अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राष्ट्रीय मीणामीण ्रो य अिभयानाांत्गतत मांई
ब च्या
(१)

८३२१

(राधान्री) :

(०६-०४-२०१५).

श्रीमती

सां्ीता

्स िसयरिटब र ी िांीनीच्या भरतीबाबत
ठोंईरे

(िेज),

श्री.प्रिाश

्बई िर

सन्माननीय सावगतजननि ्रो य ्िण िब ब ां ई ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय मीणामीो ्रो य भिययानाींतगगतत मुींईच्या चगल िसयुरिटर्ी कींपनीमार्फंत एडीओची
यरती घेण्यात ्ली तोतीह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र यरतीतील ईीड ल्ल््यातील नि मतन्यापासन कायगतरत भसलेल्या डा्ा
एन्री टपरे ्सगतला सुतीलातीला नि त्ार तीपये पगार

रला ल ्येयेक मतन्याला १६००

तीपयाींचा पीएर्फ कपात तोत गेला पो पगारच दे ण्यात ्ला नसल्याचे माते ्ानेलारीह २०१५
्या

स
ु या ् लडयात दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यासह स र कमगतचायाींचा पगार िकालोाया कींपनीलर शनासन कोोती कारलाच करोार
्ते ल या कमगतचायाींना ेयाींचा पगार

े ण्याईाईत कोोती ापाययो्ना करोार ्ते ?

डॉ. दीीि सावांत (२२-०९-२०१६) : (१) ते खरे ्ते .
(२) स र कींपनीने काती भकािन््ीं ् कम डा्ा एन्री ्ँपरे ्र याींना एा्यल २०१४ पयंत लेतन
भ ा केले भसल्याचे कळालले ्ते . परीं तु मे २०१४ पासन कींपनीने भकािन््ीं ् कम डा्ा एन्री
टपरे ्र याींना लेतन भ ा केलेले नाती.

(३) भखखल यारतीय एडीचओ सींघ्ना परिटरसींघ ल मे.चगल िसयुरिटर्ी भँण्ड पसगतनल सालगतसेसह
मींई
ु च याीं्या भधिकायाींसोईत  .३१.१.२०१५ रो्ी ्रो य सेला सींचालनालयह मींई
ु च येिे ईै क
्योल्त करण्यात ्ली तोती. ेयालेळी राषरीय ्रो य भिययानामार्फगतत िमळालेल्या
त्ेरीपत्रकाम्ये मो्या ्यमाोालर त्रु्ी भसल्याचे सेलापरल ा ाराींनी नम

केले. ेयामळ
ु े

ल्ल्तास्तरालर सिमती ग ीत कतीन सलगत त्ेरीपत्रकाींची पडताळोी कतीन सुिारीत त्ेरीपत्रक
ललकरात ललकर राषरीय ्रो य भिययान कक्षाकडे पा ालण्याचा दनोगतय घेण्यात ्ला.

ाल.स. २५१ (2)
ेयानुसार ल्ल्तास्तरालर सिमती ग ीत कतीन माते र्फे्ुलारीह २०१४ ते ्ानेलारी २०१५ ची
हजेरी पडताळोी करण्यात ्ली. सुिारीत त्ेरीपत्रकाींनस
ु ार सेलापरल ा ारास भ ा करालया्या
े यकापेक्षा

ीं डाची रकम ्ास्त भसल्याचे  सन ्ले.

रम्यान्या काळात स र सेलापरल ादाराने दनाल े तील काती भ्ी ल शनतीचा यींग
केल्यामुळे ेयाींना  .१ ट्ोईरह २०१४ पासन ेयाींचा करार रद्द करण्यात येत भसल्याईाईत
तसेच ेयाींची सुरक्षा

े ल ्प्त करण्याईाईत कळालण्यात ्ले. यालर सेलापरल ा ारने मा.ा्च

न्यायालयह मुींईच येिे ््ीरशनन याधचका
न्यायालयाने सेलापरल ा ाराालती्

ाखल केली ल स र याधचकेस भनुसतीन मा.ा्च

करण्यात येोाया कायगतलातीस स्िधगती  ली ्ते . स र

याधचके सीं यागततील कायगतलाती मा.ा्च न्यायलायाम्ये ्यगतीपिालर ्ते .
___________
मावळ (जज.ीबण)े तासबयातील िबरवांडे ्ावातीस खाज्ी
वन ववभा्ाची नोंद रद्द न िरण्याईाईत

(२)

३३६२१ (२३-१२-२०१५).

श्री.सबननस प्रभू (ददांडोशी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे ीूव)गत :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालळ (ल्.पुोे) तालुयातील कुरलींडे गालातील सले नीं.१२४ मिील ५९ एकर ५ गुीं े
्मीनीलरील भसलेली खा्गी लन ालयागाची नों

रद्द कतीन नयेह यासा ी लन खाेयाने

 े लेला र्फेर ालचाराचा भ्गत मालळ्या ्याींताधिकारी याींनी कालईातय

रलन रद्द केल्याचे ददनाांक

२८ ऑगस्ट, २०१५ रो्ी दन शनगतनास ्ले, ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह स र ्यकरोी र्फेरालचार भ्गत
ाललींई लालल्याने स र भ्गत

ाखल करण्यास लन ालयाग भधिकायाींनी लर्गतयर

ाखल केल्यानींतर सन
ु ालोीला भधिकारी ल लककलाींची गैरत्ेरी

तसेच लन नों ीची सईळ परु ाले

े ण्यास

कायह

ल
गत ह केल्या्यकरोी शनासनाने चौकशनी केली ्ते
ु क्ष

(३) भसल्यासह चौकशनीत काय ्ढळन ्लेह ेयानस
ु ार लन ल मतसल ालयागाचे सींईींधित
ोर्ी भसोाया भधिकारी याींचाे लती्

्िमनीलर लन ालयागाची नों

कायम

शनासनाने कोोती कारलाच केली ्ते लह स रत
े लण्या्या दृष्ीने शनासनाने कोोती ापाय यो्ना

करण्यात ्ली ्ते ला येत ्ते ह
(४) भद्यापी, कोोतीच कायगतलाती केली नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
लन

ालयागाने

ापालयागीय

भधिकारी

मालळ

याींचे

न्यायालयात

ाखल

केलेला

पुनागत ललोकन भ्गत भापल  . ३१.७.२०१५ रो्ी्या दनोगतयाद्वारे र्फे्ाळण्यात ्ले ्ते.
(२) ते खरे नाती.

