महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १६, १९३७ ( शिे )
(१)

वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२)

ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी
योजना, महहला ि बाल िल्याि मांत्री

(३)

जलसांपदा मांत्री

(४)

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ३२
-------------------------------

मांब
ु ई, ठािे तसेच अिोला जजल््यातील सािवजननि आरोग्य विभागाच्या
रुग्िालयात िसतुांची जादा दराने िेलेली खरे दी

(१)

*

३८२०

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.हे मांत टिले,

श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मुींबई, ठाणे तसेच अकोला जिल्ह्यातील सार्विननक रुग्णालये तसेच राज्य

कामगार वर्मा वर्भागाच्या रुग्णालयात ताींदळ
े , मसाले तसेच
ू , गहू, साखर, गोडेतल
अींडी, कोंबड्या आणण फळे याींची बािारभार्ापेक्षा िास्त दराने खरे दी झालेली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, आरोग्य वर्भागाची लु्मार करणाऱयाींर्र

कारर्ाई करण्याबाबत

मा.आरोग्य मींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान आरोग्य सींचालक
याींना ननदे श ददले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, आतापयंत ककती िणाींर्र कारर्ाई करण्याींत आली आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे कोणती आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) याबाबत सींपण
ू व चौकशी करण्याचे आदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) चौकशी पूणव झाल्हयार्र पुढील कायवर्ाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

----------------जायििाडी धरिातून गोदािरी नदीपात्रातील बॅरेजमध्ये पािी सोडिेबाबत
(२)

*

३६७४

श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश

चव्हाि, श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.विक्रम िाळे :सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िायकर्ाडी धरणातून गोदार्री नदी पात्रातील बॅरेिमध्ये पाणी सोडण्याची मागणी

शेतकरी, ग्रामस्थ र् लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१४ रोिी र्ा त्यासुमारास
मुख्य अभभयींता, लाभक्षेत्र वर्कास प्राधिकधकरण, औरीं गाबाद याींच्याकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीसाठी शेतकरी र् ग्रामस्थ याींनी आींदोलनाची भभु मका
घेतली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गोदार्री नदीकाठच्या गार्ाींना वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई भासू नये
म्हणून नदीपात्रातील बॅरेिमध्ये पाणी सोडण्यासाठी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्हयास,

धरणातून

वपण्यासाठी

आणण

िनार्राींसाठी

पाणी

आर्श्यक

असल्हयामुळे पाणीपट्टी अथर्ा शुल्हक आकारणी न करणेबाबत शासनाने कोणती
उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, याप्रकरणी होणाऱया वर्लींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीष महाजन : (१) र् (२) होय.
(३) औरीं गाबाद र् िालना जिल्ह्यातील बॅरेिसाठी सींबींधीत जिल्हहाधिकधकारी याींचे
मागणीप्रमाणे आर्श्यकतेनुसार वपण्यासाठी र् िनार्राींसाठी पाणी सोडण्यात आलेले
आहे .

(४) शासनाच्या प्रचभलत ननयमानुसार पाणीपट्टी आकारणी केली िाते. पाणीपट्टी
अथर्ा शुल्हक आकारणी न करणे, ही बाब शासनाच्या वर्चाराधीन नाही.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

-----------------
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मौजे उमरसरा (ता.जज.यितमाळ) ग्रामपांचायत पररसरातील
(३)

रसत्याांची दरु
ु सती िरण्याबाबत

*

३४३६

श्री.सांहदप

बाजोररया,

श्री.किरि

पािसिर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे उमरसरा (ता.जि.यर्तमाळ) ग्रामपींचायत पररसरातील ननखील नगरातील
रस्ते खड्डेमय झालेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याींची शासनामाफवत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकर्व काय आहे त र् त्यानस
ु ार सदर रस्त्याींची कामे
तातडीने करणेबाबत शासनामाफवत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्याींत येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायवर्ाही केली नसल्हयास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .

(२) होय, पींचायत सभमती यर्तमाळ येथील वर्स्तार अधिकधकारी (पींचा) र् शाखा
अभभयींता याींच्या माफवत पाहणी करण्यात आली आहे .
(३) मौिे उमरसरा (ता.जि.यर्तमाळ) ग्रामपींचायत पररसरातील ननखील नगर र्ॉडव क्र.
१ चा रस्ता सुमारे २ कक.मी. पररसरामध्ये व्यापलेला आहे . हा वर्स्तीणव पररसर

खड्डेमय झालेला होता. तथावप, सन २०१४-१५ मध्ये ग्रामपींचायत उमरसरा येथे

लेखाशीर्व २५१५१२३८, गार्ाींतगवत मुलभूत सुवर्धा या योिनेंतगवत रस्ता खडीकरणाचे
रु. ५ लक्ष चे काम मींिरू करण्यात आले असन
ू सदर काम पण
ू व झालेले आहे . तसेच
सदर कामार्र ग्रामपींचायतीमाफवत रु. २.९० लक्ष इतका ननधी खचव करण्यात आला
आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------मुरुड (जज.रायगड) येथील ग्रामीि मागव क्र. ७८ या रसत्याच्या
(४)

*

दरु
ु सतीसाठन ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

३८८८

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६६३ ला हदनाांि १८

डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभावत :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुरूड (जि.रायगड) शहरालगत १० कक.मी. अींतरार्र असलेल्हया ग्रामीण मागव
क्र.७८ रस्त्याींच्या दरू
ु स्तीचे काम हाती घेण्यासाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात
आली आहे ,
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(२) सदर कामासाठी ननधीची तरतूद करण्यात आली नसल्हयास माहे माचव, २०१५
अखेर सदर रस्त्याचे काम ननधीच्या तरतद
ू ीसह र् आर्श्यक त्या मान्यतेसह पण
ू व
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१), (२) र् (३) मुरुड तालुक्यातील डोंगरी ते खोराबींदर हा मागव
डाींबरी पषृ ठभागाचा असन
ू त्याची ुकुण लाींबी ०/३०० कक.मी. आहे . रस्ते वर्कास

आराखडा सन २००१-२०२१ नुसार सदर रस्ता ग्रामीण मागव क्र.७८ असा आहे . सदर
रस्त्याच्या दरू
ु स्तीसाठी अींदािे रु.५.०० लक्ष खचव अपेक्षीत आहे . सदरच्या रस्ता

दरु
ु स्तीच्या कामास ३०५४ मागव र् पुल लेखाभशर्ाव अींतगवत मींिूरी भमळण्यासाठी

प्रस्तार् जिल्हहा पररर्द रायगड कडून जिल्हहा ननयोिन सभमती रायगड-अभलबागकडे
सादर केलेल्हया असन
ू सन २०१४-१५ साठी ननधीची मागणी करण्यात आली आहे .
ननधी उपलब्ध होताच जिल्हहा पररर्दे माफवत सदरचे काम हाती घेण्यात येईल.
----------------पुिे येथील महाराष्ट्र िैधाननि मांडळाचे मुख्यालय
नाभशि येथे सथलाांतरीत िरण्याबाबत

(५)

*

२८२२

डॉ.अपूिव हहरे :

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या वर्कासाच्या प्रादे भशक असमतोलाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सध्या
पुण्यात असलेले उर्वररत महाराषर र्ैधाननक वर्कास मींडळाचे मुख्यालय नाभशकला

स्थलाींतरीत करण्याींत यार्े, अशी महत्र्पुणव भशफारस अथवतज्ञ डॉ.वर्िय केळकर
याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मींडळे यापढ
ु े प्रादे भशक वर्कास मींडळे म्हणून ओळखली िाणार
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, २० र्र्ावपूर्ी स्थावपत या मींडळाची पुनरव चना करताींना त्याींच्या

कायवकक्षा बदलाव्यात तसेच प्रदे शाकररता पींचर्ावर्वक वर्कास आराखडा तयार करणे ,
जिल्हहा ननयोिन सभमतीच्या माध्यमातून तो अींमलात आणणे इत्यादी भशफारशी या
अहर्ालातन
ू करण्याींत आल्हयात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास,

नाभशक येथे उक्त

र्ैधाननक

मींडळाचे

मुख्यालय कायावन्र्यीत

होणेसींदभावत पुढे कोणती कायवर्ाही करण्याींत आली र्ा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) उर्वररत महाराषर वर्कास मींडळाचे मुख्यालय पुणे ये थे
नसन
ू , मींब
ु ई येथे आहे . सदर वर्कास मींडळाने मख्
ु यालय नाभशक येके स्थलाींतरीत
करण्याबाबत

डॉ.

