महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि २१ जुल,ै २०१५ / आषाढ ३०, १९३७ ( शिे )
(१)

वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२)

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

(३)

याांचे प्रभारी विभाग

जलसांपदा मांत्री

(४)

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ७५
-------------------------------

ढे बेिाडी (ता.पाटि, जज.सातारा) येथील मदहांद धरि गाळाने
भरल्याने धरिाच्या पाण्यात झालेली घट
(१)

*

७७७०

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल

तटिरे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल
भोसले, श्री.धनांजय मांड
ु े, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ढे बेवाडी (ता.पा्ण, जि.सातारा) येथील मह द
ीं धरण गाळाने भरल्याने धरणाच्या
पाण्यात मोठ्या प्रमाणात घ् झाली असून पररसर झाडाझुडपाींनी व्यापला आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत पा णी केली आ े काय,
(३)

असल्यास,

पा णीचे

ननषकर्फ

काय

आ ेत

व

तद्नुसार

धरणातील

गाळ

काढणेबाबत व झाडाझुडपाींनी व्यापलेला पररसर मोकळा करणेबाबत शासनाने कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

2
श्री. धगरीष महाजन : (१)

े अींशत: खरे आ े .

धरणावर झाडेझुडपे आ े

ी वस्तजु स्थती आ े . धरण बाींधल्यानींतर त्यामध्ये

कालमानानस
ीं
ु ार गाळ येतो व त्यासाठी अचल साठ्याची तरतद
ू केलेली असते. मह द

तलावाचा उपयुक्त पाणीसाठा ७०.०० दलघर्ू असून त्यामध्ये गाळाबाबत सवेक्षण
झालेले ना ी. तसेच उपयुक्त पाणीसाठयात गाळ असल्याचे आढळले ना ी.
(२) सींबींधधत क्षेत्रिय अधधकाऱयाींनी प्रकल्पाची पा णी केली आ े .
(३) पा णी

दरम्यान

धरणावर

झाडेझुडपे

वाढल्याचे

ननदशफनास

आले

आ े.

सद्य:जस्थतीत धरणाच्या भरावावरील झाडे झड
ु पे काढण्याची कायफवा ी स आ
ु आ े.
माि

धरणातील साचलेला गाळ सींपुणप
फ णे काढणे

े सद्य:जस्थतीत आधथफक

दृष्या अव्यव ायफ आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------राज्यात मदहला िसतज गह
ृ ाांची सांख्या अत्यांत अपुरी
(२)

*

असल्याने मदहलाांची होिारी गैरसोय

८१६४

श्रीमती ददतीती चिधरी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे :

सन्माननीय मदहला ि

बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात हदवसेंहदवस नोकरीसाठी व शशक्षणासाठी मह लाींना अनेकदा दस
ु ऱया
श राींमध्ये वास्तव्य करावे लागत असून राज्यात मह ला वसतज ग ृ ाींची सींख्या
अत्यींत कमी असल्याचे ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२)

वसतज ग ृ ाींची

असल्यास,

राज्यातील

नवीन

मह ला

ननशमफती

करण्यासाठी

शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, त्यामागील सवफसाधारण कारणे काय आ े त ,
(४) असल्यास, याबाबतचे शासनाचे धोरण काय आ े ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आ े .

(२) नोकरी करणाऱया मह लाींच्या वसनतग ृ ाींचे प्राप्त प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र

शासनाकडे मींिरु ीसाठी शशर्ारस क आन पाठववण्यात येतात. त्यानस
ु ार कायफवा ी स आ
ु
आ े.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) सदरील योिना

ी केंद्र शासन पुरस्कृत योिना असल्याने आवश्यकतेनुसार

प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मींिुरीसाठी सादर करण्यात येतात.
-----------------

3
हिेतील िाढत्या प्रदष
ू िामुळे मुांबईतील तसेच
राज्यातील मल
ु ाांचे आरोग्य बबघडल्याबाबत

(३)

*

६९१५

श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप,

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि,
श्री.माणििराि ठािरे , श्री.शरद रिवपसे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श रातील वाढती बाींधकामे, व् ें ्ीलेशनचा अभाव,

वेतील प्रदर्
ू ण, वातावरणातील

बदल व बदलत्या िीवनशैलीमुळे मुींबईत केलेल्या शालेय मुलाींच्या पा णीमध्ये १३
्क्के मल
ु ाींच्या र्ुफ्र्ुसाींची कायफक्षमता कमी असल्याची बाब ब्रेथ ब्लल्यू या सींस्थेच्या
ननदशफनास आली,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच वरील कारणाींमुळे राज्यातील ५ ते ११ वयोग्ातील बालकाींमध्ये दम्याचे
ववकार वाढत आ े त राज्यात ६ पैकी एका बालकाला अस्थमा असल्याचे आढळून
आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, वरील प्रकरणी शासनाने चौकशी केली असल्यास चौकशीचे ननषकर्फ
काय आ े त व त्याअनर्
ु ींगाने शालेय ववद्यार्थयाफना वेळोवेळी मोर्त आरोग्य तपासणी

व बालकाींमध्ये वाढीस लागलेल्या र्ुफ्र्ुसाींच्या आिाराींना आळा घालण्यासाठी व
त्याींना और्धोपचार शमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत
आ े,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतः खरे आ े .
इीं्रने्च्या माध्यमातून शोध घेतला असता ब्रेथ ब्लल्यू सव् े बाबत माह ती

आढळून आली त्यामध्ये मुींबईमधील १३% मुलाींमध्ये र्ुफ्र्ुसाची कायफक्षमता कमी व
१४% मुलाींमध्ये र्ुफ्र्ुसाची कायफक्षमता अनतशय कमी असल्याचे नमूद केले आ े .

(२) व (३) राषरीय बाल स्वास्थ कायफ्रममाींतगफत सन २०१४-२०१५ मध्ये राज्यातील
शालेय तपासणी मध्ये ६ ते १८ वर्े वयोग्ातील एकूण १,२२,३६,१२८ ववद्यार्थयाांची
आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी १,१५,०५३ ववद्याथी श्वसन

सींस्थेच्या ववकाराने आिारी असल्याचे आढळून आले आ े . यापैकी १,१४,७१३

ववद्यार्थयाांवर और्धोपचार करण्यात आले असून उवफरीत ३४० ववद्यार्थयाांना पुढील
योग्य उपचाराींसाठी वरीषठ  आग्णालयात सींदशभफत करण्यात आले आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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अिोला जजल््यातील नेर-धामिा पाटबांधारे प्रिल्पाांच्या अांदाजपत्रिाबाबत
(४)

*

७८६३

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.हे मांत टिले , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.नरें द्र पाटील :
काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) अकोला जिल््यातील नेर-धामणा पा्बींधारे प्रकल्पाींच्या कामावर ककती खचफ
करण्यात आला आ े ,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे अींदािपिक ककती

ोते,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामात कोणती ी अननयशमतता झाली नसल्याचे
धचतळे सशमतीच्या अ वालात नमूद करण्यात आले आ े ,

े खरे आ े काय ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) अकोला जिल््यातील पूणाफ बॅरेि-२ (नेर-धामणा) या
प्रकल्पावर मे, २०१५ अखेर  आ. ५९१.१८ को्ी खचफ झाला आ े .

(२) या प्रकल्पास म ामींडळ स्तराव आन मूळ प्रशासकीय मान्यता ककीं मत  आ. १८१.९९
को्ी एवढया रकमेस व सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता ककीं मत  आ. ६३८.३४ को्ी
एवढया रकमेस दे ण्यात आली आ े .
(३) अींशत: खरे आ े .
ववशेर् चौकशी

सशमती अ वाल खींड १. प्रकरण २ मध्ये छाननी केलेल्या

प्रकल्पात ननदशफनास आलेल्या अननयशमतता नमूद आ े त पूणाफ बॅरेि प्रकल्पाींबाबत
सववस्तर सवेक्षण, अन्वेर्ण व त्यानुसार सींकल्पधचि क आन ताींत्रिक मान्यता दे णे
आवश्यक

ोते अशा आशयाच्या अननयशमततेचा उल्लेख आ े .

माि सशमतीच्या अ वालात याबाबत असे नमूद करण्यात आले आ े की,

प्रकल्पास ककीं मती वाढीस

केंद्रीय िल आयोगाची मान्यता आ े . तसेच  आ. ६३८.३४

को्ी एवढया रकमेस म ामींडळाने हदलेली सुधाररत प्रशासकीय मान्यता सुसींगत
असल्याचे सशमतीने नमूद केले आ े .

-----------------
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राज्यातील थाननि िराज्य सांथाांना िेलेला
(५)

*

पाटील,

८०३६

षधाचा पुरिठा

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरें द्र

श्री.अननल

भोसले,

श्री.किरि

पािसिर,

श्री.हे मांत

टिले : सन्माननीय

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

(१) राज्यातील म ानगरपाशलका, नगरपररर्दा, जिल् ा पररर्दा व कॅन््ोन्में ् बोडफ
अशा ७५ स्थाननक स्वराज्य सींस्थाकडून मागणी नसताींना ी नॅशनल अबफन
शमशन अींतगफत साडेचार को्ी  आपयाींचे सोडीयम

े ल्थ

ायड्रोक्लाराइडची खरे दी करण्यात

आल्याचे हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले,

े खरे आ े

काय,

(२) सदर और्धाची आवश्यकता नसल्याने ते ववनावापर पडून मुदत बा्य

ोवू नये

म् णून नाशशक म ापाशलकेने या और्धाींचा रक हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास आरोग्य सेवा सींचालनालयास परत पाठवून हदला,
(३) असल्यास, दस
ु रीकडे शसीं स्थासाठी शसव् ील

े

ी खरे आ े काय,

्जस्प्ल आ ण जिल् ा पररर्दे कडून

आरोग्य सेवा सींचालनालयाला और्धे खरे दीसाठी २७ वेळा स्मरणपिे दे वन
ू ी और्धे व

साधनसामुग्री शमळत नसल्यामुळे शसीं स्थात आरोग्य ववभागासमोर यक्ष प्रश्न ननमाफण
झाला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत शासनामार्फत चौकशी करण्यात
आली आ े काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनामार्फत कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आ े .

राज्यातील एकूण ९५ स्थाननक स्वराज्य सींस्था व इतर ग्रामीण आरोग्य
सींस्था याींनी केलेली मागणी ववचारात घेऊन एकूण  आ. ४,४२,९७,९७०/- एवढया रकमेचे
सोडडयम

ायपोक्लोराइड खरे दी करण्यात आले आ े .

(२) अींशत: खरे आ े .

नाशशक म ानगरपाशलकेची और्धाची मागणी तेथील ४  आग्णालये, १७ नागरी

प्राथशमक आरोग्य केंद्रे आ ण तेथे आयोजित करण्यात येणाऱया शसीं स्थ कींु भमेळाच्या
ननशमत्ताने िमा ोणारा िनसमूदाय ववचारात घेऊन लोकसींख्येच्या प्रमाणात मागणी
पेक्षा थोडा अधधकचा सोडडयम
करण्यात आला

ायपोक्लोरोइडचा पुरवठा नाशशक म ानगरपाशलकेस

ोता. परीं तु सदर और्धाचा साठा करण्यासाठी पुरेशी िागा उपलब्लध
नसल्याने आवश्यकतेनस
ु ार और्धाचा साठा नाशशक मनपाने ठे वन
ू उवफररत और्धे
पुरवठादाराकडे परत पाठववण्यात आली.
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(३)

े खरे ना ी.
स सींचालक आरोगय सेवा राज्यस्तर, मींब
े डून शसीं स्थ कींु भमेळाच्या
ु ई याींचक

ननयोिनासाठी  आ.२,३९,२२,३८२/- एवढा ननधी उपसींचालक आरोग्य सेवा पररमींडळ,
नाशशक याींना उपलब्लध क आन दे ण्यात आला आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------राज्यातील अांगििाडी सेवििा ि मदतनीस याांना
(६)

*

मानधन तसेच ददिाळी भेट दे िेबाबत
७२०९

श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व भाई

जगताप, श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत
टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे , डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी,
श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.अननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती
विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये , श्री.गरु
जगिानी,
ु मख
ु
श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्रीमती शोभाताई र्डििीस, डॉ.अपि
ू व दहरे , श्री.जयिांतराि
जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९२७ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेला

उत्तराच्या सांदभावत:

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ववशेर्त: दोडामागफ (ता.सावींतवाडी, जि.शसींधुदग
ु )फ , अको् (जि.अकोला)
येथे एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेतील अींदािे २ लाख २०

िार अींगणवाडी

मह ला कमफचारी, अींगणवाडी सेववका, मदतनीस याींचे वेतन गेल्या १० मह न्याींपासून
रखडले असल्याचे मा े मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले ,

े खरे आ े

काय,
(२) असल्यास, १ एवप्रल २०१४ पासून अींगणवाडी सेववकाींच्या मानधनात वाढ
करण्याचे आदे श शासनाने काढून ी उक्त रक्कम अदा केलेली ना ी. तसेच ऑक््ोबर
२०१४ पासून शासनाने त्याींचे मानधन ी बींद केले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, मानधन व वाढीव मानधन रखडल्याने सींतप्त अींगणवाडी सेववका व
मदतनीस याींनी दोडामागफ येथील एकात्मता बालववकास प्रकल्प कायाफलयासमोर
हदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी ननदशफने व मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
सोलापरू जिल् ाधधकारी याींच्या कायाफलयासमोर धरणे आींदोलन केले ,
काय,

े

ी खरे आ े
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(४)

असल्यास,

ऑगस््

मह न्यापासून

राज्याचा

वेतनाकररता असलेला ननधी प्राप्त झालेला ना ी,

े

तर

डडसेंबरपासून

केंद्राच्या

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या
अनुर्ींगाने अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना मानधन, वाढीव मानधन तसेच
हदवाळी भे् दे ण्याबाबत कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े .
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१)

े खरे ना ी.

(२) हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ पासून अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, शमनी अींगणवाडी
सेववका याींच्य मानधनात केलेली वाढ ननधीची तरतूद न झाल्याने अदा करता आली

ना ी. तथावप शासनाने अींगणवाडी सेववका, शमनी अींगणवाडी सेववका व मदतनीस
याींना ननयशमत दे ण्यात येणारे मानधन बींद केलेले ना ी.
(३)

ोय,

े खरे आ े .

(४)

े खरे ना ी.

(५) अींगणवाडी सेववका, शमनी अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना वाढीव मानधन
व भाऊबीि भे् दे ण्यासाठी पुरवणी मागणी सादर केलेली आ े .
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------राज्यातील विदभव, मराठिाडा ि उिवररत महाराष्ट्र या वििास
मांडळाांना ५ िषावसाठी मुदतिाढ दे ण्याबाबत
(७)

*

६६६४

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील

(१) हदनाींक १ मे, २०१५ पासन
ू पढ
ु ील ५ वर्ाफसाठी राज्यातील ववदभफ, मराठवाडा व
उवफररत म ाराषर या ववकास मींडळाींना मुदतवाढ दे ण्यात आली आ े , े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर ववकास मींडळामार्फत चालू आधथफक वर्ाफत ककती ननधी उपलब्लध
क आन दे ण्यात आला वा येत आ े ,

(३) सदर ववकास मींडळाींना सन १९९४ पासून सातत्याने मुदतवाढ दे ण्यात येत असून
या कालावधीत सदर मागास भागाींचा अनुशेर् दरू
आढावा घेण्यात आला आ े काय,

ोण्यासाठी ककती मदत झाली याचा

(४) असल्यास, सदर आढाव्याचे ननषकर्फ काय आ े त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)

ोय, े खरे आ े . मा.राषरपतीींनी राज्यातील नतन् ी

ववकास मींडळाींना हदनाींक ०१ मे, २०१५ पासन
ू पढ
ु ील ५ वर्ाफसाठी मद
ु तवाढ हदली आ े .

(२) सन २०१५-१६ कररता ननधी ववतररत करण्यास मा.राज्यपालाींनी मान्यता हदलेली
ना ी.
(३) व (४) ववकास मींडळाींच्या स्थापनेनींतर गठीत करण्यात आलेल्या ननदे शाींक व
अनुशेर् सशमतीने ९ ववकास क्षेिातील ननजश्चत केलेल्या ववत्तीय अनुशेर्ापैकी
सावफिननक आरोग्य वगळता इतर ववकास क्षेिाींचा ववत्तीय अनश
ु ेर् दरू झालेला आ े .

तर, िलसींपदा, सावफिननक आरोग्य, ऊिाफ व उच्च व तींि शशक्षण वगळता इतर ववकास
क्षेिातील भौनतक अनुशेर् दरू झालेला आ े .

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

खामगाांि (जज.बल
ु ढािा) येथील ज्ञानगांगा प्रिल्पाला
सुधारीत प्रशासिीय मान्द्यता लमळण्याबाबत

(८)

*

८१३७

श्री.पाांडुरां ग र्ुांडिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५४ ला ददनाांि

१६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील ज्ञानगींगा प्रकल्पाचे काम मागील २ वर्ाफपासून
बींद आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता न शमळाल्यामुळे सदर
कामे प्रलींत्रबत आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाला सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यासाठी शासनाने
कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आ े , सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेअभावी
प्रकल्पाचे काम िन
ू

१२ पासन
ू बींद

ोते. तथावप सन २०१३-१४ या आधथफक वर्ाफत

ववतरीत झालेल्या तरतुदीच्या मयाफदेत खचफ करण्यास परवानगी प्रदान केल्यामुळे
प्रकल्पाचे काम ऑक््ोबर २०१४ पासून पुन् ा सु आ करण्यात आले आ े .
(२) ना ी.

(३) सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव ननयोिन ववभागात छाननीत आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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राज्यातील अांगििाडयाांना पुरविण्यात येिारा ननिृष्ट्ट पोषि आहार
(९)

*

७१३२

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्द्र

ििाडे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले,
श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.आनांदराि

पाटील :

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींगणवाडयाींमधील मुलाींना पोर्ण आ ार (्ीएचआर) पुरवून ी मुले

मोठया प्रमाणात कुपावर्त असल्याचे अ खल भारतीय अींगणवाडी सेववका र्ेडरे शन या
अींगणवाडी व बालववकास क्षेिात काम करणाऱया सींघ्नेने मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आणून हदले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच शासनाने सन २०१४-१५ या वर्ाफत घरपोच आ ार योिनेवर ९२८ को्ी
 आपये खचफ करण्यात आला असून त्यातला मोठा ह स्सा म ालक्ष्मी, म ाराषर आ ण
व्यींक्े श्वरा या तीन सींस्थाींकडे गेल्या १० वर्ाफपासून असन
ू सदरील कींपन्याींद्वारे

दे ण्यात येणारी आ ाराची पाकक्े ननकृष् दिाफची आढळल्याने या प्रकरणी सवोच्च

न्यायालयाने दखल घेत तीन ी सींस्थाची चौकशी सशमती नेमली असल्याचे मा े मे ,
२०१५ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर सींस्थाना कायम ठे का दे णाऱया सींबींधधत दोर्ी अधधकाऱयाींवर व
ननकृष् दिाफचा पोर्ण आ ार पुरववणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आ े ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.
सन

२००९

मध्ये

घरपोच

आ ार

(THR)

मह ला

बचत

ग्/मह ला

मींडळे /ग्राम समुदाय याींचक
े डून पुरवठा करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत अिफ मागववले

ोते. त्यामध्ये ३ मह ला सींस्थाींचे १०२ अिफ पाि ठरले असन
ू त्याींना THR चा

पुरवठा करण्याबाबत कळववण्यात आले

ोते. सदर THR पुरवठयाचा कालावधी मा े

िून २०१३ मध्ये सींपुष्ात आल्यामुळे आयुक्त, मह ला व बालववकास, पुणे याींनी
त्याींच्या हद. २४/०५/२०१३ च्या पिान्वये THR चा पुरवठा करण्यासाठी जिल् ास्तरीय

आ ार सशमतीमार्फत स्थाननक मह ला बचतग्/मह ला मींडळ/ग्राम समुदाय याींची
ननवड प्रक्रमया पण
ु फ करण्याबाबत सधू चत केले.
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त्यानूसार सध्यजस्थतीत राज्यातील ५५३ प्रकल्पाींपैकी ३१४ प्रकल्पाींमध्ये

स्थाननक मह ला बचत ग्/मह ला मींडळ/ग्राम समद
ु ाय याींची जिल् ास्तरीय आ ार
सशमतीमार्फत ननवड क आन त्याींचम
े ार्फत THR आ ार परु वठा स आ
ु आ े.