मळ
ु ्र ्ीएम भापल क्र. ८५/२००६ म्ये ापालयागीय भधिकारी याींनी खा्गी लन

भधिदनयमातील तरत ीस भधिन ता शनेरा कमी करोेईाईत नव्याने र्फेरर्फार नों ालण्यात याला
भसा ् े शन  . २१.५.२०१२ रो्ी  ला तोता. स र दनोगतयाालती्

लन ालयागाने शनासकीय

ाल.स. २५१ (3)
मतसल भधिलेखा लतीन "लने" ची नों

कमी करण्यासा ी केंद्रशनासनाची पलगत परलानगी

ईींिनकारक भसल्या्या मुद्या्या ्िारालर पुनालगतलोकन भ्गत क्र. ९३२/२०१३  नाींक
१०.८.२०१३ रो्ी

ाखल केला तोता. ापालयागीय भधिकारी याींचेकडन  . ३१.७.२०१५ चे

दनोगतयान्लये पन
ु ालगतलोकन भ्गत र्फे्ाळण्यात ्ला.

(३) लन ालयागाने ापालयागीय भधिकारी याींचे ् े शनाालती्

मताराषर ्िमन मतसल सींतताह

१९६६ ्या तरतु ी्यमाोे भदतरिटरत ल्ल्ताधिकारी याींचेकडे भापल
कोोेयाती भधिकायाींालती्

ाखल केले भसल्याने

कायगतलाती केलेली नाती. या भापलात लने ची नों

शनासकीय

मतसल भियलेखालतीन कमी करण्यासा ी लन (सींलिगतन) भधिदनयमह १९८० ्या तरतु ी ्यमाोे
केंद्रशनासनाची पलगत परलानगी घेोे ्लश्यक भसल्याची ईाई नम

केली ्ते . स र भापल

सुनालोीलर ्यलींबईत ्ते.
(४) ाललींई झालेला नाती.
पुनालगतलोकन

भ्गत  . ३१.७.२०१५

ापालयागीय भधिकारी याीं्या दनोगतयाालती्

रो्ी

र्फे्ाळल्यानींतर मु तीत

लन

ालयागाने

भपर ल्ल्ताधिकारीह पो
ु े याीं्या को्ागतत मताराषर

्िमन मतसल सींतता १९६६ ्या तरतु ी भन्लये भापल केले भसन ्यकरोी स्या
न्याय्यालष

्ते .

___________
श्री्ोंदा तासबयातीस (जज्हा अहमदन्र) ीेंड्ावांमध्ये इईास वस्ती येथे अससे्या
अां्णवाडी शाळे त सबयि
गत ाांताच्या मद
ब तईाहय शें्दाणा धचिीचे वा ी िे्याईाईत

(३)

४२५८६ (३०-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ई िाांईळे (श्रीरामीूर), श्री.अिमन ी े स (मबांईादे वी),

प्रा.वर्ागत ्ायिवाड (धारावी), श्री.अब्दस
सत्तार (िस्सोड), डॉ.सांतोर्
ब
श्री.अस्सम शेख (मासाड ीजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ार े

(िळमनबरी),

सन्माननीय मदहसा व ईास विकास मां्ी पढ
ु ील

(१) श्रीगों ा तालुयातील (ल्ल्ता भतम नगर) पेंडगालींम्ये इईाल लस्ती येिे भसलेल्या

भींगोलाडी शनाळे त सुयक
गत ाींता्या मु तईातय शनेंग ाोा धचकीचे ला्प करण्यात ्ले भसल्याचे
माते टगस््ह २०१५ म्ये ला ेया रम्यान दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र मु तईा्य शनेंग ाोा धचकीचे ला्प िाींईालण्याईाईत शनासनाने कोोती
कायगतलाती केली ्ते ला करण्यात येत ्ते ह

(३) नसल्यासह यामागील ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्रीमती ीांिजा मांड
ब े (०५-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.

तिाापह पेंडगाल ता.श्रीगों ा ल्.भतम नगर येथील लस्तीतील भींगोलाडी केंद्राम्ये

सुयक
गत ाींता कींपनी्या मु तईा्य झालेल्या शनेंग ाोा धचकीचे ला्प करण्यात ्ले या
्शनयाचे लेृ त  . १५/०८/२०१५ रो्ी्या स्िादनक लेृ तपत्रात ्यिस्

झाले. ेयानुसार ईाल

ालकास ्यकल्पह श्रीगों ा याींनी पेंडगाल येिील भींगोलाडी केंद्र क्र. २९४ ला सींईींधित पयगतलेक्षक्षका
समलेत पातोी केली भसता स र भींगोलाडी केंद्राम्ये समलेत पातोी केली भसता स र

ाल.स. २५१ (4)
भींगोलाडी केंद्राम्ये एकी गुळ शेंग ाोा धचकीचे पाकी् ्ढळन ्ले नाती. सींईींधित
भींगोलाडी केंद्रास ला्प करण्यात येोारे ८० धचकी पाकी्े

े ण्यात ्ले तोते. स र धचकीचे

 . १७/५/२०१५ ल  . १८/५/२०१५ या कालालिीत ला्प करण्यात ्ले.  . ३/७/२०१५ रो्ी
स र भींगोलाडी केंद्रास सींईींधित पयगतलेक्षक्षका याींनी ये्  ली भसता भींगोलाडी कें द्रात
कोणेयाती ्यकारची धचकी िशनल्लक नसल्याईाईत शनेरेपुस्तकात नों

केलेली ्ते .

