविला जात असल् याबाबत 

(१६) *  २२०५०   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष रात ऑन लाईन खािगी लॉ्री परवाने र्ारकाींकडून र्ासनाचा मोठ्या 
प्रमाणावर महसूल बुडववला िात असल् याबाबतच ेपत्र मा.लोकप्रनतननर्ी याींनी हदनाींक 
५ मे, २०१५ रोिी र्ासनास हदलेले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात गोवा, र्सक् कीम, भूतान, र्मझोरम व अन् य राज् याींच् या लॉ्री 
(ऑन लाईन लॉ्री स हीत) चालववण् याच ेकाम काही कीं पन् याींनी घेतले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर लॉ्री चालववणा-या कीं पन् याींची व त् याींच ेसींचालक, मालक याींची 
नावे काय आहेत, या कीं पन् या लॉ्री (ऑन लाईन लॉ्री सहीत) चालववताना 
र्ासनाचा कर थकवून कीं पन् या बींद करतात, नींतर याच कीं पन् या नव् याने स् थापन 
करुन पुन् हा हेच उद्योग सरुु ठेवतात. यामध् ये स् ्ारलॉक या कीं पनीने र्ासनाची 
कोट्यावर्ी रुपयाींची फसवणूक केली असून याच कीं पनीला मेनस् ्ार नावाने नववन 
परवाना हदला गेल् याची बाब ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अर्ा ककती व कोणकोणत् या कीं पन् याींनी र्ासनाचा एकूण ककती को्ी 
रुपयाींचा महसूल बुडववला आहे, तसेच या कीं पन् या व त् याींच्या मालकाींवर दींडात् मक 
कारवाई केली आहे काय, 
(५) असल् यास, अर्ा प्रकारास दोषी असणाऱ्या व लॉ्रीिवर ननयींत्रण ठेवणा-या 
सींबींधर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच भववष यात असे प्रकार रोखण् यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
     सध्या राज्यात गोवा, र्सक्कीम व र्मझोराम राज्याींच्या लॉ्री योिनाींची ववक्री 
करण्यात येत.े आयोिक राज्ये ठोक अर्भकत/ेप्रवताक नेमून राज्यात त्याींच्या लॉ्री 
योिनाींची नतकक् ववक्री करतात. 
(३) सध्या राज्यात गोवा, र्सक्कीम व र्मझोराम राज्याींच्या लॉ्री चालववणाऱ्या 
कीं पन्याींची व त्याींच ेसींचालक/मालक याींची नावे पुढीलप्रमाणे - 

 मे.सेरेनन्ी रेडसा प्रा.र्ल., सींचालक,  ी.हरकचींद पी.छेडा. 
 मे.पॅन ींंडडया ने्वका  र्ल., सींचालक,  ी.प्रल्हाद सोहनलाल मुींद्रा 
 मे.ंनलॉ् ई गेर्मींग सोल्यूर्न प्रा.र्ल.- ी.सरप्रस्थवन के.सामी 
 मे.पूिा माकेह्ींग भाधगदार,  ी.भावेर् िे. र्ाह 

     या उप प्रश्नातील पुढील भाग “स््ारलॉक या कीं पनीने र्ासनाची कोट्यवर्ी 
रुपयाींची फसवणूक केली असनू याच कीं पनीला मेनस््ार नावाने नववन परवाना हदली 
गेल्याची बाब ननदर्ानास आली आहे,” हे खरे नाही. स््ार लॉक व मेनस््ार या 
नावाच्या कीं पनीची नोंदणी उपसींचालक (वव.व ले) तथा उपायुक्त (लॉ्री कर) 
कायाालयाकड ेकरण्यात आलेली नाही. 
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(४), (५), (६) व (७) महाराषर राज्यात लॉ्री नतकी् ववक्री करण्यात येणाऱ्या सवा 
सोडतीींवर आगाऊ लॉ्री कर भरणे महाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर अधर्ननयम, २००६ 
अनुसार ंतर राज्याींच्या प्रवताकाींना (प्रथम ववके्रत्याींस) बींर्नकारक आहे. उच्च 
न्यायालयाच्या हदनाींक १४.०८.२००९ च्या ननणायानींतर सवा प्रवताक हद.२६.१०.२००९ 
पासून ननयर्मतपणे आगाऊ लॉ्री कर र्ासन िमा करीत आहेत. त्यामुळे २००९ 
नींतर लॉ्री कराची थकबाकी नाही. 
     सन २००७ त े २००९ या कालावर्ीतील पुढील कीं पन्याकड े रु.९३३.१४ को्ी 
ंतकी लॉ्री कराची रक्कम थकीत आहे. 
१) मे.स्वागत एिन्सी रु.७६.२२५ को्ी, (२) मे.समपाण रेडड ींग प्रा.र्ल.-रु.१३४.४३ को्ी, 
(३) मे.केनलॉ् गेर्मींग सॉल्यूर्न्स प्रा.र्ल.-रु.९.६८ को्ी व रु. २८.३० को्ी, (४) 
मे.ज्युवप्र गेर्मींग प्रा.र्ल.-रु.३२३.०५५ को्ी, (५) मे.एस.एल.माकेह्ींग- रु.१३३.१४५ 
को्ी, (६) मे.श्वेता एीं्र-प्रायझेस रु.२२८.३०५ को्ी. 
     प्रस्तुत कीं पन्याींकडून लॉ्री कर थकबाकी वसुली, महाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर 
अधर्ननयम, २००६ मर्ील कलम १८ अनुसार िमीन महसूलाच्या वसूली प्रमाणे 
करण्याबाबत सींबींधर्त जिल्हाधर्काऱ्याींना कळववण्यात आले होत.े 
     तथावप, थकबाकीदार प्रवताक कीं पन्या त्याींनी हदलेल्या पत्त्यावर आढळून येत 
नाही. असे जिल्हाधर्कारी याींनी कळववले आहे. आता पुढील कायदेर्ीर कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
     राज्यात नतकी् ववक्री करण्यात येणाऱ्या लॉ्री योिनाींची माहहती दर 
आठवड्यास पररपत्रकाद्वारे महाराषर र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सींकेतस्थळावर प्रर्सध्द केली िात.े त्या व्यनतररक्त अन्य लॉ्री योिना राज्यात 
चालववण्यात येत असल्याच ेआढळल्यास त्याींचवेर कायदेर्ीर कारवाई करण्यासींदभाात 
गहृ ववभागास कळववण्यात येत.े 

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

बाभुळगाि, िळांब ि राळेगाि (जज.यितमाळ) या तालुक्यातील बेंबळा मुख्य 
िालयवयािरील बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबत 

(१७) *  २३४७९   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), 
श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  बेंबळा (ता.बाभुळगाव, जि.यवतमाळ) मुख्य कालव्याच े अिून ही १०० ्क्के 
काम पूणा झाले नसल्याच े हदनाींक १८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) बाभुळगाव, कळींब, राळेगाव (जि.यवतमाळ) या तालुक्यातील बेंबळा मुख्य 
कालव्या वरील लाभ क्षेत्रातील मुख्य कालवा, उपकालवा, ववतरीका व त्यावरील 
बाींर्काम ननकृष् दिााच ेअसल्यामुळे प्रवाही र्सींचन होत नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदोष कामामळेु र्सींचनाच ेककती क्षेत्र प्रवाही र्सींचनापासुन वींचीत आहे 
तसेच रब्बी हींगाम व उन्हाळी २०१५ मध्ये ववतरीकाच्या र्ेव्पयतं पाणी पुरवठा 
करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदोष बाींर्काम करणारे अर्भयींत े व कत्राीं्दार याींच्यावर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. बेंबळा मुख्य कालवा ११३ कक.मी. चा असून ककमी 
८६ पयतंची कामे सलगतनेे पूणा झाली आहेत. उवाररत कामे प्रगतीत असून 
पुणात्वाच्या ्प्यावर आहेत 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     बेंबळा प्रकल्पाच्या ववतरण प्रणालीची कामे ८-१० वषाापूवी झालेली आहेत. 
कालवे / लघुपा् हे कायया मातीतून गेलेले आहेत. कालव्यात झाडे-झूडपे वाढलेली 
आहेत. त्यामुळे कालव्याच ेमातीकाम सकृतदर्ानी सदोष झाल्यासारखे वा्त.े 
     कक.मी. १ त े ८५ या भागात र्सींचन सुरु झालेले असून कालव्याची दरुुस्ती 
याींबत्रकी ववभागामाफा त आवश्यकतनुेसार केली िात.े 
      बेंबळा कालव्यावरील आष्ा ववतरीकेच्या सुरुवातीच े २ कक.मी. मध्ये 
भरावाच्या भागातून पाझर आढळतो. याबाबतची प्राथर्मक चककर्ी प्रगतीत आहे. 
(३) आष्ा ववतरीकेच्या पहहल्या दोन कक.मी. मर्ील पाझरामुळे ववतरीकेच्या 
र्ेव्च्या भागात पाणी पोहोचत नाही. आष्ा ववतररकेवरील ननर्मात र्सींचन क्षमता 
२६४२ हेक््र असून सन २०१४-१५  मध्ये खरीप हींगामात ७६९ हेक््र व रब्बी 
हींगामात ३६६ हेक््र असे एकूण ११३५ हेक््र क्षेत्रास र्सींचनाचा लाभ देण्यात आला. 
(४) व (५) आष्ा ववतरीकेच्या बाबत सुरु केलेल्या चककर्ीअींती उधचत कायावाही 
करण्यात येईल. 