मध्यींतरीच्या काळात THR चा पुरवठा अखींडीतपणे सु आ ठे वण्यासाठी पाि व

सक्षम मह ला बचत ग् तयार

ोईपयांत पूवीच्या ०३ मह ला सींस्थाकडून लाभार्थयाांना

THR चा पुरवठा सु आ ठे वण्यास मान्यता दे ऊन तसेच याबाबत कोणती ी अींनतम

मद
ु त (Any timr deadline) न ठे वता THR चा परु वठा करण्यासाठी मह ला बचत

ग्ाींची प्रकल्प स्तरावर अींनतम ननवड झाल्याबरोबर पव
ू ीच्या ०३ मह ला सींस्थामार्फत
सु आ असलेला THR चा पुरवठा बींद क आन स्थाननक बचत ग्ाींकडे शक्य नततक्या
तातडीने

स्ताींतर करणेबाबतच्या सुचना हद. १२/०७/२०१३ च्या शासन पिान्वये

दे ण्यात आलेल्या आ े त.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

(१०)

*

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

गोंडिाना विद्यावपठािरीता जमीन उपलब्ध िरुन दे िेबाबत
७४२८

श्रीमती शोभाताई र्डििीस, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार,

श्री.लमतेश भाांगडडया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६७५ ला १६ माचव, २०१५ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) गडधचरोली येथील गोंडवाना ववद्यापीठाचा ३७५ एकर िशमनीचा प्रस्ताव वन
ववभागाकडे पाठवून सदर प्रस्तावाला मींिूरी दे ण्यात आली नसल्याचे हदनाींक २०
एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव मींिूर न करण्याची कारणे काय आ े त,

(३) तसेच गोंडवाना ववद्यापीठाकररता वनिमीन वळती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२), (३), व (४) गोंडवाना ववद्यापीठाकरीता गडधचरोली
जिल््यातील १६०.०६

े क््र वनिशमन मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे हदनाींक

२१/०९/२०१३ रोिीच्या पिान्वये प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमुख), म ाराषर
राज्य, नागपूर याींनी सादर केला
करण्याची शशर्ारस केली

ोता. सदर पिात त्याींनी प्रस्तुत प्रस्ताव नामींिूर

ोती. प्रस्तुत प्रकरणाचा सवांकर् ववचार क आन राज्य

शासनाने गोंडवाना ववद्यापीठाकरीता वनिशमन वळतीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र शासनास
शशर्ारस न करण्याचा ननणफय घेतला
आ े.

ोता. तथावप याबाबत पुनववफचार करण्यात येत

-----------------
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गेिराई (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषद माध्यलमि
शाळे च्या जागेत अनतक्रमि झाल्याबाबत
(११)

*

७४७६

भोसले,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.सनतश

चव्हाि,

श्री.किरि

पािसिर,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) जिल् ा पररर्द माध्यशमक मल
ु ाींची शाळा (ता.गेवराई, जि.बीड) येथील शाळे च्या
मालकीच्या िागेत त्रबअर बार परशम् आम स
आ े,

अनेक व्यावसानयकाींनी अनत्रममण केले

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, शाळे च्या मालकीच्या सव् े नीं.५८ मधील ८ एकर २९ गुींठे िागेवर
बेकायदे शीर अनत्रममण झाल्याची कबुली शपथपिाद्वारे त शसलदार, गेवराई याींनी
हदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोिी उच्च न्यायालयात हदली,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, शाळे च्या िागेतील अनत्रममण दरू करण्यासींदभाफत जिल् ा पररर्द

सदस्य याींनी हदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी मुख्य कायफकारी अधधकारी, जि.प., बीड
याींच्याकडे मागणी केली,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, जिल् ा पररर्द शाळे च्या मैदानास

इतर िागेत झालेले अनत्रममण

्ववण्यासाठी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) अींशतः खरे आ े .
तथावप, या िागेवरील अनत्रममण

्ववण्यासींबींधी मा.उच्च न्यायालय,

औरीं गाबाद येथे िनह त याधचका ्रम.१४/२०१५ दाखल झाली
ननकाली काढण्यात आलेली आ े . तथावप, या िागेच्या मालकी

ोती. सदर याधचका
क्काबाबत हदवाणी

न्यायालय (वररषठ स्तर) बीड येथे दावा दाखल असून ते न्याय प्रववष् आ े .
(३)

ोय,

े खरे आ े .

(४) न्यायालयीन ननणफयानींतर उधचत कायफवा ी करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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नागपूर शहरात

द्याधगि क्षेत्रात िायव िरिा-या िामगाराांिररता

िामगार रुग्िालयात सोईसवु िधा परु विण्याबाबत

(१२)

*

७३३७

श्री.अननल

सोले,

श्री.नागो

गािार,

श्री.लमतेश

भाांगडडया :

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

(१) नागपूर श रात औद्योधगक क्षेिात कायफ करणा-या कामगाराींकररता कामगार
 आग्णालय आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, श रात सुमारे १ लक्ष कामगार असून सदर  आग्णालय त्याींचे
सोयीकरीता पररपूणफ नसून ड्क््र व इतर कमफचारी याींची सींख्या अपूरी आ े ,

े

ी

(३) तसेच सदर  आग्णालयात उपचाराकररता लागणारी यींिसामग्र
ु ी उपलब्लध ना ी,

े

खरे आ े काय,
खरे काय,

(४) असल्यास,

सदर

 आग्णालयात

सोईसुववधा

कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५)

पुरववण्याबाबत

शासनाने

कोणती

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१)

े खरे आ े .

(२) अींशत: खरे आ े .
सद्यजस्थतीत सदर  आग्णालयातील एकूण मींिरु पदाींपैकी सम
ु ारे ६५% पदे

ररक्त आ े त.

ररक्त पदाींमुळे  आग्ण सेवेत अडथळा ननमाफण

ोऊ नये याकररता वेळोवेळी

राज्य कामगार ववमा म ामींडळामार्फत कींिा्ी पध्दतीने तात्पुरता स्व आपात १ वर्ाफच्या
कालावधी कररता अींशकालीन ववशेर्ज्ञाींची तसेच शासनामार्फत बींधपत्रित वैद्यकीय

अधधकारी व पररचारीकाींची ननयक्
ु ती करण्यात येते व ववमा  आग्णाींना वैद्यकीय सेवा
उपलब्लध क आन दे ण्यात येत आ े .
(३) अींशत: खरे आ े .
(४) सन २०१४ मध्ये सदर  आग्णालयातील एकूण ४ ववशेर्ज्ञाींची पदे पदोितीने भरली

असून  आग्णालयाच्या आस्थापनेवरील ३ वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या समावेशनाबाबत
कायफवा ी स आ
ु आ े . पररचारीका, समवैद्यकीय व शलवपका सींवगाफतील ररक्त पदे
भरण्याबाबत कायफवा ी करण्यात येत आ े .
 आग्णालयासाठी वैद्यकीय
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

उपकरणे व यींिाींच्या खरे दीची प्रक्रमया प्रगतीत आ े .
-----------------
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िोल्हापूर येथील आश्रमशाळे तील मुलाांना बेिायदे शीरररत्या
गोव्यामध्ये नेऊन त्याांचे लैंधगि शोषि िेल्याबाबत

(१३)

*

६७३८

डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल् ापूर येथील आश्रमशाळे तील मुलाींना बेकायदे शीरररत्या गोव्यामध्ये नेऊन

त्याींचे लौंधगक शोर्ण केल्याची घ्ना हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास ननदशफनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, कोल् ापूर येथील कावळानाका पररसरात कोरीयन नागररक व एक
स्थाननक नागररक याींच्याकडून चालववण्यात येत असलेल्या सींस्थेतर्े आश्रमशाळा
स आ
ु

ोती,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आ े काय, असल्यास,
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१)

े खरे ना ी.

तथावप अशा आशयाची बातमी, tv९ या खािगी दरू दशफन वाह नीींवर हद.

२४/४/२०१५ रोिी प्रशसध्द झाली आ े . माि सदरची मुले ह

मह ला व बाल ववकास

ववभागातींगत
फ मान्यताप्राप्त सींस्थाींमधील ना ीत. सदरची मुले मेरी व्न्लेस
कोल् ापरू येथे और्धोपचाराथफ दाखल
(२)

्जस्प्ल,

ोती.

े अींशत: खरे आ े .

तथावप, मह ला व बाल ववकास ववभागाअींतगफत मान्यताप्राप्त अशी कोणती ी
सींस्था ना ी सदर हठकाणी मेरी व्न्लेस

्जस्प्ल,

े चचफ क्जन्सल, कोल् ापूर याींचे

मार्फत चालववले िात असून सदर चचफ सींस्थेने S.F.I. (Srving Friends India) या
सींस्थेस ७ वर्ाफसाठी चालववणेस दे ण्यात अली
Shri Ekuk kook (श्री. इकुक कुक)

ोती. S.F.I.या सींस्थेचे प्रेशसडें् म् णन
ू

े काम पा त

ोते. S.F.I.या सींस्थेचे सन

२०१२ मध्ये अगापे ्ो्ल मेडडकेअर एन््रप्रायझेस प्रायव् े ् शलशम्े ड या नाींवे मेरी
व्न्लेस
िात

्जस्प्ल, कोल् ापूर,

ोते. या सींस्थेमार्फत

केले िात

ोते.

े श्री. इमॅन्युअल गायकवाड या व्यक्तीमार्फत चालववले

्जस्प्लमध्ये HIV बाधधत मुलाींना मोर्त और्धोपचार
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(३)

ोय.
T.V-९ या खािगी दरू धचिवाह नीवर प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनर्
ु ींगाने

बाल न्याय (मल
ु ाींची काळिी व सींरक्षण) अधधननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार जिल् ा मह ला

व बाल ववकास कायाफलय, कोल् ापूर व श्रीमती चोरगे, अध्यक्षा, बाल कल्याण
सशमती, कोल् ापूर याींचम
े ार्फत हदनाींक २५.४.२०१५ रोिी मेरी व्न्लेस

्जस्प्ल,

कोल् ापूर या हठकाणी गोव्यामध्ये सापडलेल्या मुलाींच्याबाबत चौकशी केलेली आ े .
सदर हठकाणी मल
ु े और्धोपचाराथफ दाखल करण्यात आलेली

ोती.

तसेच सदर घ्नेबाबत पणिी पोलीस ठाणे, गोवा येथे कर्याफद ्रम. ७६/१५,

हदनाींक १६.३.२०१५ नुसार गुन् ा नोंद झाला आ े . तसेच पणिी पोशलस ठाण्याचे
तपासणी अधधकारी इन्सपेक््र श्री. वव्रमम याींच्याशी सींपकफ साधला असता, त्याींनी
सदर ू मुलाींची वैद्यकीय तपासणी गोवा मेडडकल क्लेि येथे करण्यात आलेली
असन
ू सदर बालकाींचे वैद्यकीय अ वाल न्यायालयात दाखल केलेले आ े त. सदर

मल
ु ाींवर लैंधगक अत्याचार झाले नसल्याबाबत ी त्याींनी साींधगतले आ े . सींबींधधत
प्रकरणातील आरोपीबाबतचे दोर्ारोपपि न्यायालयात दाखल केलेले असून सदर
प्रकरण सध्या गोवा येथील न्यायालयात न्यायप्रववष् आ े अशी

मौ खक माह ती

त्याींनी हदली. तसेच सींबींधधताींवव आध्द अनैनतक व्यापार प्रनतबींध कायदा अधधननयम,
बाल न्याय (मल
ु ाींची काळिी व सींरक्षण ) अधधननयम व भारतीय दीं ड ववधान सींह ता

नस
ु ार गन्
ु ा नोंद क आन योग्य ती कायदे शीर कायफवा ी करणे ववर्यी जिल् ा मह ला व

बाल ववकास कायाफलय, कोल् ापूर याींनी शा ु पुरी पोशलस स््े शनला लेखी कळववले
आ े.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

राज्यातील मदहला िमवचाऱ्याांना ि लशक्षक्षिाांना २ िषावची
(१४)

*

बाल सांगोपन रजा मांजरू िरण्याबाबत
७६७९

श्री.िवपल पाटील, श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ

मोते, श्री.लमतेश भाांगडडया :
करतील काय :-

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्य सरकारच्या सेवेतील व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमधील मह ला कमफचारी व
अधधकारी तसेच अनद
ु ाननत शाळा म ाववद्यालयातील मह ला शशक्षक व शशक्षकेत्तर
मह ला कमफचारी याींना बाल सींगोपनासाठी दोन वर्ाफपयांत केंद्राप्रमाणे भरपगारी रिा
दे ण्याबाबत आ ण पु आर् कमफचाऱयाींना पॅ्ननफ्ी शलव्

दे ण्याबाबत राज्य सरकारी

कमफचारी सींघ्ना, शशक्षक भारती आ ण मह ला सींघ्नाींनी मागणी केली आ े ,
आ े काय,

े खरे

15
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणफय घेतला आ े काय,
(३) या ननणफयाचे स्व आप काय ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)

ोय,

े खरे आ े .

(२) व (३) राज्य शासनात मह ला कमफचाऱयाींची मोठी सींख्या आ े व त्याींना २ वर्ाफची
बालसींगोपन रिा लागू केल्यास शासककय कामकािावर

ोणारा ववपरीत पररणाम

ववचारात घेऊन अशी रिा दे ण्याचे धोरण लागू न करण्याचा धोरणात्मक ननणफय
घेतला आ े . परू
ु र् कमफचा-याींना पॅ्ननफ्ी शलव्

दे ण्याबाबत धोरण ठरववण्याची बाब

ववचाराधीन ना ी.

----------------परभिी जजल््यात िृषी विभागामार्वत जलसांधारिाच्या
(१५)

*

िामात झालेला गैरव्यिहार

७२५६

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २८०६ ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल््यातील कृवर् ववभागातर्े मद
ृ सींधारण, िलसींधारण, पाणलो् व
इतर कामात को्यवधी  आपयाींचा गैरप्रकार करणा-या सवफ यींिणाींची राज्यस्तरावरील
ववशेर् भरारी पथकामार्फत चौकशी क आन कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी
मराठवाडा िनता ववकास पररर्दे च्या वतीने प्रधान सधचव, कृर्ी याींच्याकडे केल्याव आन
त्याींनी चौकशीचे आदे श हदले आ े त.

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, प्रधान सधचव, कृवर् ववभाग याींच्या स्तरावरील ववशेर् भरारी
पथकाद्वारे मागील तीन वर्ाफतील सवफ कामाींची चौकशी करण्यात आली आ े काय,

(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले तसेच दोर्ी स्थाननक अधधकारी, कींिा्दार,
सशमत्या याींच्या सींगनमताने केवळ कागदोपिीच करण्यात आलेल्या को्यवधी
 आपयाींच्या गैरप्रकाराबाबत त्याींच्या वव आध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आ े,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) प्रस्तुत प्रकरणी िलसींधारण ववभागाने चौकशीचे आदे श
हदलेले आ े त.
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(२)

दक्षता

पथकाकडे प्राप्त

झालेल्या

परभणी

जिल््यातील

एकूण

८

त्रमार

प्रकरणाींपैकी ६ त्रमार प्रकरणाींची चौकशी पण
ू फ झाली असन
ू २ प्रकरणी चौकशीची
कायफवा ी सरू
ु आ े.

(३) व (४) कृवर् आयुक्त कायाफलयात चौकशी अ वालाची छाननी चालू असून
त्यामध्ये दोर्ी आढळणाऱया सींबींधधताींवर कारवाई करण्यात येईल.
----------------मेळघाट (जज.अमरािती) येथे मलेररयाची

षधे लमळत

नसल्याने बालिाांचा झालेला मत्ृ यू

*

(१६)

७८४०

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजलभये , श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी : सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथे गेल्या पाच मह न्यात कुपोर्णामळ
ु े १५० बालकाींचा
मत्ृ यू झाला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यामागे कुपोर्ण

े एकमेव कारण नसून मलेररयाची और्धे वेळेत

उपलब्लध न झाल्याने बरे च मत्ृ यू झाले आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशतः खरे आ े .
मा े िानेवारी, २०१५ ते मा े मे, २०१५ या पाच मह न्यात मेळघा् भागात
० ते ६ वर्फ वयोग्ातील ९० बालकाींचे ववववध आिाराने मत्ृ यू झालेले आ े त.
(२)

े खरे ना ी.

मेळघा् येथे मलेररयाने एक ी मत्ृ यू झालेला ना ी. तसेच मलेररयाची और्धे

मेळघा्स
आ े त.

सवफ प्राथशमक आरोग्य केंद्रात मागणीप्रमाणे उपलब्लध क आन दे ण्यात आली
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(३) सदर बालमत्ृ यूचा आढावा घेण्यात आलेला असून सदर बालमत्ृ यू

े प्रामुख्याने

कमी विनाचे व िन्मतः व्यींग असणारे बालक, न्यम
ु ोननया, सेप््ीशमया अशा एकूण
२२ ववववध आिाराींनी झाल्याचे आढळून आले आ े . बालमत्ृ यूचे प्रमाण कमी
करण्यासाठी

व

कुपोर्णाला

आळा

घालण्यासाठी

उपाययोिना करण्यात येत.े

शासनाकडून

पुढीलप्रमाणे

१) िननी शशशू सुरक्षा कायफ्रमम
२) िननी सुरक्षा योिना
३) भरारी पथक योिना

४) मातत्ृ व अनद
ु ान योिना

५) ग्राम बाल ववकास केंद्र (VCDC)
६) बाल उपचार केंद्र (CTC)

७) पोर्ण पुनव
फ सन केंद्र (NRC)

८) जिवनसत्व अ व िींतनाशक मोह म

९) आिारी नविात बालकाींच्या उपचारासाठी ववशेर् कक्ष
१०) ननयशमत लसीकरण योिना

११) राषरीय बाल स्वास्थ कायफ्रमम

१२) माता आरोग्य कायफ्रममामध्ये गरोदर माताींची नोंदणी केली िाते. तसेच त्याींची
तपासणी केली िाते व धनुवाफताचे इींिेक्शन्स व लो युक्त गो्या हदल्या िातात.

१३) त्याचबरोबर िननी शशशु सुरक्षा कायफ्रममाींतगफत गरोदर माताींना प्रसूतीपूवी,

प्रसत
ू ीदरम्यान व प्रसत
ू ीपश्चात आ ण ० ते १ वर्े वयोग्ातील बालकाींना मोर्त
सेवा दे ण्यात येतात. यामध्ये लाभार्थयाांना घरापासन
ू आरोग्य सींस्थेपयांत तसेच
सींस्थेतून परत घरी मोर्त वा तूक सुववधा दे ण्यात येत.े आरोग्य सींस्थेमध्ये दाखल
झाल्यावर मोर्त आ ार, मोर्त रोगननदान, मोर्त और्धे व उपचार करणे
इत्यादी सुववधा दे ण्यात येतात.

१४) िननी सुरक्षा योिनेअींतगफत आरोग्य सींस्थेत प्रसुतीच्या प्रमाणात वाढ
ोण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व श री भागातील दाररर्य य रे र्ेखालील, अनुसूधचत

िाती व अनुसूधचत िमातीच्या कु्ुींबातील गभफवती माताींना प्रसुतीपश्चात आधथफक
लाभ दे ण्यात येतो.

तसेच VCDC/CTC द्वारे

कुपोवर्त बालकाींना आवश्यक सुववधा व उपचार

परु ववण्यात येऊन कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कायफवा ी करण्यात येत

आ े . आहदवासी क्षेिातील नवसींिीवनी क्षेिाींतगफत येणाऱया प्रकल्पातील लाभार्थयाांना
अनतररक्त पोर्ण मल्
ु य असणारा आ ार परु ववण्यात येतो.