(२) ल (३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
राज्याच्या जससांधारण विभागास ्े्या वर्गतभर ननधीचा
उीसब्ध िुनन दे ण्यात ्सा नस्याईाईत
(४)

४२९४६ (२९-०४-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसा्र (िो्हाीूर उत्तर), डॉ.सबजजत िमणचेिर

(हातिणां्से), श्री.उ्हास ीा ीस (िशरोळ), श्री.भास्िर जाधव (्बहा्र) :
जससांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्या्या ्लसींिारो खाेयास गेल्या लर्गतयर दनिीच ापलि कतीन

सन्माननीय

े ण्यात ्ला नातीह

ते खरे ्ते काय,
(२) भसल्यासह दनिी ापलि नसल्याने भनेक ालकासाची कामे

प्प झाली ्ते तह ते ती खरे

्ते काय,
(३) भसल्यासह कोल्तापर ल्ल्तयातील भनेक कामाीं्या

े यकाींचे ्यस्ताल मताराष् ्लसींिारो

मतामींडळाकडे ्यलींबईत भसन ालगतरिटरत कामाींसा ी दनिी मागोीचे ्यस्तालालर भद्याप दनोगतय
घेतला नातीह ते ती खरे ्ते काय,
(४) भसल्यासह शनासनाने दनिीची तरत

केली ्ते काय ?

प्रा. राम िशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) ल (२) ते खरे नाती.
मात्र ्लसींिारो ालयागा्या दनयींत्रोाखालील मताराषर ्लसींिारो मतामांडळाशनी
सींईींधित भसलेल्या मताराष्ट्र ्लसींिारो मताराषर ्लसींिारो मतामींडळ भधिदनयमह २०००
मिील कलम २५ (१) म्ये सुिारोा करोे ्लश्यक भसल्यानेह मतामींडळाकरीता सन २०१५१६ म्ये दनिी ापलि कतीन

े ण्यात ्लेला नव्तता.

(३) सन २०१६-१७ या ्धिगतक लर्ागतत मतामींडळाभींतगगतत सलगत यो्नाींकरिटरता करण्यात ्लेली
तीपये ७५.०० को्ीची तरतु

ालतरीत करण्याईाईत कायगतलाती सुती ्ते . या ्यस्तालात कोल्तापर

ल्ल््यातील यो्नाींकरिटरता दनिी ्यस्ताालत करण्यात ्लेला ्ते .

(४) सन २०१६-१७ या ्धिगतक लर्ागतत मतामींडळाकरीता तीपये ७५.०० को्ी दनिीची तरतु

केली

भसन ालगतरिटरत तीपये २५२ को्ी दनयतव्ययापैकी तीपये १५० को्ी भिगतसींकल्पीत करण्यात ्ला
्ते .
___________

ाल.स. २५१ (5)
जििती (जि.चंद्रपूर) तालुक्यातील गगट्टी क्रशर व्यिसायाची
िमिन िन िमिन सदरात िोडत असल्याबाबत

(५)

४५३६३ (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांजय धो े (राजरू ा) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

(१) ल्लती तालुयातील (ल्.चींद्रपर) येिील धगट्टी क्रशनर व्यलसायाची ्मीन त “लन्मीन”
स रात मोडत भसल्याने स र धगट्टी क्रशनर ईीं

करण्यात ्ली ्तेह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह ताल
ु यातील लॅ ्राचड ल चतरखाली त लन्मीन क्षेत्रात सती
ु ्ते ह ते खरे ्ते
कायह

(३) भसल्यासह धगट्टी क्रशनर क्षेत्रातील लन्मीनी स रा खाली
शनासनाकडन

ोन लेगळे दनकर् मताराषर

रालले ्ात ्तेह ते खरे ्ते कायह

(४) भसल्यासह या ईीं

धगट्टी क्रशनर मुळे लन ल मतसुल ालयागाचे मतन्याका ी भीं ा्ीत १.००

को्ी तीपयाींचे ्धिगतक नक
ु सान तोत ्ते ह ते खरे ्ते कायह

(५) भसल्यासह यासीं यागतत शनासनाने चौकशनी केली ्ते काय,
(६) भसल्यास, चौकशनी्या भनुर्ग
ीं ाने कोोती कायगतलाती केली ्ते ला करण्यात येत ्ते ह
(७) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?

श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) : (१) ते खरे ्ते . तै द्राईा

शनासनाची भधिसचना क्रमाींक

२६०  नाींक २५.०९.१९५३ ्या भधिसचनेनुसार माखोकगड राखील लनाचे ईतुताींशन क्षेत्र ल्लती
तालुयात अांतर्भत
ू ्ते . म्ये चाीं ा लन ालयागातील माखोकगड लनक्षेत्रात ७ धगट्टी क्रशनर सुती
तोते. धगट्टीक्रशनर िल्ची कालालिी सींपषु ्ात ्ल्याने लनक्षेत्रातील धगट्टी क्रशनर ईीं

्ते त.