 
----------------- 
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िासांबे, मोहपाडा ि िाांबा गािात (ता.खालाप र, जज.रायगड) येथील अनाथ आश्रमातील 
मुलीांिर सांस् था चालिाांच् या मुलाांनी अत् याचार िेल् याबाबत 

  

(१८) *  २७४३६   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मदहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वासींबे, मोहपाडा व काींबा गावात (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथील अनाथ 
आ मातील मुलीींवर सींस् था चालकाींच् या मुलाींनी अत् याचार केल् याची घ्ना माहे िून, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, व आतापयतं ककती िणाींना कोणत् या कलमान् वये अ्क करण् यात आली आहे, 
व त् याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय, र्ाींती ऑफा नाईि, मु.ररस.पो. मोहपाडा ता.खालापूर, 
जि.रायगड या अनाधर्कृतररत्या चालणाऱ्या (महहला व बाल ववकास ववभागाची 
मान्यता नसलेली) बालकाींच्या सींस्थेतील मुलीींवर सींस्था चालकाींच्या मुलाींनी अत्याचार 
केल्याची घ्ना हद. २९/४/२०१५ रोिी बाल कल्याण सर्मती रायगड व जिल्हा महहला 
व बाल ववकास अधर्कारी कायाालय रायगड याींनी भे् हदली त्यावेळी सदरची बाब 
ननदर्ानास आली आहे. 
(२) होय, जिल्हा महहला व बाल ववकास अधर्कारी रायगड व बाल कल्याण सर्मती 
रायगड याींनी हद. २९/४/२०१५ रोिी भे् देवून चककर्ी केलेली असून सींस्थेतील 
बालकाींची र्ासकीय उपजिल्हा रुग्णालय किात जि.रायगड येथे वैद्यकीय तपासणी 
करण्यात आलेली आहे व त्यानुसार सदर सींस्थेववरुध्द रसायनी पोलीस स््ेर्न याींनी 
हद. १०/६/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल केलेला असुन FIR क्र. ४७/२०१५ आहे. पोलीसाींनी 
भा.द.वव. कलम ३७६ व बाल लैंधगक र्ोषणापासून प्रनतबींर् अधर्ननयम २०१२ च्या 
कलम ४, व ८ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला असून या बाबतीत प्रनतबींर्ात्मक उपाय 
व अधर्क चककर्ीसाठी सींस्था चालकाींच े दोन मुले नामे णिजस्तनयन रािेंद्र, िॉय 
रािेंद्र, व पत्नी सलोनी रािेंद्र याींना ताब्यात घेतले असून सद्य पररजस्थतीत त्याींना 
जिल्हा सत्र न्यायालय अलीबाग याींनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून 
सद्यजस्थतीत प्रकरणाचा अधर्क तपास पोलीस ववभाग करीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) तालुक् यातील दहिरा जाट  शशिारामध् ये 
 पाझर तलािाच्या िामात शेति-याांची झालेली फसिण ि 

(१९) *  १७४६८   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमती ननमवला 
गावित (इगतप री) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औींढा नागनाथ (जि.हहींगोली) तालुक् यातील हहवरा िा्ू र्र्वारामध् ये ग् क्र.५५ 
मध् ये पाच एकरावर तलाव करण् याऐविी कीं त्रा्दार व जिल्हा पररषदेच्या लघुर्सींचन 
ववभागाने १२ एकरावर पाझर तलाव करुन र्ेतक-याींची फसवणूक केल् याची तक्रार 
जिल् हाधर्कारी व मुख् य कायाकारी अधर्कारी याींच् याकड े ननवेदनाद्वारे केली असून 
त् यासाठी लागणारी पूवासींमती घेतली नसल् याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम् यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या पाझर तलावामध् ये ज् या र्ेतक-याींची िमीन बुडीत क्षेत्रात येणार 
आहे त् याींना त् याचा मोबदला देण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
     अर्ा प्रकारची तक्रार मुख्य कायाकारी, अधर्कारी जिल्हा पररषद, हहगोंली 
याींचकेड ेप्राप्त झाली आहे. तथावप, सींबींधर्त र्ेतकऱ्याींची पूवा सींमती घेण्यात आलेली 
आहे. 
(२) र्ेतकऱ्याींनी सींमती हदली असल्यामुळे मोबदला देण्याबाबत कायावाही करण्यात 
आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागप र जजल्हा पररषदेिड न शेतिऱयाांना पुरिठा िरण्यात  

आलेल्या सादहत्य खरेदीत झालेला गैरयवयिहार 
(२०) *  २११५०   डॉ.शमशलांद माने (नागप र उत्तर), श्री.वििास िुां भारे (नागप र 
मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागप र पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागप र प िव), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागप र दक्षक्षण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर जिल््यात जिल्हा पररषदेच्या समाि कल्याण सर्मतीच्या बैठकीत काही 
सदस्याींनी ववरोर् दर्ाववल्यानींतरही ठराव एकमताने पाररत झाल्याची कायावतृ्ताींत 
चुकीच े नोंद करण्यात येऊन त्याचा आर्ार घेत अनुसूधचत िातीच्या र्ेतकऱ्याींना 
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ऑईल ींंजिन पाईपचा पुरवठा करण्यात आल्याच ेहदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास र्ासनाच्या ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, समािकल्याण ववभागातफे मागासवगीय र्ेतकऱ्याींना पुरववण्यात 
येणाऱ्या डडझले ींंजिन साहहत्य खरेदीला समािकल्याण सर्मतीने मींिूरी न घेता 
सहायक लेखा अधर्काऱ्याींनी परस्पर मींिूरी प्रदान केली व पुरवठार्ारकाींच ेर्नादेर्ही 
तातडीने वा्प केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जिल्हा पररषदेच्या सेस फीं डातून ४४ लाख ८८ हिार रुपयाींची 
तरतुद करण्यात आलेली आहे.  आरसीनुसार र्र्वा कीं पनीकडून ननववदा मागववण्यात 
आलेल्या आहेत तसेच जिल्हा पररषद नागपूरच ेसीईओ  ी.र्र्वािी िोंर्ळे याींना या 
सींबींर्ी हदनाींक २८ एवप्रल,२०१५ रोिी तक्रार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर साहहत्य ननकृष् दिााच े असल्याची तक्रार सर्मतीच्या सहा 
सदस्याींनी मुख्य कायाकारी अधर्कारी याींच्याकड े लेखी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर तक्रारीवर र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा कोणता ननणाय 
घेतला आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
     र्ासनाच्या दरपत्रकानुसार ववभाधगय कृषी व्यवस्थापक महाराषर कृषी उद्योग 
ववकास महामींडळास साहहत्य खरेदीच े आदेर् हदले असल्याने अन्य कीं पन्याकडून 
ननववदा मागववण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     जिल्हा पररषद, सदस्य  ी.ववनोद पा्ील याींनी हद.२८/४/२०१५ रोिी मुख्य 
कायाकारी अधर्कारी, जिल्हा पररषद, नागपूर याींच्याकड े त् याींच े समार्ान होईपयतं 
बबल अदा न करणेबाबत लेखी ननवेदन देण्यात आले होत.े तथावप, सदर ननवेदना 
पुवीच ननयमानुसार देयके अदा करण्यात आली आहेत. 
(४) प्राप्त झालेल्या साहहत्यबाबत अद्याप कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िोठारे (जज.चांद्रप र) मध्य चाांदा िन विभागाांतगवत िनपररक्षेत्रात िीज प्रिाह असलेल्या 
तारेच्या स्पशावने साांबराची शशिार िेल्याबाबत 

(२१) *  २६५९३   श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोठारे (जि.चींद्रपूर) मध्य चाींदा वन ववभागाींतगात वनपररक्षेत्रात वीि प्रवाह 
असलेल्या तारेच्या स्पर्ााने साींबराची र्र्कार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी आतापयंत ककती िणाींना कोणत्या कलमान्वये अ्क 
करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचवेर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी वन्यिीव (सींरक्षण) अधर्ननयम, १९७२ च ेकलम ९,३९,४८ व 
५१ अींतगात एकूण ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सदर आरोपीींववरुध्द 
न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

चाांदरु रेल् िे (जज.अमरािती) तालुिा िृवष अधधिारी िायावलयाने  
जलयुक् त शशिार योजनेत गैरयवयिहार िेल्याबाबत 

  

(२२) *  २३७१२   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरु रेल् वे (जि.अमरावती) तालुका कृवष अधर्कारी कायाालयाने िलयुक् त र्र्वार 
योिनेत यापूवी केम प्रकल् पाींतगात केलेली कामे पुन् हा दाखवून र्ासनाचा लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले,  
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, चककर्ीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चककर्ीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, दैननक देर्ोन्नती वतामानपत्रात “अनेक नाला खोलीकरणाची कामे 
कागदोपत्री” अर्ा आर्याची  बातमी प्रर्सध्द झाली होती. 
(२) होय. 
     वतामानपत्रातील बातमीच्या अनुषींगाने उपववभागीय कृषी अधर्कारी व तालुका 
कृवष अधर्कारी याींनी पहाणी केली आहे. 
     िलयुक्त र्र्वार अर्भयान मध्ये चाींदरु रेल्वे तालुक्यातील एकूण १७ गावे 
ननवडण्यात  आली आहेत. ननवडण्यात आलेल्या १७ गावामध्ये ६ गावे समन्वयीत 
कृवष ववकास प्रकल्प (केम) मर्ील आहेत. 
     समन्वयीत कृवष ववकास प्रकल्प (केम) मरू्न ६ गावामध्ये अजस्तत्वात 
असलेल्या १५ र्समें् नालाबाींर् मर्ील १ मी्र खोली पयतं गाळ काढण्यात आला 
होता िलयुक्त र्र्वार अर्भयान गाव आराखड्यामध्ये या र्समें् नालाबाींर् मध्ये 
खोलीकरण व रुीं दीकरण याींचा समावेर् ग्रामसभेच्या मागणीनुसार केला होता 
त्यानुसार अनतररक्त २ मी्र खोलीकरण तसेच रुीं दीकरण करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे खोरानननिो (ता.लाांजा,जज.रत्नाधगरी) येथील िनक्षेत्रातील  
खैराांच्या झाडाांची चोरी झाल्याबाबत 

  