केळकर

याींच्या

अध्यक्षतेखालील

समतोल

प्रादे भशक

वर्कास

उच्चस्तरीय सभमतीने भशफारस केलेली आहे .
(२) हे खरे नाही. वर्दभव, मराठर्ाडा र् उर्वररत महाराषर वर्कास मींडळे स्थापनेपासूनच
प्रादे भशक वर्कास मींडळे म्हणून ओळखली िातात.
(३) होय.

(४) र् (५) डॉ. वर्िय केळकर याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीने सादर केलेले
अहर्ालाबाबत राज्य शासनाचा अदयाप ननणवय झालेला नसल्हयाने प्रश्न उद्ार्त
नाही.
----------------उमरी ते िसांतनगर पादां ि (ता.मानोरा, जज.िाभशम) या रसत्याचे
ननिृष्ट्ट दजावचे ाालेले िाम
(६)

*

३३३१

श्री.सांजय दत्त :
करतील काय :-

श्री.हररभसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप,
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उमरी ते र्सींतनगर पादीं ण (ता.मानोरा, जि.र्ाभशम) या रस्त्याचे काम ननकृष्
दिावचे झाल्हयाचे माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी मग्रारोहयो अींतगवत उमरी खुदव ते र्सींतनगर कामाचे बबल
(दे यक) काढणाऱया शाखा अभभयींता याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, ननकृष् दिावचे काम करणा-या दोर्ी अधिकधकाऱयाींर्र शासनाने कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
-----------------
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माळशेज घाटातील अभयारण्याच्या हद्दीत सुरु असलेली बेिायदे शीर
(७)

*

दगडखाि ि डाांबर प्लाण्टबाबत

४२११

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) भारतीय र्न कायदयानुसार अभयारण्य र् र्नखात्याच्या राखीर् िींगलानिीक
दगडखाण, गौणखननि उत्खनन करता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) मुरबाड तालुक्यातील माळशेि घा्ाच्या पाययाशी अभयारण्याच्या हदीतीत झाडघर

येथे मागील काही र्र्ाव पासन
ू बेकायदे शीर दगडखाण सरु
ु असन
ू र्नखात्याचे या
गींभीर गोष्ीस अभय असल्हयाचे स्थाननक ग्रामस्थाींनी उपर्नसींरक्षक, ठाणे, प्रधान
सधिकचर्, र्नवर्भाग, मा.र्नेमींत्री, जिल्हहाधिकधकारी, ठाणे आदीींकडे माहे नोव्हें बर, २०१४
पूर्ी मागील १ र्र्ावपासून सातत्याने केलेल्हया तक्रारीत स्पष्पणे म्ह्ले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) माळशेि घा्ात अभयारण्याच्या हदीतीतच झाडघर गार्ात दगडखाण र् डाींबर

प्लाण्् उल्हहासनगर येथील ठे केदाराने आददर्ासी इसमाच्या नार्ाने सुरु केल्हयामुळे या

दगडखाणीींच्या सुरुींग स्फो्ामुळे र् डाींबर प्लाण््च्या प्रदर्
ू णामुळे र्न्य प्राण्याींचे
िीर्नच धोक्यात आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरहू अभयारण्य हदीतीत सरु
ु असलेली बेकायदे शीर दगडखाण र् डाींबर
प्लाण््च्या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानुसार पुढे कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात आली आहे ,
(६) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अभयारण्य र् र्नखात्याचे राखीर् िींगलामध्ये केंर

शासनाच्या पूर्व परर्ानगीभशर्ाय दगडखाण, गौणखननि उत्खनन करता येत नाही.
तसेच अभयारण्य क्षेत्राच्या बा्यहदीती पासन
१० कक.मी. अींतरापयंतच्या (Eco
ू
Sensitive Zone) क्षेत्रातील खाणकाम / उत्खननाच्या प्रस्तार्ास िर पयावर्रण
वर्भागाची मींिूरी आर्श्यक असेल तर राषरीय र्न्यिीर् मींडळाच्या स्थायी सभमतीची
वर्धीर्त परर्ानगी घेणे दे खील बींधनकारक आहे .

(२) सदर वर्र्याबाबत दै ननक सामना र्त्ृ तपत्रात ददनाींक २.१२.२०१४ रोिी प्रभसध्द
करण्यात आलेल्हया बातमीच्या अनुर्ींगाने मींडळ अधिकधकारी, न्याहाडी याींचम
े ाफवत
केलेल्हया चौकशीमध्ये असे आढळून आले क , मौिे झाडघर, ता.मुरबाड, जि.ठाणे
येथील सव्हे नीं. १४३ / ५ र्रील ३.४५ हे क््र आर क्षेत्रार्र दगडखाण काढलेली होती.
परीं तु सदयःजस्थतीत तेथे कोणतेही उत्खनन चालू नसून उत्खननाचा साठादे खील
आढळून आलेला नाही.
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(३) मौिे झाडघर येथील सदरच्या दगडखाणीचे क्षेत्र भभमाशींकर अभयारण्य र्
हररश्चींरगड-कळसब
ू ाई अभयारण्याच्या सींरषितक्षत क्षेत्राच्या सीमेपासन
ू १० कक.मी. पेक्षा
िास्त अींतरार्र आहे , त्यामुळे र्न्य प्राण्याींचे िीर्न धोक्यात आलेले आहे , हे खरे
नाही.

(४) प्राप्त तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात आली आहे .
(५) चौकशीमध्ये सदर दगडखाणीचे क्षेत्र भभमाशींकर अभयारण्य र् हररश्चींरगडकळसब
१० कक.मी. पेक्षा िास्त
ू ाई अभयारण्याच्या सींरषितक्षत क्षेत्राच्या सीमेपासन
ू
अींतरार्र असल्हयाचे र् सदर दगडखाणीकररता महाराषर शासन, पयावर्रण वर्भाग
याींच्याकडून Environmental Clearance भमळाल्हयाचे आढळून आले आहे .
(६) प्रश्न उद्ार्त नाही.

----------------मरु बाड (जज.ठािे) तालक्
ु यातील िाळु धरिाला परिानगी
भमळण्यासाठन ८ ग्रामसभाांचे जोडलेले बनािट ठराि

(८)

*

४७३३

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.हदपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.आनांद ठािूर :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील काळु धरणाला परर्ानगी भमळण्यासाठी ८
ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसभाींचे बनार्् ठरार् िोडले असल्हयाचे नुकतेच ननदशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

यासींदभावत काही

सामाजिक

सींघ्नाींच्यार्तीने ्ोकार्डे पोलीस

ठाण्यात ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोिी र्ा त्यासुमारास तक्रार दाखल करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय
(४) असल्हयास, त्यात काय ननदशवनास आले र् तदनस
ु ार सींबींधिकधताींवर्रुध्द कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) र् (२) श्रभमक मुक्ती सींघ्नेच्या र्तीने ददनाींक
२३/५/२०१३, २८/१२/२०१४ र् ददनाींक १/१/२०१५ रोिी पोलीस स््े शन, ्ोकार्डे येथे
तक्रार दाखल करण्यात आली आहे .
(३) उक्त प्रकरणी ्ोकार्डे पोलीस ठाणे माफवत तपास चालू आहे .

(४) तपासणी अदयापी पूणव झालेली नाही. त्यामुळे सींबींधीतार्र कायवर्ाहीचा प्रश्न
उद्ार्ला नाही.