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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राज्यात िुपोषिामुळे आददिासी ि ग्रामीि भागातील मुलीांचे होिारे मत्ृ यू
*
(१७)
६८८५
श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन
सय्यद, श्री.रामहरी
श्री.किरि

पािसिर,

रुपनिर,

श्री.अशोि

श्री.अननल

भोसले,

उर्व भाई जगताप,
श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरलसांह पांडडत,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.सनतश चव्हाि,
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.नीलम गोऱ्हे , अॅड.अननल
परब, श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.हररलसांग राठोड :
सन्माननीय मदहला ि बाल
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कुपोर्णामुळे ८०११ आहदवासी आ ण ग्रामीण भागातील मुलीींचा मत्ृ यू
झाल्याची घक्कादायक माह ती मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आली,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, नींदरु बार, ठाणे जिल् ा कुपोर्णात अव्वल स्थानावर असल्याचे
ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सन २००९ ते २०१४ या पाच वर्ाफत एकाजत्मक बालववकास सेवा
योिनेसाठी शासनाला ४६,७३० को्ी  आपये रक्कम प्राप्त
 आपये खचफ

ोऊन ी कुपोर्णामुळे मत्ृ यू

(४) असल्यास, राज्यातील कुपोर्णामुळे
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५)

ोत आ े त,

े

ोऊन त्यातील ४,२३६ को्ी

ी खरे आ े काय,

ोणारे मत्ृ यू रोखण्यासाठी शासनाने कोणती

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)
माशसक

प्रगती

े खरे ना ी.
अ वालानुसार

राज्यातील

एकाजत्मक

बाल

ववकास

सेवा

योिनेंतगफत अींगणवाडीतील ० ते ६ वर्फ वयोग्ातील मल
ु ीींची बालमत्ृ युबाबतची
माह ती खालीलप्रमाणे आ े .
िषव

एिुि जजिांत जन्द्म ०-१ िषव मुलीांचा

IMR

१-६

िषव

(०-१ िषव मल
ु ी)

मत्ृ यू

मल
ु ीांचा मत्ृ यू

२००९-१०

४६२७३५

९६९८

२१

३१०७

२०१०-११

४६२४०२

९१५०

२०

३१४५

२०११-१२

४९०२२१

८१९५

१७

२५५१

२०१२-१३

४९९६१२

८४७८

१७

२२७२

२०१३-१४

४९३५७५

७४२१

१५

१९९२

ऑक््ोबर-२०१४

५७७९

१२८

२२

१७२

वरील तपशशल पा ता बालमत्ृ यूच्या ्क्केवारीत घ् झाल्याचे हदसून येत.े
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(२)

े खरे आ े .
मा े ऑक््ोबर, २०१४ च्या माशसक प्रगती अ वालानस
ु ार नींदरु बार (६.७३) व

ठाणे (२.६१)
(३)

सन

े जिल् े कुपोर्णात अव्वल स्थानावर आ े .

२००९-२०१०

ते

२०१४-२०१५

या

आधथफक

वर्ाफत

आ ार

खचाांतगफत

 आ.४८५५,४२,९१,०००/- इतका ननधी प्राप्त झाला असून तो पूणप
फ णे खचफ दे खील झालेला
आ े.

सदरचे बालमत्ृ यु

े कुपोर्णामळ
ु े झालेले नसन
ु १) न्यम
ु ोननया, २) दध
ु रफ

आिार, (३) नतव्र ताप, (४) मलेररया, ५) गोवर, (६) िळ
ु े िन्म, (७) अपऱु या

हदवसाची प्रसुती, (८) िन्मत: कमी विन, (९) अनतसार, (१०) शसकलसेल, (११)
अस्थमा, (१२) श्वासावरोध, (१३) ्ी.बी, (१४ ) कावीळ, (१५) डेंगुमलेररया, (१६)
में दज्
ु वर, (१७) रक्तक्षय, ॲननमीया, (१८) धनुवाफत, (१९) डाींग्याखोकला इ. ववववध
आिार व सींसगफिन्य आिारामळ
ु े झालेले आ े त.

(४) कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगफत ननयशमत आ ाराव्यनतररक्त

अनतररक्त पौष्ीक मुल्य असलेली खाद्य पदाथफ, अींडी/केळी तसेच ववववध प्रकाराची

आरोग्यदायी और्धे इ. चा पुरवठा अींगणवाडीतील लाभाथींना ननधीच्या उपलब्लधते
नस
ु ार केला िातो. आहदवासी क्षेिातील नवसींिीवन क्षेिाींतगफत येणाऱया प्रकल्पातील
लाभार्थयाांना

अनतररक्त

पोर्णमल्
ु य

असणारा

आ ार

परु ववण्यात

येतो.

तसेच

अींगणवाडीतील बालके, गरोदर जस्िया व स्तनदा माता याींची दरम ा आरोग्य
ववभागाकडून तपासणी करण्यात येते व त्यानुसार सींदभफ सेवा दे ण्यात येतात. तसेच
आरोग्य तपासणी करण्यात येते व त्यानुसार सींदभफ सेवा दे ण्यात येतात. तसेच
आरोग्य तपासणी दरम्यान बालके तीव्र कमी विनाची आढळल्यास सदर बालकाींना
ग्राम बालववकास केंद्रामध्ये भरती केले िाते व सदर बालके साधारण जस्थतीत
आल्यानींतर त्याींना घरी पाठववण्यात येत.े अींगणवाडीतील बालकाींना आरोग्य सेवा
पुरववण्याकररता आरोग्य ववभागाशी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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ठािे जजल््यातील अांगििाडी िमवचाऱ्याांना िरण्यात
आलेल्या साडी िाटपामध्ये झालेला गैरव्यिहार
(१८)

*

डािखरे :

८०८४

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिव दहरे , अॅड.ननरां जन

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) ठाणे जिल् ा पररर्दे ने जिल््यातील अींगणवाडी सेववकाींना ड्रेसकोड ननयमानुसार
साडया खरे दी करण्यासाठी रक्कम ३३ लाख १७

िार ९७५  आपये इतकी रक्कम

प्रकल्प स्तरावर वा्प करण्यासाठी हदनाींक २९ ऑक््ाबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास
अदा करण्यात आली

ोती,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार अींगणवाडी कमफचाऱयाींना प्रत्येकी  आपये ४२५ इतकी रक्कम
वा्प करण्याचे ननजश्चत करण्यात आले
(३)

असल्यास,

ठाणे

व

पालघर

ोते,

े

ी खरे आ े काय,

जिल््यातील

अींबरनाथ

तालुक्यास

अन्य

तालुक्याींमध्ये अींगणवाडी सेववकाींना  आपये ४२५ ऐविी  आपये २०० इतकीच रक्कम
दे ण्यात आल्याचे तसेच अनेक ररक्त पदावरील व गैर िर कमफचाऱयाींना ी रक्कमा

हदल्याचे दाखवन
ू लाखो  आपयाींचा गैरव्यव ार केल्याचे हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशफनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त्यानुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) ठाणे जिल् ा पररर्दे ने सन २०१४-१५ मध्ये अींगणवाडी

सेववका, मदतनीस व शमनी अींगणवाडी सेववकाींना गणवेश व बॅचस
े साठी प्रत्येकी
 आ.४२५/- प्रमाणे एकूण  आ.३६,८८,५७५/- प्रकल्पनन ाय ग्स्तरावर वा्प करण्यात आले
आ े . पींचायत सशमती स्तराव आन सदर रक्कम सींबींधधत अींगणवाडी कमफचा-याींच्या बक
खात्यात िमा केलेली आ े .
(२)

ोय,

(३)

े खरे ना ी.

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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मािगाि ग्रामपांचायत (जज.रायगड) येथील ग्रामसेििाने
(१९)

*

िेलेला आधथवि गैरव्यिहार
६६९६

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९२ ला ददनाांि १६

माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माणगाव (जि.रायगड) येथील ग्रामसेवक श्री.भूपेश पाींडूरीं ग अह रे याींनी सन

२०१०-११ ते सन २०१४-१५ अखेर कोणत्या स्व आपाचे आधथफक गैरव्यव ार केले व
अननयमतता केली आ े ,
(२) असल्यास, ग्रामसेवक अह रे
कामकाि करीत

ोते

े सतत पाच वर्े गैरव्यव ार व अननयशमत

े पींचायत ववस्तार अधधकारी, ग्ववकास अधधकारी याींच्या

ननदशफनास का आले ना ी,
(३) ग् ववकास अधधकारी, पींचायत ववस्तार अधधकारी याींनी ग्रामपींचायतीची ५ वर्ाफत
ककती वेळा तपासणी केली

ोती,

(४) तपासणी अ वालानुसार ककती रकमेचा गैरव्यव ार झाला आ े , सदर रक्कम
ग्रामसेवकाकडून वसल
ू करण्यात आली आ े काय,
(५) ननलींत्रबत ग्रामसेवक सध्या कामावर

िर झाला आ े काय ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) श्री.भुपेश पाींडुरीं ग अह रे , ग्रामसेवक याींनी ग्रुप ग्रामपींचायत,
भागाड येथे कायफरत असताींना सन २०१०-२०११ ते सन २०१४-२०१५ या आधथफक वर्फ
कालावधीत प्रमाणक, अींदािपिक व मल्
ु याींकनाशशवाय खचफ करणे, दरपिके न

मागववता साह त्य खरे दी करणे, खरे दी केलेल्या साह त्याची नोंद साठा रजिस््रला न
करणे, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीच्या रकमा प्रत्यक्षपणे रोख व ीमध्ये व बकेत िमा

न करता रकमेचा अप ार करणे, कींपन्याींकडून करापो्ी वसूल केलेल्या रकमा
कॅशबुकात तसेच ग्रामपींचायत बक खात्यात िमा न करता स्वतःच्या स ीचे स्वतींि
खाते उघडून त्या खात्यात सदर रकमा िमा करून त्या रकमेचा अप ार करणे,
आरीं भीच्या शशलकेतन
रक्कम कमी करणे अशा प्रकारचे आधथफक गैरव्यव ार व
ू
ननयमबा्य कामकाि केले आ े .

(२) व (३) ग्ववकास अधधकारी व ववस्तार अधधकारी पींचायत याींनी हदनाींक
१६.५.२०१२, हदनाींक २९.१.२०१३, हदनाींक १६.११.२०१३ व हदनाींक २२.७.२०१४ रोिी
ग्रामपींचायतीींना भे् हदली असता सींबींधधत ग्रामसेवक उपलब्लध झाले ना ीत. तसेच
त्याींनी दप्तर तपासणीस उपलब्लध करून हदले ना ी. यास्तव प्रत्यक्ष दप्तर तपासणी

ोवू शकली ना ी. तथावप यासींदभाफत प्राप्त त्रमारीच्या अनुर्ींगाने तपासणी क आन ग्

ववकास अधधकारी याींनी हदनाींक ०९.०९.२०१४ रोिी तपासणी अ वाल सादर केला आ े .
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(४) कायमस्व आपी रक्कम  आपये १७,६२,५३०/- व सींशनयत अप ार रक्कम  आपये
२६,८५,३०३/- असा एकूण  आपये ४४,८७,८३३/- इतक्या रकमेचा आधथफक गैरव्यव ार
झाला आ े . त्यापैकी  आपये १३,४५,०९१/- इतकी रक्कम श्री.भप
ु ेश पाींडुरीं ग अह रे
याींच्याकडून वसुल करण्यात आली आ े .
(५) ना ी.

----------------िालशम जजल््यामधील रांददरा आिास ि रमाई घरिुल योजनेचा
प्रताि तात्िाळ ननिाली िाढण्याबाबत

(२०)

*

७३९४

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाशशम जिल््यामधील इींहदरा आवास व रमाई घरकुल योिनेमध्ये िागेच्या

सींदभाफत घरकुलासाठी िागेचा प्रस्ताव त शसल कायाफलयामध्ये गेल्या दोन वर्ाफपासून
मींिरू ीअभावी प्रलींत्रबत असल्याचे नक
ु तेच मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत रा ण्यामागची कारणे काय आ े त,
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव तात्काळ ननकाली काढण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती
कायफवा ी करण्यात आली आ े वा येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------

(२१)

*

राज्यातील लघु जलविद्युत प्रिल्पाची िामे पूिव िरण्याबाबत
७८९२

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.ददपिराि साळांु खेपाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील लघु िलववद्युत प्रकल्पाची उभारणी सींथगतीने सु आ असल्याचे मा े
एवप्रल २०१५ च्या शेव्च्या सप्ता ात उघडकीस आले,

े खरे आ े काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार राज्यातील ववद्यत
ु
प्रकल्पाची कामे लवकरात लवकर पण
ू फ व् ावीत म् णन
ू शासनाने कोणती कायफवा ी
केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१)

े खरे ना ी.

राज्याच्या खािगीकरणाच्या धोरणा अींतगफत एकूण २४ िलववद्यत
ु प्रकल्प

कायाफजन्वत झाले असून १०१ मे. वॅ. स्थावपत क्षमता ननमाफण झाली आ े .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात रांददरा आिास योजनेतील
घरिुलाचे िामिाज पूिव िरण्याबाबत

(२२)

*

७००८

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र

मळ
ु ि, श्री.अमरनाथ राजरू िर :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यात इींहदरा आवास योिनेतून दे ण्यात येणा-या
घरकुल योिनेचा बोिबारा उडाला असन
ू गेल्या वर्ाफत सम
ु ारे एक

िारा ू न अधधक
घरकुलाींची कामे आि ी ठप्प असल्याचे मा े ९ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२)

अपूणाफवस्थेत

असल्यास,

असलेल्या

घरकुलाचे

कामकाि

तातडीने

करण्याबाबत शासनाने काय कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------

पूणफ
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पालघर जजल््यातील िािगाांि पासून आठ किलोमीटर पररसरातील साखरे धरि
पररसरात मोठ्या प्रमािािर दलु मवळ पक्षाांची होत असलेली लशिार

(२३)

*

६७९२

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.सुननल तटिरे :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) पालघर जिल््यातील वाणगाींव पासून आठ ककलोमी्र पररसरातील साखरे धरण
पररसरात मोठ्या प्रमाणावर दशु मफळ पक्षाींची शशकार

ोत असल्याचे तारापूर नेचर ग्रुप

या पक्षीननरीक्षण ग्रुपने मा े माचफ २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आणले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार साखरे धरण पररसरात शशकाऱयाींचा वाढता शशरकाव
रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१)
(२) शशकार

े खरे ना ी.

ोऊ नये म् णून खालीलप्रमाणे खबरदारीच्या उपाययोिना करण्यात येत

आ े त.

क्षेत्रिय कमफचाऱयाींमार्फत साखरा बींधाऱयावर वेळोवेळी गस्त करण्यात येते.
सींयक्
ु त

वनव्यवस्थापन

सशमतीचे

अध्यक्ष

तसेच

सदस्य

याींना

सतकफ

रा ण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आ े त.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------अजन
ुव ा मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाचे पािी राजापूर तालुक्यातील
टां चाईग्रत गािाांना परु विण्याबाबत

(२४)

*

६९३९

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररलसांग

राठोड, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अिन
ुफ ा मध्यम पा्बींधारे प्रकल्पाचे पाणी प्रकल्प पुणफ

ोताच पाईपद्वारे रािापूर

तालुक्यातील पाणी ्ीं चाईग्रस्त गावाींना पुरववण्यात आल्याने तालुक्यातील लाखो एकर
िमीन शसींचनाखाली येईल असे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आले आ े ,

े खरे आ े काय,

25
(२) असल्यास, या सींदभाफत शासनाने काय ननणफय घेतला आ े वा घेण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः खरे आ े .
धरणाचे काम पुणफ झाले असन
ू सींकजल्पत पाणीसाठा ननमाफण झाला आ े .

ववतरण व्यवस्थेची कामे प्रगतीत आ े त. ववतरण व्यवस्था पुणफ झालेनींतर रािापूर
तालक्
ु यातील १४ गावातील ४३०८
े क््र

िशमनीस

शसींचनाचा

लाभ

े क््र व लाींिा तालक्
ु यातील ५ गावातील १३९६
शमळणार

आ े.

मींिरू

कालव्याद्वारे पाणी ववतरणाची तरतुद आ े . पाईपद्वारे ना ी.

प्रकल्प

अ वालात

(२) या प्रकल्पाकररता सन २०१५-२०१६ या आधथफक वर्ाफत  आ.११.२० को्ी ननधीची
तरतूद करण्यात आली आ े व ननधीच्या उपलब्लधतेनुसार ववतरण व्यवस्थेची कामे
पण
ू फ करण्याचे ननयोिन आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------अललबाग (जज.रायगड) येथील बाांधिाम व्यािसानयिाांना बोगस नोटीसा ददल्याबाबत
(२५)

*

७६९९

श्री.सुननल तटिरे , श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश

गजलभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.रामराि
िडिुते, श्री.किरि पािसिर, श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत :
सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अशलबाग (जि.रायगड) येथील बाींधकाम व्यावसानयकाींना बोगस नो्ीसा बिावन
ू
त्याींच्याकडून २० लाख  आपये लाच घेतल्याप्रकरणी वव्रमीकर स आयुक्त श्री.रामदास
शशींदे व त्याींच्या साथीदाराला हदनाींक १२ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास रायगड च्या
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने रीं गे ाथ पकडले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय,
(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले आ े व चौकशी अींती दोर्ीवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप, कोणती ी कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)
भोपाळी

ोय.

श्री. रामदास पारािी शशींदे, वव्रमीकर स आयक्
ु त याींनी आरोपी ्रम. २ इरर्ान
याींच्यामार्फत

त्याींच्यावव आध्द

हदलेल्या

२०

लाख

कर्याफदीव आन

 आपये

लाचेची

रक्कम

जस्वकारली.

त्याींचवे व आध्द

पनवेल

श र

त्यामुळे

पोलीस

ठाणे
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क्.गु.र.नीं. १२/२०१५ लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ चे कलम ७,८ (१३)
(१) (ड) स

१३(२) स

भा.दीं .वव. कलम ४६५, ४६८ ४७१, ३४ प्रमाणे दोघाींवव आध्द हद.

११.०५.२०१५ रोिी ००.३० वािता गन्
ु ा दाखल करण्यात आला आ े . तसेच, वरील
दोन् ी आरोपी याींना ००.३५ वा. नमूद गुन््यात अ्क करण्यात आली.

(२) व (३) पोलीस ननरीक्षक, ॲन््ी करप्शन ब्लयुरो, रायगड अशलबाग याींच्या
अ वालानुसार

श्री.

रामदास

पारािी

शशींदे,

वव्रमीकर

स आयुक्त

याींचव
े र

लाच

जस्वकारल्याप्रकरणी र्ौिदारी गन्
ु ा दाखल झाला असल्यामळ
ु े म ाराषर नागरी सेवा

(शशस्त व अवपल) ननयम १९७९ च्या ननयम भाग - २ मधील ननयम ४ (२) (अ)
मधील

तरतुदीनुसार

श्री.

शशींदे

याींना

अ्केच्या

११.०५.२०१५ पासून शासन आदे श हद. ०६/०६/२०१५
करण्यात आले आ े .

हदनाींकपासून

म् णिेच

हद.

अन्वये शासन सेवेतून ननलींत्रबत

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------राज्यातील अनाथ बालिाांना साांभाळिाऱ्या सांथा
चालिाांना अनुदान अदा िरण्याबाबत
(२६)

*

७५४४

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल

तटिरे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सुभाष झाांबड, श्री.राजेंद्र

मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.हररलसांग
राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९५९८ ला ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत :

करतील काय :-

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात मह ला व बालकल्याण ववभागाींतगफत मान्यताप्राप्त खािगी सींस्थेचे ९६९
बालग ृ े असन
ू त्यात ७०,००० मल
ु ाींचे सींगोपन केले िाते परीं तु बालग ृ ातील प्रत्येक
मल
े र
ु ासाठी शमळणारे अनद
ु ान शमळत नसल्याने मल
ु े, सींस्थाचालक व कमफचारी याींचव
उपासमारीची वेळ आली असल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच राज्यातील अनाथ बालकाींना साींभाळणाऱया सींस्था चालकाींचे गेल्या ३
वर्ाफपासन
ू सम
ु ारे १५० को्ीींचे भोिन अनद
ु ान प्रलींत्रबत असल्याचे हदनाींक १५ एवप्रल,
२०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,
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(३) असल्यास, सन २०१४-१५ या आधथफक वर्ाफत बालग ृ ाींसाठी तरतूद केलेल्या  आपये
१४ को्ी पैकी ७ को्ी १४ लाख ३६

िार  आपये इतकाच ननधी बालग ृ ाींना ववतरीत

करण्यात येऊन उवफररत रक्कम  आपये ६ लाख ८५

िार शासनास समवपफत करण्यात

आल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले ,

े खरे आ े

काय,
(४) असल्यास, भोिन ननधीची उवफररत रक्कम तातडीने न शमळाल्यास त्याकररता
तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा म ाराषर राज्य बालववकास सींस्थाचालक व कमफचारी
सींघ्नेने लेखी ननवेदनाद्वारे शासनास मा े माचफ, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान हदला
आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, वरील प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार
त्याबाबत कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी,

(२) अींशतः खरे आ े ,

सदर प्रकरणी प्रलींत्रबत तसेच चालू अनुदान दे ण्यासाठी  आ.१५६,४५,११,०००/-

इतक्या रकमेची परु वणी मागणी प्रस्ताव सादर केला
ननधी अभावी मान्य
(३)

े खरे ना ी.