(२३) *  १९६१९   श्री.राजन साळिी (राजाप र) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाींिा (जि.रत् नाधगरी) तालुक् यातील दगुाम भागातील मकिे खोरनननको येथील 
स्याद्रीच् या पायर्थ यार्ी असलेल् या र्र्दोबाच े रान या वनववभागाच् या अखत् याररत 
असलेल् या ५० हेक् ्र िागेतील सुमारे १५० खैराींच् या झाडाींची बेसुमार तोड करुन चोरी 
करण् यात येत असल् याच े नुकतचे माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, लाखो ककीं मतीची खैराींची झाड े चोरीस िात असताना वन ववभागाच े
याकड ेदलुाक्ष होत असल् याच ेननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाात र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
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(४) तद्नुसार, यास िबाबदार असणा-याववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मकिे खोरनननको ता.लाींिा येथील सहयाद्रीच्या 
पायर्थयार्ी असलेल्या र्र्दोबाच े रान या वन ववभागाच्या अखत्याररतील सींपाहदत 
वनक्षेत्रात सुमारे ६० हेक््र क्षेत्रात १४५ खैर वकृ्ष प्रिातीच े झाडाींची चोरट्याींनी 
मुळासक् खोदनू तोड केल्याची घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये ननदर्ानास आलेली 
नसून ३१ िानेवारी, २०१५ व माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये ननदर्ानास आलेली आहे. 
(२) सदरची घ्ना ननदर्ानास येताच वनरक्षक, कोले व वनपाल लाींिा याींनी 
रु.६३,८४०/- चा माल िप्त केला सदरील माल मकिे खोरनननको व प्रभानवल्ली येथे 
िप्त केला असून हा माल वनरक्षक, कोले याींच्या ताब्यात लाींिा येथे ठेवण्यात आला 
आहे. प्रकरणी आरोपीवर त्वरीत गुन्हा नोंद करुन त्याींचेवर को्ाात केस दाखल 
करणेत आली आहे. त्यामुळे याकड ेवन ववभागच ेदलुाक्ष झालेले नाही. 
(३), (४) व (५) भारतीय वन अधर्ननयम १९२७ अींतगात ५ आरोपीींना         
हदनाींक ६.४.२०१५ रोिी अ्क करुन त्याींच्या ववरुध्द गुन्हा नोंदवून त्याींना 
मा.न्यायदींडाधर्कारी रािापूर, डपे्यु्ेर्न, लाींिा याींच े न्यायालयात हदनाींक ६.४.२०१५ 
रोिी हिर करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणाचा ननणाय हदनाींक ६.५.२०१५ रोिी 
झाला असनू मा.न्यायालयाने प्रत्येक आरोपीस रक्कम रु.५००/- दींड केला व िप्त 
मुिेमाल अपीलाची मुदत सींपलेनींतर वनववभागाने र्ललाव करावा असा ननणाय 
न्यायालयाने हदलेला आहे. 

----------------- 
  
िुडाळ (जज.शसांधुदगुव) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना जांत सांसगव रोखण्यासाठी 

अँटीबायोटीिच ेइांजेक्शन ददल्यािर त्याांना त्रास जाणि  लागल्याबाबत 

(२४) *  २६७३७   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विरेद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडाळ (जि.र्सींरु्दगुा) येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल असलेल्या ९ रुग्णाींना 
िींतूसींसगा रोखण्यासाठी अँ्ीबायो्ीकच े ींंिेक्र्न हदल्यावर रुग्णाींना ताप, थींडी, 
डोकेदखुी, उलट्या होऊन त्रास िाणवू लागला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव रुग्णाींच्या नातवेाईकाींमध्ये घबरा् ननमााण झाली, 
सदरहू ींंिेक्र्नचा पुरवठा राज्य पातळीवरुन करण्यात आला होता, हे लक्षात घेता 
र्ासन यावर कोणती त्वरीत आवश्यक कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
     ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ (जि.र्सींरु्दगुा) येथे दाखल असलेल् या १० रुग्णाींना 
िींतूसींसगा रोखण्यासाठी ॲन््ीबायो्ीकच े ींंिेक्र्न हदल्यावर ताप आला व उलट्या 
झाल्या. 
(२) उपरोक्त बाब ननदर्ानास आल्यानींतर सदर औषर्ाींचा वापर त्वररत थाींबववण्यात 
आला. तसेच सदर औषर्ाच्या सींबींधर्त बॅचसेचा वापर थाींबववण्याबाबत सवा जिल्हा 
र्ल्यधचककत्सक व जिल्हा आरोग्य अधर्कारी याींना आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या 
हदनाींक २०.०४.२०१५ च्या पत्रान्वये सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
     सदरहू औषर्ाींच ेनमुने र्ासकीय ववश्लेषक, औषर् ननयींत्रण प्रयोगर्ाळा, मुींबई 
याींच्याकड ेतपासणीसाठी पाठववण्यात आले असून तपासणी अहवाल अद्याप अप्राप्त 
आहे. 
     सदर १० रुग्णाींवर योग्य तो औषर्ोपचार करण्यात आला असून त्याींची प्रकृती 
ठीक झाल्यानींतर त्याींना घरी सोडण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ग्रामीण भागातील गािाांतगवत रस् ते, गटारे ि अन् य मुलभ त 
 सुविधाच् या िामाांसाठी अनुदान देण् याबाबत 

(२५) *  २०३५६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-२०१५ या आधथाक वषाासाठी मा.लोकप्रनतननर्ीींनी सुचववलेल् या ग्रामीण 
भागातील गावाींतगात रस् ते, ग्ारे व अन् य मुलभूत सुववर्ाच् या कामाींसाठी अनुदान 
देण् याबाबत ग्रामववकास व िलसींर्ारण ववभाग, र्ासन ननणाय क्र. ववकास-
२०१४/प्रक्र.६८/यो-६, हदनाींक १ ऑगस् ्, २०१४ अन्वये र्सींरु्दगुा जिल् ्यातील ४५ 
कामाींसाठी २ को्ी ३० लाख रुपयाींचे जिल् हा पररषद, र्सींरु्दगुा याींना ववतरण आदेर् 
ननगार्मत करण् यात आलेला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, लोकप्रनतननर्ीनी सुचववलेल् या ग्रामीण भागातील गावाींतगात ग्ारे व 
अन् य मुलभूत सुववर्ाींच् या ४५ कामाींसाठी ववतरीत करण् यात आलेल् या ननर्ीतून 
आिर्मतीस ककती व कोणकोणती कामे पूणा झाली आहेत तसेच अद्यापी ककती व 
कोणकोणती कामे सुरुच झालेली नाहीत, 
(३) सदरहू र्ासकीय ननणायानुसार र्सींरु्दगुा जिल् ्यातील ४५ कामाींसाठी २ को्ी ३० 
लाख रुपयाींचा ननर्ी उपलब् र् झालेला असतानाही कामे सुरु न होण् याची सवासार्ारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) मा.लोकप्रनतननर्ीनी सुचववलेली व अद्यापी सुरु न झालेली कामे ववनाववलींब हाती 
घेवून ती लवकरात लवकर पूणा होण् याच् या ष्ष ्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.लोकप्रनतननर्ीींनी सुचववलेल्या मुलभूत सुववर्ा पुरववणे या योिनेंतगात सन 
२०१४-१५ या ववत्तीय वषाासाठी मींिूर करण्यात आलेल् या ४५ कामाींपैकी २६ कामे 
पूणा, ८ कामे प्रगतीत असून ११ कामे र्ासनाने रि केलेली आहेत. 
(३) मींिूर कामाींपैकी ११ कामाींसाठी िर्मनीची बक्षक्षसपत्रे सींमतीपत्रे उर्र्रा प्राप्त 
झाल्यामुळे व ननवडणुक आचारसींहहतमेुळे सदर कामे वेळीच सुरु करता आली नाहीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल््यातील स्िस्तात रक्त पुरिठा िरण्यासाठी शासनाने  

सुरु िेलेली योजना असफल ठरल्याबाबत 

(२६) *  २६६८९   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यात स्वस्तात रक्त पुरवठा करण्यासाठी र्ासनाने सुरु केलेली योिना 
असफल ठरल्याच ेमाहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील रुग्णाींना साींगवी येथील पुणे जिल्हा रुग्णालयातल्या 
रक्त पेढीतून रक्त पुरवले िात असून ंथे अत्यारु्ननक सुववर्ाच नसल्याने 
प्ले्लेट्स प्लास्मा असे घ्क र्मळतच नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त योिनेच े कॉल सें्र फक्त औींर् रुग्णालयातच असून खासगी 
सींस्थेकड ेराज्यातली आकडवेारी देण्यास त ेतयार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त योिना असफल ठरण्याची सवासार्ारण कारणे काय आहेत, 
(५) उक्त योिना योग्य प्रकारे राबववण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) अर्ींत: खरे आहे, 
     रक्तघ्क सुववर्ा उपलब्र् करुन देण्यासाठी मेरो रक्तपेढी उभारण्याच ेकाम 
अींतीम ्प्प्यात आहे. 
(३) अर्ींत: खरे आहे, 
     तथावप, आकडवेारीची मागणी केल्यास राज्य रक्त सींक्रमण पररषद, मुींबई 
याींचकेडून उपलब्र् होऊ र्केल. 
(४) उक्त योिनेंतगात जिल्हा रुग्णालय औींर्, पुणे रक्तपेढीमरू्न १०९ रुग्णाींना 
Whole Blood Bag पुरववण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योिना असफल होण्याचा 
प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) िीवन अमतृ सेवा योिनेंतगात मागणी प्रमाणे रक्त पुरववण्यात येत.े रक्तघ्क 
सुववर्ा उपलब्र् करुन देण्यासाठी मेरो रक्तपेढी उभारण्याच े काम अींतीम ्प्प्यात 
आहे. 

----------------- 
  
नाशशि येथील शसांहस्थ िुां भमेळयासाठी पांचिटी पररसरातील तपोिन रुग्णालयासाठी 

आिश्यि िैद्यिीय अधधिारी ि यांत्रसामुग्री उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२७) *  २७७६७   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.योगेश घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नार्र्क येथील र्सींहस्थ कुीं भमेळयासाठी पींचव्ी पररसरातील १०० खा्ाींचे 
हॉस्पी्लसाठी आवश्यक स््ाफ आणण यींत्रसामुग्री उपलब्र् न झाल्यामुळे 
र्सींहस्थाींमर्ील भाववकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्सींहस्थ काळामध्ये सारु्सींत आणण भाववकाींना रुग्णसेवा उपलब्र् 
होण्यासाठी उक्त प्रकरणी र्ासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     पींचव्ी पररसरात नार्र्क महानगरपार्लकेच े १०० खा्ाींच े तपोवन रुग्णालय 
असून, सदर रुग्णालयाकरीता मुख्य वैद्यकीय अधर्कारी, ननवासी वैद्यकीय 
अधर्कारी, वैद्यकीय अधर्कारी व ंतर तद्नुषींधगक अधर्कारी/कमाचारी वगा उपलब्र् 
करुन देण्यात आला आहे. 
     सदर रुग्णालयासाठी आवश्यक यींत्रसामुग्री उपलब्र् करुन देण्यात आली असून, 
त्यामध्ये ई.सी.िी. यींत्रणा, ऑजक्सिन र्सलेंडर, यासोबत १३ रुग्णवाहहकाींचा समावेर् 
आहे. 
(२) या रुग्णालयामर्ील आपत्कालीन कक्ष, पुरुष/महहला अींतारुग्ण कक्ष, बा्यरुग्ण 
कक्ष, लघुर्स्त्रकक्रयागहृाच्या माध्यमातून सवा अत्यावश्यक सुववर्ा भाववकाींसाठी 
उपलब्र् करुन देण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच यार्र्वाय आपत्कालीन साथीचा प्रादुाभाव ननयींत्रणासाठी आवश्यक ती 
औषर्साठा उपलब्र् ठेवण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हाप र शहरातील आश्रम शाळेतील मुलाांना बेिायदेशीरररत्या  
गोयवयाला नेऊन त् याांच ेलकधगि शोषण िेल् याबाबत 