(२) लॅ ्राच् लापराकरिटरता (१) लनरसी मायदनींग कींपनी पडोली चींद्रपर मौ्ा ईेलगाींल सव्ते
नींबर २५, (२) शशवकृपा शमनरल्स चांद्रपभर, मौजा खडकी रायपर सव्ते नींतर १०(३) ् ेय

िमनरल्सह चींद्रपर मौ्ा मरकागों ी सव्ते नींबर ११७ ता.ल्लती ल्.चींद्रपर याींना खाो
कामाकरिटरता ल्ल्ताधिकारीह चींद्रपर याींनी िल् मीं्र केलेली ्ते . स र िल्चे क्षेत्र तै द्राईा
शनासनाची भधिसचना क्रमाींक २६०  नाींक २५.९.१९५३ नुसार माखोकगड लॉकचे राखील लनात
समाालष् ्ते .

लनपरिटरक्षेत्र भधिकारी, ल्लती याींनी स र खाोकाम ईीं
नो्ीस

े लन खाोकाम ईीं

करण्याईाईत िल् िारकाींना

केले भसता सींईींधित िल् िारकाींने मा.ा्च न्यायालय खींडपी ह

नागपर येिे रिटर् याधचका क्रमाींक १९०/२०१६, १९२/२०१६ ल १९३/२०१६

ाखल कतीन लन

ालयागा्या कायगतलातीस स्िधगती ्याप्त केलेली ्ते .
(३) लन ालयागाकडील

स्ताऐल्ा्यमाोे सदर खाोकामाचे क्षेत्र माणणकगड राखील लनाचे

लनक्षेत्रात ्ते . मतसल ालयागा्या भियलेख्या्यमाोे स र क्षेत्र मतसल ालयागाचे क्षेत्र
भसल्याचे महसभल ालयागाचे म्तोणे ्ते . रिटर् याधचका क्रमाींक ३६६९/२००९ म्ये करण्यात
्लेल्या डा्ाएींरी्यमाोे खाो क्षेत्र ालला ीत क्षेत्रा्या ्यकारात मोडत भसल्याने मख्
ु य सधचलह

मतसल ल लनेह मताराषर राज्यह मुींईच याीं्या  नाींक ९.६.२०१५ ्या पत्रातील सचना्यमाोे
ालला ीत क्षेत्र “लनक्षेत्र” सम्ण्यात याले. भशना सचना ्याप्त झालेल्या ्ते त. लरील
दनोगतयानुसार ालला ीत क्षेत्राईाईतची कायगतलाती सुती ्ते .

ाल.स. २५१ (6)
(४) धगट्टी क्रशनर िल्चा कालालिी सींपुष्ात ्ल्याने कोोतेती ्धिगतक नुकसान तोण्याचा
्यश्नच ाद््ालत नाती.

(५) ्यश्न ाद््ालत नाती.
(६) ्यश्न ाद््ालत नाती.
(७) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
मौजे
(६)

४८२४३

ािा (ता.औसा, जज.सातरू ) येथीस ीाझर तसावाची दुन
ब स्ती िरणेईाईत
(२९-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांईिराव

िभसे

जससांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(सातरू

मीणामीण) :

सन्माननीय

(१) मौ्े ्ाका (ता.औसा, ल्.लातर) येिील पाझर तलालाींत पालसाचे पाोी िाईींत नसल्यामुळे
स र पाझर तलालाची

ती
ु स्ती करण्याईाईत लातर मीणामीो स्िादनक लोक्यतीदनधिनी  नाींक

१९ जानेवारी, २०१६ रो्ी ला ेयासम
ु ारास ाप अिययांताह लघु पा्ईींिारे (्लसींिारो)
ापालयागह औसाह ल्.लातर याीं्याकडे दनले नाद्लारे मागोी केली ्ते , ते खरे ्ते काय,
(२) भसल्यास, स र पाझर तलाल

ती
ु स्तीस ककती खचगत येत भसन स र पाझर तलाल

ती
ु स्तीईाईत ईाईत कोोती कायगतलाती करण्यात ्ली ्ते ,

(३) अद्यापी, कायगतलाती करण्यात ्ली नसल्यास ाललींईाची सलगतसािारो कारोे कोोती ?
प्रा. राम िशांदे (२६-१०-२०१६) : (१) तोयह ते खरे ्ते .
(२) कायगतकारी भिययींता लघुिसींचन ्लसींिारो ालयाग लातर याींनी केलेला भीं ा्पत्रकानुसार
स र

ती
ु स्तीस ती. २८.५२ लक्ष खचगत भपेक्षक्षत ्ते . स र भीं ा्पत्रकास ल्ल्ताधिकारी लातर

याींची ्यशनासकीय मान्यता ्याप्त तोताच

ती
ु स्तीची कायगतलाती करण्याचे दनयो्न ्ते.

(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
मौजे

राडा (ता.चामोशी, जज.्डधचरोसी) या ्ावातबन वैन्ां्ा नदीिडे
जाणारे रस्त्यावर ीस
ब वजा ईांधाऱ्याचे ईाांधिामाईाईत

(७)

४८५६६ (२९-०४-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा ्जईे (्रमोरी) :

सन्माननीय जससांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ्े र्फराडा (ता.चामोशनीह ल्.गडधचरोली) येिील या गालातुन लैनगींगा न ीकडे ्ाोारे

रस्ेयालर पुलल्ा ईींिायाचे ईाींिकाम सन २०१४ म्ये सुती करण्यात ्ले भसुन भद्यापती ते
ईाींिकाम पोगत झालेले नातीह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र ईाींिकाम ईाईत भद्यापती पोगत न तोण्याचे कारो कायह
(३) भसल्यासह कींत्रा् ारालर काय कारलाच करण्यात ्ली ्ते कायह
(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?