(४)

े खरे आ े ,

ोता. तथावप, सदरचा प्रस्ताव

ोऊ शकला ना ी.

(५) प्रश्न उद््ावत ना ी,
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी
----------------सािवजननि दठिािी तांबाखू चघळण्यास बांदी घालण्याबाबत
(२७)

*

७१८१

श्री.जनावदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुनबानू खललर्े,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :

सन्माननीय

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

(१) सावफिननक हठकाणी तींबाखू चघळण्यास बींदी घालण्याचा ननणफय राज्यशासनाने
घेतल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले,
काय,

े खरे आ े
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(२) असल्यास, सावफिननक हठकाणी तींबाखू खाऊन थुींकण्यास दीं ड आ े माि त्याचा

प्रभाव पडत नसल्याने तींबाखच
ू ी वपचकारी ्ाकणाऱयाींना एक हदवस ककीं वा का ी तास
सावफिननक ह ताचे काम करण्याची सक्ती करण्याचा ववचार शासनाचा आ े ,

े

ी

खरे आ े काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत घेतलेल्या ननणफयाची अींमलबिावणी
करण्यात आली आ े काय,
(४) अद्याप कोणतीच अींमलबिावणी झाली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आ ेत ?
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) “म ाराषर आरोग्य रक्षण व थींक
ु ी प्रनतबींध
अधधननयम २०१५” राज्यात लागू करण्याचे ववचाराधीन आ े . या अधधननयमाींतगफत
सावफिननक हठकाणी थुींकणाऱया व्यक्तीस आधथफक दीं ड तसेच  आग्णालयात सामाजिक
सेवा अशी तरतूद प्रस्ताववत आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------लाखाांदरू तालुक्यातील (जज. भांडारा) ६३ ग्रामपांचायतीच्या
अांतगवत रोहयो मजूराांची मजुरी दे ण्याबाबत

(२८)

*

८२४२

श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी :

सन्माननीय रोजगार

हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाखाींदरू तालुक्यातील (जि. भींडारा) ६३ ग्रामपींचायतीच्या अींतगफत मागील १
वर्ाफपासून तालुक्यातील ६
े खरे आ े काय,

िाराींपेक्षा अधधक मिूराींची रो यो मिूरी शमळालेली ना ी,

(२) असल्यास, याबाबत तेथील मिरू ाींनी लाखाींदरू ग्ववकास अधधकारी याींच्याकडे
वारीं वार मागणी क आनसुध्दा मिूराींना उमफ् उत्तरे दे ऊन त्याींना डावलल्याचा आरोप

मिुराींनी जिल् ाधधकारी, भींडारा याींच्याकडे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केला
आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत काय
आढळून

आले

आ े,

मिरू ाींची १

वर्ाफपासन
ू

प्रलींत्रबत

असलेली रो योची

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२)
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

े खरे ना ी.
-----------------

मिरू ी

29
ठािे ि पालघर जजल््यातील अांगििाडया तसेच आददिासी माता ि बालि
याांना ननिृष्ट्ट दजावचे पोषि आहार परु विल्याबाबत
(२९)

*

जगताप,

७०६७

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उर्व भाई

श्री.मुझफ्र्र

श्री.रामहरी रुपनिर :

खल
ु ासा करतील काय :-

हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती ददतीती चिधरी,
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ठाणे व पालघर जिल््यातील अींगणवाड्याींमधील

िारो बालक अिून ी दिेदार

पोर्ण आ ारापासून वींधचत असून पुरक पोर्ण आ ार योिनेमार्फत बालकाींना हदले

िाणारे कडधान्य, लापशी, खचडी, भाज्या इ. ननकृष् दिाफचे असल्याचे हदनाींक ४
मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच िव् ार तालुक्यात (जि.पालघर) कुपोवर्त बालकाींचे प्रमाण कमी व् ावे
म् णून आहदवासी बालकाींना व त्याींच्या माताींना जिल् ा पररर्दे ने खरे दी केलेले

जव् ्ाशमन्सची पुरववण्यात आलेली त्रबस्की्े मुदतबा्य झाली असल्याचे मा े एवप्रल
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त अन्नाची वर्ाफतन
ू ककमान दोनदा तरी तपासणी करावी, असे
बींधन मह ला बचत ग्ाींना घालून प्रत्यक्षात अशा प्रकारची तपासणीच

ोत ना ी

तसेच िे मह ला बचत ग् पूरक पोर्ण आ ार पुरववतात त्याींनी अन्न व प्रशासन
ववभागाचा

गुमास्ता

परवाना

घेणे ी

आवश्यक

आ े,

परीं तू

ठाणे

व

पालघर

जिल््यातील केवळ ५० ्क्केच मह ला बचत ग्ाींनी अशा प्रकारचे परवाने घेतले
असल्याचे ननदशफनास आले ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवव आध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

(३) व (४), गरम तािा आ ार बचतग्ाींकडून पुरवठा केला िात असलेल्या अन्नाची
वर्ाफतून ककमान दोनदा प्रयोगशाळे मार्फत तपासणी क आन घेणे व्यव ायफ नसल्यामुळे

सदर तरतद
ू ीमध्ये हद. ३१ ऑक््ोंबर, २०१२ च्या शासन ननणफयान्वये सध
ु ारणा
करण्यात आली आ े . सदर शासन ननणफयानुसार राज्यात कायफरत अींगणवाडी केंद्राच्या
सींख्येचा प्रमाणात प्रत्येक जिल््यात शासकीय प्रयोगशाळा उपलब्लध नसल्याने तसेच
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गरि तािा आ ार

ा का ी कालावधीत नाशवींत

ोत असल्यामुळे त्याींची साठवणूक

करण्याची सोय अींगणवाडी प्रकल्प अथवा जिल् ास्तरावर ना ी. अशा पररजस्थतीत

प्रत्येक परु वठा धारकाच्या गरम तािा आ ाराची वर्ाफतन
ू दोन वेळा प्रयोगशाळे तन
ू
तपासणी क आन घेणे व्यव ायफ ना ी.

आ ाराची तपासणी करण्यासाठी अींगणवाडी पररक्षेिातील १० सदस्याींची माता
सशमती गठीत क आन आ ार तपासणी करणेचे ननदे शशत केलेले आ े . त्यामुळे
बचतग्ाींची दे यके माता सशमतीच्या अ वालाशशवाय अदा केली िात ना ी. ठाणे व
पालघर जिल््यातील ११९७ बचत ग्ाींनी परवाने घेतले आ े त.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------राज्यात मदहला ि बालिाांच्या वििासासाठी राबविण्यात
(३०)

*

येत असलेल्या िल्याििारी योजना
८५४५

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

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मह ला व बाल ववकास ववभागामार्फत कुपोर्णग्रस्त ल ान मल
ु े तसेच
गभफवती मह ला याींच्या कल्याणासाठी राबववण्यात येणा-या योिना, त्याचप्रमाणे वय

वर्े ११ ते १८ या वयोग्ातील मुलीींच्या सक्षमीकरणासाठी राबववण्यात येणा-या
योिनाींपैकी सुमारे ५० ्क्के योिना चालू आधथफक वर्ाफत बींद करण्याचा ननणफय
घेण्यात आला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या कल्याणकारी योिनाींपैकी कोणत्या योिना बींद करण्याचा ननणफय
घेण्यात आला आ े व त्याची कारणे काय आ े त,
(३) मह ला व बालकाींच्या ववकासासाठी यापूवी राबववण्यात येत असलेल्या योिना

कायाफजन्वत ठे वणे आवश्यक असल्यामुळे त्या पूवव
फ त चालू ठे वण्यासींदभाफत कोणती
कायफवा ी करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास त्याची सवफसाधारण कारणे
काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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अमरािती जजल््यातील ि नतिसा तालुक्यातील जलयुक्त लशिार
अलभयानाांतगवत िामे पि
ू व िरण्याबाबत

(३१)

*

८६७०

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

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती जिल््यातील व नतवसा तालुक्यातील िलयुक्त शशवार अशभयानाींतगफत

पालकमींिी याींनी पा णी क आन नाला खोलीकरण, पाझर तलावातील गाळ काढणे
यासारखी कामे वेगाने क आन

ी कामे पावसाळा पुवी पुणफ करण्याचे ननदे श सींबींधधताींना

मा े मे, २०१५ च्यादरम्यान हदले

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, अमरावती जिल्ृयातील व नतवसा तालक्
ु यातील िलयक्
ु त शशवार
अशभयानाींतगफत करण्यात येणारी कामे पण
ु फ करण्यात आली काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आ े .

नतवसा तालक्
ु यामध्ये जिल् ास्तरीय आढावा बैठकीमध्ये मा. पालकमींिी

अमरावती याींनी सवफ यींिणाना पावसाळापव
ु ी िास्तीत िास्त कामे पण
ु फ करावे असे
ननदे श हदलेले आ े त.
(२)

नतवसा तालुक्यामध्ये आराखडयानुसार ३७२ कामे पुणफ करण्याचे उहदष् असून

त्यापैकी पावसाळयापुवी ३३० कामे पुणफ झाली आ े त

अमरावती जिल््यामध्ये आराखडया नस
त्यापैकी
ु ार एकुण ५६३५ कामे असन
ू
पावसाळयापव
ु ी ३४४१ कामे पण
ु फ झाली आ े त.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------ननघोज (ता.पारनेर) पररसरातील डाळीांबाच्या बागा िाचविण्यासाठी
(३२)

*

िुिडीचे आितवन सोडण्याबाबत

९०५९

डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननघोिस

(ता.पारनेर) पररसरात गेल्या मह न्यापासन
कुकडीचे आवतफन न
ू

सोडल्याने डाळीींब बागा सींक्ात सापडल्या आ े त त्यामुळे उत्पन्नाचे पीक वाया

िाण्याची शभती शेतकऱयाींमध्ये ननमाफण झाली असल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,
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(२) असल्यास, र्ळवपके वाचववण्यासाठी कुकडीचे आवतफन सोडण्याबाबत शासनाने
कोणती कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) ना ी.
(२) कुकडी प्रकल्प

दे ण्याची तरतूद ना ी.
उन् ाळी

ा आठमा ी प्रकल्प असन
ु उन् ाळी

ीं गामात शसींचनासाठी पाणी

ीं गाम २०१५ साठी हद. १०.०४.२०१५ रोिी मा.राज्यमींिी िलसींपदा

याींचे अध्यक्षतेखाली व या प्रकल्पाचे लाभक्षेिातील सवफ लोकप्रनतननधी समवेत बैठक
झाली या बैठकीत उपलब्लध पाण्याच्या आढावा घेण्यात आला व वपण्याचा पाण्यासाठी
आवतफन दे ण्याचे ठरववण्यात आले

ोते. त्यानस
ु ार हद. २०/४/२०१५ ते २९/०५/२०१५ या

दरम्यान आवतफन दे ण्यात आले आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

(३३)

*

लसांधद
ु ग
ु व जजल््यातील िुपोषिाबाबत
९१५२

श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश

बबनसाळे , श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सनतश चव्हाि :

सन्माननीय

मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शसींधुदग
ु फ जिल््यात ७५८ कुपोवर्त बालके आढळून आलेली आ े त,

े खरे आ े

काय,

(२) असल्यास, कुपोर्णासाठी कोट्यावधी  आपये खचफ क आन ी या जिल््यात कुपोवर्त
बालकाींची सींख्या हदवसेंहदवस वाढत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) शसींधुदग
ु फ जिल् ा कुपोर्ण मुक्त करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली
वा करण्यात येत आ े ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे आ े .

शसींधुदग
ु फ जिल््यामध्ये मा े माचफ, २०१५ अखेर वयानुसार विन (SUW) या

मापन ननकर्ानुसार तीव्र कमी विनाची ७५८ बालके

ोती, तर मे, २०१५ अखेर ९०६

एवढी झाली. याव आन कुपोर्णाचे प्रमाण कमी झाल्याचे हदसून येत.े

(३) शसींधुदग
ु फ जिल््यात कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालील उपाययोिना
करण्यात येत आ े त.
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१) ६ मह ने ते ३ वर्े वयोग्ातील बालके, गरोदर व स्तनदा माताना THR
आ ार तसेच ६ मह ने ते ६ वर्े वयोग्ातील तीव्र कमी विनाच्या बालकाींना
अनतररक्त आ ार हदला िातो. तसेच ६ मह ने ते ६ वर्े वयोग्ातील तीव्र कमी
विनाच्या बालकाींना अनतररक्त आ ार हदला िातो. ३ ते ६ वर्े वयोग्ातील
बालकाींना गरम तािा आ ार हदला िातो.
२) सवफ ० ते ६ वर्े वयोग्ातील बालके, गरोदर मह ला व स्तनदा माता याींची
नननयमत आरोग्य तपासणी व लसीकरण आरोग्य ववभागाकडून केली िाते.

३) आरोग्य ववभागामार्फत ग्रामस्तरावर ग्राम बाल ववकास केंद्रात सॅम श्रेणीतील
बालकाींना श्रेणीवधफनासाठी दाखल करण्यात येत.े आवश्यकतेनुसार बालकाींना
उपचार केंद्रात दाखल क आन उपचार केले िाते.

४) ग्राम बाल ववकास केंद्र व बाल उपचार केंद्रात दाखल क आन ी श्रेणीवधफन न
झालेल्या

उीं चीनस
ु ार

विन या

सॅम

श्रेणीतील

बालकाींवर

िादा

उपचाराींची

आवश्यकता भासल्यास आरोग्य ववभागामार्फत तज्ञ, नजिकच्या जिल््यातील
अत्याधुननक आरोग्य सुववधा असलेल्या  आग्णालयामध्ये दाखल क आन उपचार केले
िातात.

५) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगफत ननयशमत आ ाराव्यनतररक्त
अनतररक्त पौजष्क मल्
ु य असलेली खाद्य पदाथफ, अींडी/केळी तसेच ववववध
प्रकारची आरोग्यदायी और्धे इ. चा परु वठा अींगणवाडीतील लाभाथींना ननधीच्या
उपलब्लधतेनुसार केला िातो.

आहदवासी क्षेिातील नवसींिीवन क्षेिाींतगफत येणाऱया प्रकल्पातील लाभार्थयाांना

अनतररक्त पोर्णमुल्य असणारा आ ार पुरववण्यात येतो. अींगणवाडीतील बालकाींना
आरोग्य सेवा परु ववण्याकरीता आरोग्य ववभागाशी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो.
-----------------

बोडखा (जज.लातूर) येथे रोजगार हमी योजनेंतगवत नाि नोंदिी
(३४)

*

िेलेल्या मजुराांना मजुरी लमळण्याबाबत

९२२८

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाि :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बोडखा (जि.लातूर) येथे रोिगार

मी योिनेअींतगफत मींिूर झालेली रस्त्याची व

पाणींदीची तसेच वनीकरणाच्या कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या १४२ मिुराींपैकी

४२ मिरु ाींना मा े एवप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ता ापासन
मिरू ीच शमळाली
ू
नसल्याचे मा े मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार ४२ मिरु ाींना त्याींनी काम केलेल्या २१ हदवसाींची मिरु ी
शमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) खरे ना ी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------राष्ट्रीय ग्रामीि आरोग्य िायवक्रमातून राष्ट्रीय आरोग्य अलभयानात
(३५)

िगव िरण्यात आलेले िमवचारी अनतररक्त झाल्याबाबत

*

९३२४

श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल तटिरे , श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय ग्रामीण आरोग्य कायफ्रममातून राषरीय आरोग्य अशभयानाींत वगफ करण्यात
आलेल्या

१००००

कमफचाऱयाींपैकी

२५६२

कमफचारी

अनतररक्त

झाल्याचा

अ वाल

मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य आरोग्य सींशोधन सें्रने हदला आ े ,

े

खरे आ े काय,
(२) असल्यास, सदर कमफचाऱयाींवर बेरोिगारीचे सींक् येऊ नये म् णून सदर

कमफचाऱयाींचे समायोिन करणेबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात
येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशतः खरे आ े .
राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगफत मानव सींसाधन सुसूत्रिकरण करण्यात आले

असून सींबींधधत ववभाग प्रमुख याींच्या सशमतीने कामाचे स्व आप लक्षात घेऊन
आवश्यकता नसलेली ६०० पदे कमी करण्याची शशर्ारस केली आ े . त्यानस
ु ार सदर
६०० पदाींपैकी २१२ ररक्त पदे र्द  क आन उवफरीत ३८८ पदाींपैकी ५४ पदाींवर ननवत्ृ त
शासकीय अधधकारी ननयुक्त करण्यात आले

ोते. त्याींच्या सेवा कमी करण्यात

आल्या. उवफरीत ३३४ पदाींवरील सवफ कायफरत कमफचा-याींचे राषरीय ग्रामीण आरोग्य
अशभयान व राषरीय श री आरोग्य अशभयान अींतगफत ररक्त असलेल्या पदाींवर
समायोिन करण्यात आले असन
ू कोणत्या ी कमफचाऱयास कमी करण्यात आलेले
ना ी.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
---------------------------------
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सेिाथव िेतन प्रिालीसाठी आिश्यि प्रलशक्षक्षत िमवचारी उपलब्ध नसल्याबाबत
(३६)

*

९६९६

श्री.नागो

गािार,

श्री.अननल

सोले,

श्री.रामनाथ

मोते :

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाच्या सवफ ववभागात मागील ४ मह न्याींपासून वेतनासाठी सेवाथफ प्रणाली
लागू केल्याने यापढ
ु े सवफ कमफचाऱयाींचे वेतन थे् त्याींच्या बक खात्यात िमा
आ े,

ोणार

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या प्रत्येक ववभागात प्रशशक्षक्षत सींगणक कमफचारी आवश्यक
त्या प्रमाणात उपलब्लध नसल्याने मागील ४ मह न्याींपासून
नसल्याने अनेक ववभागातील कमफचाऱयाींचे वेतन थककत आ े ,
(३)

े

े काम पूणफ झाले

ी खरे आ े काय,

तसेच, वेतन त्रबलाची कामे अप्रशशक्षक्षत कमफचाऱयाींमार्फत करण्यात येत असल्याने

वेतन त्रबलात चुका रा ू न वेळेवर वेतन िमा ोत नसल्याच्या कमफचाऱयाींकडून त्रमारी
येत असल्याने या प्रकरणी शासन दखल घेऊन आवश्यक त्या उपाययोिना करणार
आ े काय ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१)

ोय.

(२) व (३) सवफ सींबींधधत प्रशासकीय ववभागाींनी सदर प्रणाली

ाताळणाऱया आपल्या

ववभागातील कमफचाऱयाींना याबाबतचे व्यवजस्थत प्रशशक्षण हदलेले आ े . तथावप ग्राम
ववकास ववभागाींतगफत जिल् ा पररर्दे तील प्रनतननयुक्तीवर असलेल्या राज्यशासकीय
वगफ-३/४

कमफचाऱयाींकरीता

वेतन

दे यकासाठी

अडचणी

असल्याने

त्याींचक
े ररता

स्ताशलखीत दे यके सादर करावयास मान्यता हदली आ े .
----------------(३७)

*

नालशि जजल््यातील ८ ननसगव पयवटन थळाांचा वििास िरिेबाबत
९८७७

डॉ.अपि
ू व दहरे :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) नाशशक जिल््यात ननसगफ-पयफ्नाच्या दृष्ीने आठ हठकाणच्या ननसगफ-पयफ्न
स्थळाींचा ववकास करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव वन ववभागाकडून तयार करण्यात आला
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त आठ ननसगफ-पयफ्न स्थळाींमध्ये मालेगाींवमधील गाळणा ककल्ला,
माकांडेय पवफत, सप्तश्रींग
ृ गड, पजश्चम भागातील पाींडवलेणी, मुल् े र ककल्ला, लोणवडे
उद्यान, दोधेश्वर मींहदर पररसर, साल् े र ककल्ला, वाडी वपसोळ ककल्ला इत्यादी पयफ्न
स्थळाींचा समावेश आ े ,

े ी खरे आ े काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मींिुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली
वा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)
(२)

ोय,

े खरे आ े .