-----------------
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चांद्रपूर जजल्हा पररषद अांतगवत १५० प्राथभमि भशक्षिाांना
(९)

*

िररष्ट्ठ िेतनश्रेिी लागू िरण्याबाबत

५१४२

श्रीमती शोभाताई र्डििीस :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींरपरू जिल्हहा पररर्द अींतगवत कायवरत १५० प्राथभमक भशक्षक र्ररषठ र्ेतनश्रेणी

पासून र्ींधिकचत असल्हयाने महाराषर पुरोगामी प्राथभमक भशक्षक सभमतीने भशक्षणाधिकधकारी
प्राथभमक याींना माहे िानेर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननर्ेदन ददले , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सींबींधिकधत भशक्षकाींना र्ररषठ र्ेतन श्रेणी लागु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

मुख्य

कायवकारी

अधिकधकारी,

जिल्हहा

पररर्द,

चींरपूर

याींचे

आदे श

ददनाींक

३०.८.२०१४ अन्र्ये ३१५ भशक्षकाींना र्ररषठ र्ेतनश्रेणी लागू केलेली आहे . तसेच र्ररषठ

र्ेतनश्रेणीपासून र्ींधिकचत असलेल्हया उर्वररत प्राथभमक भशक्षकाींना र्ररषठ र्ेतनश्रेणी लागू
करण्याची कायवर्ाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

(१०)

*

चव्हाि :

----------------परळी (जज.बीड) येथील भशशुगह
ृ ातील बालिे गायब ााल्याबाबत

५२२७

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

स्र्.नेमीचींद ददपकचींद बहे रा भशशुगह
ृ परळी (जि.बीड) येथे ददनाींक १६ िानेर्ारी,

२०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास बालकल्हयाण सभमतीच्या सदस्याींनी भे् ददली असता
सहा बालके गायब असल्हयाची बाब ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भशशुगह
ृ ातील सहा बालके सींशयास्पदररतीने गायब झाल्हयाप्रकरणी
शासक य अधिकधकारी अथर्ा सींस्थेने ररतसर तक्रार नोंदवर्लेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, शासनाच्या बाल कल्हयाण वर्भागातील अधिकधकारी र् भशशुगह
ृ चालक
याींच्या सींगनमताने हा प्रकार घडला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर प्रकरणातील सींबींधिकधताींर्र शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,
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(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) महाराषर मारर्ाडी फाेींडेशन सींचभलत स्र्.नेमीचींद बडेरा,
भशशुगह
ृ , परळी जि.बीड या सींस्थेतील ६ बालके बाल कल्हयाण सभमतीने दत्तकासाठी
मुक्त केलेली नसताना दत्तकेच् ु क पालकाींना साींभाळण्यासाठी ददलेली होती.
(२) हे खरे नाही.

बाल कल्हयाण सभमती, बीड याींनी सींस्थेचे सींचालक, अधिकधक्षक याींचवे र्रुध्द पोभलस
स््े शन परळी येथे भा.दीं .वर्. कलम ३६३ नुसार कफयावद ददलेली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सींस्थेस दे ण्यात आलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद् का करण्यात येे नये, अशा
आशयाची सींस्थेस आयुक्त, मदहला र् बाल वर्कास आयुक्तालय कायावलयाकडून
कारणे दाखर्ा नोद्स बिावर्ण्यात आलेली आहे . सींस्थेचा खल
ु ासा प्राप्त होताच
ननयमानुसार सींस्थेर्र योग्य ती कारर्ाई करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

----------------राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील हदिाळिाडी धरिाच्या िालव्याच्या दरु
ु सतीबाबत
(११)

*

५३७२

श्रीमती विद्या चव्हाि :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािापरू (जि.रत्नाधिकगरी) तालक्
ु यातील ददर्ाळर्ाडी धरणाच्या कालव्याची दरु
ु स्ती
अदयापपयंत पूणव झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अधिकधक्षक अभभयींता, कोकण पा्बींधारे महामींडळ, रत्नाधिकगरी याींनी सन
२००६ मध्ये कालव्याींची दरु
ु स्ती पूणव होेन पाणी शेत िभमनीला दे ण्यात येत आहे
असे नमूद केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कालव्याची दरु
ु स्ती करण्यासाठी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, डाव्या कालव्यार्र वर्दयानगरी येथे असलेले बाींधकाम काढून
्ाकण्यासाठी शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) र् (३) हे खरे नाही.
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दद.२९ िुलै, १९९६ रोिी पार्साळ्यात धरणाच्या वर्मोचकास धोका ननमावण

होेन वर्मोचक पाईप फु्ल्हयाने सन २००५ पयंत धरणाच्या दरु
ु स्ती अभार्ी, धरणात
पाणीसाठा न केल्हयाने ९-१० र्र्े भसींचन बींद होते. कालर्े कायावजन्र्त नसल्हयाने
अनतर्षृ ्ीमुळे कालर्े गाळाने भरलेले होते. धरण दरु
ु स्तीनींतर सन २००६-०७ मध्ये

प्रथमच दरू
ु स्तीसाठी प्रामुख्याने वपकअप वर्अर मधील गाळ काढणे, कालव्यार्रील

झाडे-झुडपे तोडणे र् वपकअप वर्अरला नर्ीन फळ्या बसवर्णे या बाबी करण्यात
येर्न
ू कालव्यात पाणी सोडण्यात आले. तसेच, पढ
ु े सन २००७-०८ ते २०१०-११ पयंत

उिर्ा कालर्ा (२.११ कक.मी.) र् डार्ा कालर्ा (३.३० कक.मी.) मधुन ्प्प्या ्प्प्याने
याींबत्रक

वर्भागामाफवत कालर्ा स्र्च् ता अभभयानाींतगवत गाळ काढून भसींचनासाठी

पाणी सोडण्यात आले. कालव्याच्या उर्वरीत दरू
ु स्तीची कामे अनुदान उपलब्धतेनुसार
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .

(४) डाव्या कालव्यार्रील वर्दयानगरी येथील अनतक्रमण ह्वर्ण्याबाबत कायवकारी
अभभयींता, रत्नाधिकगरी पा्बींधारे वर्भाग (द.) रत्नाधिकगरी याींनी जिल्हहाधिकधकारी रत्नाधिकगरी
याींना वर्नींती केली आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------मुखेड (जज.नाांदेड) शहरातील जजल्हा पररषद शाळे च्या
मैदानािरील अनतक्रमि हटवििेबाबत

(१२)

*

५९९९

श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मख
ु ेड (जि.नाींदेड) शहरातील जिल्हहा पररर्द शाळे च्या मैदानार्र अनतक्रमण केले

असल्हयाचे र् िुन्या गार्ातील जिल्हहा पररर्द केंरीय शाळे च्या बािूला कत्तलखाने सुरु
असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, तदनुसार उक्त शाळे च्या मैदानार्रील अनतक्रमण ह्वर्णेबाबत र्
सदर कत्तलखाने ह्वर्णेबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) होय, अींशतः खरे आहे .
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(२) र् (३) जिल्हहा पररर्द हायस्कुल, मुखेड या शाळे च्या मैदानार्रील अनतक्रमण
ह्वर्ण्याबाबत मख्
े डे
ु याध्यापकाींमाफवत उप अभभयींता, बाींधकाम वर्भाग, मख
ु ेड याींचक
र् पोलीस स््े शन मुखेड याींचक
े डे लेखी तक्रार दे ण्यात आली आहे . तथावप,

अनतक्रमणधारकाींनी स्थाननक न्यायालयात याधिकचका दाखल केली असल्हयाने सदर
प्रकरण न्याय प्रवर्ष् आहे . याबाबत जिल्हहा पररर्द, नाींदेड याींचक
े डून न्यायालयीन

स्तरार्र कायवर्ाही सुरु आहे . तसेच जिल्हहा पररर्द केंदरय प्राथभमक शाळा ही
भाडयाच्या इमारतीत भरत असन
ू सदर शाळे च्या पररसरातील कत्तलखान्याचे अींतर

शाळे पासून १६० ते १७० मी्र ुर्ढे अींतर लाींब आहे . याबाबत प्रशासनास कोणतीही
तक्रार प्राप्त झाली नसल्हयाने कायवर्ाही करण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------नाांदगाांि पेठ (जज.अमरािती) येथील भसमें ट नाला खोलीिरि ि बाांधिामात
ाालेला ननधीचा अपहार
(१३)

*

६१७३

श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय

जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदगाींर् पेठ (जि.अमरार्ती) येथील भसमें ् नाला खोलीकरण र् बाींधकाम सुरु

असून िामठी नाल्हयाचे खोदकाम केल्हयानींतर त्या नाल्हयात पुन्हा माती भरण्याचे

काम येथील कृर्ी वर्भागाने करुन शासनाच्या ननधीचा अपहार केल्हयाचे ददनाींक २६
िन
ू , २०१४ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही केली आहे र्ा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) र् (२) नाही,

तथावप, यासींदभावत र्तवमानपत्रात बातमी प्रभसद्ध झाली होती, त्यानुसार उपविभागीय

अधिकधकारी (महसुल) याींनी फेब्रर्
ु ारी, २०१५ मध्ये पहाणी केली असता नाला सुजस्थतीत

असुन नाल्हयामध्ये पाणी असल्हयाचे र् नाल्हयात माती भरलेली नसल्हयाचे आढळून
आले आहे .