ाल.स. २५१ (7)
प्रा. राम िशांदे (१९-०९-२०१६) : (१) तोय.
(२) सींईींधित कींत्रा् ाराने स र काम र्फे्ुलारी २०१६ भखेर पयंत ईीं

े लले तोते. स्या

ईींिायाींचे ईाींिकाम सुती ्ते . स र ईाींिकाम ्न २०१६ म्ये पोगत झाले भसन ईींधायात
ट्ोईर २०१६ भखरे पाोी सा ालण्यात येचल.

(३) ल (४) कींत्रा् ाराने मीं गतीने ईाींिकाम केल्यामुळे ईींिायाचे ईाींिकामास ाललींई झाला ्ते .
सईई सींईींधित कींत्रा् ारालर  नाींक २०/०९/२०१४ पासन

ीं डाेमक कायगतलाती करण्यात ्ली

्ते .
___________
ववक्रम्ड (जज.ीासघर) तालुक्यातील डॉक्टरांची रिटरत ीदे तातडीने भरण्याची मा्णी
(८)

४८९११ (११-०५-२०१६).

श्री.ीास्िस धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय सावगतजननि ्रो य

्िण िब ब ां ई ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ालक्रमगड (ल्.पालघर) येिे लातालरोातील ई लामळ
ु े ालालध ््ार ईळालले ्ािन
सद्या मीणामीो ती ोालयात एकच डॉ्र कायगतरत भसन लैद्यकीय भिीक्षक लैद्यकीय
भधिकारीह परिटरचारिटरकाह कक्षसेलकह सर्फाचगार भशना एको २५ कमगतचायाीं्या प ाींपैकी १२ प े
रिटरत भसल्यामळ
ु े तज्ञ डॉ्राीं्या ापचाराभयाली ती ोाींचे ताल तोत भसल्याने स रील रिटरत

प े तातडीने यरण्याची मागोी तेिील खेड्यापाड्यातील मीणामस्िाींनी माते ्ानेलारीह २०१६ ला
ेयासम
ु ारास शनासनाकडे केली ्तेह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र ्यकरोाची सालगत्दनक ्रो य ालयागाने चौकशनी कतीन रिटरत भसलेली
प े तातडीने यरण्याईाईत कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येत ्ते ह
(३) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
डॉ. दीीि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) तोय.
मीणामीो ती ोालयह ालक्रमगडह ल्.पालघर येिे लगगत-१ ते लगगत-४ सींलगागतची एको २५
प े मीं्र भसन ेयापैकी १४ प े यरलेली ्ते त तर ११ प े रिटरत ्ते त.
याम्ये लैद्यकीय भधिक्षक ते प

रिटरत भसन लैद्यकीय भधिकायाीं्या मीं्र ३

प ाींपैकी २ प ाींलर एक स्िायी ल एक ईींिपबत्रत लैद्यकीय भधधकारी कायगतरत ्ते त. ालगतरिटरत
एका रिटरत प ालर ्श्रमशनाळा पिकह कासा ल्.पालघर येिील लैद्यकीय भधिकायाींची
्यदतदनयुतीने नेमोक करण्यात ्ली ्ते .
२ भधिपरिटरचारीकाह १ कदनष

िलपीक ल १ ्ययोगशनाळा सताय्यक ती ४ प े प ोन्नतीमुळे

रिटरत ्ते त. तर कक्षसेलक सेलेतन काढन ्ाकण्यात ्ल्यामळ
ु े स र प

रिटरत ्ते .

(२) लगगत-१ ची रिटरत प े प ोन्नतीने ल नामदन े शननाने यरोेह ग्-भ ची ालशनेर्ञ लैद्यकीय

भधिकायाींची प े मुलाखतीद्लारे यरोेईाईतची कायगतलाती शनासन स्तरालर चाल ्ते . लगगत-३ ल
लगगत -४ ची यरण्याईाईतची कायगतलाती ाप सींचालक स्तरालर चाल ्ते .
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________

ाल.स. २५१ (8)
अहमदन्र जज्हा शासिीय ुन णासयातीस िस ी स्िॅन मशीन ईांद अस्याईाईत
(९)

५०५३८ (११-०३-२०१६).

श्री.सांमीणाम ज्ताी (अहमदन्र शहर) :

सन्माननीय

सावगतजननि ्रो य ्िण िब ब ां ई ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भतम नगर ल्ल्ता शनासकीय ती ोालयातील िस्ी स्कॅन मशनीन भनेक मतन्यापासन ईीं
्ते ह

ते खरे ्ते काय

(२) भसल्यासह मशनीन ईीं

रातण्याची कारोे काय ्ते त तसेच मशनीन तातडीने सुती

करण्याईाईत शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येोार ्ते

(३) भद्याापह कोोतीती कायगतलाती केली नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
डॉ. दीीि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) तोय.
(२) राज्यातील नालन शनासकीय िोरोानुसार पी.पी.पी. भींतगगतत सी.्ी.स्कॅनह एम.्र.्य ल

एस-रे सेला सुती करण्यात येोार तोती. ेयामुळे ल्ल्ता ती ोालय भतम नगर येिील
सी.्ी.स्कॅन मशनीन ापल्ल्ता ती ोाल कळलोह ल्.नािशनक येिे स्िलाींतरीत करण्यात ्लेली
्ते .

ती ोालयात

ाखल तोोाया भेयालस्ि ती ोाींस सी.्ी.स्कॅन चाचण्या ्या खा्गी

ती ोालयाींतन कतीन ेयाचा खचगत ती ो कल्याो सिमतीमिन यागाालण्यात येत ्ते.