ोय,

नाशशक जिल््यातील ननसगफ पयफ्न स्थळाींमध्ये पूवफ नाशशक ववभागामधील

माकेडेय पवफत, सप्तश्रींग
गड पजश्चम नाशशक ववभागामधील पाींडवलेणी आ ण
ृ
मालेगाव उप ववभागामधील गाळणा ककल्ला, मुल् े र ककल्ला, लोणवडे उद्यान,
दोधेश्वर मींहदर पररसर, साल् े र ककल्ला, वाडी वपसोळ ककल्ला इत्यादी पयफ्न
स्थळाींचा समावेश आ े .
(३) या पयफ्न स्थळाींच्या ववकास कामाींच्या प्रस्तावास जिल् ा ननयोिन सशमती तथा
जिल् ाधधकारी, नाशशक याींचक
े डून मींिरू ी प्राप्त क आन घेऊन, पयफ्न ववकासाची कामे
करण्यात आली आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

(३८)

*

----------------राज्यात ३७ हजार ५९ मुले रत्यािर िातव्य िरत असल्याबाबत
९९९३

श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ा्ा सामाजिक सींस्थेने केलेल्या सवेक्षणानस
ु ार राज्यात ३७
रस्त्यावरच वास्तव्य करतात अशी मह ती ननदशफनास आली आ े ,

िार ५९ मल
ु े
े खरे आ े काय,

(२) असल्याच, पाच पैकी दोन मुलाींना ववववध प्रकारच्या शारीररक, मानशसक, लैंधगक
अत्याचाराींना सामोरे िावे लागत असून उपासमारी स न करावी लागत आ े ,
खरे आ े काय,

े ी

(३) असल्यास, या मल
ु ाींच्या मदतीसाठी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात
येत आ े ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे आ े .

मुींबईतील २४ ववभागातून १० ववववध सींघ्नाींच्या मदतीने रस्त्यावर रा णा-

या भ्कणा-या मल
ु ाींची ्ा्ा इजन्स््ट्य्
ु ऑर् सायन्स आ ण अॅक्शन एड इींडडया

याींनी पा णी केल्याबाबतचा अ वाल जिल् ा मह ला व बाल ववकास अधधकारी मुींबई
याींचे कायाफलयास प्राप्त झालेला आ े . त्यानुसार मुींबईत ३७

िार ५९ मुले रस्त्यावर

तर ९०५ मुले रे ल्वेच्या डब्लयात आ ण र्ला्ाींवर आढळली असल्याचे अ वालात नमूद
करण्यात आलेले आ े .
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(२) अ वालात तसे नमुद केलेले आ े .

(३) शासन ननणफय हदनाींक १० र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ अन्वये मा.मख्
ु य सधचव, म ाराषर
राज्य याींच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आ े . तसेच
हदनाींक २ िुलै, २०१४ रोिी कृती दलाची बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर
बैठकीत

नागरी

भागात

रा णा-या

बालकाींचे

पुनवफसन

करण्याच्या

अनुर्ींगाने

म ानगरपाशलकेने ववशेर् कृती दलाची स्थापना करावी व कृती दलाच्या माध्यमातून

वर नमद
ू बालकाींचे पन
ु वफसन करावे, असे ठरले. सदर बैठकीचे इनतवत्ृ त मींब
ु ई
म ानगरपाशलकेस

सवफ म ानगरपाशलकाींना पाठववले आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

---------------दहांगोली जजल््यात मागासक्षेत्र अनुदान ननधी िापराविना पडून असल्याबाबत
(३९)

*

१००१०

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ह ग
ीं ोली जिल््यात मागासक्षेि अनुदान ननधी योिनेचा मागील ५ वर्ाफचा १२
को्ी  आपयाींचा ननधी वापराववना पडून असल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या
आठवड्यात उघडकीस आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणी िबाबदार
असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त,
(५)

तसेच

सदर

मागास

क्षेिाचा

वापराववना

पडून

असलेल्या

करण्याबाबत कोणती कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

ननधीचा

वापर
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(४०)

*

राज्यातील पररचाररिाांच्या विविध मागण्या
१०१५७

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, श्री.हररलसांग राठोड,

श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्रीमती जमता िाघ, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल तटिरे ,
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे ,
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि
िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील १८

िार पररचारीकाींनी वेतनवाढ, ववववध भत्ते, सट्
ु या, वेतन
पररचारीकाींची ररक्त पदे भरणे, िनरल नशसांग अड मॅ्ननफ्ी ा नशसांगचा सन २००८

मध्ये बींद केलेला अ्यास्रमम पुन् ा सु आ करणे इत्यादी मागण्याींसाठी हदनाींक ४ मे,
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास सकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत काम बींद केले
खरे आ े काय,

ोते,

े

(२) तसेच वेतनवाढ, ररक्त पदे आ ण स्वतींि सींचालनालय ननमाफण करणे आदी
पररचाररकाींच्या ववववध मागणीसाठी हदनाींक ५ मे, २०१५ रोिी म ाराषर गव् नफमें्
नसेस र्ेडरे शनतर्े राज्यव्यापी सींप पुण्यात पुकारण्यात आला,

े

(३) असल्यास, या सींपात पुण्याच्या सरकारी  आग्णालयातील १
आ ण राज्यातील २०
(४) असल्यास, तीन

िार पररचाररकाींनी स भाग घेतला

ोता,

े

ी खरे आ े काय,

िाराीं ू न अधधक
ी खरे आ े काय,

िार लोकसींख्येमागे एका पररचारीका तसेच एका पररचाररकेस

चार ते पाच गावे दे णे व त्याींची डयु्ी आठ तास करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली असल्यास, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२)

े अींशत: खरे आ े . हदनाींक ५, मे, २०१५ रोिी स.

७.३० ते ९.३० या वेळेत लाक्ष णक काम बींद आींदोलन केले

ोते.

(३) अींशत: खरे आ े
या

लाक्ष णक

कामबींद

आींदोलनात

राज्यातील २३७९ पररचारीकाींनी भाग घेतला

ोता.

पुण्यातून

२७०

पररचारीका

आण

(४), (५) व (६) शासनाच्या ननकर्ानस
ु ार राज्यात आरोग्य उपकेंद्रासाठी त्रबगर
आहदवासी भागासाठी ५००० लोकसींख्या व आहदवासी भागासाठी ३००० लोकसींख्या

ननकर् आ े त. त्यानुसार प्रत्येक एएनएमला सरासरी २-३ गावे येतात. तसेच,
पररचारीकाींची डयु्ी शासकीय ननयमानुसार आठ तास असते.
------------------
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धामिशेत ग्रामपांचायती अांतगवत (ता.मोखाडा, जज.ठािे)
(४१)

*

आददिासी मजूराांना िमी मजूरी ददल्याबाबत

१०२६६

डािखरे :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१)

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन

धामणशेत ग्रामपींचायती अींतगफत (ता.मोखाडा, जि.ठाणे) २०८ आहदवासी मिूराींनी

म ात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार

मी योिनेच्या (मनरे गा) कामावर काम केले असता

१३५ मिरू ाींना ठरवन
ू हदलेल्या ककमान मिरू ीपेक्षा कमी मिरू ी दे ण्यात आली आ े ,
खरे आ े काय,
(२) तसेच उधळे ,

ट्टीपाडा, आडोशे, बारोशी व धामणशेत या ग्रामपींचायत

े

्द ीतील

५०० पेक्षा िास्त मिूराींनी कामाची मागणी क आन त्याींना काम न शमळाल्याने त्याींना

बेकार भत्ता (बुडीत मिूरी) शमळावा या व अन्य मागण्याींसाठी मिूराींनी हदनाींक २७
मे, २०१५ रोिी त शसलदार कायाफलयावर मोचाफ काढला,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, १३५ मिूराींना ठरवून हदलेल्या ककमान मिूरीपेक्षा कमी मिूरी
दे ण्याची तसेच ५००

ू न अधधक मिूराींनी कामाची मागणी क आन सुध्दा त्याींना काम
न दे ण्याची कारणे काय आ े त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवकर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) ना ी. धामणशेत ग्रामपींचायती अींतगफत रस्त्याचे कामावरील

६९८ मिरू ाींपैकी १३५ मिरू ाींना त्याींनी केलेल्या कामाच्या प्रत्यक्ष मोिमापानस
ु ार
मिूरी प्रदान करण्यात आली आ े . म ाराषर रोिगार मी अधधननयम, १९७७ च्या
तरतूदीनुसार मिूराींना त्याींनी केलेल्या प्रत्यक्ष कामाच्या प्रमाणातच मिूरी प्रदान
करण्यात येत.े
(२) व (३) अींशतः खरे आ े .
मिूराींचा

बेकार

भत्ता

व

अन्य

मागण्याींसाठी

श्रमिीवी

हद.२६.०५.२०१५ रोिी त शसल कायाफलय, मोखाडा येथे मोचाफ काढला
गावापैकी-

सींघ्नेने

ोता. प्रश्नाधीन

१) मौिे, उधळे ,

ट्टीपाडा येथे मिरू ाींना काम उपलब्लध क आन दे ण्यात आले ोते.
तथावप, खडी र्ोडणे व माती ्ाकणे या कामाींवर मिरू काम करण्यास तयार

नसल्याने मिूर कामावर आले ना ीत. त्यामुळे त्याींना बेकार भत्ता अनुज्ञेय
ना ी.
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२)

मौ.बो्ोशी

ग्रामपींचायती

अींतगफत

३६८

मिूराींपैकी

१९५

मिूराींना

ग्रामपींचयातीमार्फत काम उपलब्लध क आन दे ण्यात आले आ े व उवफररत १७३

मिरू ाींनी बेकार भत्याची मागणी केली आ े . माि याकररता ववह त नमन्
ु यातील
अिफ व इतर कागदपिे मिरू ाींनी हदलेली नसल्यामुळे बेकार भत्ता दे ण्याची
प्रक्रमया करण्यात आलेली ना ी.

३) मौ. धामणशेत व मौ.आडोशे येथील कामाची मागणी केलेल्या मिूराींना काम
उपलब्लध क आन दे ण्यात आले आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

(४२)

*

----------------विदभावतील िैनगांगा-नळगांगा नदीजोड प्रिल्पाबाबत

१०३३८

श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.सुननल तटिरे :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाच्या नदीिोड प्रकल्पाींतगफत ववदभाफतील वैनगींगा-नळगींगा नदीिोड
प्रकल्पाला राषरीय िलववकास प्राधधकरणाने प्रकल्पाचे काम
हदली आ े ,

ाती घेण्यास सींमती

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या नदी िोड प्रकल्पामुळे गोसीखुदफ प्रकल्पातील वा ू न िाणारे १९००
दशलक्ष घन मी्र पाणी ववदभाफतील अन्य जिल््यात वळववण्यात येणार असून
त्याबाबतचा अ वाल तयार करण्याचे ननदे श ववदभफ पा्बींधारे मींडळाच्या िलववज्ञान
ववभागाच्या मुख्य अशभयींता याींना हदले आ े त,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आ े तसेच या
प्रकल्पासाठी ककती खचफ अपेक्षक्षत आ े ?
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) गोसीखुदफ प्रकल्पस्थळी उपलब्लध असलेले

अनतररक्त पाणी वैनगींगा-नळगींगा नदीिोड योिनेद्वारे ववदभाफतील त्
ु ीच्या भागात
वळववण्याचे प्रस्ताववत आ े . याबाबत राषरीय िलववकास अशभकरण याींनी तयार
केलेल्या

पूवफ अ फता प्रकल्प अ वालानुसार प्रकल्प व्यव ायफ आ े . याकरीता राज्य

शासनाने हद.०६.०४.२०१५ चे पिान्वये राषरीय िलववकास अशभकरणास सववस्तर
प्रकल्प अ वाल तयार करण्याची ववनींती केली असून सदर अशभकरणामार्फत सववस्तर
प्रकल्प अ वाल तयार करणेचे काम प्रगतीत आ े .

-----------------
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खेड तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) विविध गािातील ३४ आरोग्य
(४३)

*

उपिेंद्रामध्ये प्रसनू तगह
ृ नसल्याबाबत

९४९६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनु नल

तटिरे , श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हे मांत टिले, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ददपिराि
साळांु खे-पाटील, श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) ववववध गावातील ३४ आरोग्य उपकेंद्रामध्ये

प्रसनू तग ृ च नसल्याचे हदनाींक ११ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, नवीन प्रसुनतग ृ
भागातील मह लाींची गैरसोय
(३)

असल्यास,

खेड

व इतर पायाभूत सुववधा नसल्याने तेथील ग्रामीण

ोत आ े ,

े

तालुक्यातील

३४

ी खरे आ े काय,
आरोग्य

केंद्रात

प्रसूनतग ृ ाची

उभारणी

करणेबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्याींत येत आ े ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१)
उपकेंद्राींमध्ये प्रसुतीग ृ
(२)

े अींशतः खरे आ े . खेड तालक्
ु यात (जि.रत्नाधगरी) येथे २३

इमारती ना ीत.

े खरे ना ी. प्रसुतीग ृ

उपलब्लध नसलेल्या ग्रामीण भागातील मह लाींना प्रसुतीग ृ

उपलब्लध असलेल्या उपकेंद्रामध्ये व प्राथशमक आरोग्य केंद्रामध्ये पाठवून सींस्थाींमध्ये
प्रसत
ु ी केल्या िातात.

(३) २० उपकेंद्राींसाठी िागा उपलब्लध क आन दे ण्याबाबत सींबींधधत ग्राम पींचायतीच्या
सरपींचाना जिल् ा आरोग्य अधधकारी याींचे मार्फत कळववण्यात आले आ े . उवफररत ३
उपकेंद्रासाठी िागा उपलब्लध

ोत नसल्याने सदर उपकेंद्र इतर गावात स्थलाींतरीत

करण्याचे प्रस्ताववत आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------यितमाळ जजल््यात ग्रामीि भागाच्या प्रगतीसाठी राबविण्यात
(४४)

*

येिाऱ्या बीआरजीएर् योजनेबाबत

७८७७

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत

टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळांु खेपाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१)

यवतमाळ

जिल््यात

ग्रामीण

बीआरिीएर् योिनेचा दस
ु रा
शमळाला ना ी,

भागाच्या

प्रगतीसाठी

राबववण्यात

येणाऱया

प्ता मा े एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु ऱया सप्ता ापयफत

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर योिना पूणक्ष
फ मतेने
चालावी म् णून शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्याींत येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) मागास क्षेि अनुदान ननधी (बीआरिीएर्)

ी योिना १००% केंद्र पुरस्कृत

योिना असून सन २०१५-१६ या आधथफक वर्ाफकररता केंद्र शासनाकडून हदनाींक २०
एवप्रल, २०१५ नींतर अनद
ु ान प्राप्त

ोणार नसल्याने सदरील योिना बींद करण्याचे

ठरववण्यात आले आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------नालशि येथील जजल्हा रुग्िालयात िैद्यिीय प्रनतपुती दे यिे ि

(४५)

*

अपांग प्रमािपत्रामध्ये झालेला गैरव्यिहार

८०३२

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ददपिराि साळांु खे-

पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदगाींव व येवला (जि.नाशशक) तालक्
ु यातील आरोग्य सींस्थाींची सी.एस.आर.
योिनेमधून सुधारणा करण्यासाठी

मनमाड येथील पेरोशलयम कींपन्याींना प्रस्ताव

पाठववण्याबाबत जिल् ाधधकारी, नाशशक हदनाींक २५ नोव् ें बर, २०१४ रोिी ननणफय
ोवून ी जिल् ा शल्यधचककत्सकाींनी प्रस्ताव पाठववण्याबाबत हदरीं गाई केली,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ िानेवारी,
२०१५ व हदनाींक ४ मे, २०१५ रोिी जिल् ा शल्यधचककत्सकाींकडे स्मरणपिाद्वारे
पाठपुरावा क आन ी त्याींनी लोकप्रनतननधीींच्या ननवेदनाींची दखल घेतलेली ना ी,

े ी

खरे आ े काय,

(३) तसेच नाशशक येथील जिल् ा  आग्णालयात वैद्यकीय प्रनतपत
ु ी दे यके व अपींग
प्रमाणपिाींमध्ये मोठे गैरव्यव ार असल्याचे मा े माचफ, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशफनास आले,

े

ी खरे आ े काय,
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(४) असल्यास, नाशशक येथील आगामी शसीं स्थ कींु भमे्याच्या पाश्वफभुमीवर अशा
कायफक्षम

व

बेपवाफई

करणा-या

अधधका-याींची

बदली

करण्याची

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी
केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत
आ े,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

(४)

ोय,

े खरे ना ी.

े खरे आ े .

(५) या व इतर त्रमारीच्या अनर्
ु ींगाने चौकशी करण्यात येत असून शसीं स्थ
कींु भमेळयानींतर आवश्यकतेनुसार पुढील कायफवा ी करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------उभळे ग्रामपांचायतीमध्ये (ता.धचपळूि, जज.रत्नाधगरी) ग्रामसेििाने िेलेला गैरव्यिहार

(४६)

*

७२१३

श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व भाई

जगताप, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी, श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उभळे ग्रामपींचायतीमध्ये (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) ग्रामसेवक रािेंद्र पवार याने
१४ लाखाींचा गैरव्यव ार केल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये ननदशफनास आली आ े ,

े

खरे आ े काय,
(२) असल्यास, सदर ग्रामसेवकाने आता नाींदगाव खुदफ ग्रामपींचायत मध्ये ी लाखोचा
गैरव्यव ार केल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े

खरे आ े काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ी ग्रामसेवकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आ े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) उभळे ग्रामपींचायतीच्या सन २००७-०८ ते २००९-१० या

आधथफक वर्ाफच्या लेखा पररक्षणाच्या अनर्
ु ींगाने तसेच सन २०१०-११ ते २०१२-१३ या
कालावधीतील दप्तर तपासणीमध्ये  आ. १०,१८,५९०/- एवढया ककीं मतीचा गैरव्यव ार
झाल्याचे हदसून आले असून या कालावधीत श्री.जितें द्र बबन पवार
कायफरत

े ग्रामसेवक

ोते.

(२) नाींदगाव खुदफ ग्रामपींचायत तेथे सन २०१४-१५ मध्ये  आ. ८,७९,३६१ एवढया
रकमेचा गैरव्यव ार झाल्याचे ननदशफनास आले आ े .
(३)

ोय.

(४) कायफरत ग्रामसेवक याींना हद. २४ िून, २०१५ पासून जिल् ा पररर्द सेवेतून

ननलींत्रबत करण्यात आले असून त्याींच्या वव आध्द ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात
येत आ े .

(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------

राज्यातील ऑनलाईन लॉटरी चालवििाऱ्या िांपन्द्याांनी िर बुडविल्याबाबत
(४७)

*

६६७८

श्री.धनांजय

श्री.अमरलसांह पांडडत :
काय :-

मुांडे,

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.किरि

पािसिर,

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) म ाराषरात ऑनलाईन ल््री चालववणाऱया राज्यातील कींपन्याींनी राज्य सरकारचा
सुमारे २ लाख २५

िार को्ी  आपयाींचा कर बुडववल्याची घ्ना हद. २२ मे, २०१५

रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यात वेगवेगळया नावाने कींपन्या स्थापन करणाऱया का ी मालक,
सींचालक याींचा समावेश आ े ,
(३)

असल्यास,

या

े

कींपनी

ी खरे आ े काय,

अधधकाऱयाींचे ह तसींबींध आ े त,

े

मालक/सींचालक

याींचश
े ी

ल््री

सींचालनालयातील

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, आिपयांत या अधधकाऱयाींनी त्याींना केवळ नो्ीस हदल्या आ े त,
पुढील का ीच कायफवा ी केलेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े का वा करण्यात येत
आ े काय,
(६) असल्यास, सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

(४)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

(५) ते (७) अशी बाब ना ी, तथावप, उच्च न्यायालयात ल््री कर प्रवतफकाींनी
म ाराषर ल््री कर अधधननयम, २००६ ववरोधात याधचका दाखल केल्या

ोत्या,

त्यावेळी ल््री कर अधधननयमाच्या अींमलबिावणीसाठी ल््री प्रवतफकाींना कठोर
कारवाई न करण्याचे आदे श मा. मींब
ु ई उच्च न्यायालयाने हदले. सदर आदे शाचा
र्ायदा घेऊन इतर राज्याींच्या ल््री प्रवतफकाींनर ल््री कर शासनाकडे िमा करणे
थाींबववले व त्यावर शासनास कारवाई करणे शक्य झाले ना ी. त्या याधचकाींवरील

ननणफयात प्रस्तुत अधधननयम योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाने सन २००९ मध्ये

ननणफय हदला. न्यायालयाच्या ननणफयानींतर ननयशमतपणे आगाऊ ल््री कर वसल
ू
करण्यात येत आ े . तथावप, सन २००७-२००९ दरम्यान न्यायालयाच्या स्थधगती
आदे शामुळे एकूण  आ.९३३.१४ को्ी इतका ल््री कर ल््री प्रवतफक कींपन्याींकडे

थकीत असल्याचे प्राप्त माह तीच्या आधारे ननजश्चत केला आ े . तथावप, सदर कराची
रक्कम ल््री प्रवतफक कींपन्याींनी शासनाकडे भरणा न केल्याने याबाबत म ाराषर
ल््ऱयाींवरील कर अधधननयम, २००६ मधील कलम १८ नस
ु ार िमीन म सल
ु ाच्या

थकबाकी प्रमाणे वसल
ु ी करण्याकररता सींबींधीत जिल् ाधधकारी याींना कळववण्यात
आलेले

ोते. तथावप, थकबाकीदार प्रवतफक कींपन्या त्याींनी हदलेल्या पत्यावर आढळून

येत ना ी असे जिल् ाधधकारी याींनी कळववले आ े . आता पढ
ु ील कायदे शीर कायफवा ी
करण्यात येत आ े .