  

(२८) *  २३१८९   श्री.जयांत पाटील (इस्लामप र), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूरमर्ील कावळा नाका पररसरातील एका सींस्थेतफे ‘मेरी वॉन्लेस‘ या 
हॉस्पी्लच्या पररसरातील ‘ आगापे ‘  या सींस्थेच्या आ मर्ाळेतील ११ मुलाींना 
बेकायदेर्ीरररत्या गोव्यामध्ये नेऊन त्याींच े लैंधगक र्ोषण केल्यची  घ्ना माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकणाची र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्याअनुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप अर्ा आर्याची बातमी, TV-९ या खािगी दरूदर्ान वाहहनीवर      
हद. २४/४/२०१५ रोिी प्रर्सध्द झाली आहे. मात्र सदरची मुले ही महहला व बाल 
ववकास ववभागातींगात मान्यताप्राप्त सींस्थाींमर्ील नाहीत. सदरची मुले मेरी वॉन्लेस 
हॉजस्प्ल, कोल्हापूर येथे औषर्ोपचाराथा दाखल होती. 
(२) होय. 
     TV-९ या खािगी दरूधचत्रवाहहनीवर प्रर्सध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषींगाने 
बाल न्याय (मुलाींची काळिी व सींरक्षण) अधर्ननयमातील तरतुदीनुसार जिल्हा महहला 
व बाल ववकास कायाालय, कोल्हापूर व  ीम. चोरगे, अध्यक्षा, बाल कल्याण सर्मती, 
कोल्हापूर याींचमेाफा त हदनाींक २५.४.२०१५ रोिी मेरी वॉन्लेस हॉजस्प्ल, कोल्हापूर या 
हठकाणी गोव्यामध्ये सापडलेल्या मुलाींच्याबाबत चककर्ी केलेली आहे. सदर हठकाणी 
मुले औषर्ोपचाराथा दाखल करण्यात आलेली होती. 
     तसेच सदर घ्नेबाबत पणिी पोर्लस ठाणे, गोवा येथे कफयााद क्र. ७६/१५, 
हदनाींक १६.३.२०१५ नुसार गुन्हा नोंद झाला आहे. तसेच पणिी पोर्लस ठाण्याचे 
तपासणी अधर्कारी ंन्स्पेक््र  ी. ववक्रम याींच्यार्ी सींपका  सार्ला असता, त्याींनी 
सदरहू मुलाींची वैद्यकीय तपासणी गोवा मेडडकल कॉलेि येथे करण्यात आलेली 
असून सदर बालकाींच े वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. सदर 
मुलाींवर लैंधगक अत्याचार झाले नसल्याबाबतचही त्याींनी साींधगतले आहे. सींबींधर्त 
प्रकरणातील आरोपीींबाबतच े दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलेले असून सदर 
प्रकरण सध्या गोवा येथील न्यायालयात न्यायप्रववष् आहे अर्ी मकणखक माहहती 
त्याींनी हदली. तसेच सींबींधर्ताींववरुध्द अनैनतक व्यापार प्रनतबींर् कायदा अधर्ननयम, 
बाल न्याय (मुलाींची काळिी व सींरक्षण) अधर्ननयम व भारतीय दींड ववर्ान सींहहत 
नुसार गुन्हा नोंद करुन योग्य ती कायदेर्ीर कायावाही करणे ववषयी जिल्हा महहला 
व बाल ववकास कायाालय, कोल्हापूर याींनी र्ाहुपूरी पोर्लस स््ेर्नला लेखी कळववले 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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जळगाि जजल््यातील नगरदेिळा येथील अग्नािती नदीिर २८ िषावप िी बाांधण्यात 
आलेल्या धरणामध्ये गाळ साचल्याबाबत 

(२९) *  २४३८८   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल््यातील नगरदेवळा येथील अग्नावती नदीवर २८ वषाापूवी 
बाींर्ण्यात आलेल्या र्रणाची साठवण क्षमता २.७४ द.ल.घनफु् असून त्यामध्ये 
बराचसा गाळ साचल्याने र्रण अनतर्य उथळ झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच र्रणामध्ये मोठेमोठी असींख्य झाड े झुडपे व ंतर वनस्पतीची मोठ्या 
प्रमाणात वाढ झाल्याने र्रणाच्या पाणी साठवण क्षमतवेर पररणाम झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता या र्रणाची उींची १ कक.मी. वाढववण्याकरीता तसेच गाळ 
काढण्याकरीता स्थाननकाींनी मा.िलसींपदा मींत्री, महाराषर राज्य याींना हदनाींक ३१ मे, 
२०१५ रोिी एक लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननवेदनानुसार या र्रणाची उींची वाढववण्याकरीता तसेच गाळा 
काढण्यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     अग्नावती र्रणाची साठवण क्षमता ३.७४ दलघमी ंतकी असून, गाळ 
साठल्यामुळे र्रण उथळ झाले आहे, अर्ी वस्तुजस्थती नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रकल्प र्रणस्थळी उींची वाढीसाठी पाण्याची उपलब्र्ता नाही. त्यामुळे 
अग्नावती र्रणाची उींची वाढववणेबाबत कायावाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक् यातील मुरमा ग्रामपांचायतीांतगवत  
विविध िामात झालेल् या गैरयवयिहाराबाबत 

(३०) *  २५८३७   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाबाद) तालुक् यातील मुरमा ग्रामपींचायतीींतगात ववववर् कामात 
झालेल् या गैरव्यवहारा प्रकरणी चककर्ी करण् यात येऊ नये यासाठी एका मािी 
सभापतीने ग्ववकास अधर्कारी व चककर्ी सर्मतीवर दबावतींत्राचा वापर केला आहे. 
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त् यामुळे दोन महहन् यापूवी ननयुक् ती करण् यात आलेली चार सदस् यीय सर्मती केवळ 
कागदावरच असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी र्ासनाने चककर्ी करुन सींबींधर्तावर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी चार सदस्यीय सर्मतीने हद. २४.०६.२०१५ रोिी मुरमा ग्रामपींचायत 
येथे प्रत्यक्ष भे् देवून चककर्ी अहवाल सादर केला असून त्या अनुषींगाने कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

नाांदगाि खांडशे्िर (जज.अमरािती) या तालुक्यातील फुलआमला येथे  
ढाळीच ेबाांधिाम िरणा-या मज राांना मज री देण्याबाबत 

  

(३१) *  १७०१८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव खींडशे्वर (जि.अमरावती) या तालुक्यातील फुलआमला येथे महात्मा गाींर्ी 
ग्रामववकास रोिगार हमी योिनेअींतगात ढाळीच े बाींर्काम करणा-या मिूराींना दोन 
महहन्यापासून मिूरी देण्यात आली नसल्यामुळे त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
असल्यामुळे सदरहू मिूराींची मिूरीची रक्कम त्याींना त्वरीत देण्याबाबत तसेच 
मिूराींना मिूरी देण्यास ्ाळा्ाळ करणा-या सींबींधर्ताींवर कारवाई करण्याबाबत 
मा.स्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी ग्ववकास अधर्कारी, पींचायत सर्मती, नाींदगाव 
खींडशे्वर, अमरावती याींना हदनाींक १५ मे, २०१५ रोिी लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींिूराींना काम केल्याची मिूरीची रक्कम त्याींना त्वरीत 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) नाींदगाींव खींडशे्वर या तालुक्यातील फुलआमला येथील 
ढाळीींच े बाींर्काम करणाऱ्या मिुराींची मिुरी तात्काळ देण्याची कायावाही 
करण्याबाबतच ेस्थाननक लोकप्रनतननर्ीच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) सदर मिुराींची मिुरी हदनाींक १८/५/२०१५ रोिी अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यात महावितरणिड न शेतिऱयाांच्या िृषी पांपास  
िीज पुरिठा न िेल्याबाबत  

  

(३२) *  १८४२९   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिध त 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल््यात रोिगार हमी योिनेंतगात अनुसूधचत िाती, नवबकध्द 
घ्काींतील र्ेतकऱ्याींसाठी बाींर्ण्यात आलेल्या ववहहरीींना जिल्हा पररषद कृषी 
ववभागाकडून तीन वषाापूवी १९३ वीि पींप देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन वषाात १९३ पैकी केवळ ५६ पींपाना महाववतरणकडून वीि पुरवठा 
करण्यात आला व उवाररत १३७ पींप रू्ळखात पडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय व चककर्ीत काय 
आढळले, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने हदरींगाईस िबाबदार असणाऱ्या सींबींधर्ताींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) तसेच सदर वीि पींपाींना वीि पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) जिल्हा पररषद कृषी ववभाग, रत्नाधगरी याींच े हद. 
११.५.२०१२ नुसार १९३ र्ेतीपींपाना वीिपुरवठा करण्याबाबतची यादी हद. १४.०५.२०१२ 
रोिी प्राप्त झाली आहे. 
(२) सन २०११-१२ व २०१२-१३ या वषाात १९३ त्यापैकी १८४ लाभार्थयांच े ववहहत 
नमुन्यातील अिा महाववतरणकड ेप्राप्त झाले आहेत. िून २०१५ अखेर त्यापैकी ६१ 
र्ेतीपींपाींना वीिपुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
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(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हा पररषदेच्या समाजिल्याण विभागात तीन चािी  
सायिल िाटपात झालेला गैरयव यिहार 

  