(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
-----------------
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तारळी (ता.पाटि, जज.सातारा) येथील धरि प्रिल्पातील
(१४)

*

पािी सथाननि शेतिऱयाांना भमळण्याबाबत
६४६८

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत

टिले, श्री.हदपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरि पािसिर,
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सांहदप बाजोररया :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तारळी (ता.पा्ण, जि.सातारा)

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

येथील धरण प्रकल्हपातील पाण्यार्र या भागातील

धरणग्रस्ताींचा आणण तेथील शेतकऱयाींचा प्रथम हक्क असून या धरणातील पाणी

तेथील शेतकऱयाींच्या १०० % क्षेत्राला न दे ता ते बाहे रील तालक्
ु याींना दे ण्याचा ननणवय
कृषणा खोरे वर्कास महामींडळाने घेतला असन
ू , राज्य शासनाने प्रथमत: तारळी
नदीच्या दोन्ही तीरार्रील ५० मी्र उीं चीच्या र्रील या वर्भागातील शेतकऱयाींच्या

क्षेत्राला पाणी दे ण्याचा धोरणात्मक ननणवय घेेन त्याकरीता या प्रकल्हपाला ननधी
उपलब्ध करुन दयार्ा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी राज्याचे िलसींपदा
मींत्री

याींच्याकडे िानेर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान केलेली आहे , हे खरे आहे

काय,
(२) असल्हयास, शासनाने र्रील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.
(३) तारळी प्रकल्हपाचे पाणी ननयोिन मींिूर झालेले असून आता नर्ीन क्षेत्रास

अनतररक्त पाणी उपलब्ध नाही. तथावप मा. राज्यमींत्री महोदयाींनी दद. ३०/०१/२०१५
रोिी प्रकल्हपस्थळी भे् दे र्ून तारळी नदीचे दोन्ही तीरार्रील ५० मी. उीं चीच्या र्रील
डोंगर पाययापयंतच्या भसींचनापासन
ू र्ींधिकचत राहणा-या क्षेत्राचे सर्ेक्षण पण
ू व करुन ते
भभिवर्ण्याच्या ष्ष्ीकोनातून सुष्म भसींचनासह वर्वर्ध पयावयाींचा अभ्यास करुन

अहर्ाल शासनास सादर करण्याच्या सुचना ददल्हया आहे त. त्या अनुर्ींगाने क्षेत्रीय
स्तरार्र अ्यास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

-----------------
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दे िाचे गोठिे (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे पािलोट क्षेत्र वििास िायवक्रमाांतगवत
(१५)

बांधा-याची िामे ननिृष्ट्ट दजावची ााल्याबाबत

*

६५३२

रुपनिर :
(१)

श्रीमती हुसनबानू खभलर्े, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.रामहरी

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दे र्ाचे

गोठणे

(ता.रािापरू ,

जि.रत्नाधिकगरी)

येथे

पाणलो्

क्षेत्र

वर्कास

कायवक्रमाींतगवत बींधा-याची करण्यात आलेली कामे अनतशय ननकृष् करण्यात येेन
या कामात मोठया प्रमाणात गैरव्यर्हार झाल्हयाचे माहे िानेर्ारी-फेब्रुर्ारी, २०१५ मध्ये
र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार या प्रकरणातील शासनाने
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, सदरहू बींधा-याची कामे चाींगल्हया दिावची करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------(१६)

*

सोलापूर जजल््यातील प्राथभमि आरोग्य िेंद्राांची दरु िसथा ााल्याबाबत
६५७०

श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर जिल्ह्यात ७७ प्राथभमक आरोग्य केंराींची दरु र्स्था झाली असून बदलत्या
र्ैदयक य तींत्रानुसार अत्याधुननक

साधनसामुग्री

नसल्हयामुळे

येथील

नागरीकाींना

दिेदार सवु र्धा भमळत नसल्हयाचे ददनाींक ९ फेब्रर्
ु ारी, २०१५ रोिी र्ा त्या सम
ु ारास
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीण भागातील तळागाळातील लाभायांपयंत वर्वर्ध शासक य
योिना,

आरोग्य

सेर्ा

पोहचवर्ण्यासाठी

केंर

र्

राज्यशासन

बाींधिकधल

असूनही

राज्यातील प्राथभमक आरोग्य केंराींची दरु ार्स्था होत असल्हयाचे ननदशवनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

14
(३) असल्हयास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, प्राथभमक आरोग्य केंरात मनषु यबळ, आत्याधनु नक साधनसामग्री
तसेच योग्य ननधी पुरवर्ण्याबाबत शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(५)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) र् (२) हे खरे नाही. सोलापरू जिल्ह्यात ७७ प्राथभमक आरोग्य
केंर र् ४३१ उपकेंर कायावजन्र्त आहे त. ७७ प्राथभमक आरोग्य केंरापैक ७४ प्राथभमक

आरोग्य केंर स्र्तःच्या इमारतीमध्ये कायवरत आहे त. सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथभमक
आरोग्य केंरामध्ये अत्यार्श्यक साधन सामुग्री उपलब्ध आहे . त्यामुळे कोणत्याही
रुग्णाींची हे ळसाींड अथर्ा उपचाराअभार्ी गैरसोय झालेली नाही.
(३) (४) र् (५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------दाररद्रय रे षेखालील सुधाररत याद ींमध्ये सिव गरीबाांची नािे समाविष्ट्ट िरण्याबाबत
(१७)

*

६५९०

श्रीमती जसमता िाघ :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दारररय रे र्ेखालील सुधाररत याद ींमध्ये सर्व गरीबाींची नार्े समावर्ष् करण्यात
यार्ी या प्रमुख मागण्यासह अन्य मागण्याींसाठी िळगार् येथे माक्सवर्ादी कम्युननस््

पक्षाच्या नेतत्ृ र्ाखाली श्रभमकाींनी ददनाींक २८ िानेर्ारी, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास
मोचाव काढुन जिल्हहाधिकधकारी,िळगाींर् याींना ननर्ेदन ददले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ननर्ेदनातील मागण्याचे स्र्रुप काय आहे र् सदर मागण्या बाबत
कोणती कायवर्ाही केली आहे ,
(३)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) होय

(२) र् (३) १. महागाई नुसार दाररद्रय रे र्ेची मयावदा र्ावर्वक रु. ५०,०००/- उत्पन्न
करा.

२. सर्व ग्रामीण र् शहरी असींघ्ीत श्रभमकाींना दाररद्रय रे र्ेखालील यादीत घाला.
३. अपात्र श्रीमींताची नार्े यादीतून र्गळा.

४. सर्व सरकारी योिनाींचा लाभ गरीबाींना दया.
५. गार् पातळी र् र्ाडव पातळीर्र गरीबाींचे दार्े र् हरकती घेर्ून
सुधारीत सर्व समार्ेशक बीपीुल यादी िादहर करा.

ाननीतून
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राज्यातील दारररय रे र्ेखालील कु्ुींब ननजश्चत करण्याकरीता केंर शासनाच्या

ननदे शानस
ु ार राज्यात सामाजिक, आधिकथवक र् िात सर्ेक्षण - २०११ करण्यात आले
असून

प्रत्यक्ष

सर्ेक्षण

पू ण व

झालेले

आहे .