ल्ल्ता ती ोालयह भतम नगर करीता ल्ल्ता लाार्गतक यो्ना दनिीतन ्याप्त तोोाया
दनिीमिन सी.्ी.स्कॅन मशनीनचा परु ल ा करण्याची कायगतलाती करण्यात येत ्ते.
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
िस्सोड तास
ब यातीस हळदा डिसा या भा्ातीस वाघरू नदीवर
साखळी ीध्दतीने िो्हाीूरी ईाांध उभारण्याईाईत

(१०)

५१०५१ (२९-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
करतील काय :-

श्री.अब्दस
ब सत्तार (िस्सोड), श्री.अिमन ी े स (मबांईादे वी),
सन्माननीय िलसंधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) िसल्लोड ताल
ु यातील तळ ा डकला या यागातन सम
ु ारे १० कक.मी. पयगतत लाघर न ीलर
साखळी प् तीने कोल्तापरी ईाींि ायारण्याची मागोी येिील मीणामस्िानी मा.्लसींप ा मींत्री
याींना दनले नाद्लारे केली भसल्याचे माते डडसेंईरह २०१५ म्ये ला ेया रम्यान दन शनगतनास
्लेह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह या मागोीलर शनासनाने दनोगतय घेलन येिे साखळी प् तीने कोल्तापरी ईींिारे
ईाींिण्याईाईत कोोती कायगतलाती केली ्ते ला करण्यात येत ्तेह
(३) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
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प्रा. राम िशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) तोय. ते खरे ्ते .
(२) लघु िसींचन (्लसींिारो) ालयागह औरीं गाईा

मार्फगतत तळ ा कोल्तापरी ईींिारा क्र. १ ल २

तालुका िसल्लोड तसेच डकला कोल्तापरी ईींिारा क्र. १ तालुका िसल्लोड या यो्नाींचे सलेक्षो
कतीनह सालस्तर भीं ा्पत्रके तयार कतीनह ्यशनासकीय मान्यतेसा ी मताराषर ्लसींिारो
मतामींडळह औरीं गाईा

कायागतलयास सा र करण्यात ्लेली तोती. स रील कायागतलयास सा र

करण्यात ्लेली तोती. स रील यो्नाींना मतामींडळाकडन  नाींक १८/८/२०१४ रो्ी ्यशनासकीय
मान्यता ्य ान करण्यात ्लेली ्ते .
(३) मताराषर ्लसींिारो मतामींडळा्या सींचालक मींडळा्या  नाींक २४/९/२०१५ रो्ी्या ४९
व्या ईै कीत  नाींक १/४/२०१४ नींतर ्यशनासकीय मान्यता  लेल्या १२०० यो्ना तसेच  नाींक
१/४/२०१४ पली ्यशनासकीय मान्यता  लेल्या ११३० यो्ना परीं तु ्येयक्षात क्षेबत्रय कामे सुती
झाली नातीत भशना एको २२३० स्िधगती  लेल्या यो्नाींपैकी  नाींक १/४/२०१४ पली

्यशनासकीय मान्यता  लेल्या ११३० यो्नाींपक
ै ी ्लयुत िशनलार भींतगगतत येोाया १०१
यो्नाींची कामे दनिी ापलितेनस
ु ार ताती घेण्यास तसेच ालगतरिटरत स्िधगती  लेल्या यो्नाींची
्यशनासकीय मान्यता रद्द करण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता  लेली ्ते. ेयाम्ये स रील
यो्नाींचा समालेशन ्ते .
___________
राम े ि (जि.नागपूर) तालुक्यातील ईेसदा नदीवर ईांधारा ईाांधून
जसिसांचनाची सोय करण्याबाबत

(११)

५१६४९

(२९-०४-२०१६).

श्री.डड

म्सीिाजन
ूगत

रे डीडी

(राम े ि) :

सन्माननीय

जससांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर राम्े क ालिानसया क्षेत्रातील ईेल ा न ीलर ईींिारा ईाींिन ् लासी कोरडलात ६०
्के क्षेत्राम्ये ्लिसींचनाची सोय करण्याचे दनले न लोक्यदतदनिी याींनी माते नोव्तें ईरह २०१५
म्ये ला ेया रम्यान  लेह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह या मागोी्या भनुर्ींगाने कोोती कायगतलाती करण्यात ्ली ला येत ्तेह
(३) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (१९-०९-२०१६) : (१) तोय.
(२) स र दनले नातील मागोीनुसार िशनतललाडी-परसोडा नाला खोलीकरोह तीीं ीकरो ल सींरक्षो
ियींत ईाींिकाम सुती केले ्ते . तसेच ईेल ा गालिशनलार लगत कोल्तापरी पध्दतीचा ईींिारा
य
ु ापार-२ ्यस्ताालत केला भसन सन २०१६-१७ ्या ल्ल्ता दनयो्न सिमती ्राखड्यात

ईेल ा गालिशनलार सव्ते क्षो करण्याचे ्यस्ताालत ्ते . सव्ते क्षोाभींती ईेल ा गालिशनलारातील
ईाींिकामे ्यस्ताालत ्ते त.
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
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जळ्ाांव जज््यातीस ईांधाऱ्याांची मोठ्या प्रमाणात झालेली दरब वस्था
(१२)

५१८४० (२९-०४-२०१६).

श्री.उन्मेश ीा ीस (चाळीस्ाव) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ळगाींल ल्ल््यातील ईींिायाींची मो्या ्यमाोात

सन्माननीय जससांधारण

रु लस्िा झाली ्तेह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र ईींिायाची शनासनामार्फगतत पातोी केली ्ते कायह

(३) भसल्यासह पातोीचे दनषकर्गत काय ्ते त ल ेयानुसार स र ईींिायाची
शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येत ्तेह

ती
ु स्ती करोे ईाईत

(४) भद्याप कोोतीच कायगतलाती केली नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) ते भींशनत: खरे ्ते .
(२) तोय.
स र ना ती
ु स्त ईींिायाींची लघुिसींचन ालयागाकडन पातोी करण्यात ्लेली ्ते .