(३३) *  १८८६७   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागात सन २०१३-२०१४ मध्ये 
तीन चाकी सायकल वा्पात मोठया प्रमाणात गैरव् यवहार झाल्याच ेमाहे मे २०१५ 
च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, चककर्ीत काय 
आढळून आले व गैरव् यवहारास िबाबदार असणाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
      ी.बाबासाहेब महापूरे, र्हर अध्यक्ष, प्रहार अपींग क्राींती आींदोलन याींनी हदनाींक 
११/५/२०१५  च्या अिाान्वये सायकल वा्पात घो्ाळा झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(२) उक्त प्रकरणी ग् ववकास अधर्कारी, पींचायत सर्मती, सींगमनेर याींचमेाफा त 
चककर्ी करण्यात आली जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागाने सन २०१३-१४ 
या वषाामध्ये अपींग व्यक्तीींना “तीन चाकी सायकल वा्प करणे” ही योिना घेतली 
होती. त्यानुषींगाने  ीमती सोनाबाई रोकड े याींची ननवड केली होती. पींचायत 
सर्मतीवरुन सींबींधर्तास वारींवार सूचना देऊन सदर व्यक्ती अपींग असल्याने सायकल 
घेण्यास येऊ र्कली नाही. सदर सायकल पींचायत सर्मतीच्या कमाचा-याींमाफा त 
लाभार्थयांच्या घरी पोच केली आहे. याबाबत  ीमती सोनाबाई रोकड ेयाींनी कोणतीही 
तक्रार नसल्याच ेलेखी कळववले आहे. 
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     सबब सायकल वा्पात कोणताही प्रकारचा घो्ाळा झाला नसल्याने 
सींबींधर्तावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईत उपचाराांअभािी दररोज १६ िोिळया जीिाांचा होणारा मतृ्य  
  

(३४) *  १६३९९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :  
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये रोि सुमारे १६ कोवयया िीवाींचा अपू-या उपचाराींअभावी मतृ्यू होत 
असल्याच ेराज्याच्या सावािननक आरोग्य ववभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २००८ त े २०१२ या कालावर्ीत मुींबईत सुमारे २९,७०० बालमतृ्यूची 
नोंद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई खालोखाल नार्र्क, ठाणे, पुणे औरींगाबाद व नागपूर या 
र्हरामर्ीलही बालमतृ्यूच ेप्रमाण अधर्क असून मुींबईमर्ील १ वषाात मतृ्यू पावणा-या 
बालकाींच ेप्रमाणे हे ंतर र्हराींच्या पाच वषाातील मतृ्यूच्या प्रमाणांतके आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चककर्ीत बालमतृ्यूची कारणे काय आहेत व त्याला प्रनतबींर् करण्याचे 
ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुींबईत सन २००८ ते २०१२ या कालावर्ीत एकूण ३२,६६४ ंतके बालमतृ्यू झाले 
आहेत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     मुींबईमध्ये सन २००८ ते २०१२ या कालावर्ीत झालेले बालमतृ्यू पुढील प्रमाणे 
आहेत :- 
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वषा बालमतृ्यू 
२००८ ६,९८६ 
२००९ ७,११५ 
२०१० ६,७४६ 
२०११ ५,९४८ 
२०१२ ५,८६९ 
एकूण ३२६६४ 
ंतर र्हरातील माहहती पुढीलप्रमाणे आहे :- 
र्हर बालमतृ्यू 
ठाणे ३३६५ 
नार्र्क १७२ 
पुणे ६११३ 
औरींगाबाद १७०७ 
नागपूर ८४२७ 
एकूण १९७८४ 
     वरील दोन्ही कोष्काींच ेअवलोकन केले असता मुींबईच्या १ वषाातील बालमतृ्यूचे 
प्रमाण हे वरील ५ र्हराच्या ५ वषाातील एकूण बालमतृ्यूच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे हे 
स्पष् आहे. 
(५) सींसगािन्य, अनतसार, श्वसनववकास ही बालमतृ्यूची मुख्य कारणे असून यास 
प्रनतबींर् करण्यासाठी मुींबई महानगरपार्लकेकडून पुढील उपाययोिना करण्यात    
येतात :- 
     १) गरोदर माताींची लवकरात लवकर नोंदी व लसीकरण 
     २) प्रसुनतपूवा व प्रसुनत पश्चात ननयर्मत आरोग्य तपासणी व उपचार तसेच 
गरोदर माताींना  नविात र्र्रु्स स्तनपान करण्यात प्रोत्साहहत करणे, तसेच 
लोहयुक्त गोययाचा पुरवठा करणे. 
     ३) गरोदर माताींना सकस आहार व वैयजक्तक स्वच्छतबेाबत मागादर्ान 
     ४) पाच वषााखालील मुलाींच े ननयर्मत व सींपूणा लसीकरण तसेच त्याींना 
वव्ॅर्मन ए िीवनसत्व ननयर्मत देणे व िींतनार्क गोययाींचे वा्प. 
     ५) मुींबई महानगरपार्लकेच्या आरोग्य ववभागामाफा त उपित मतृ्यू व अभाक 
मतृ्यू सर्मक्षा सर्मती स्थापन करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
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      त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर 
     १) जिल्हा रुग्णालयात व ननवडक उप जिल्हा रुग्णालयात आिारी नविात 
बालकाींच्या उपचारासाठी ववर्ेष काळिी कक्ष (SNCU) ननमााण करण्यात आला आहे. 
     २) जिल्हा रुग्णालयात व ननवडक उप जिल्हा रुग्णालयात आिारी सॅम 
बालकाींच्या व्यवस्थापनासाठी पोषण पुनावसन कें द्र (NRC) 
      ३) िननी र्र्रू् सुरक्षा कायाक्रम 
      ४) गरोदर माताींना प्रसूती पूवा, प्रसूती अींतगात व प्रसूती पश्चात सेवा अर्ा 
योिनाींचा समावेर् आहे. 

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

राज्यातील अनुशेष असलेल्या भागाांचा समतोल वििास िरण्यासांदभावत  
डॉ. िेळिर सशमतीच्या अहिालाबाबत 

 

(३५) *  १७९७८   श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहाप र), श्री.जयांत पाटील (इस्लामप र), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५८२८ ला ददनाांि ५ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुर्ेष असलेल्या भागाींचा समतोल ववकास करण्यासींदभाात       
डॉ.केळकर सर्मतीने सादर केलेला अहवालातील र्र्फारर्ी जस्वकारण्यासींदभाात 
अर्भप्राय देण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या उपसर्मतीने आपला अहवाल मींबत्रमींडळास 
सादर केला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सादर केलेल्या अहवालातील र्र्फारर्ीच ेथोडक्यात स्वरुप काय 
आहे व त्यानुसार पुढे कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) उक्त प्रकरणी काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३), व (४) डॉ.केळकर याींच्या अध्यक्षतखेालील 
समतोल प्रादेर्र्क ववकास उच्चस्तरीय सर्मतीच्या अहवालातील र्र्फारर्ीींवर सवा 
प्रर्ासकीय ववभागाींच े अर्भप्राय ववचारात घेऊन, अहवालातील र्र्फारर्ी 
स्वीकारण्यासींदभाात अहवाल मींबत्रमींडळास सादर करण्यासाठी र्ासन ननणाय हदनाींक 
१७ िानेवारी, २०१५ अन्वेय मा.मींत्री (ववत्त व ननयोिन) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
मींत्रीमींडळ उप सर्मती गहठत करण्यात आलेली आहे. 
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     या सींदभाात सवा प्रर्ासकीय ववभागाींच ेसमतोल प्रादेर्र्क ववकास उच्चस्तरीय 
सर्मतीच्या अहवालातील र्र्फारर्ीींवर अर्भप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
     सवा प्रर्ासकीय ववभागाींच ेअर्भप्राय प्राप्त झाल्यानींतर सर्मतीच्या अहवालातील 
र्र्फारर्ी जस्वकारण्यासींदभाात उपसर्मतीने आपला अहवाल मींबत्रमींडळास सादर 
करावयाचा आहे. 

----------------- 
  
नाांदेड जजल््यातील तामसा भागातील अनेि गािात िृषी विभागािड न िरण्यात 

आलेली िामे ननिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबत 
  

(३६) *  १७१०५   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यातील तामसा भागात कृषी ववभागामाफा त ववववर् योिनेंतगात  
अनेक गावात कोट्यवर्ी रुपयाींची  बरीच कामे अपूणा  राहहली असून  ही  कामे 
चूकीच्या पध्दतीने व गुत्तदेारी पध्दतीने करण्यात आली असल्याने ही कामे दिााहीन 
असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् दिााची कामे आणण िास्तीच े मापे घेऊन िास्तीची बीले 
सादर करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चककर्ीअींती ननकृष् दिााची कामे आणण िास्तीच े मापे घेऊन 
िास्तीची बबले सादर करणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच उवाररत कामे पुन्हा 
चालू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

  
 
 



39 

धुम्रपान ि तांबाख  सेिन िरण् या-या मदहलाांच ेप्रमाण िाढत असल् याबाबत 

(३७) *  २२५५३   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तींबाखू सेवन केल्याने राज् यात कॅन् सर होऊन मतृ् यूचे प्रमाण वाढत असताना 
गेल् या काही वषाात रु्रपापान व तींबाखू सेवन करण् या-या महहलाींच े प्रमाण वाढत 
असल् याच े कॅन् सर पेर्ीं् असोर्सएर्न याींनी केलेल् या पाहणीत आढळून आल् याचे 
हदनाींक १ िून, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महहलाींमर्ील कॅन् सरच े प्रमाण २०१३-१४ मध् ये १०.१ ्क् के होते 
त् याप्रमाणात वाढ होऊन २०१४-१५ मध् ये हे प्रमाण १३.१ ्क् के असल् याची 
र्क् कादायक बाब समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सध् या मुींबईतील ववववर् भागातील रस् त् याच् या कडलेा ंमारतीच् या 
आडोर्ाला तरुण मुली रु्रपापान करताना आढळतात, सदर रु्रपापान   रोखण् यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येणार आहे, 
(४)  तसेच कॅन्सरच ेप्रमाण वाढू नये या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणत ेप्रयत्न केले वा 
करण्यात येत आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथापी, कॅन्सर पेर्ीं् एड असोर्र्एर्न या सींस्थेने २०१४ मध्ये मुींबईमर्ील 
काही ववभागातील पोलीस अधर्कारी व कमाचाऱ्याींच े सवेक्षण केले होत.े त्यामध्ये 
महहलाींमर्ील कॅन्सरच ेप्रमाण वाढल्याचा ननषकषा काढण्यात आलेला नाही. 
(३) कें द्र र्ासनाच्या र्सगारे् व अन्य तींबाखूिन्य उत्पादने कायदा, २००३ च्या 
ननयम ४ नुसार सावािननक हठकाणी रु्रपापान करण्यास बींदी आहे. या कायद्यात 
हदलेल्या “सावािननक हठकाण” या व्याख्येमध्ये रस्त्याचा समावेर् नाही. त्यामुळे 
रस्त्याच्याकडलेा, ंमारतीच्या आडोर्ाला रु्रपापान करणाऱ्या व्यक्तीींवर कारवाई करता 
येत नाही. 
(४) कका रोगाच े िनिागरणाकरीता राज्यातील सवा आरोग्य सींस्थाींमध्ये कॅन्सरची 
माहहती दर्ाववणारे बॅनसा/पोस््सा लावण्यात आले आहेत. तसेच ववववर् आरोग्य 
हदनाींच ेननर्मत्ताने कायाक्रमाींचे आयोिन करुन त्यामध्ये िनिागतृी करण्यात येत.े 
      कका रोगाच े प्राथर्मक अवस्थेत ननदानासाठी िनिागरण व सींर्यीताींना 
सींदभासेवेने चाळणी चाचणी (Screening Test) 
     लक्षणाींच्या आर्ारे सींर्यीत रुग्णाींना वैद्यकीय महाववद्यालय व ववभागीय 
महाववद्यालय कका रोग सींदभासेवा कें द्रा पुढील उपचाराकरीता पाठववण्यात येत.े 