त्यानुसार

िळगाींर्

जिल्ह्यातील

सर्ेक्षणाींतगवत प्राप्त मादहतीची प्रारुप यादी ददनाींक २५.०३.२०१५ रोिी प्रभसध्द
करण्यात आली असून या मादहती सींदभावत दार्े आक्षेप प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली

आहे . सदरील प्रकक्रया पूणव झाल्हयानींतर पररपूणव मादहतीचा अींनतम यादी केंर शासनास

सादर करण्यात येत असन
ू त्यानींतर केंर शासनाकडून दारररय रे र्ेखालील कु्ुींबाींचे
ननकर् ननजश्चत होणार आहे त.

----------------माि-खटाि तालुक्यातील उरमोडी भमहे -िठापूर उपसा
जलभसांचन योजनेचे िाम िरण्याबाबत

(१८)

*

६६०७

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) माण-ख्ार् तालुक्याचे पाणी प्रश्न सोडवर्ण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली उरमोडी

भमहे -कठापूर उपसा िलभसींचन योिनाींची कामे ब-याच र्र्ावपासून प्रलींबबत असल्हयाने
उक्त तालक्
ु याींना पाणीसींक्ाला सामोरे िार्े लागत असल्हयाचे माहे िानेर्ारी, २०१५
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालुक्यातील सदर योिनाींची प्रलींबबत कामे त्र्ररत पूणव
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) माण, ख्ार् या अर्र्वणप्रर्ण तालुक्यातील भसींचनाच्या

पाण्याचा प्रश्न सोडवर्ण्यासाठी शासनाने उरमोडी र् जिहे कठापूर उपसा भसींचन
योिना या प्रकल्हपाींची कामे हाती घेतली आहे त .

(२) र् (३) उरमोडी प्रकल्हपाची मान्यताप्राप्त जव्दतीय सप्र
ु मा ककीं मत रुपये १३२४.१४
को्ी असून फेब्रुर्ारी, २०१५ अखेरील खचव रु.८५७.९२ को्ी आहे . उरमोडी प्रकल्हपाची
प्रकल्हपीय भसींचन क्षमता ४३,८७० हे . असून त्यापैक

िून २०१४ अखेर ७२९४ हे .

भसींचन क्षमता ननमावण झाली आहे . धरणाचे काम पूणव असून उरमोडी प्रकल्हपाींतगवत
असणाऱया उपसा भसींचन योिनेचे ्प्पा क्र. १ र् ्प्पा क्र. २ अींशत: कायावजन्र्त
करण्यात आले आहे त. ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार योिनेची उर्वररत कामे प्रगतीपथार्र
आहे त.
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जिहे कठापूर उपसा भसींचन योिनेची मींिूर प्रशासक य मान्यता ककीं मत

रु. २६९.०७ को्ी असन
ू फेब्रुर्ारी, २०१५ अखेरील खचव रु.२९५.२७ को्ी आहे . या
योिनेअींतगवत बॅराि, पींपगह
ृ े , ेध्र्वगामी नभलका र् बोगदे याींची कामे अींशत: झाली
आहे त.

प्रकल्हपाचा

रु.

९८०.०७

को्ी

ककीं मतीचा

शासनाच्या वर्चाराधीन आहे .

सुधाररत

प्रशासक य

प्रस्तार्

----------------(१९)

*

राज्यात अनेि डॉक्टर शासिीय नोिरी सोडून जात असल्याबाबत
३६५९

श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.हदपिराि साळांु खे-पाटील,

श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात अनेक डॉक््सव शासक य सेर्ेत येताना केलेला करार मोडून नोकरी सोडून
िात असल्हयामळ
ु े बााँडच्या रक्कमेत र्ाढ करण्याचा वर्चार शासन करीत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक डॉक््सव शासक य सेर्ेचा फायदा घेेन र्ेतनासोबत शासक य
सर्लतीतून पदर्ीत्तर भशक्षण घेत असून सर्लती पूणव होताच नोकरी सोडण्याचे
प्रकारही करत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्याच्या आरोग्य सेर्ेतील र्ैदयक य अधिकधकाऱयाींची ररक्त पदे लक्षात
घेेन अशा अधवर्् नोकरी सोडणाऱया डॉक््संना पूणव शासक य सेर्ा करण्यासाठी
शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) शासक य सेर्ेत उच्च भशक्षण घेणाऱया र्ैदयक य अधिकधकाऱयाींच्या ररक्त िागा
तात्काळ भरणे सींदभावत शासन कोणती कायवर्ाही करणार आहे ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) र् (२) हे खरे नाही.
(३) शासक य सर्लतीतुन पदव्युत्तर अ्यास पूणव करणाऱया र्ैदयक य अधिकधकाऱयाींनी

वर्हीत मुदतीपुर्ी नोकरी सोडल्हयास रु.५०,००,०००/- दीं ड रक्कमेची तरतुद आहे . तसेच
पदव्यत्ु तर

पदवर्धारक

पदवर्काधारक
र्ैदयक य

र्ैदयक य

अधिकधकाऱयास

अधिकधकाऱयास

६

र्ेतनर्ाढी

३

र्ेतनर्ाढी

अनुज्ञेय

र्

आहे त.

पदव्यत्ु तर

पदव्युत्तर

पदवर्का/पदर्ी धारकास त्याींच्या अ्यासक्रमानूसार प्राधान्याने ननयुक्त्या ददल्हया
िातात.
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(४)

या

अनुर्ींगाने

र्ैदयक य भशक्षण वर्भागाकडील

परीं तू सार्विननक

आरोग्य

वर्भागाींतगवतच्या र्ैदयक य अधिकधकाऱयाींमधून भरण्यात येणाऱया ४३९ पदाींपैक ३४० पदे
र्ैदयक य

अधिकधकाऱयाींसाठी

सींचालक

आरोग्य

सेर्ा,

ठे र्ण्याबाबतचा प्रस्तार् वर्चाराधीन आहे .

मुींबई

याींच्या

अधिकधनस्थ

----------------यितमाळ जजल््यातील १६ ग्रामपांचायतीच्या लेखा अहिालात घेतलेले आक्षेप
(२०)

*

३४४१

श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.ख्िाजा बेग :

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर,
दरु ाविी,

काय :-

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.अननल

भोसले,

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) यर्तमाळ जिल्ह्यातील १६ ग्रामपींचायतीमधील लेखा अहर्ालात २२ हिार ९०५
आक्षेप घेतल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफवत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् तदनुसार पुढे कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कारर्ाई केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) ते (४) जिल्हहा पररर्द यर्तमाळ अींतगवत ुकूण १६ पींचायत
सभमत्या असून ुकूण १२१० ग्रामपींचायती आहे त. माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर

ग्रामपींचायत प्रलींबीत लेखा आक्षेप सींख्या २८८१५ इतक आहे . प्रलींबीत लेखा आक्षेपाींचे
अनप
ु ालन

तयार

करुन

ग्रामपींचायतीचे

ठरार्,

पींचायत

सभमतीचे

ठरार्ासह

पाठवर्ण्याबाबत ग् वर्कास अधिकधकारी याींना पत्रादर्ारे कळवर्ण्यात आले आहे .
पींचायत सभमतीकडून लेखा आक्षेपाींचे अनुपालन प्राप्त झाल्हयानींतर सदर पररच् े द

मींिूर करण्याबाबतची कायवर्ाही करण्यात येत.े ग् वर्कास अधिकधकारी पींचायत सभमती
(सर्व) याींना प्रलींबीत लेखा आक्षेपाचे अनुपालन त्र्रीत आर्श्यक त्या ठरार्ासह

पींचायत सभमतीची मींिरू ात घेर्न
ू पाठवर्ण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे . तसेच

ग् वर्कास अधिकधकारी पींचायत सभमती याींचक
े डून प्राप्त झालेल्हया २००० लेखा
आक्षेपाींचे

अनुपालन

मींिूर

करण्याबाबतची

कायवर्ाही

सुरु

आहे .

उर्वरीत

लेखा

आक्षेपाींची पूतत
व ा करण्याबाबत ग् वर्कास अधिकधकारी याींचक
े डून ननयमीत आढार्ा र्
पाठपुरार्ा करण्यात येत आहे .