(३) सन २०१२ ्या भदतलषृ ्ीमुळे काती पाझर तलालह गालतळे ह को.प.ईींिारे ल सा लो
ईींिायाची कामे ना ती
ु स्त झाली ्ते त.

्लय
ु त िशनलार भिययानाींतगगतत सन २०१५-१६ ल २०१६-१७ म्ये भनक्र
ु मे २०८ ल ३०९

ती
ु स्तीची कामे ताती घेण्यात ्लेली ्ते त.

(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

ईेसोरा (ता.भोिरदन, जज.जासना) येथीस िो्हाीरू ी ईांधाऱ्याच्या अीण
ब गत िामाईाईत
(१३)

५२६१३ (२९-०४-२०१६).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय िलसंधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ईेलोरा (ता.योकर नह ल्.्ालना) येिील कोल्तापरी ईींिायाचे कामास सुतीलात तोलन सता
लर्ागतपेक्षा ्ास्त कालालिी तोलनती काम भद्यापयंत पो
ु गत झालेले नातीह ते खरे ्ते काय,

(२) भसल्यासह स रत कोल्तापरी ईींिायाचे काम ालतीत मु तीत ल दनकर्ानसार झालेले

नसल्या्या भनेक तक्रारी सींईि
ीं ीत ालयागास ल लरीष ाकडे स्िादनक लोक्यदतननिी ल
मीणामस्िाींनी कतीनती याईाईत शनासनाकडन कोोती

ोस कायगतलाती सींईींिीताींलर करण्यात ्लेली

नातीह ते ती खरे आहे काय,
(३) भसल्यासह ात ्यकरोात शनासनाने चौकशनी केली ्ते काय चौकशनीत काय ्ढळन
्ले ेयानसार पुढे कोोती कायगतलाती करण्यात ्ली ला करण्यात येत ्ते ,

(४) नसल्यासह ाललींईाची सलगतसािारो कारोे काय ्ते ल ईेलोरा येिील कोल्तापरी ईींिायाचे
भिगतल् काम पुोगत करोेईाईत शनासनाने कोोती ापाययो्ना केली ला करण्याचे दनयो्ीत
्ते ?

प्रा. राम िशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) तोय. ते खरे ्ते .
(२) ताींबत्रक कारोाने यो्नेचे कामपोगत करोेस ाललींई झाला भसल्यामळ
ु े या कामास
्लश्यकतेनुसार मु तलाढ

े ण्यात ्ली ्ते. दनाल े मिील दनकर्ानुसार काम करण्यात येत

भसल्याने कोोतीती कायगतलाती सींईधीं िताींलर करण्यात ्ली नाती.
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(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
(४) सलेक्षो ल काम सुती करण्या्या

रम्यान यो्ने्या दनयोल्त स्िळी न ी पात्रात लाळ ल

गाळ साचल्याने यो्नेची ्ोता पातळी १.५० मी. ाीं च ाचलनेस्तल ईेलोरा गालचे समस्त
शनेतकरी ल गालकरी याींनी ्मीणती यिु मका माींडली. ेयामळ
ु े यो्नेचे काम ईीं

पाडले.

्लश्यकतेनुसार सींकल्पीत पाोीसा ा ल ेयानुर्ींगाने ्ोता पातळी याची पडताळोी कारोेह या

ईाईीींमुळे कालापव्यय झालाह ेयामुळे यो्नेचे काम रखडले. या ईींिायाचे ईगे लगळता ालगतरिटरत
काम ९०% पोगत झालेले भसन येेया पालसाळ्यापुली यो्नेचे काम पोगत कतीन सन २०१६-१७
म्ये िसींचनाचा (१५१ ते ्र) लाय
पोगत करोेस्तल यो य ेया सचना

े ोे दनयोल्त ्ते . ेयानस
ु ार सींईींधित कींत्रा् ारास काम

े ण्यात आलेल्या ्तेत.
___________

उ्हासन्र-३ (जज.ठाणे) येथीस रा.िा.वव. ुन णासयातीस िमगतचाऱ्याांना घरभाडे
भत्ता त्याांचे वेतनातून िीात िरण्यात येत अस्याईाईत
(१४)

५२९०६ (११-०५-२०१६).

श्री.्णीत ्ायिवाड (ि्याण ीूव)गत :

सन्माननीय

सावगतजननि ्रो य ्िण िब ब ां ई ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ाल्तासनगर-३ (ल्. ाोे) येिील राज्य कामगार ववमा ती ोालयातील ४४ कमगतचायाींना
्ईर स्तीने शनासकीय दनलासस्िाने ला्प कतीन ेयाींचे लेतनातन सन २००३-२००८ पयंतचे
घरयाडे येता ेयाींचे लेतनातन कपात करण्यात ्ला ्तेह ते खरे ्ते काय,
(२) भसल्यासह

याईाईत

कमगतचायाींनी

रा.का.ाल. यो्ना याींचक
े डे दनले ने

लेळोलेळी

्युतह

सींचालकह

लैद्यकीय

भधिक्षक

े ण्यात ्ली ्ते त तसेच लोक्यदतदनधिींनी  नाींक २७

माचगतह २०१५ रो्ी मा. मींत्रीह सालगत्दनक ्रो यह याींचक
े डेती दनले न

े िन कोोतीच कायगतलाती

करण्यात ्ली नाती ते खरे ्ते काय
(३) भसल्यासह याईाईत

ोर्ीींलर काय कारलाच केली ला करण्यात येत ्ते तसेच याईाईत

ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
डॉ. दीीि सावांत (०१-०९-२०१६) : (१) भींशनत: खरे ्ते .
कमगतचायाींना
दनयमानस
ु ार

ज्येष तेनुसार

घरयाडे येता

ल

याडेमार्फ
्यलास

दनलासस्िानाचे

येता

े ण्यात

ला्प

येत

नाती.