----------------- 
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मौजे पदमािती (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील धरणाच्या उांचीिरणामुळे  
इ.क्लास जशमनीिरील घरे बाधधत झाल्याबाबत 

  

(३८) *  २७१९५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मासरुळ मध्यम प्रकल्प (ता.जि.बुलढाणा) अींतगात मकिे पदमावती (ता.भोकरदन, 
जि.िालना) येथील र्रणाच्या उींचीकरणामुळे पाण्याच्या बािुकडील ं.क्लास 
िर्मनीवरील घरे बाधर्त झाली आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िर्मनीवरील घरातून पाणी णझरपू लागले असून हे पाणी 
घराींच्या अींगणात येऊन साचत आहेत, त्यामुळे गावात डासाींचा प्रादभुाात वाढला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात स्थाननक गावकऱ्याींनी हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी 
जिल्हाधर्कारी, िालना याींना पत्रव्यवहार करुनही अद्यापी कोणतीच कायावाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार र्रणाच्या उींचीकरणामुळे बाधर्त झालेल्या घराींच ेपुनवासन 
करण्याबाबत र्ासन स्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. र्रणाच्या उींचीकरणाच ेकाम अद्यापी झालेले नाही. 
(२) नाही. 
(३) अींर्त: खरे आहे, स्थाननक गावकऱ्याींनी जिल्हा अधर्कारी याींचकेड े पत्रव्यवहार 
केला हे खरे आहे. मात्र र्ासनाने कोणतीच कायावाही केली नाही हे खरे नाही. 
(४) हद. ३१.१०.२०१४ व हद. ११.०७.२०१५ क्षेत्रीय पहाणी करण्यात आली ननवासी 
घराींमध्ये ककीं वा प्रागींणात ओलावा आढळून आला नाही. 
(५) र्रणाच े २ फु्ाच े उीं चीकरण प्रस्ताववत आहे. सदर उींचीकरणापुवी गाींव व 
िलार्यामध्ये ३ मी उींचीचा बाींर् घालण्याच ेननयोिन करणेत आले आहे. सदर बाींर् 
र्रणाची उींची वाढवणेपुवी ्ाकण्यात येईल. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागप र िनविभागाच्या रेस्क् य  चम ला िन्यजीिाांच्या 
 उपचारसाठी ननधी शमळत नसल्याबाबत 

(३९) *  २२०८८   श्री.सुधािर देशमुख (नागप र पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागप र 
प िव), श्री.वििास िुां भारे (नागप र मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागप र दक्षक्षण), 
श्री.सशमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर वनववभागाच्या रेस्क् यू चमूला वन्यिीवाींच्या उपचारासाठी ननर्ी उपलब्र् 
होत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वन ववभागातील माकड, मोर, ंतर पक्षी, हरीण, साींबर ककीं वा ंतर 
अन्य वन्यिीव िखमी अवस्थेत आढळून आल्यास त्याींच्या उपचाराकरीता रेस्क् यू 
सें्र प्रथमोपचाराची कुठलीही सुववर्ा उपलब्र् नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापैकी मोठया वन्यिीवाींना िखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल 
करण्याकररता चारचाकी वाहनाींची सुववर्ा नसल्यामुळे त्याींचा िागीच ककीं वा रस्त्याींनी 
िाताना मतृ्यू होतो, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्राण्याींना एखाद्या वेळेस गींभीर दखुापत झाली असता त्याींचा 
एक्स-रे ककीं वा सिारी करण्याचा प्रस्ताव ववभागीय कायाालयाकड ेपाठवून सुद्धा वेळेवर 
ननर्ी उपलब्र् करुन हदला िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या वन्यिीवाींच्या सींवर्ानाकरीता र्ासनाकडून ननर्ी न र्मळण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(६) उक्त वन्यिीवाींच्या सींवर्ानाकरीता ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हदनाींक २७.०३.२०१४ पासून नागपूर वनववभागात १ 
वनक्षेत्रपाल, २ वनपाल आणण ५ वनरक्षक असे एकूण ८ अधर्कारी/कमाचाऱ्याींचा 
समावेर् करुन रेस्क्यू चमूची स्थापना करण्यात आली आहे. 
     सन २०१२-१३ त ेसन २०१४-१५ पयतं वन्यप्राण्याींच्या उपचारासाठी रु.४.७३ लक्ष 
ननर्ी उपलब्र् करुन देण्यात आला आहे. 
(२) िखमी अवस्थेतील वन्यिीवाींच्या उपचाराकररता नागपूर र्हरातील सेर्मनरी 
हहल्स, र्सव्हील लाईन येथे सावािननक बाींर्काम ववभागामाफा त तात्पुरत्या 
उपचारासाठी उपचार कें द्राच े बाींर्काम अींनतम ्प्प्यात असून पूणा झाल्यावर वन 
ववभागास हस्ताींतरीत करण्यात येणार आहे. 
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     सद्यजस्थतीत माकड, मोर ंतर पक्षी हरीण, साींबर व ंरत वन्यिीव िखमी 
अवस्थेत आढळून आल्यास त्याींचा उपचार र्ासकीय परु् महाववद्यालय, नागपूर 
येथील दवाखान्यात प्रथमोपचार करण्यात येतात. 
(३) व (४) हे खरे नाही. नागपूर वन ववभागातील उपलब्र् रेस्क्यू व्हॅनचा वापर 
वन्यप्राण्याींना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी केला िातो. 
(५) व (६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईच्या विस्तारासाठी आिश्यि असलेल्या सीिुड-उरण रेल्िे मागावबाबत 
  

(४०) *  १६७२०   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईच्या ववस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या सीवुड-उरण २७ ककलोमी्रच्या रेल्वे 
मागाात वनिर्मनीींचा अडथळा ननमााण झाला असून, वन कायद्यामुळे ही िमीन 
र्मळवता येत नसल्याने हा मागा रखडला असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभाात चककर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककर्ीच्या अनुषींगाने वन िर्मनीींवरील िागा ताब्यात घेण्याबाबत 
कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कायावाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     प्रस्तुत रेल्वे मागााकररता वन (सींवर्ान) अधर्ननयम, १९८० अींतगात वनिर्मन 
मागणीचा प्रस्ताव प्रकल्प यींत्रणेकडून प्राप्त झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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तरांदळे (ता.िणििली, जज.शसांधुदगुव) गािास स्ितांत्र  

आरोग्य उपिें द्र मांज र िरण्याबाबत 
  

(४१) *  २३०२७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तरींदळे (ता.कणकवली, जि.र्सींरु्दगुा) या गावाची लोकसींख्या हदवसेंहदवस  वाढत 
असून या गावात स्वतींत्र आरोग्य उपकें द्र नसल्यामुळे १२ ते १५ ककलोर्म्र अींतरावर 
सावडाव येथे असलेल्या आरोग्य उपकें द्रात उपचार घेण्याकररता िावे लागत 
असल्यामुळे आिारी रुग्णाचे खूपच हाल होत असून, त्याींना अनतर्य त्रास सहन 
करावा लागत असल्यामुळे हदनाींक १५ ऑगस््, २०१३ रोिी तरींदळे ग्रामपींचायतीने 
स्वतींत्र आरोग्य उपकें द्र र्मळण्यासाठी ठराव करण्यात येवूनही जिल्हा आरोग्य कें द्र 
ओरस र्सींरु्दगुा याींच्याकड ेपाठवूनही अद्याप कोणतीही कायावाही केली नसल्याच ेमाहे 
िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तरींदळे या गावी स्वतींत्र आरोग्य उपकें द्र मींिूर करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     तरदळे (ता.कणकवली, जि.र्सींरु्दगुा) या गावाची लोकसींख्या १४७६ ंतकी असून 
या गावापासून उपकें द्र सावडाव १२ त े१५ कक.मी. अींतरावर, प्राथर्मक आरोग्य कें द्र 
नाींदगाव १५ कक.मी. अींतरावर तर उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली ८ कक.मी. अींतरावर 
आहे. सावडाव आरोग्य उपकें द्राच्या अींतगात येत असलेल्या गावातील रुग्णाींना या 
उपकें द्रामाफा त रुग्णसेवा परूववण्यात येतात. तरींदळे येथे उपकें द्र स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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गुांजिणी-चापेट (ता.िेल्हे, जज.पुणे) धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील गािाांच े 
धानेप गािाांमध्ये गाांिठाण पुनिवसनास विरोध असल्याबाबत 

(४२) *  १७७३०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुींिवणी-चापे् (ता.वेल्हे, जि.पुणे) र्रणाच ेकाम पुन् हा चालू करण् यासाठी र्ासन 
पातळीवर हालचाली सुरु झाल् या असून बुडीत क्षेत्रात येत असलेल् या कोदापूर, कानींद 
व भोसलेवाडी या गावाच े गाींवठाण पुनवासन र्ानेप गावाींमध् ये होत असून र्ानेप 
गावाींतील र्रणग्रस् ताींचा ववरोर् असल् याने या र्रणग्रस् ताींच् या प्रश् नासींदभाात चचाा 
करण् यात आलेल् या अधर्का-याींना र्रणग्रस् ताींनी र्ानेप ग्रामपींचायत कायाालयात डाींबून 
ठेवले असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ वा त्यादरम् यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी काय चककर्ी केली व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार सींबींधर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी सींबींधर्त प्रकल्पग्रस्ताींच े ववरोर्ात वेल्हे जि.पुणे येथील 
पोर्लस ठाण्यात FIR- १८/१५ हद. २३/४/२०१५ अन्वये का.दीं.वव. कलम- ३४१ व ३५३ 
खाली गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील कायावाही वेल्हे जि.पुणे पोलीस ठाणे कडून 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यात बालिाांच्या प्रोटीन पािडर खरेदीत झालेला गैरयवयिहार 