-----------------
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बबरिाडी (ता.महाड, जज.रायगड) येथे िालबा्य पोषि आहाराचे केलेले िाटप
(२१)

*

३८६६

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर

शासनाच्या

ुकाजत्मक

बालवर्कास

वर्भागातफे

आयक्
ु तालयात

ुकाजत्मक बाल वर्कास सेर्ा योिनेअींतगवत पोर्ण आहाराचे अींगणर्ाड्याींना र्ा्प
करण्यात येते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बबरर्ाडी (ता.महाड, जि.रायगड) येथे माहे िुलै २०१४ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान अींगणर्ाड्याींना र्ा्प झालेला पोर्ण आहार हा कालबा्य झाल्हयाचा
प्रकार दद.१६ िल
ू ,ै २०१४ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आला, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या सींपूणव घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, कालबा्य पोर्ण आहार र्ा्प करणाऱया सींबींधिकधताींर्र शासनाने
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशतः खरे आहे .

सदर पोर्ण आहाराची पाक ्े कालबा्य असल्हयाचे अींगणर्ाडी सेवर्केच्या
ननदशवनास आल्हयाने ते ताब्यात घेण्यास नकार ददला.
(३), (४) र् (५) याबाबत महाड ुम.आय.डी.सी.पोलीस ठाणे, महाड-रायगड येथे
दद.१७/०७/२०१४

प.नॉ.कॉ.रजि.नीं.९४/२०१४

भदीं वर्सीं

कलम

२७३,

३४

अन्र्ये

सींबींधिकधताींवर्रुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून कायदे शीर कारर्ाई
पोलीसाींकडून सुरू आहे .

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

सटािा (ता.बागलाि, जज.नाभशि) येथील राखीि िनजभमनीिर
अनतक्रमि िरिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(२२)

*

६०६७

डॉ.अपूिव हहरे :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) स्ाणा (ता.बागलाण, जि.नाभशक) येथील राखीर् र्नक्षेत्रातील र्नहदीतीच्या खुणा
िेसीबी मभशनच्या सहायायाने नष् करुन र्निभमनीर्र अनतक्रमण केल्हयाप्रकरणी

सार्विननक बाींधकाम खात्यातील शाखा अभभयींता याींना ददनाींक २३ िानेर्ारी, २०१५
रोिी र्ा त्यासम
ु ारास अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, र्निभमनीतील अनतक्रमणाप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने पढ
ु े कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे , स्ाणा ता. बागलाण, जि.नाभशक येथील

स्ाणा पररमींडळात ब्राम्हणगाींर् ननयतक्षेत्रातील, राखीर् र्न क्र. १९३, ग् नीं. ५०
मौिे यशर्ींत नगर मधील र्न िभमनीर्र िेसीबी मभशनच्या सहायायाने र्नहदीतीच्या
खुणा नष् करुन अनतक्रमण झाल्हयाचे दद. १२.१०.२०१४ रोिी आढळून आल्हयाने श्री.

ददलीप काभशनाथ बच् ार् (शाखा अभभयींता, सार्विननक बाींधकाम वर्भाग) याींचे
वर्रुध्द र्नपाल स्ाणा याींनी प्रथम गुन्हा ररपो्व क्र २, ददनाींक १२/१०/२०१४ रोिी
िारी केला आहे . तसेच त्याींना

दद. २३/१/२०१५ रोिी अ्क करुन न्यायालयात हिर

केले आहे .
(२)

र्नपाल

स्ाणा

याींनी

प्र.गु.रर.क्र.

२/१२.१०.२०१४

अन्र्ये,

भारतीय

र्न

अधिकधननयम, १९२७ चे कलम २६ १(अ) (ड) (ह), कलम ५२(२), कलम ६३ (क),
र्नसींरक्षण अधिकधननयम, १९८० चे कलम २ र् िैर् वर्वर्धता अधिकधननयम, २००२
अींतगवत श्री. ददलीप काभशनाथ बच् ार् (शाखा अभभयींता, म.उपवर्भागीय अभभयींता,
सार्विननक बाींधकाम

उप वर्भाग क्र. ४ कळर्ण कॅम्प, नाभशक याचे कायावयल)

याींचर्
े र गुन्हा िारी केला आहे . यात १ िेबीसी क्रमाींक MH ०४ B ८९७६ हा िप्त

केला असून याबाबत मा. प्रथमर्गव न्यायदीं डाधिकधकारी, स्ाणा र् उपावर्भागीय र्न
अधिकधकारी, मालेगाींर् याींना अहर्ाल सादर केला आहे . श्री.ददलीप काभशनाथ बच् ार्

याींनी अ्कपर्
ु व िामीनासाठी मा. सेशन को्व मालगाींर् र् मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई

येथे केलेला अिव फे्ाळण्यात आल्हयामुळे ददनाींक २३.१.२०१५ रोिी श्री. बच् ार् याींना
अ्क करण्यात आली आहे . सदर प्रकरणी चौकशी सुरु आहे .
(३) वर्लींब झालेला नाही.

----------------महागाि (जज.यितमाळ) तालक्
यातील
हीिरा जजल्हा पररषद गटातील बारभाई
ु

(२३)

*

ताांडयाला जाण्यासाठन रसता नसल्याबाबत

३३३२

श्री.हररभसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुाफ्र्र हुसैन सय्यद,

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महागार् (जि.यर्तमाळ) तालुक्यातील हीर्रा जिल्हहा पररर्द ग्ातील बारभाई
ताींडयाला िाण्यासाठी रस्ता नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, महागार् तालुक्यात गुणर्त्ता ननयींत्रण कागदार्रच गेल्हया िात

असल्हयामळ
ु े सींपण
ू व महागार् तालक्
ु यातील रस्त्याची दरु र्स्था झाल्हयाचे माहे डडसेंबर,
२०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तालुक्यातील सर्ना-र्ाकोडी, मुडाणा-गौळ, बबिोरा-दगडथर, र्डदबेलदरी, मुडाणा-र्डद, वपींपळगार्-भाींब, अनींतर्ाडी-कोठा, हीर्रा-बारभाई ताींडा, पोखरीकोणदरी, माळदहर्रा-खडका-धिकचलगव्हाण सह तालुक्यातील अनेक रस्त्याची दरु र्स्था

झालेली असन
ू या सर्व रस्त्याींची शासनामाफवत दरु
ु स्ती र् दे खभाल ननयभमत केली
गेली नसल्हयाचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरील रस्त्याची दरु
ु स्ती केव्हापयंत होणे अपेषितक्षत आहे ,
(५) अदयापपयंत रस्ता दरु
ु स्ती न करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) प्रश्नाींक त बारभाई ताींडा हे गार् लेर्ा ते बारभाई ताींडा,
ग्रामीण मागव ७९ या डाींबरी रस्त्याने (पुलासह) िोडलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रस्तुत रस्त्याींबाबत नमूद करण्यात येते क , १) बबजोरा दगडथर रसता(इ.जज.मा.१८७) सदर रस्त्याची लाींबी १०.०० कक.मी. आहे . त्यापैक १.५० कक.मी. चे
नत
ु नीकरण सन २०१३-१४ मध्ये तेराव्या वर्त्त आयोगामधन
ु करण्यात आले आहे .
०.५० कक.मी.ची दरु
ु स्ती सन २०१३-१४ मध्ये ग् ब अींतगवत करण्यात आली आहे .

पुरहानी दरु
ु स्ती कायवक्रम २०१३-१४ अींतगवत १.२० कक.मी.चे नुतनीकरणाचे काम
प्रगतीत

आहे .

आददर्ासी

उपययोिना

२०१४-१५

अींतगवत

१.००

कक.मी.

चे

नुतनीकरणाचे काम मींिुर आहे . २) िडद बेलदरी रसता- असा रस्ता अस्तीत्र्ात नाही.