(४८)

*

७१२४

----------------राज्यातील धरिाांच्या सरु क्षक्षततेबाबत

श्री.माणििराि ठािरे , डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि,
श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.राहुल
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) राज्यातील ४०० धरणाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत अननयशमतता आ ण गींभीर उ णवा
असल्याचे डॅम सेफ््ी ऑगफनायझेशन या शासकीय सींस्थेने केलेल्या तपासणीत मा े
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, धरणाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत उ णवा राह ल्यास भववषयात मोठी
ोण्याची शक्यता आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

ानी
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) सींदभाफत शासनाने चौकशी केली आ े ,
(४) असल्यास, चौकशी दरम्यान काय ननषपन्न झाले, त्यावर शासनाने कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) राज्यातील सवफ मोठ्या धरणाींची तपासणी क्षेिीय अधधकायाींमार्फत

ोत असते. धरण सरु क्षक्षतता सींघ्ना, नाशशक कडून का ी ननवडक

धरणाींची चाचणी तपासणी केली िाते. सन २०१३ च्या धरण जस्थती अ वालाप्रमाणे

एकूण १२२६ मोठ्या धरणाींपैकी (वगफ १ व वगफ २) ४०० धरणाींवर सींवगफ २ िु्ी
आढळल्या आ े त. सींवगफ २ ि्
ु ी म् णिे दरू
ु स्त करण्यािोग्या िु्ी ज्याींकडे त्वरीत

लक्ष दे णे गरिेचे आ े . सद्यजस्थतीत कोणत्या ी धरणाींना गींभीर धोका ननमाफण
झालेला ना ी.
(२)

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------चांद्रपूर जजल््यात प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजने अांतगवत रते ि
पूलाचे बाांधिामाची दे यिे अदा िरण्याबाबत

(४९)

*

७४१६

श्रीमती शोभाताई र्डििीस :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपरू जिल््यात प्रधान मींिी ग्रामसडक योिने अींतगफत रस्ते व पल
ू ाचे बाींधकाम
सन २०१४-२०१५ या वर्ी घेण्यात येवून त्याकरीता १०,९६१.७३ लक्ष  आपये मींिुर

करण्यात येवून काम प्रगती पथावर असून सदर कामाचे कींिा्दाराींचे ११२३.१७ लक्ष
 आपये दे यके प्रलींत्रबत असल्याचे ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत दे यके उपलब्लध क आन दे ण्यासाठी शासनाने कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) चींद्रपूर जिल््याकरीता सन २०१४-२०१५ मध्ये

 आ. १०,९६१,७३ लक्ष ककीं मतीचा कायफ्रमम मींिरू करण्यात आलेला आ े . सन २०१५-१६
या वर्ाफत मा े िन
ू , २०१५ अखेरपयांत चींद्रपरू जिल््याकरीता  आ. १९४.९५ लक्ष इतका
ननधी दे ण्यात आलेला आ े . केंद्र शासनाकडून आवश्यक इतका ननधी प्राप्त न
झाल्यामुळे राज्यातील ब ु सींख्य कामाींची दे यके प्रलींत्रबत आ े त. केंद्र शासनाकडून
आवश्यक इतका ननधी प्राप्त क आन घेण्याकररता शासन स्तराव आन ननधी मागणी

बाबत सतत पाठपरू ावा चालू आ े . तसेच ववववध बैठकाींमध्ये केंद्र शासनाकडे याबाबत
मागणी करण्यात आलेली आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------मौजे आरिगाि, ता.िेज येथे रोजगार हमी योजनेंतगवत
रत्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(५०)

*

पाटील,
श्री.विक्रम

७४९०

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र

श्री.ददपिराि
िाळे ,

साळांु खे-पाटील,

श्री.धनांजय

मांड
ु ,े

श्री.सनतश
श्री.ख्िाजा

चव्हाि,
बेग,

श्री.किरि

श्री.अब्दल्
ु लाखान

पािसिर,
दरु ाविी :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन २०१३-१४ या आधथफक वर्ाफत केि तालुक्यातील आरणगाव ते कोठावळे

वस्ती तसेच आरणगाव ते धगतेवस्ती या रस्त्याींची कामे न करता बनाव् कागदपिे
तयार क आन रोिगार

मी योिनेत ४३.२७ लक्ष  आपयाींचा शाखा अशभयींता, सरपींच,

ग्रामसेवक व ग्ववकास अधधकारी याींनी सींगनमताने गैरव्यव ार केल्याचे हदनाींक
१७ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच रो यो अींतगफत रस्त्याची कामे न करता बोगस मिूराींची नावे लावून
बनाव् स्वाक्षऱयाींच्या आधारे कामाची दे यके उचलल्याची त्रमार ग्रामस्थाींनी केली आ े

व जिल् ाधधकारी, मुख्य कायफकारी अधधकारी, त शसलदार व मा.पालकमींिी याींना या
प्रकरणी उच्च स्तरीय चौकशी करण्याबाबत ननवेदन हदले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशतः खरे आ े .

म ात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार

मी योिनेअींतगफत-

अ) आरणगाव ते कोठावळे वस्ती (ता.केि, जि.बीड) या रस्त्याला प्रशासकीय
मींिुरी शमळाली आ े , माि या कामास कायाफरींभ आदे श दे ण्यात आलेले ना ीत.
ब) आरणगाव ते धगतेवस्ती

े काम मग्रारो यो मधून पूणफ केले असून या

रस्त्याच्या कामावरील मिुराींची कामाची मागणी व

िेरीपिकावर दशफववलेले मिूर

यामध्ये तर्ावत आढळून आली आ े . तसेच रस्त्याचे कमी लाींबीचे काम केले
असल्याचे ननदशफनास आले आ े . सदर कामावर गैरव्यव ार आढळून आला आ े .
(२)

ोय.

(३) सदर प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, अींबािोगाई याींनी चौकशी केली असून

चौकशीमध्ये रस्त्याच्या कामाची लाींबी कमी असणे, मिुराींची कामाची मागणी व
िेरीपिकावरील मिरु ाींची नावे यामध्ये तर्ावत असणे, काम न करताच मिरु ाींनी

मिरु ीची रक्कम उचलणे इत्यादी बाबी आढळून आल्या आ े त.
या

अननयशमततेस

िबाबदार

असलेले

अधधकारी/कमफचारी

याींचे

वव आद्ध

ववभागीय चौकशीची कारवाई प्रस्ताववत असून चौकशीत दोर्ी आढळल्यास त्याींचे
वव आद्ध ननयमानुसार उधचत कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------राज्यात अिैध गभवललांग चाचिी िरिाऱ्या डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत
(५१)

*

८३५३

श्री.सांजय दत्त, श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.अशोि उर्व भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.माणििराि ठािरे ,
श्री.शरद रिवपसे :
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िन्माआधी गभफशलींग चाचणी करणे

ा कायद्याने गुन् ा असताना ी का ी

हठकाणी अवैधररत्या गभफशलींग चाचण्या क आन ड्क््र गैरव्यव ार करीत असल्याचे
मा े एवप्रल-२००५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, स्िीभ्रुणहतुण त्या रोखण्यासाठी सातत्याने िनिागत
ृ ी क आन ी सन २०१३२०१४ या वर्ाफमध्ये मल
ु ीींच्या िन्मदराचे प्रमाण वाढले नसल्याचे मा े एवप्रल-२०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले ,
(३) असल्यास, राज्यात एक
एक

े खरे आ े काय,

िार मुलाींमागे ९५० मुली तर मुींबईमध्ये

े च प्रमाण

िार मुलाींमागे ९३० मुली इतके िन्मदर प्रमाण असल्याचे ननदशफनास आले,

ी खरे आ े काय,

े
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनस
ु ार या अवैध गभफशलींग चाचणी करणा-या तसेच राज्यात
मल
ु ीींच्या िन्मदरात घ्

ोणे

ी धचतें चे बाब असन
मल
ू
ु ीींच्या िन्मदराची घ्

रोखण्यासाठी कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

तथावप राज्यात मुलीचे प्रमाण वाढववण्यासाठी पीसीपीएनडी्ी कायद्याींतगफत

खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आ े .

राज्यात मुलीचे प्रमाण वाढववण्यासाठी पीसीपीएनडी्ी कायद्याींतगफत २००९

समुधचत प्राधधकाऱयाचर ननयुक्ती (जिल् ाधधकारी), जिल् ा शल्यधचककत्सक, आरोग्य
अधधकारी, वैद्यकीय अधधक्षक, अप्पर जिल् ाधधकारी, त शसलदार इ. करण्यात आलेले
असून त्याींना कायद्याचे प्रशशक्षण दे ण्यात आलेले आ े .
कल्याण

त्याचप्रमाणे सदर कायद्याच्या कलम १६ (अ) नुसार मा. आरोग्य कु्ुींब
मींिी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

२५

सदस्याींचा

समावेश

असलेल्या

राज्यपयफवेक्षकीय मींडळाची पुनफस्थापना करण्यात आलेली आ े .

राज्यसमधु चत प्राधधकाऱयास सल्ला आ ण मदत करण्यासाठी राज्यसल्लागार

सशमती स्थापन करण्याचे प्रस्ताववत आ े .


या व्यनतररक्त सोनोग्रार्ी केंद्राींची तीमा ी तपासणी सोनोग्रार्ी व गभफपात
केंद्राची धडकमोह म तपासणी समुधचत प्राधधकाऱयाींकडून पार पाडली िाते.



पीसीपीएनडी्ी कायद्याींच्या अींमलबिावणीसाठी व शलींग ननवडीस प्रनतबीं ध
करण्यासाठी

मेळावे,

सभा,

पथना्य,

कायफशाळा,

रॅ ली

िनिागत
ृ ी करण्यात येत आ े .


या

माध्यमातन
ू

पीसीपीएनडी्ी कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी जिल् ाधधकारी
याींच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आलेली असून दरम ा
ोणाऱया बैठकीद्वारे कायाफचा आढावा घेण्यात येतो.



पीसीपीएनडी्ी

कायद्याचा

भींग

करणाऱयाींवव आध्द

केसेस

दाखल

करण्यात

आलेल्या असून का ी प्रकरणाींमध्ये दोर्ी व्यक्तीींना सश्रम कारावास तसेच दीं ड
यासारख्या शशक्षा दे ण्यात आल्या आ े त.


पीसीपीएनडी्ी कायद्याच्या अींमलबिावणीकररता पुरक योिना तयार करण्यात
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आली असून त्याकररता  आ. १२३.९६ लक्ष एवढी तरतुद करण्यात आली आ े .


मल
ु ीींच्या िन्माला उत्तेिन दे ण्यासाठी राज्यात शासनामार्फत साववत्रिबाई र्ुले
कन्या कल्याण योिना राबववण्यात येत.े



सवफ सामान्य लोकाींना त्रमार नोंदववण्यासाठी www.amchimulgi.gov.in
वेबसाई् तयार करण्यात आली असून त्यावर प्राप्त्ा

ी

ोणाऱया त्रमारीच्या

अनुर्ींगाने सींबींधधताींवर कारवाई करण्यात येत.े सदर सींकेतस्थळावर त्रमारीचा

पाठपुरावा करण्याची सुववधा उपलब्लध आ े . पीसीपीएनडी्ी कायद्यासींदभाफत
े ल्पलाईन कक्षाची स्थापना करण्यात आली असन
ू सवफ सामान्य लोकाींना त्रमार

नोंदववण्यासाठी एक ्ोल फ्री नींबर दे ण्यात आलेला आ े .


सोनोग्रार्ी आ ण इमेजिींग मशीन ननशमफती ववतरक याींना राज्य समुधचत
प्राधधकाऱयाींकडे नोंदणी करणे बींधनकारक केले आ े . तसेच राज्य समुधचत

प्राधधका-याींकडे नोंदणी असलेल्या व्यावसायीकाींकडूनच सोनोग्रार्ी मशीन खरे दी
करणे बींधनकारक केलेले आ े . उपरोक्त प्रमाणे सच
ु ना सील केलेल्या सोनोग्रार्ी
केंद्राच्या दशफनीभागावर प्रदशीत करणे बींधनकारक केलेले आ े . उपरोक्त प्रमाणे
सुचना

सील

केलेल्या

सोनोग्रार्ी

केंद्राच्या

दशफनीभागावर

प्रदशीत

करणे

बींधनकारक केलेले आ े .
सवफ सोनोग्रार्ी केंद्राींना ऑनलाईन र््मफ भरणे बींधनकारक करण्यात आले
असन
ू , मा े िन
ु , २०१५ अखेर एकूण ६८२६ इतकी ऑनलाईन नोंदणीकृत सोनोग्रार्ी
केंद्रे आ े त. तसेच ऑनलाईन ए आ ण एर् र््मफ साठी
http://pcpndt.maharashtra.gov.in
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

ी वेबसाई् सु आ करण्यात आलेली आ े .

----------------मजगाि (ता.मुरुड, जज.रायगड) गािठािालगत िन विभागाच्या
(५२)

*

हद्दीत अनधधिृतपिे बाांधिाम िेल्याबाबत

६६९८

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) मौिे मिगाव (ता.म आ
ु ड, जि.रायगड) ये थील गावठाणालगत असलेल्या वन
ववभागाच्या िागेत अनधधकृत बाींधकाम करण्यात येत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, अनधधकृत बाींधकाम करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मु आड वनक्षेिातील मु आड वन पररमींडळातील वव ु र
ननयतक्षेिामध्ये मौिे मिगाींव येथील ग् ्रममाींक ५९९ (िन
ु ा सव् े ्रममाींक ११४)
मध्ये म ाराषर शासन सींपाहदत वन ११.९४
पुनस्
फ थावपत क्षेि ०.६१
गाींवठाण्यालगत

े . व गावठाणचे क्षेि ०.१९

सींपाहदत

अनत्रममकाींनी ०.०१४०

े .आर असन
ू श्री.शींकर बाळु हदवेकर याींचे

वनक्षेिात

मा े

ऑक््ोबर,

े क््र आ े . मौिे मिगाींव
२०१४

च्या

दरम्यान

२

े . क्षेिावर घराचे अनत्रममण केले आ े .

(२) मा े ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये ननदशफनास आलेल्या ग् ्रममाींक ५९९ (िुना सव् े
्रममाींक ११४) मौिे मिगाींव मध्ये वनिशमनीवर बाींधकाम क आन अनत्रममण करणारे

व्यक्ती याींचव
े र भारतीय वन अधधननयम, १९२७ तसेच वन (सींवधफन) अधधननयम,
१९८० मधील कलम २ अन्वये अनु्रममे श्री.ववठु नथु पवार व श्री.दीनानाथ काशीनाथ
कोंडाणी, रा.मिगाींव याींचव
े र गुन् े नोंदववण्यात आलेले आ े त.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------राष्ट्रीय महामागाविरील अिोला-पातूर रोडिर िेलेली िक्ष
ृ तोड

(५३)

*

७४०५

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय म ामागाफवरील अकोला-पातूर रोडवर (त्रब्र्ीशकालीन) झाडाींना रािी आग

लावून नींतर वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यात येत असल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, का ी वेळा वक्ष
रस्त्यावर कोलमडल्याने म ामागाफवरील वा तक
ू
ृ
प्रभाववत
नॅशनल

ोत असून म ामागाफवरील वक्ष
ृ ाींचे सींवधफन व सुरक्षेच्या िबाबदारीबाबत

ायवे ऑथ्रर्ी ऑर् इींडडया, सावफिननक बाींधकाम ववभाग आ ण वन

ववभाग िाणीवपूवक
फ दल
फ कररत आ े त,
ु क्ष

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सराफसपणे वक्ष
ृ तोड करण्यास िबाबदार असणा-या
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)
(२)

े खरे ना ी,

े खरे ना ी,

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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राज्यातील जजल्हा पररषद ि पांचायत सलमत्या याांना १४ व्या
(५४)

*

वित्त आयोगानस
ु ार ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत
९३०२

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाने १४ व्या ववत्त आयोगात जिल् ा पररर्द, पींचायत सशमत्या याींना
का ीच ननधी न दे ता ग्रामपींचायतीना १०० ्क्के दे ण्याचा ननणफय घेतला आ े ,
आ े काय,

े खरे

(२) असल्यास, राज्यातील जिल् ा पररर्द व पींचायत सशमत्या याींना १४ व्या ववत्त
आयोगात तरतूद करण्यात यावी म् णून शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) १४ व्या ववत्त आयोगाने त्याींच्या अ वालामध्ये केवळ

ग्रामपींचायत स्तरासाठी राज्याला अनुदान दे ण्याची शशर्ारस करण्यात केली आ े . १४
व्या केंहद्रय ववत्त आयोगाच्या अ वालाच्या शशर्ाशीींच्या अनर्
ु ींगाने केंहद्रय ववत्त
मींिालय ्याींच्याकडून सववस्तर मागफदशफक सच
ू ना अद्याप प्राप्त व् ावयाच्या आ े त.
(२) केंहद्रय ववत्त आयोगाचे अनुदान प्राप्त

ोण्यासाठी केंद्र शासनाने हदलेल्या

मागफदशफक सुचनाींचे पालन करणे आवश्यक असल्याने त्यानुसार राज्य शासनाकडून

अींमलबलावणी केली िाते. अद्याप ी केंद्र शासनाकडून या सुचना प्राप्त झालेल्या
नसल्याने त्याअनर्
ु ींगाने यासींदभाफत कायफवा ीचा प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------माळलशरस तालुक्यातील ननमगाि पररसरात ननरा उजिा िालिा विभागाने पाण्याचे
पि
ू नव नयोजन न िरता पािी सोडल्याने शेतिऱ्याांच्या शेतीचे झालेले नि
ु सान

(५५)

*

जगताप :

८७०१

श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उर्व भाई

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माळशशरस तालक्
ु यातील ननमगाव पररसरात ननरा उिवा कालवा ववभागाने
उन् ाळा

ीं गामातील पाण्याची पाळी सोडताना पूवनफ नयोिनाची अींमलबिावणी न

केल्यामुळे शेतकऱयाींची वपके िळाल्यानींतर पाणी सोडण्यात आल्याने शेतकऱयाींचे मोठे
नुकसान झाल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,
आ े काय,

े खरे
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(२) असल्यास, पाण्याचे पूवनफ नयोिन न करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,

(३) तसेच नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना नक
ु सानभरपाई दे ण्यासाठी शासनाने कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------पालघर जजल््यातील सूयाव धरिाचे पािी िािगाांि पजश्चमेला नेण्याबाबत
(५६)

*

६८०७

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.राहुल

नािेिर :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर जिल््यातील सूयाफ धरणाचे पाणी पाईप लाईनद्वारे पूवेकडून पजश्चमेला
(वाणगाींव पजश्चमेला) नेण्याचे काम गेली अनेक वर्े अपूणफ जस्थतीत आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, सदर कामासाठी पजश्चम रे ल्वे खालन
ू पाईपद्वारे पाणी नेणे आवश्यक

असल्यामळ
ु े व त्याकामी रे ल्वेची मींिरू ी व ननधीची उपलब्लधता न झाल्यामळ
ु े कामास
ववलींब झाला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदरचा प्रकल्प ककती कालावधीत पूणफ करण्यात येणार आ े ?
श्री. धगरीष महाजन : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) प्रकल्पावर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा िास्त खचफ झाला आ े . त्यामुळे पुढील

सुधारीत प्रशासकीय मान्यता शमळाल्यावर ननधीच्या उपलब्लधतेनुसार काम पूणफ
करण्याचे ननयोिन आ े .