(४३) *  १९३५३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आयवहाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण प िव), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहाप र) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्भवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील कुपोषीत बालकाींच े प्रमाण कमी असताींनाही 
प्रो्ीन पावडर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याने ग् ववकास अधर्कारी व 
ग्रामववस् तार अधर्कारी याींच्यावर कारवाई करण्याकररता राषरीय मानव हक्क मींचाचे 
रािाध्यक्ष याींनी राज्याच्या मुख्य सधचवाींकड ेतक्रार केल्याचे माहे माचा, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 



45 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककर्ीअींती प्रो्ीन पावडर खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार 
करणाऱ्या सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, कारवाई केली नसल्यास, हदरींगाईची कारणे कोणती ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अनतररक्त मुख्य कायाकारी अधर्कारी, जिल्हा पररषद, ठाणे याींनी प्राथर्मक 
चककर्ी केली आहे. 
(३) व (४) प्राथर्मक चककर्ी अींती तक्रारीत तर्थय नसल्याच े हदसून आले आहे. 
त्यामळेु सींबींधर्त अधर्काऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 
महड (ता.खालाप र,जज.रायगड) येथे मो या प्रमाणात बेिायदेशीररत् या विक्री िेलेल् या 

गुरुचरण जशमनीिरील अ नधधिृत बाांधिामाबाबत 

(४४) *  २६१६५   श्री.प्रशाांत ठाि र (पनिेल), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महड (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेर्ीररत् या ववक्री 
केलेल् या गुरुचरण िर्मनीवरील अ नधर्कृत बाींर्कामामुळे गावातील लोकाींची गुरे 
चरण् यासाठी व र्ेतावर िाण् याची वा्च बींद झाल् याची तक्रार ग्रामस् थाींनी माहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान कोकण ववभागीय आयुक् त, नवी मुींबई, जिल् हाधर्कारी-
रायगड, उपववभागीय अधर्कारी-किात व तहर्सलदार-खालापूर याींच् याकड े लेखी 
ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त हठकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधर्कृतपणे बाींर्ण् यात आलेल् या 
चाळी व बींगल् याींमुळे नतथाक्षेत्र म् हणून ओळखल् या िाणा-या अष ्ववनायकापैंकी महड 
येथे येणा-या र्ेकडो भाववकाींसाठी नववन प्रकल् प राबववताना अनतक्रमणामुळे अनेक 
अडचणी ननमााण होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, भववष यात अष ्ववनायकापैकी एक महड म् हणून ओळखल् या िाणा-या 
नतथाक्षेत्राला बार्ा ननमााण होवू नये म् हणून र्ासनाने चककर्ी करुन अनधर्कृत 
बाींर्काम करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
महड (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथे बेकायदेर्ीरररत्या ववक्री केलेल्या गुरुचरण 
िर्मनीत अनधर्कृत बाींर्कामे केलेली आहेत. परींतु गावातील लोकाींची गुरे 
चरण्यासाठी व र्ेतावर िाण्याची वा् बींद केली आहे. हे खरे नाही. 
     तसेच ग्रुप ग्रामपींचायत खालापूरकड े हदनाींक २८.०२.२०१५ रोिी अिादार याींनी 
अिा मागे घेतला असल्याच ेर्लहून हदले आहे. 
(२) अर्ी बाब नाही. 
(३) अनधर्कृत बाींर्काम करणा-याींवर ग्रामपींचायत खालापूर माफा त हदनाींक 
२८.१०.२०१४ अन्वये नो्ीसा देण्यात आलेल्या असून सींबींधर्ताींवर कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खोची त ेद धगाांि (जज.िोल्हाप र) दरम्यान िारणा  
नदीिरील पुलाच ेिाम सरुु िरण्याबाबत 

(४५) *  २५०४३   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाप र उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोची त ेदरू्गाींव (जि.कोल्हापूर) दरम्यान वारणा नदीवरील पूलासाठी पींतप्रर्ान 
ग्राम सडक योिनेतींगात तीन वषाापूवी ६ को्ी ९१ लाख रुपयाींचा ननर्ी र्मळाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाकररता ननर्ी उपलब्र् होऊनसुध्दा अद्यापही या पूलाच ेकाम 
सुरु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या पूलाच ेकाम रखडण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या पूलाच ेकाम ककती कालावर्ीत पूणा करण्याच ेर्ासनास अपेक्षक्षत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््यातील खोची त े दरू्गाव 
दरम्यान वारणा नदीवरील पुलाच्या कामास हद. २५.०९.२०१२ च्या आदेर्ान्वये 
प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
      सदर काम प्रर्ानमींत्री ग्राम सडक योिनेतींगात ्प्पा ११ मध्ये मींिुर आहे. 
सदर कामाच्या आतापयतं ३ वेळा ननववदा मागववण्यात आल्या. तथावप, प्रथम वेळेस 
प्रनतसाद र्मळाला नाही व पुढील दोन वेळेस अींदािपत्रकीय दरापेक्षा अधर्क दराच्या 
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ननववदा प्राप्त झाल्याने सदर ननववदा मींिुर करण्यात आल्या नाहीत. तद्नींतर चकर्थया 
वेळेस ननववदा मागववण्यात आली असून सद्यजस्थतीत ननववदा प्रकक्रयेबाबतची पुढील 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) ननववदा मान्यतचे े र्ासन आदेर् ननगार्मत केल्यानींतर १८ महहन्याच्या 
कालावर्ीत काम पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ पाटबांधारे अांतगवत राळेगाि िळांब तालुक्यातील शसांचन प्रिल्पाची अिस्था 
देखभाल ि दरुुस्ती अभािी अनतशय खराब झाली असल्याबाबत 

(४६) *  २३४८१   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), 
श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ पा्बींर्ारे अींतगात राळेगाव कळींब तालुक्यातील र्सींचन प्रकल्पाची 
अवस्था देखभाल व दरुुस्ती अभावी अनतर्य खराब झाली आहे असे हदनाींक १२ मे, 
२०१५ रोिी ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रकल्पाची १०० ्क्के पाण्याचा साठा होत असुनसुध्दा १२ ्क्के पेक्षा 
कमी क्षेत्र ओलीता खाली येते, हे खरे आहे काय, 
(३) र्सींचनाची प्रत्यक्षात र्सींचन कमी असताींना आकड े वाढवून र्ासनाची हदर्ाभलू 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
मागील ५ वषाात राळेगाींव व कळींब तालुक् यातील पुणा झालेल्या १९ प्रकल्पाींमध्ये 
सरासरी ८६ ्क्के पाणीसाठा उपलब्र् होता व सरासरी र्सींचन ३७ ्क्के झालेले आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजाप र (जज.रत् नाधगरी) तालुक्यातील अरुणा नदीिर मध्यम  
पाटबांधारे प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४७) *  २४५२६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत् नाधगरी) तालुक्यातील अरुणा नदीवर मध्यम पा्बींर्ारे प्रकल्प 
उभारण्यासाठी र्ासनाने सन १९९५ मान्यता हदली असून या प्रकल्पाला सन २०१४ 
मध्ये १७८ को्ी ४१ लाख रुपये अींदाजित खचााच्या सुर्ाररत प्रस्तावास मान्यता 
देण्यात आली असून या प्रकल्पाच ेकाम सन २००६ मध्ये सुरु होवून प्रकल्प सन 
२०१० अखेरपयतं पूणा करण्याच ेननजश्चत करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) या प्रकल्पामुळे वैभववाडी (जि.र्सींरु्दगुा) तालुक्यातील ४ हिार ३५७ हेक््र आणण 
रािापूर तालुक्यातील अनतदगुाम गावातील ४९८ हेक््र क्षेत्र ओर्लताखाली येईल असे 
ननयोजित करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) या प्रकल्पाला आवश्यक तो ननर्ी उपलब्ध् ा करुन न हदल्यामुळे प्रकल्पाच ेकाम 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाच ेकाम र्ीघ्र गतीने हाती घेवून व लवकरात लवकर 
पूणा होण्याच्या ष्ष्ीने तसेच या प्रकल्पामुळे बाधर्त झालेल्या आखवणे, भोम, 
नागपवाडी आणण हेतु या चार गावातील प्रकल्पग्रस्ताच े ववनाववलींब योग्य प्रकारे 
पुनावसन होण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     र्सींरु्दगुा जिल््यातील वैभववाडी तालुक्यामध्ये अरुणा नदीवर अरुणा मध्यम 
पा्बींर्ारे प्रकल्प असून या प्रकल्पास र्ासनाने १९९५ मध्ये प्रर्ासकीय मान्यता रु. 
५३.९४ को्ी ककीं मतीस हदली होती. 
     सदरची मान्यता व्यपगत झाल्याने महामींडळ स्तरावरुन सन २००४ मध्ये रु. 
१७८.४१ को्ी ककीं मतीस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तद्नींतर र्ासन 
स्तरावरुन २०१२ मध्ये रु. ६६९.७९ को्ी ककीं मतीस सुर्ाररत प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या र्रणकामास मे २००६ मध्ये सुरुवात झाली 
असून, प्रकल्पाच ेकाम पाच वषाात पूणा करण्याच ेननयोिन होत.े 
(२) होय. 
     या प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुका, जि.र्सींरु्दगुा मर्ील ४७६८.६० हेक््र व 
रािापूर तालुका, जि.रत्नाधगरी मर्ील ५४१.४० हेक््र असे एकूण ५३१० हेक््र क्षेत्राला 
र्सींचनाचा लाभ देण्याच ेननयोिन आहे. 