र्डद हे गार् र्डद-मडाणा या इ.जि.मा.१८६ ने िोडलेले आहे . या रस्त्याची लाींबी
५.०० कक.मी. असून, प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनेमधुन या रस्त्याचे डाींबरीकरण

करण्यात आले असून सदयजस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत आहे . बेलदरी हे गार् प्र.रा.मा.६
ला इ.जि.मा.१८९ ने िोडलेले आहे . या रस्त्याची लाींबी ६.०० कक.मी. असून, सन
२०१४-१५

मध्ये

या

रस्त्यार्र

सार्विननक

बाींधकाम

वर्भागामाफवत

डाींबरीकरण

करण्यात आले आहे . ३) मड
ु ािा िडद रसता (इ.जज.मा.१८६)- सदर रस्त्याची ुकूण
लाबी ५.०० कक.मी. असून सन २०१०-११ मध्ये प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनेमधुन या
रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम करण्यात आले असून सदयजस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत
आहे . ४) वपांपळगाि भाांब रसता - असा रस्ता अजस्तत्र्ात नाही. वपींपळगार् हे गार्

इ.जि.मा. १८६ ने रा.मा. ५१ ला िोडले आहे . या रस्त्याची लाींबी २.०० कक.मी. आहे .
पषृ ठभाग डाींबरी असन
ू रस्ता सजु स्थतीत आहे . भाींब हे गार् ग्रा.मा.१३१ ने रा.मा.५१
ला िोडले असून या रस्त्याची लाींबी ०.४० कक.मी. आहे . पषृ ठभाग डाींबरी आहे . या
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रस्त्याचे नुतनीकरणाचे काम पुरहानी कायवक्रम २०१३-१४ अींतगवत मींिूर आहे . ५)
अनांतिाडी ििठा रसता (ग्रा.मा.८९)- सदर रस्त्याची लाींबी १.८० कक.मी. असन
ू १.५५

कक.मी. लाींबीचे डाींबरीकरण ग् ब अींतगवत २०१२-१३ र् २०१३-१४ मध्ये करण्यात
आले आहे . उर्वरीत ०.२५ कक.मी. लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम ३०५४ मागव र् पुल सन
२०१४-१५ मध्ये मींिूर आहे . ६) हीिरा ते बारभाई ताांडा रसता - दहर्रा ते बारभाई

ताींडा अशी सलग लाींबी अजस्तत्र्ात नाही. दहर्-या पासुन रा.मा. ६ मागावने १.००
कक.मी. अींतरार्र राउतर्ाडी िोडरस्ता सरु
ु होतो. या रस्त्याची लाींबी १.५० कक.मी.
असून त्याचा क्रमाींक ग्रा.मा.८१ आहे . या रस्त्याचा पषृ ठभाग डाींबरी आहे . राउतर्ाडी

ते बारभाई ताींडा या रस्त्याची लाींबी १.५० कक.मी असून त्याचा क्रमाींक ग्रा.मा.८०
आहे . त्याचा पषृ ठभाग खडीचा आहे .

सिना िािोडी, मुडािा गौळ, पोखरी िोिदरी, माळहहिरा खडिा

धचलगव्हाि हे रस्ते प्र.जि.मा.दिावचे असन
सदर रस्त्याींची सार्विननक बाींधकाम
ू

वर्भागामाफवत दे खभाल र् दरु
ु स्ती करण्यात येत.े उपलब्ध ननधीनुसार दरु
ु स्तीची कामे
्प्प्या्प्प्याने हाती घेण्याचे सार्विननक बाींधकाम वर्भागाचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------यितमाळ जजल््यातील समाजिल्याि विभागाने सेस र्ांडातून ननिृष्ट्ट
दजावचे भजनी साहहत्य खरे दी िेल्याबाबत

(२४)

*

५६०८

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यर्तमाळ जिल्ह्यातील समािकल्हयाण वर्भागाने सेस फींडातन
२० लाखाींचे
ू
भिनी सादहत्य खरे दी केले असन
ू या खरे दी सादहत्याचा दिाव अनतशय ननकृष्
असल्हयाने सादहत्य पुरर्ठादारास परत केले, मात्र त्यानींतर पुन्हा सादहत्यच परत आले
नसल्हयाचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी र्ा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सींदभावत सखोल चौकशी करुन सींबींधिकधतार्र कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.

यर्तमाळ जिल्हहा पररर्दे च्या सन २०१२-१३ या आधिकथवक र्र्ावमधील २०% सेस

फींडातून रु.२०,००,०००/- चे भिनी सादहत्य खरे दी करण्यात आले होते. सदर
सादहत्याचे र्ा्प लाभायांना करण्यात आलेले आहे .
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------अमरािती जजल््यात किशोरियीन मुलीिरीता दे ण्यात येिा-या
(२५)

*

पोषि आहारात ाालेला गैरव्यिहार

५१६५

श्रीमती शोभाताई र्डििीस :

सन्माननीय महहला ि बाल

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरार्ती जिल्ह्यात १४ ते १८ र्र्े र्योग्ातील ककशोरर्यीन मुलीींकरीता पोर्ण
आहार म्हणून म्क , चना, चर्ळी, तेल, भमरची इत्यादी ननकृषठ दिावचे सादहत्य
परु र्न
ू त्यात लाखो रुपयाचा गैरव्यर्हार झाल्हयाचे ददनाींक २३ िानेर्ारी, २०१५ रोिी
ननदशवनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, र् सींबधीत
कींत्रा्दारार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) हे खरे नाही, तथावप, ककशोरर्यीन मल
ु ीींना सबला पोर्ण
आहार योिनेअींतगवत ननकृष् आहाराचा पुरर्ठा होत असल्हयाबाबत श्री पींकि
वर्.र्ानखडे, अध्यक्ष, धामणगाींर् रे ल्हर्े वर्धानसभा, युर्क कॉग्रेस, मु.पो.वर्रुळ रोंघे,
ता.धामणगाींर् रे ल्हर्े, जि.अमरार्ती याींनी उपमुख्य कायवकारी अधिकधकारी (बा.क.),
जिल्हहा पररर्द, अमरार्ती याींचक
े डे दद. २०/०२/२०१५ रोिी तक्रार केली आहे .

(२) होय, उपमख्
ु य कायवकारी अधिकधकारी (मबाक), जिल्हहा पररर्द, अमरार्ती याींनी
मेळघा्
दद.

र्गळता

२४/०२/२०१५

इतर

१२

रोिीच्या

प्रकल्हपाींचे

पत्रान्र्ये

बाल

सखोल

वर्कास

चौकशी

प्रकल्हप

अधिकधकारी

याींना

करुन

अहर्ाल

सादर

करण्याबाबत कळवर्ण्यात आले होते. त्यानुर्ींगाने बाल वर्कास प्रकल्हप अधिकधकाऱयाींनी

प्रत्यक्ष लाभाथी तसेच अींगणर्ाडी सेवर्का याींचक
े डे िाेन याबाबत चौकशी केली
असता अशी कोणत्याही प्रकारची तक्रार त्याींना आढळून आली नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

-----------------
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मराठिाडयातील मध्यम आणि लहान धरिातील पािीसाठयाची ि भूजल
(२६)

*

पातळी िमी ााल्याबाबत

६२५४

श्री.धनांजय

श्री.अमरभसांह पांडडत :

मुांड,े

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.सनतश

चव्हाि,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मराठर्ाडयातील मध्यम आणण लहान धरणातील पाणी साठयाची र् भूिल
पातळीची पररजस्थती गींभीर असल्हयाचे माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मराठर्ाडयातील ७५ मध्यम प्रकल्हपाींपैक

३५ प्रकल्हप कोरडे पडले

आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उर्वररत ४० प्रकल्हपाींमध्ये खूप कमी पाणीसाठा भशल्हलक असल्हयामुळे
उन्हाळयामध्ये तीव्र पाणी ्ीं चाई िाणर्णार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, तीव्र पाणी ्ीं चाईमुळे दषु काळिन्य पररजस्थती उद्भर्ू नये म्हणून
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे . मराठर्ाडयातील ७५ मध्यम प्रकल्हपापैक २० मध्यम प्रकल्हप
कोरडे पडले आहे त.