-----------------
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बबरिाडी (ता.शहापूर, जज.ठािे) येथील लसांचन योजनेचे िाम पूिव िरण्याबाबत
*
(५७)
७५६१
अॅड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९८११ ला ददनाांि
२ जून, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

(१) सन २००५ मध्ये श ापूर तालुक्यातील भातसा धरण पररसरातील त्रबरवाडी शसींचन
योिनेकररता  आपये ८ को्ीच्या रकमेस शासनाने प्रशासकीय मान्यता हदली आ े ,
खरे आ े काय,

े

(२) असल्यास, सदर प्रशासकीय मान्यतेनतींर सदर योिना सन २००९ मध्ये पण
ु फ
ोणे अपेक्षक्षत असताना सदर योिना ६ वर्ाफपेक्षा िास्त कालावधी ोऊन दे खील
अद्याप पुणफ झाली नसल्याचे तसेच या योिनेकररता खचफ ८ को्ी  आपये व आन  आपये

१९ को्ी ५६ लाख पयांत गेला असल्याचे मा े मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, योिना पूणफ झालेली नसताना ी या योिनेवर मोठया प्रमाणावर
झालेल्या खचफ प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत तसेच सदर शसींचन योिना तातडीने पूणफ
करण्याबाबतची मागणी स्थाननक ग्रामस्थ व लोकप्रनतननधीींनी सींबींधधत कायफकारी

अशभयींता, िलसींपदा ववभाग, ठाणे, मा. िलसींपदा मींिी, म ाराषर राज्य व सधचव,
िलसींपदा ववभाग याींचक
े डे केली आ े ,

े ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, सदर त्रबरवाडी शसींचन योिना पूणफ ोण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती
कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े व त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१)
(२)

ोय.

ोय.

िन
ू , २०१४ मध्ये शासनाने  आपये
प्रशासकीय मान्यता हदली आ े .

१९.५६ इतक्या रक्कमेस सुधाररत

(३) अींशतः खरे आ े .

योिना पूणफ करण्याबाबत लोकवप्रनतननधीींनी कायफकारी अशभयींता याींचक
े डे

मागणी केली आ े .

(४) उपसा शसींचन योिनेच्या पींपग ृ ातील पींप बसववण्याचे व ववद्युत सींचाची उभारणी
(Switch yard) चे काम चालू आ े . पींपग ृ ापासन
ू पह ल्या ववतरण कींु डापयांतच्या

पाईप लाईनचे व ववतरण व्यवस्थेचे काम िवळपास पण
ू फ झालेले आ े . उवफररत
हठकाणची कामे प्रगतीपथावर असून डडसेंबर २०१६ पयांत योिना पूणफ करण्याचे
ननयोिन आ े .

(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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नाांदेड शहराला पािीपुरिठा िरिाऱ्या विष्ट्िुपुरी तसेच मानार प्रिल्पात
अत्यल्प पािीसाठा लशल्लि रादहल्याबाबत

(५८)

*

७०७८

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुनबानू खललर्े,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड श राला पाणीपुरवठा करणाऱया शींकरराव चव् ाण ववषणुपुरी प्रकल्पात केवळ

१५.२० ्क्के तसेच जिल््यातील मानार प्रकल्पात ५.६५ ्क्के पाणीसाठा शशल्लक
असल्याने पाणी्ीं चाईचे तीव्र सींक् ननमाफण झाले असल्याचे मा े मे , २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, येथे उपलब्लध पाणीसाठयाचे ननयोिन करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) अद्याप, कायफवा ी केली नसल्यास
श्री. धगरीष महाजन : (१)

ोणाऱया ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

े खरे ना ी,

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी. पाणी ्ीं चाई तीव्र

ोऊ नये म् णून पूणाफ प्रकल्पातून २८.००

द.ल.घ.मी. पाणीसाठा घेण्याचे ननयोिन करण्यात आले

ोते. तथावप, प्रकल्पाच्या

स्थाननक पररसरामध्ये झालेल्या पिफन्यमानामुळे िलसाठ्यात वाढ झाल्याने पूणाफ
प्रकल्पातन
ू पाणी सोडण्याची आवश्यकता भासली ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------(५९)

*

राज्यात िाईन फ्ल्यूच्या रुग्िाांना खचावचा परतािा लमळण्याबाबत
८५४९

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

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात स्वाईन फ्ल्यू झालेल्या अनेक  आग्णाींना म ापाशलका ककीं वा शासकीय
 आग्णालयात व्यवस्था परु े शी नसल्यामळ
ु े खािगी  आग्णालयात िावे लागते,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, या  आग्णाींना त्याचा खचफ दे ण्याची घोर्णा शासनाने केली असून
 आग्णाींची यादीच तयार झालेली नसल्यामुळे स्वाईन फ्ल्यूच्या  आग्णाींना आधथफक

परतावा शमळाला नसल्याचे हदनाींक १६ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास
आले,

े

ी खरे आ े काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आ े काय, स्वाईन फ्ल्यच्
ू या
 आग्णाींना खचाफचा परतावा शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१)

े खरे ना ी.

स्वाईन फ्ल्यू  आग्णाींच्या उपचाराची सुववधा राज्यातील १०० खा्ाींच्या सवफ

उपजिल् ा  आग्णालयात तसेच जिल् ा  आग्णालयात क आन दे ण्यात आलेली आ े .
त्याचप्रमाणे

वैद्यककय

म ाववद्यालयाींना

िोडलेल्या

 आग्णालयाींमध्ये

म ानगरपाशलकाींच्या अधधनस्त असणाऱया ननवडक  आग्णाींलयाींमध्ये दे खल
उपलब्लध आ े .
(२) व (३)

आण

ी सुववधा

े अींखत: खरे आ े .

स्वाईन फ्ल्यू आिारावर खािगी  आग्णालयात गींभीर जस्थतीत िीवनावश्यक

प्रणालीवर उपचार घेणाऱया गरीब व आधथफकदृष्या दब
फ  आग्णाींना वैद्यककय खचाफची
ु ल

प्रनतपुती करण्याचा ननणफय शासनाने घेतला आ े . त्यास अनुस आन राज्यात एकूण
१८५  आग्णाींचे वैद्यककय प्रनतपुतीसाठीचे अिफ प्राप्त झाले असन
ू त्यापैकी छाननी क आन
११९ दे यके जिल् ाधधकाऱयाींकडे सादर करण्यात आलेली आ े त. सदर दे यके पारीत
क आन सींबींधधताींना आधथफक परतावा दे ण्याची प्रक्रमया सु आ आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------(६०)

*

राज्यात दे हदान िरण्यासाठी जनजागत
ृ ी िरण्याबाबत
८६७२

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

सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

राज्यात

यावर्ी

दे दान

१९

िणाींनी

केल्याचे

ननदशफनास

आल्याने

अवयवदानासाठी दे दान करण्यासाठी मुींबई वपछाडीवर असल्याचे मा े मे, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, दरवर्ी मि
ु वपींड व यकृत रोपणासाठी नावे नोंदवल्याींची प्रतीक्षा यादीत

वाढत असन
ू प्रतीक्षा यादीच्या वाढीच्या तल
ु नेत अवयवदानासाठी येणारा वेग अनतशय
कमी असल्याचे ननदशफनास आले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, शासनाने दे दान करण्यासाठी िनिागत
ृ ी करण्यासाठी कोणती
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) ना ी. ग्रॅन्् शासकीय वैद्यकीय म ाववद्यालय, मुींबई येथे
सन २०१४ मध्ये ५४ आ ण सन २०१५ मध्ये आतपयांत २८ मत
ृ दे

दे दानाींतगफत

प्राप्त झाले आ े त.
(२)

ोय.

(३)

सवफ

शासकीय

वैद्यकीय

म ाववद्यालय

व

 आग्णालयाींमध्ये

प्राध्यापक,

शरीररचनाशास्ि, वैद्यकीय अधधक्षक व स्थाननक पातळीवर दोन सामाजिक कायफकते
याींची दे दान सशमती कायफरत आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------दमिगांगा-वपांजाळ, पार-तापी, नमवदा या प्रिल्पाांना
*

(६१)

राष्ट्रीय प्रिल्प घोवषत िरण्याबाबत

९९०६

डॉ.अपूिव दहरे :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) दमणगींगा-वपींिाळ, पार-तापी, नमफदा या प्रकल्पाींना राषरीय प्रकल्प घोवर्त
करण्याची मागणी नवी हदल्ली येथे हदनाींक १५ मे, २०१५ रोिी केंद्रीय िलसींधारण,
मींिालयाने ववज्ञान भवनात आयोजित बैठकीत म ाराषर शासनातर्े करण्यात आली
े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, पाण्याचा सींतुशलत वापर व् ावा तसेच ्ीं चाईग्रस्त भागातील वपण्याच्या
पाण्याची ्ीं चाई दरु व् ावी, यास्तव या प्रकल्पातील उवफररत पाणी उपसा शसींचनाद्वारे

अन्रम
ु मे गोदावरी व तापी खोऱयात वळवन
ू अवर्फणग्रस्त भागात पाणी उपलब्लध क आन
दे ण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आ े ,

े ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, नदीिोड योिनेंतगफत राषरीय प्रकल्पाींचे ननकर् ठरववताींना केवळ
शसींचन क्षेि

े एकमेव ननकर् न ठे वता लोकसींख्या, भुिल र्ेरसवेक्षण भागातील

अवर्फणाची नतव्रता व अन्य बाबीींचा ी ववचार व् ावा, अशी ी मागणी करण्यात आली
आ े,

े ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत
आ े,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१)
(२), (३) व (४)

ोय.

ोय.

अ) नार-पार-तापी-नमफदा खोऱयातील सवफसाधारणपणे २०० मी. उपसा उीं चीच्या
्प्प्यातील पाणी वळववणे बरोबरच या तलाींकाखालील िादाचे पाणी बोगद्याद्वारे

तापी व गोदावरी खोऱयातील तु्ीच्या भागात वळववण्याचा अ्यास. राषरीय
िलववकास अशभकरणाकडे करण्याची ी ववनींती करणेत आली.
ब) राषरीय प्रकल्पासाठी राषरीय िलववकास अशभकरणाने ककमान २ लक्ष
लाभाक्षेिाचे प्रकल्प

े क््र

ा एकमेव ननकर् न ठे वता, मुींबई सारख्या म ानगराींना

वपण्याच्या पाण्याच्या योिना, म ाकाय भू-िल पुन:भरण योिना इत्यादीींचा
दे खील ववचार करावा, अशी ी ववनींती सदर बैठकी दरम्यान करण्यात आली.

(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

िसमत तालुक्यातील जांगलात िन विभागाचे अधधिारी ि िमवचाऱ्याांच्या
(६२)

*

सांगनमताने होिारी िक्ष
ृ तोड

१००२२

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) वसमत तालुक्यातील औींढापूवफ रें ि अींतगफत कोठारी सुकळी, सुकळी, पाडी, शश आड,

सेंदरू सना, चोंडी वाई, बोल्डा, कु आीं दा, वाप्ी, कुप्ी, पाींगरा शशींदे, मरसळ
आहद
ु
भागातील िींगलात वन ववभागाचे अधधकारी व कमफचारी वनपाल वनरक्षक याींच्या
सींगनमताने मोठया प्रमाणात िींगलतोड व लाकडाची बेकायदे शीर वा तुक
े खरे आ े काय,

ोत आ े ,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार सींबींधधतावव आध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)

े खरे ना ी.

तथावप, ननयशमत तपासणी कामामध्ये मौिे-सक
ु ळी, मौिे-सेंदरू सेना, मौिेमरसल
व
मौिे
शसरली
अशा
एक
ण
४
गावामध्
ये
एक
ण
५ सागी थ्
ू
ू व गैरी ६३ थ्
ू
ू
ू
आढळून आले. (नुकसानी ककीं मत  आपये ७३२१/-) सदरच्या चोरट्या तू्ीबाबत अज्ञात
आरोपीवव आद्ध ४ वनगुन््याींची नोंद करण्यात आली आ े .

(२) चोरट्या तू्ीबाबत या प्रकरणी चौकशी पूणफ करण्यात आली. अज्ञात आरोपी
आढळून आले ना ी. त्याबाबत वनपाल व वनरक्षक याींना सक्त ताकीद दे ण्यात
आलेली आ े .

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

सरळगाांि (ता.मरु बाड, जज.ठािे) ग्रामपांचायतीने सव्हे नां. ३४
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(६३)

या जागेिर अनधधिृतपिे उभे िेलेले व्यापारी सांिुल

*

१०३५१

श्री.प्रिाश गजलभये , श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.आनांद

ठािूर, श्री.हे मांत टिले , अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अमरलसांह पांडडत :
सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सरळगाींव (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) ग्रामपींचायतीने सव् े नीं. ३४ या िागेवर

अनधधकृतपणे व्यापारी सींकुल उभे क आन त्यातील गाळे शललावापूवीच वव्रमी केल्याचे
हदनाींक ७ िन
ू , २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले आ े , े खरे आ े काय,
(२) असल्यास, अींदािे ५ को्ी  आपये बाींधकाम खचफ असलेल्या या ७७ गाळाींच्या
व्यापारी सींकुलाची ननववदा न काढताच बाींधकाम करण्यात आले आ े ,
काय,

े

ी खरे आ े

(३) असल्यास, या व्यापारी सींकुलाचे बाींधकामासाठी िी त्रबगरशेती परवानगी वापरली
आ े ती त्रबगरशेती परवानगी सन १९७९ या सालातील असन
ू तीची मुदत सींपलेली
असताना ी ग्रामपींचायतीने बाींधकामास परवानगी हदली, े ी खरे आ े काय,
(४) असल्यास, या १५० चौ.र्ु्ाच्या गाळयाची ककीं मत बाींधकाम ववकास दरानुसार
िास्तीत िास्त अडीच लाख  आपये असताना सरपींच , उपसरपींच व ग्रामसेववका याींनी
१० ते ११ लाख  आपये प्रमाणे अनामत रक्कम घेतली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, िमा केलेली रक्कम ग्राम ननधीच्या खात्यावर िमा न करता ती
अन्य खात्यावर िमा क आन ग्रामपींचायतीला र्ायदा
ग्रामसेववका याींनाच आधथफक र्ायदा झाला आ े ,

े

ोण्याऐविी सरपींच , उपसरपींच व

ी खरे आ े काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) ना ी.
ग्रापींचायत सरळगाींव, ता. मुरबाड याींनी याप्रकरणी ररतसर प्रशासकीय व
ताींत्रिक मींिूरी घेऊन

लोक वगफणी व अनामत रकमेतून (लोकस भागाने) व्यापारी

सींकुलाचे बाींधकाम सु आ केले असून ते प्रगनतपथावर आ े .
(२)

ोय.

उपलब्लध

याबाबत लोकवगफणी व अनामत रक्कम वेळोवेळी िमा झाल्यावर सदर
रकमेतून

ग्रामपींचायतीने

स्वत:

ताींत्रिक

मागफदशफक

घेऊन

शासनाच्या

कोणत्या ी योिनेचा ननधी न वापरता व्यापारी सींकुलाचे बाींधकाम सु आ केले आ े .
माि अींदािपिकीय रक्कम  आ. ३.१६ को्ी एकाचवेळी उपलब्लध
ननववदा काढण्यात आलेला ना ी.
(३) ना ी.

ोत नसल्याने कामाचे

सदर िागा १९६५ पासून ग्रामपींचायतीचे ताब्लयात असून त्याचा वापर माके्

याडफ म् णून

ोत आ े . त्यामुळे अशी बाब ना ी.
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(४) ना ी.

ग्रामपींचायत ग्रामसभा हदनाींक ०७.०४.२०१३ रोिी ठराव क आन २ मधील बाब

्रम १४ व १५ अन्वये ग्रामपींचायत गाळा भाडे अनामत रक्कम ठरववण्यात आली आ े .
(५) ना ी.

सदर अनामत व लोकवगफणीची रक्कम स्वतींि बॅक खाते उघडून त्या
खात्यात धनादे शाद्वारे िमा केली आ े .
(६) ना ी.

सदर प्रकरणी चौकशी केली असता, गैरव्यव ार झाल्याचे ननदशफनास आले

ना ी.

(७) अशी बाब ना ी.

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

ठािे, पुिे, रत्नाधगरी ि नागपूर येथील मनोरुग्िालयाांचे खाजगीिरि िरण्याबाबत
(६४)

*

८९८१

श्रीमती हुनबानू खललर्े, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उर्व

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे,

पण
ु े,

रत्नाधगरी

व

नागपरू

येथील

मनो आग्णालयाींचे

खािगीकरण

करण्याबाबत राज्य शासनाने ववचार करावा अशी सूचना करीत या  आग्णालयाचा दिाफ
वाढवण्यासाठी नेमके काय केले िाणार आ े याचे प्रनतज्ञापि सादर करण्याचे आदे श

मा.उच्च न्यायालयाने शासनाला हदल्याचे मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशफनास आले,
(२) असल्यास,

े खरे आ े काय,
न्यायालयाने

केलेल्या

आदे शानस
ु ार

राज्य शासनाने

राज्यातील

मनो आग्णालयाचा दिाफ वाढववण्याबाबत कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) चार ी प्रादे शशक मनो आग्णालयाचे खािगीकरण
करण्याबाबतची सच
ु ना मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे शात केलेली ना ी.

तथावप, मा. उच्च न्यायालयाने हदनाींक २७.०४.२०१५ रोिी हदलेल्या आदे शानस
ु ार
प्रनतज्ञापि दाखल करण्यात आले असून मनो आग्णालयाींमध्ये स्वच्छता ग ृ ाींची सींख्या

वाढववणे, स्वच्छता सेवेचे बळक्ीकरण, ईननववदा पध्दतीने आ ार, ररक्त पदे भरणे
आदीबाबत कायफवा ी करण्यात येत आ े . तसेच  आग्णाींसाठी मानशसक तज्ञाींकडून
उपचार व िनिागत
ृ ी कायफ्रमम

ाती घेण्यात येत आ े .

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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राष्ट्रीय आरोग्य अलभयानाांतगवत रद्द िेलेली पदे पुन्द्हा िायवरत िरण्याबाबत
(६५)

*

१०१७५

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हे मांत

टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरीय

आरोग्य

अशभयानाींतगफत

कायफरत

असलेल्या

राज्यातील

२५६२ पदाींवरील कमफचाऱयाींना कमी करण्याचा ननणफय सरकारने मा े र्ेब्रुवारी, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या आरोग्य ववभागातील ररक्त पदाींची सींख्या मोठी असताना

वरील पदे ररक्त केल्याने आरोग्य ववर्यक अशभयान, उप्रममाींवर त्याचा गींभीर
पररणाम झालेला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या अशभयाींनातगफत काम केलेल्या श्री. रा ू ल डुब
ीं रे या कमफचा-याने स ा
मह न्याींपासून वेतन न शमळाल्याने हदनाींक १४ माचफ, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
आत्म त्या केली,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयानाींतगफत र्द  केलेली पदे पव
फ त स आ
ु व
ु
ठे वण्याबाबत सातत्याने मागणी

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, तदनुसार सदर पदे पुन् ा कायफरत ठे वण्याबाबत शासनाने काय
कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१)

े खरे ना ी.

राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगफत मानव सींसाधन सुसूत्रिकरण करण्यात आले

असून सींबींधधत ववभाग प्रमुख याींच्या सशमतीने कामाचे स्व आप लक्षात घेऊन

आवश्यकता नसलेली ६०० पदे कमी करण्याची शशर्ारस केली. त्यानुसार सदर ६००
पदाींपैकी

२१२ ररक्त पदे र्द  क आन उवफरीत ३८८ पदाींपैकी ५४ पदाींवर ननवत्ृ त

शासकीय अधधकारी ननयक्
ु त करण्यात आले

ोते. त्याींच्या सेवा कमी करण्यात

आल्या. उवफरीत ३३४ पदाींवरील कायफरत कमफचा-याींचे राषरीय ग्रामीण आरोग्य अशभयान
व राषरीय श री आरोग्य अशभयान अींतगफत ररक्त असलेल्या पदावर समायोिन करण्यात
आले आ े .