49 

(३) अींर्त: खरे आहे. 
     प्रकल्प कामे प्रलींबबत राहण्याच ेअपुरा ननर्ी पुरवठा हे एकमेव कारण नसून 
भूसींपादन व पुनवासन ही सुध्दा अन्य कारणे आहेत. 
(४) पुनवासन गावठाणाची कामे पुणात्वाच्या अींनतम ्प्प्यात आहेत. ती प्रथम 
प्रार्ान्याने पुणा करुन तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या उवारीत िर्मनीच ेसींपादन करुन 
प्रथम ्प्पा घळभरणी करण्याच े ननयोिन आहे. यासाठी रु.७४ को्ीची तरतुद सन 
२०१५-१६ अथासींकल्पात केली आहे. तसेच या प्रकल्पाचा समावेर् कें द्र र्ासनाच्या 
वेगवर्ीत र्सींचन लाभ योिनेत करणेत आला आहे. ननर्ी उपलब्र्तनुेसार प्रकल्प 
िून, २०१८ पयंत पुणा करण्याच ेननयोिन आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील मािळ तालुक्यातील राजमाची किल्ला पररसरात  
मो या प्रमाणािर िकृ्ष तोड सरुु असल्याबाबत 

(४८) *  २६६९६   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील मावळ तालुक्यातील रािमाची ककल्ला र्ासकीय तसेच खािगी 
वन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वकृ्ष तोड सुरु असल्याच े माहे िून, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुणेगाव, ठाकरवाडी (पाींगोळी), सारख्या काही हठकाणी पक्की 
बाींर्कामेही करण्यात येत असून याींच्यावर वन ववभागाकडून कुठलीच कारवाई होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चककर्ी केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवासार्ारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, िून, २०१५ मध्ये रािमाची ककल्ला पररसरातील मकिे उरे्वाडी, 
ता.मावळ येथील खािगी मालकी ग् क्र.१२४ एकूण क्षेत्र २.७० हे. पैकी अींदाजित १ 
हे. क्षेत्रावर काींरबा, कारवी, करबीं, पाींगारा ं. बबगर अनूसूधचत वकृ्षाींची तोड ननदर्ानास 
आली आहे. 
(२) मक.कुणेगाव व मक.पाींगळोली (ठाकरवाडी) येथे खािगी वनक्षेत्रात बाींर्कामे 
ननदर्ानास आल्यानींतर त्याींचवेवरुध्द वनगुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
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(३) व (४) खािगी मालकी ग् क्र.१२४ मध्ये बबगर अनुसूधचत वकृ्षाींच्या तोडीबाबत 
तहसीलदार, मावळ याींना कळववण्यात आले असून त्याींचकेडून चककर्ी करण्यात येत 
आहे. वनक्षेत्रातील बाींर्कामाची सात अनतक्रमण प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात 
आली आहेत. 

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

राज्यात स्माटव शसटीच्या धतीिर स्माटव ग्राम राबविण्याच्या ननणवयाबाबत 

(४९) *  २६६५२   श्री.जयांत पाटील (इस्लामप र), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्मा ा् र्स्ीच्या र्तीवर स्मा ा् ग्राम राबववण्याचा ननणाय र्ासनाने माहे 
मे, २०१५ वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) ही योिना केव्हापासून अींमलात आणण्यात येईल व त्यानुषींगाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) प्रस्ताव ववचारार्ीन आहे. 
(२) योिनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) मींत्री मींडळापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हा रुग्णालयातील शीतगहृाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(५०) *  १६४०१   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाची सद्य:जस्थतीला फार मोठ्याप्रमाणावर दरुवस्था 
झाली असून मतृदेह ठेवण्यासाठी असलेले पाच र्ीत कप्प्याींपैकी, तीन कप्पे गेले 
वषाभरापासून बींद असल्याने मतृदेह बाहेर ठेवावे लागत असल्याने, बेवारस मतृदेहाींची 
प्रचींड दगुंर्ी पसरत असून मतृदेहाच ेववघ्न होऊन त्याची मोठ्या प्रमाणावर हेळसाींड 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा रुग्णालयाचा कारभार सुर्ारण्यासाठी तसेच मतृदेह ठेवण्याची 
र्ीतगहेृ दरुुस्त करुन त्याींची सींख्या वाढववण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे एकूण २ बॉडी ठेवण्याच्या ५ कॅबबने् असून 
सवा चालु जस्थतीत आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नगर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील बालसुधारगहृात न  
सहा मुले पळ न गेल्याबाबत 

  

(५१) *  १६७२१   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील बालसुर्ारगहृातून सहा मुलाींनी सुरक्षारक्षक 
कमाचाऱ्याींच े नाक-तोंड दाबून पळून गेल्याच े हदनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चककर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मुले पळून िाण्याची नेमकी कारणे काय, तसेच पळून 
गेलेल्या मुलाींना पोर्लसाींनी ताब्यात घेतले आहे काय, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची 
सवासार्ारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदरची मुले ही गींभीर स्वरुपाच्या गुन््यातील आहेत. अर्ा मुलाींच्या पालकाींर्ी 
सींपका  सार्ण्यात आला तथावप, मुलाींना िामीन करुन घेण्यास पालक ंच्छुक 
नसल्याच ेआढळून आले आहे. त्यामुळेच सदरची मुले पालकाींकडून प्रनतसाद र्मळत 
नसल्यामुळे पळून िाण्याची सींर्ी पाहतात, व यातूनच पाणी मागण्याच्या बहाण्याने 
सुरक्षा रक्षकावर प्राणघातक हल्ला करुन पळून गेलेली आहेत. 
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     पोर्लसाींनी मुलाींचा र्ोर् घेतला असून पळून गेलेल्या पैकी १ मुलगा मतृ 
सापडला असून उवाररत मुलाींपकैी १७ िून रोिी १ मुलगा व १६ िुलै, २०१५ रोिी ४ 
मुले सापडली असून त्याींना पुन्हा सींस्थेत दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आज बाज चा पररसर  
डोंगरी वििास योजनेत समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

(५२) *  २७६९८   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आिूबािूचा पररसर डोंगरी असून तसेच 
डोंगरी ववकास योिनेत समाववष् करण्याबाबतच ेसवा ननकषाची पुताता होत असूनही 
सदरहू तालुक्याचा डोंगरी ववकास योिनेत अद्यापही समावेर् करण्यात आलेला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दापोली तालकु्याचा डोंगरी ववकास योिनेत समावेर् न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, दापोली तालकु्याचा सदर योिनेत तातडीने समावेर् करण्याबाबत 
र्ासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) (२) व (३) मींत्रीमींडळ उपसर्मतीच्या र्र्फारर्ीनुसार व 
मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेनींतर ननकषाींच्या आर्ारे राज्यातील डोंगरी ववभागाच े ननकष 
सन १९९० मध्ये ननजश्चत करण्यात आले. तदनींतर सन १९९५ मध्ये डोंगरी क्षेत्रात 
बदल करावयाचा झाल्यास महाराषर सुदरू सींवेदन उपयोिन कें द्र, नागपूर या 
यींत्रणेकडून अहवाल मागवून त्यानुसार गावाींचा/तालुक्याींचा डोंगरी ववभाग क्षेत्रात 
समावेर् करण्याचा र्ासनाने ननणाय घेतला. सन २००८ मध्ये महाराषर सुदरू सींवेदन 
उपयोिन कें द्र नागपूर (MRSAC) याींनी उपग्रहाद्वारे डोंगरी भागाची पुनातपासणी 
करुन सादर केलेल्या अहवालाींच्या अनुषींगाने कोणताही बदल न करता आहे तीच 
सद्य:जस्थती कायााजन्वत ठेवण्याचा ननणाय घेण्यात आला. र्ासन ननणाय ननयोिन 
ववभाग क्र.डोंववका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, हदनाींक १८.१.२०१० अन्वये, डोंगरी ववभाग 
ववकास कायाक्रमाींबाबत ववहहत केलेल्या उपरोक्त मागादर्ाक ननकषाींनुसार रत्नाधगरी 
जिल््यातील दापोली तालुका पात्र ठरत नसल्याने त्याींचा समावेर् करण्यात आलेला 
नाही. 

----------------- 
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मौजे रेिली-मौजे सािुड े(ता. दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील लघु पाटबांधारे  

प्रिल्प गेल्या चार िषावपास न बांद अिस्थेत असल्याबाबत 
 

(५३) *  २७६९९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकिे रेवली-मकिे साकुड े (ता. दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील लघु पा्बींर्ारे 
प्रकल्प गेल्या चार वषाापासून बींद अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर प्रकल्पाला स्थाननक र्ेतकऱ्याींच्या िर्मनी सींपादीत करण्यात आलेल्या 
आहेत. तथावप, त्याींना अद्यापही िर्मनीचा मोबदला देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाची मुळ अींदाजित ककीं मत ककती व सुर्ाररत ककीं मत ककती 
आहे. सदर प्रकल्पास मुळ मान्यता व सुर्ाररत मान्यता केव्हा देण्यात आली, 
आतापयंत ककती ननर्ीची तरतूद केली व ककती ननर्ी खचा झाला त्यातून 
कोणकोणती कामे केली तसेच अद्याप ककती ननर्ीची आवश्यकता असून प्रकल्प 
कें व्हापयतं पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) सदर प्रकल्प तातडीने पूणा करण्याबाबत व र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या िर्मनीचा 
मोबदला देण्याबाबत र्ासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     प्रकल्पाच ेकाम सन २०१२-१३ पासून बींद आहे. भूसींपादनाचा अींनतम मोबदला 
र्मळाल्यानींतरच काम सुरु करावे अर्ी प्रकल्पग्रस्ताींची मागणी आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रकल्पाची मुळ प्रर्ासकीय मान्यता ककीं मत रुपये ९३१.६९ लक्ष आहे. 
सद्य:जस्थतीत प्रकल्पावर झालेला खचा हा प्रर्ासकीय मान्यता ककीं मतीच्या मयाादेत 
असल्याने सुर्ाररत प्रर्ासकीय मान्यता अद्याप घेणेत आलेली नाही. प्रकल्पावर माहे 
िून, २०१५ अखरे रुपये ६८१.१८ लक्ष खचा करण्यात आलेला आहे. 
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      प्रकल्पाच ेमुख्य र्रणाच ेमातीकाम करण्यात आलेले आहे व साींडवा खोदाई 
करण्यात आलेली आहे ननर्ी उपलब्र्तनुेसार डडसेंबर, २०१७ मध्ये प्रकल्पाच े काम 
पूणा करणेच ेननयोिन आहे. 
(४) ननर्ी उपलब्र्तनुेसार भूसींपादनाची रक्कम देण्याच ेननयोिन करण्यात येत आहे. 
  
 
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रककया महाराषर ववर्ानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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