(३) अींशत: खरे आहे . मराठर्ाड्यातील उर्वररत ५५ मध्यम प्रकल्हपाींची पाणी साठा
जस्थती खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र

उपयुक्त जलसाठा टक्िेिारी

प्रिल्प सांख्या

१)

५० % पेक्षा िास्त पाणीसाठा

४

२)

२५ ते ५० % पाणीसाठा

१२

३)

२५ % पेक्षा कमी पाणीसाठा

२६

४)

िोत्याखालील पाणीसाठा

१३
एिूि

५५

(४) सींबींधिकधत जिल्हहाधिकधकारी याींच्या माफवत पाण्याचे आरक्षणा प्रमाणे पाणी र्ापरण्यात
येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
-----------------
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नेरळ (जज.रायगड) येथील अिैध िक्ष
ृ तोड िरिा-याांिर आणि िन अधधिा-याांिर
*

(२७)

शासनाने िराियाची िारिाई

६१८५

श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खभलर्े :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नेरळ (जि.रायगड) येथील माथेरान इको-झोनमधील लव्हाळीर्ाडीतील सींरषितक्षत
र्नाची १०० हून अधिकधक र्क्ष
तोड करण्यात आली असतानाही र्नवर्भागाने
ृ
अदयापपयंत कोणार्रही कारर्ाई केली नसल्हयाचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१४ रोिी र्ा
त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अर्ैध र्क्ष
ृ तोड करणा-याींना पाठीींबा दे णाऱया र्न अधिकधका-याींर्र
शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) लव्हाळीर्ाडी ता. किवतमधील खािगी मा.स.न. १२८/३
मध्ये खातेदार श्री. अनींता बापू दहींदोळा (रा.्पालर्ाडी) याींनी खैर र्क्ष
ृ ाची वर्नापरर्ाना

तोड केल्हयाचे ददनाींक २१.१२.२०१४ रोिी ननदशवनास आले आहे . सबब श्री. अनींता बापू

दहींदोळा याींच्याकडून वर्ना परर्ाना तोड केलेल्हया १४ खैर र्क्ष
ृ २ घ.मी. र्िनाचा माल
िप्त करुन नेरळ फॉरे स्् चौक येथे िमा केला आहे . तसेच श्री. दहींदोळा याींच्याकडून
दीं डाची रु. २५५०/- इतक रक्कम र्सूल केली आहे .

(२) र् (३) सदर झालेली र्क्ष
ृ तोड ही शासक य र्न िमीनीर्र नाही. र्क्ष
ृ तोड करणाया सींबींधीत व्यक्तीींर्र ननयमानस
ु ार कारर्ाई केली असल्हयाने र्न अधिकधका-याींर्र
कारर्ाई करण्याचा प्रश्न उद्ार्त नाही.

----------------अभलबाग (जज.रायगड) जजल्हा रुग्िालयातील सुरक्षारक्षिाांना ६ महहन्याांचे
िेतन अदा िरण्याबाबत

(२८)

*

४५११

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अभलबाग

(जि.रायगड)

जिल्हहा

रुग्णालयात

सरु क्षेसाठी

कायवरत

असलेल्हया

सुरक्षारक्षकाींना माहे िुल,ै २०१४ रोिीपासून र्ेतन अदा केलेले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया सहा मदहन्याींपासून र्ेतन अदा न करण्याची कारणे काय
आहे त,
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(३) असल्हयास, कमवचाऱयाींचे प्रलींबबत र्ेतन अदा करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) र् (२) हे अींशतः खरे आहे . जिल्हहा रुग्णालय, अलज बाग,
रायगड येथील १३ सुरक्षा रक्षकाींचे माहे सप््ें बर, २०१४ ते माहे फेब्रुर्ारी, २०१५
अखेरपयंतचे मानधन अनद
ु ाना अभार्ी प्रलींबबत आहे .

(३) र् (४) जिल्हहा रुग्णालय, अलीबाग, रायगड येथील १३ सुरक्षा रक्षकाींचे मानधन
अदा करण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्याची कायवर्ाही करण्यात येईल.
-----------------

ििी (ता.हदांडोरी, जज.नाभशि) येथील जगदां बा माता दे िसथानास
(२९)

*

‘ब’ दजाव तीथवक्षेत्र म्हिन
ू घोवषत िरिेबाबत
६०६९

डॉ.अपूिव हहरे :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) र्णी (ता.ददींडोरी, जि.नाभशक) येथील िगदीं बा माता दे र्स्थानास ‘ब’ दिाव तीथवक्षेत्र
म्हणून दिाव भमळार्ा, अशी मागणी स्थाननक भावर्क र् िनतेकडून करण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्णी येथील िगदीं बा माता दे र्स्थानाचे धाभमवकष्ष्या असलेले महत्र्
वर्चारात घेता ्या दे र्स्थानास ‘ब’ दिाव तीथवक्षेत्र म्हणन
घोवर्त करणेबाबत
ू
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर तीथवक्षेत्रास ‘’ब’’ र्गव दिाव दे ण्याबाबतचा प्रस्तार् जिल्हहा पररर्द, नाभशक
याींच्याकडून मागवर्ण्यात आला आहे सदर प्रस्तार् प्राप्त होताच राज्य ननकर्
सभमतीच्या वर्चाराथव सादर करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------शासिीय सेिेतील तत
ु व श्रेिी िमवचा-याांची िामे िांत्राटी पद्धतीने िरून
ृ ीय ि चतथ
(३०)

*

घेण्याचा शासनाने घेतलेला ननिवय

५३९०

श्री.हररभसांग राठोड :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) राज्य शासन किावच्या भाराने शासक य सेर्ेतील तत
ृ ीय र् चतुथव श्रेणी कमवचायाींची कामे कींत्रा्ी पद्धतीने बा्य यींत्रणेमाफवत करून घेण्याचे ठरवर्ले असल्हयाचे माहे
फेब्रुर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, र्ेतन र् ननर्त्ृ ती र्ेतनार्रील खचव कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने
आता सरकारी सेर्ेतील कामाींचे कींत्रा्ीकरण करण्याचा मागव स्र्ीकारला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यामळ
ु े मागासर्गीय समािार्र अन्याय होणार असल्हयाने हा ननणवय
शासन बदलणार आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे
?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.

(२) राज्याचा र्ेतनार्र अींदािे रु. ७३४३८ को्ी र् ननर्त्ृ तीर्ेतनार्र रु. १९९२९ को्ी

र्ावर्वक खचव होतो. मनुषयबळाचे कायम दानयत्र् ननमावण न करता, प्रशासनार्रील
खचव आ्ोक्यात ठे ेन वर्कासासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्ीने शक्य
असेल तेथे नर्ीन पदननभमवती न करता सहिरीत्या िी कामे बा्यींत्रणेकडून घेता

येतील. अशी कामे बाहययींत्रणेकडून करुन घेण्याच्या सच
ू ना प्रशासक य वर्भागाींना
दे ण्यात आल्हया आहे त. तथावप प्रकरणपरत्र्े आर्श्यकतेनुसार ननयभमत पदननभमवतीही

केली िाते. ुकींदररत ननयभमत पध्दतीने कमवचारी घेण्याच्या तुलनेत बा्ययींत्रणेकडून
कामे करुन घेण्याचे प्रमाण अल्हप आहे .

(३) सदर ननणवय सर्ांसाठी असल्हयाने , मागासर्गीय समािार्र अन्याय होणार
नसल्हयाने, हा ननणवय बदलण्याचा प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------यितमाळ िनित्ृ तासाठन जजल्हा ननयोजन ि वििास सभमतीस मांजूर
िेलेला १० िोटीची ननधी अखधचवत राहहल्याबाबत

(३१)

*

५६१६

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यर्तमाळ र्नर्त्ृ तासाठी जिल्हहा ननयोिन र् वर्कास सभमतीस मींिूर केलेला १०

को्ीचा ननधी भशल्हलक असल्हयाचे ददनाींक ५ िानेर्ारी, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

हा

अखधिकचवत

ननधी

जिल्ह्यातील

वर्कास

कामाींसाठी

खचव

करण्यासींदभावत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
----------------चांद्रपूर येथील रें जर िसाहत िॉलनीत लािण्यात आलेले सोलर लाईट
(३२)

*

५१३६

श्रीमती शोभाताई र्डििीस :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींरपूर येथील रें िर र्साहत कॉलनीत २५ लाख रुपये खचव करुन १०० सोलर

लाई् लार्ण्यात येर्ून त्यापैक ४ ते ५ लाई् सुरु असल्हयाचे ददनाींक १५ िानेर्ारी,
२०१५ रोिी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय,
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार शासनाने त्यार्र काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमभसांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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