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
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(३)

े खरे ना ी.

मयत श्री.रा ु ल डूब
ीं रे े जिल् ा क्षयरोग केंद्र, भींडारा या कायाफलयाकडे वररषठ
उपचार पयफवेक्षक (STS) या कींिा्ी पदावर लाखाींदरु ह्.बी.यनु न् जिल् ा भींडारा येथे
हदनाींक ३०.१०.२०१३ पासुन कायफरत

ोते. त्याींचे नोव् ें बर २०१४ ते माचफ २०१५ पयांतचे

वेतन हदनाींक ०५.०३.२०१५ रोिी त्याींच्या बक खात्यात िमा करण्यात आले आ े .
हदनाींक ०७.०३.२०१५ पासून ते कामावर गैर िर
त्याींच्या मत
ृ दे

ोते. हदनाींक १३.०३.२०१५ रोिी

पोशलसाींना नदीपािात आढळून आला. श्री.डूब
ीं रे याींनी आत्म त्या केली

असल्याबाबत पोशलसाींनी अकस्मात मत्ृ यू अ वालामध्ये नमद
ू केले असन
ू आत्म त्येचे
कारण स्पष् झालेले ना ी.
(४)

े खरे आ े .

(५) मानव सींसाधन सुसूत्रिकरणानुसार सींबींधधत ववभाग प्रमुख याींच्या सशमतीने
शशर्ारस केल्यानस
ु ार कामाचे स्व आप लक्षात घेऊन केवळ आवश्यकता नसलेली पदे
र्द  करण्यात आली असन
ू आवश्यकता असलेली पदे कायफरत रा णार आ े त.
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------मूल िनपररक्षेत्र अांतगवत दहे गाांि (जज.चांद्रपूर) येथील िन व्यिथापन
सलमतीने बाांबू रोपिनात िेलेला गैरव्यिहार

(६६)

*

७४२५

श्रीमती शोभाताई र्डििीस :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मूल वनपररक्षेि अींतगफत द े गाींव (जि.चींद्रपूर) येथील वन व्यवस्थापन सशमतीतर्े
कक्ष ्रम. ५५१७ मधील २५
येवून

त्यावर

िवळपास

े क््र िागेवर सन २०११ मध्ये बाींबू रोपवन करण्यात

२०

लाख

३३

िार

 आपये

खचफ

करण्यात

येवून ी

सद्य:जस्थतीत सदर िागेवर प्रत्यक्षात एक ी बाींबू रोप्े उपलब्लध नसल्याचे हदनाींक ४
मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ना ी.
(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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मराठिाडयात रखडलेल्या लसांचन प्रिल्पाांना ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
*
(६७)
७४९७
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र
पाटील,

श्री.किरि

पािसिर,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाविी :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठवाडयात सध्या १२९ शसींचन प्रकल्प ननधी अभावी अपूणफ अवस्थेत आ े त,
यात १३ मोठे , १४ मध्यम आ ण १०३ लघु प्रकल्प आ े त, े खरे आ े काय,
(२) असल्यास, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास म ामींडळाच्या अधधनस्त
असलेल्या उक्त प्रकल्पाच्या पूणत्फ वासाठी १२
े ी खरे आ े काय,

िार को्ी  आपयाींची आवश्यकता आ े ,

(३) असल्यास, मराठवाडयातील दषु काळी पररजस्थती आ ण शसींचन सुववधाींचा अभाव
लक्षात घेता अधफव् अवस्थेतील प्रकल्प पूणफ करण्यासाठी शासनाने ननधी उपलब्लध
करण्यासाठी कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास म ामींडळाकडील

८ मोठे , ७ मध्यम व ४९ लपा असे ६४ प्रकल्प आ ण म ाराषर कृषणा खोरे ववकास
म ामींडळाकडील १ मोठे व मध्यम व ५ लपा असे ७ प्रकल्प असे एकदीं रीत
७१ प्रकल्प मराठवाडयात बाींधकामाधीन आ े त.
(२)

ोय.

(३) अथोपायाची जस्थती व मा. राज्यपाल म ोदयाींचे ननदे श यानस
ू ार ननधी उपलब्लध
क आन प्रकल्पाींची कामे पूणफ करण्याचे ननयोिन आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

(६८)

*

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) पांचायत सलमतीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
६७००

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८६४ ला ददनाांि

२३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) पींचायत सशमतीमध्ये शेतकऱयाींना सन २०१३-१४ या
आधथफक वर्ाफत ५० ्क्के अनुदान व ५० ्क्के शेतकऱयाींचा स भाग या योिनेतून
साह त्याचे वा्प करताना शेतकऱयाींकडील ५० ्क्के रक्कम पींचायत सशमतीमध्ये

िमा न करता एकूण  आपये १८ लाख ३६ िार ५९८ इतकी रक्कम कृर्ी अधधकारी
श्री.कणसे याींनी स्वत:कडे ठे वून घेतली, श्री.कणसे याींनी सदर रकमेचा अप ार केला,
े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, श्री.कणसे, कृर्ी अधधकारी याींनी एवढी रक्कम गैरमागाफने स्वत:कडे
ठे वल्याने त्याींचे वव आध्द र्ौिदारी गन्
ु ा दाखल केला आ े काय,
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(३) असल्यास, गैरमागाफने स्वत:कडे ठे वलेली रक्कम हद. ९ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी
भरणा केली ती रक्कम व्यािास

वसल
ू केली आ े काय,
(४) श्री.कणसे, कृर्ी अधधकारी याींना सेवेतन
ू केंव् ा ननलींत्रबत करण्यात आले ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) श्री. कणसे, कृर्ी अधधकारी याींनी १२८ हदवस सदर
रक्कमेचा अप ार केला आ े .

(२) सींबधधतावर र्ौिदारी गन्
ु ा दाखल केलेला ना ी.

(३) ना ी, तथावप, व्यािाच्या रक्कमेपैकी  आ. १०,०००/- हद. १३/७/२०१५ रोिी भरणा
केली आ े . उवफरीत रक्कम वसूल करण्याची कायफवा ी सु आ आ े .

(४) श्री. कणसे कृर्ी अधधकारी याींस हद. १६/१/२०१५ पासून ननलींत्रबत करण्याींत आले
ोते.

----------------पुसद तालुक्यातील (जज.यितमाळ) प्राथलमि आरोग्य िेंद्र ि
उपिेंद्राांमध्ये िमवचारी अनुपजथत असल्याबाबत

(६९)

*

१०५३०

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.राहुल

नािेिर, श्री.सनतश चव्हाि :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुसद तालुक्यात (जि.यवतमाळ) स ा प्राथशमक आरोग्य केंद्र व ४७ उपकेंद्राींपैकी
ब ु तेक प्राथशमक आरोग्य केंद्रे , उपकेंद्रे यामध्ये कमफचारी उपजस्थत रा त नसल्याचे
मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले , े खरे आ े काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर केंद्राींमध्ये कमफचारी

ननयशमत उपजस्थत रा ू न  आग्णाींना योग्य आरोग्य सेवा शमळावी म् णून शासनाने
कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२)

े खरे ना ी.

प्राथशमक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रातील सवफ कमफचारी मुख्यालयी उपजस्थत

रा ु न  आग्णाींना योग्य आरोग्य सेवा दे तात, असे चौकशी अींती आढळून आले आ े .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
-----------------
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उजनी धरिातून सोलापूर जजल्हयासाठी पािी सोडण्याबाबत
(७०)

*

८७१६

जगताप :

श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू साठी उिनीतन
साधारण स ा ते सात
ू
्ीएमसी

उर्व भाई

पाणी

सोडून

शसींचनासाठी उन् ाळी

औि

बींधारा

भ आन

घेतला

िार क्यस
ु ेक्सेन साडेपाच

िाईल

तसेच

जिल््यातील

ीं गामाचे आवतफन म् णून सात ह्एमसी पाणी सोडण्याचा ननणफय

लोकप्रनतननधी व प्रशासन याींच्या बैठकीत झाला असल्याचे मा े माचफ, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उिनीतन
सोलापरू साठी पाणी उशीरा का सोडण्यात आले आ े ,
ू
त्यामळ
ु े पाण्याची मोठी गैरसोय झाली असल्याने दोर्ीींवव आध्द शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः खरे आ े .
हदनाींक २४/०३/२०१५ रोिी मा.मींिी िलसींपदा याींचे अध्यक्षतेखाली उिनी
पाणी ननयोिनाबाबतचे बैठकीत, कालव्यातून उन् ाळी शसींचन आवतफनासाठी ७.००

्ीएमसी, शसना माढा उशसींयो उन् ाळी आवतफनासाठी ०.७० ्ीएमसी, सीना नदी
(बोगदा) उन् ाळी शसींचन आतवफनासाठी ३.०० ्ीएमसी व व भीमा नदी (वपण्यासाठी)
प्रत्येकी ५.५० ्ीएमसी ची दोन आवतफने असे एकूण २१.७० ्ीएमसी पाणी सोडण्याचा
ननणफय झाला आ े . त्यानस
ु ार एकूण २१.८७ ्ीएमसी पाणी प्रत्यक्षात सोडण्यात आले
आ े.

(२) हदनाींक २५/०३/२०१५ ते हदनाींक ०४/०४/२०१५ या कालावधीत भीमा नदीतून पाणी
सोडण्यात आले. त्यातून सोलापूर श रास पाणी पुरवठा करणा-या औींि व धचींचपूर
को.प.बींधाऱयात पाणी सोडण्यात आले.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

----------------मौजे लशििसई (ता.िसई, जज.पालघर) येथील सांरक्षक्षत िनजलमनीिर
(७१)

*

बेिायदे शीरररत्या ररसॉटव उभारल्याबाबत
९६१५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.राहुल

नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग :
काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) मौिे शशवणसई (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सींरक्षक्षत वन िमीन स.न. ८७

मध्ये परमार त्रबल्डरकडून बेकायदे शीरररत्या ररस््फ उभारण्यात आले असून स्थाननक
आहदवासीींनी याप्रकरणी मा. राज्यमींिी (वने) याींच्याकडे त्रमार केली आ े , े खरे आ े
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आ े,
(३) तसेच आहदवासीींना शेतीसाठी दे ण्यात आलेल्या वनिशमनी त्याींना तात्काळ
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) मौिे शशवणसई (ता. वसई, जि. पालघर) येथील
सींरक्षक्षत वन सव् े ्रम. ८७ मधील एकूण २१.३२ े क्षेिामध्ये श्री. परमार, त्रबल्डर
याींनी प्रत्यक्षात का ी बाींधकाम (कींु पण, ल्न इ.) केल्याने श्री. ननतेश परमार याींचे
वव आध्द हदनाींक १३.११.२०१३ रोिी माजिवली राऊींड वनगुन् ा ्रम. २ई/२०१३-१४ नोंद

करण्यात आला असन
ू त्याआधारे सींबींधधत आरोपीस अ्क क आन मा. प्रथम वगफ
न्यायदीं डाधधकारी, वसई याींच्या न्यायालयात िर करण्यात आले. मा. न्यायालयाने
सदर आरोपीस िशमनावर मुक्त केले आ े . वन क्षेिातील बाींधकाम नष् क आन क्षेि
अनत्रममण मुक्त करणेत आले.

(३) सदर िशमनी यापूवीच म सूल खात्याकडे

स्ताींतरीत करण्यात आलेल्या आ े त.

या िशमनीींचे ७/१२ उताऱयावर आहदवासी व भशू म ीन याींचे नाव असन
ू सद्य:जस्थतीत
आहदवासी सदरची िशमन कसत आ े . माि सव् े ्रम. ८७ प्ल्् ्रम. १८ १९,२१,२२
प्रत्येकी १.६२

े . क्षेि शमसु्द ीन मोबीन खान याींनी खरे दी केले असून त्याींना म सूल

ववभागामार्फत खरे दी, वव्रमी औद्योधगक प्रयोिनाथफ दे ण्यात आलेली परवानगी र्द 

करण्याबाबत सींबींधधताींनी कायफवा ी करण्याबाबतच्या जिल् ाधधकारी, पालघर याींना
सच
ू ना हदलेल्या

आ े त. माि श्री. अर्िल मोबीन खान याींनी मा. हदवाणी न्यायालय

(व.स्तर) वसई याींच्या न्यायालयात आर.सी.एस.्रम/४९२/२०१३ अन्वये दावा दाखल

केलेला असून सदर ू दाव्यामध्ये मा. हदवाणी न्यायालय, वसई याींनी पुढील आदे श
ोईपयफत “िैसै थे” पररजस्थती ठे वणेबाबत हदनाींक २४/०९/२०१३ च्या पिान्वये अन्वये

कळववलेले असल्याने प्रस्तुत बाबी प्रथम मा. न्यायालयाच्या लेखी ननदशफनास आणून
त्याींचे पूवफ परवानगीने सदर पुनवफ वलेाकनाची प्रक्रमया तातडीने पण
ू फ क आन तसा अ वाल
सादर करण्याबाबत जिल् ाधधकारी याींनी हदनाींक ३१.३.२०१५ रोिी उप ववभागीय
अधधकारी, वसई याींना कळववले आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

-----------------
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मालोंड-मालांड (ता.मालिि, जज.लसांधुदग
ु )व येथील
गड नदीिरील नतरािर बांधारा बाांधण्याबाबत

(७२)

*

९८२६

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालोंड-मालींड (ता. मालवण, जि.शसींधुदग
ु )फ येथील गड नदीवरील पाणवठा नतरावर

कोल् ापूर पध्दतीचा बींधारा बाींधण्याबाबतची मागणी तेथील ग्रामस्थ, कोकण ववकास
आघाडी तसेच त आण उत्कर्फ मींडळ, मालोंड या सामाजिक सींस्थाींचे पदाधधकारी याींनी

लेखी ननवेदनाद्वारे शासनाकडे गेल्या अनेक वर्ाफपासून ते आितागायत करीत आ े त,
े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर मालोंड-मालींड येथील गड नदीवर बींधारा बाींधण्याच्या कामास
शासनाने सन २०११ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दे ऊन मा े िून, २०१४ मध्ये या
कामाच्या ननववदा दे खील काढण्यात आल्या

ोत्या, तथावप, सावफिननक ननवडणूकीच्या

कारणास्तव मा े ऑगस््, २०१४ मध्ये त्या र्द  करण्यात आल्या आ े त,

े

ी खरे

आ े काय,
(३) असल्यास, सदर बींधाऱयाचे काम तातडीने स आ
ु करण्याबाबत हदनाींक २४ माचफ,

२०१५ रोिी मा.िलसींपदा मींिी, हदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी मा.िलसींधारण मींिी,
तसेच अधधक्षक अशभयींता, लघुपा्बींधारे ववभाग, ठाणे याींना पि ननवेदन सादर
करण्यात येऊन ी त्याबाबत अद्याप कायफवा ी करण्यात आली ना ी,

े

ी खरे आ े

काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

सींबींधधत

ग्रामस्थ,

सामाजिक

सींस्था

तसेच

लोकप्रनतननधीींनी हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायफवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१)

ोय,

े खरे आ े .

(२) अींशतः खरे आ े .

म ाराषर िलसींधारण म ामींडळ, औरीं गाबाद याींचे हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१३
चे ननणफयान्वये  आपये ४८९.८७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अींदािपिकास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्यात आली आ े . तसेच म ामींडळाचे हदनाींक १९ ऑगस््, २०१४
च्या पिान्वये ननववदा प्रक्रमया सरू
ु करण्याच्या प्रस्तावास दे ण्यात आलेली मान्यता र्द 
करण्यात आली आ े .

(३) व (४) अींशतः खरे आ े .
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म ाराषर िलसींधारण म ामींडळाच्या सींचालक मींडळाची हदनाींक १४ िानेवारी,
२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या ४८ व्या बैठकीत मींिरू करण्यात आलेल्या ठरावानस
ु ार,
म ाराषर िलसींधारण म ामींडळामार्फत हदनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच हदनाींक

१ एवप्रल, २०१४ पूवी (ववदभफ वगळून) प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या परीं तु प्रत्यक्षात
क्षेिीय कामे सुरू झाली ना ीत अशा सवफ योिनाींची (० ते २५०

े क््र) ताींत्रिक

व्यव ायफता तपासण्यासाठी पुणे व नागपूर येथे कायफरत दोन मुख्य अशभयींते तसेच
िलसींपदा ववभागाचा एक अशभयींता याींची सशमती शासन ननणफय , िलसींधारण ववभाग,
हदनाींक ८ मे, २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आली आ े . सशमतीचा अ वाल प्राप्त
झाल्यानींतर कायफवा ीचे ननयोिन आ े .
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

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

लोहा तालुक्यात (जज.नाांदेड) येथील पररसरात अिैध िक्ष
ृ तोड आणि
(७३)

*

चांदन ि सागिानाची तिरी होत असल्याबाबत

८९३४

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उर्व भाई जगताप, श्री.सांजय

दत्त, श्री.सुभाष झाांबड :
काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लो ा तालुक्यातील (जि.नाींदेड) पररसरात अवैध वक्ष
ृ तोड मोठया प्रमाणात
असन
ू चींदन व सागवानाची तस्करी
दरम्यान ननदशफनास आले आ े ,

ोत

ोत असल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------राज्यातील मदहला बचत गटाांना ठराविि रक्िमेपयंत विना टें डर िामे दे ण्याबाबत
(७४)

*

९९२०

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित िीिृत प्रश्न क्रमाांि ३१८२ ला ददनाांि

१६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहला ि बाल
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(१) राज्यात मह लाींचे सबलीकरण व सक्षमीकरणाींतगफत मह ला बचत ग्ाींना ठराववक
रकमेपयफत ववना ्ें डर कामे दे ण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनर्
ु ींगाने स आ
ु असलेली
कायफवा ी पण
ु फ झाली आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत पुढे कोणता ननणफय घेण्याींत आला व ननणफयाचे सवफसाधारण
स्व आप काय आ े ,

(३) तसेच, या ननणफयाची अींमलबिावणी केव् ापासून केली िाणार आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) ना ी.

(२), (३) व (४) मह ला बचत ग्ाींना ५० ्क्के आरक्षक्षत कामे ववनाननवीदा दे ण्याचा
प्रस्ताव उद्योग उिाफ व कामगार ववभागास सादर केला असता त्याींनी मा. उच्च

न्यायालय, नागपूर बेंच येथे दाखल झालेल्या याधचका ्रम. २५४५/२०१२ प्रकरणी
मा. न्यायालयाने उशा प्रकारची दरननजश्चती ववना्ें डर क आन नये असे आदे श हदले

आ े त, त्यावर ववधी व न्याय ववभागाने ी यापुढे ववना ननववदा/्ें डर दर ननजश्चती
केल्यास तो मा. उच्च न्यायालयाच्या अवमान ठरे ल असे अशभप्राय हदले आ े त.

त्यामुळे आरक्षक्षत बाबीींसाठी दरननश्चीती ववना्ें डर पध्दतीने करता येणार ना ी. सबब

मह ला बचत ग्ाींना ववना्ें डर ५०% काम दे ण्याची योिना राबववण्याबाबतचे
प्रस्ताववत धोरण प्रचशलत खरे दी पध्दतीत मोडत ना ी असे अशभप्राय हदले आ े त.
सदर अशभप्रायास अनुस आन या ववभागामार्फत पुढील कायफवा ी करण्यात येत आ े .
-----------------

दहांगोली जजल्हा पररषदे मध्ये जजल्हा ग्रामीि वििास यांत्रिेमार्वत विविध
(७५)

योजनाांमध्ये अल्पसांख्य लाभार्थयावना मांजूर झालेली घरिुले

*

१००२३

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ह ग
ीं ोली

जिल् ा

पररर्दे मध्ये

जिल् ा

ग्रामीण

ववकास

यींिणेमार्फत

ववववध

योिनाींमध्ये अल्पसींख्य लाभार्थयाफना मींिरू झालेली सम
ु ारे ३०० घरकुले शासनाचा
ननधी प्राप्त
आ े काय,

ोवून ी न बाींधल्यामुळे रक्कम शासनाला परत करावी लागली,

े खरे

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नुसार

घरकुलासाठी

मींिूर

असलेला

ननधी

परत

लागल्याप्रकरणी सींबींधधतावव आध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

करावा
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
----------------विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमलसांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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मुद्रणपव
ू फ सवफ प्रककया म ाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