केल्यानींतर
मात्र

ेयाींना

्ईर स्तीने

दनलासस्िानाचे ला्प केले ते म्तोोे लस्तलस्ितीलर ्िारीत नाती.
(२) ते भींशनत: खरे ्ते .
कमगतचारी ल लोक्यदतदनिी याीं्यामार्फगतत दनले न
िमळण्याईाईत

्यकरो

मा.ा्च

न्यायालय

येिे

े ण्यात ्ले ्ते. मात्र घरयाडे येता
न्याय्यालष्

न्यायालयीन दनकाला्या भनुर्ींगाने पुढील कायगतलाती करण्यात येचल.
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

भसल्याने

या

सीं यागतत

ाल.स. २५१ (12)

(१५)

राज्यातीस १३९ जससांधारण योजनाांच्या मान्यतेबाबत

५२९४० (२९-०४-२०१६).

श्री.किशोर ीा ीस (ीाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसंधारण मां्ी

(१) राज्यातील १३९ ्लसींिारो यो्नाींची मान्यता माते ्ानेलारीह २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान पन्
ु ता रद्द करण्यात ्ली ्ते , ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह यात मरा लाड्यातील ५५ तर ालगतरिटरत मताराषरातील ८४ यो्नाींचे यालतव्य
िोयात ्ल्याने ऐन

षु काळात पाोी ्ीं चाच तोोार ्ते ह ते ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यासह याईाईत शनासनाची यिमका काय ्ते ?
प्रा. राम िशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) तोय.

(२) मतामींडळाने  नाींक १४/१०/२०१४ भन्लये  नाींक १/४/२०१४ पासन मताराषर ्लसींिारो
मतामींडळाींतगगतत (ाल यगत लगळन) ालालि ्प्प्यातील यो्नाींची पुढील कायगतलाती स्िधगत
े लण्यात ्ली.

मुख्य भिययींताह पुोे याींनी  नाींक २/५/२०१५ भन्लये ्लयुत िशनलार भिययाींनातगगतत

एको १३९ यो्नाींलरील स्िधगती ा ालण्याईाईतचा ्यस्ताल शनासनास सा र केला तोता. स र

्यस्तालास  नाींक २५/८/२०१५ भन्लये ्लयुत िशनलार भिययाींनातगगतत मरा लाडा ालयागातील

५५ ल ालगतरिटरत मताराषरातील ८४ भशना एको १३९ यो्नाींची स्िधगती ा ालण्यात ्ली. मात्र
्लयुत िशनलार भिययाींनातगगतत दनलडलेलया गालातील यो्नाींची तपासोी करोे ्लश्यक
भसल्यानेह  नाींक २५/८/२०१५ भन्लये रद्द करण्यात ्ला.

 नाींक ८/५/२०१५ रो्ी्या पत्रान्लये मताराषर ्लसींिारो मतामींडळातगगतत  नाींक
१/४/२०१४ पली (ाल यगत लगळन) ्यशनासकीय मान्यता  लेल्या परीं त ्येयक्षात क्षेबत्रय कामे सुती
न झालेल्या तसेच  नाींक १/४/२०१४ नींतर ्यशनासकीय मान्यता  लेल्या परीं त क्षेबत्रय कामे सुती

न झालेल्या यो्नाींची तपासोी करण्याईाईत ३ मुख्य भिययींता याींची सिमती ग त करण्यात
्ल. स र सिमतीने  नाींक एको २३३० यो्नाींईाईतचा भतलाल  नाींक २८/७/२०१५ रो्ी

मतामींडळास सा र केला. स र भतलाल सींचालक मींडळा्या  नाींक २४/९/२०१५ रो्ी्या ४९
व्या ईै कीत दनोगतयास्तल सा र करण्यात ्ला. स र ईै कीत २३३० यो्नाींपैकी ्लयुत
िशनलार भिययाींनातगगतत १०१ यो्ना लगळता २२२९ यो्नाींची ्यशनासकीय मान्यता रद्द
करण्याचा दनोगतय घेण्यात ्ला.
१३९ यो्नाींची सद्यलस्िती खालील्यमाोे ्ते.

1.
2.

४४ यो्ना सद्यलस्ितीत ्यगतीपिालर ्ते त.
७२ यो्ना सींचालक मींडळाने ्यशनासकीय मान्यता रद्द न करण्या्या दनोगतयानस
ु ार
कायम

े लालया्या १०१ यो्नाींम्ये समाालष् भसल्याने पुढील ्यकक्रया सुती

करण्याचे ्यस्ताालत ्ते.

3.

२३ यो्नाींचा सींचालक मींडळाने घेतलेल्या दनोगतयानुसार ्यशनासकीय मान्यता रद्द
करालया्या २२२९ यो्नाींम्ये समालेशन ्ते. या यो्नाींची ्यशनासकीय मान्यता
रद्द करण्याची कायगतलाती ्यगतीत ्ते .

(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

ाल.स. २५१ (13)
मौजे ववरहाम (ता.खेड, जज.ीबणे) येथे ्ददवासी उीाययोजना अांत्गतत ीा ईांधारे ववभा्ाने
ईाांधसेल्या ीाझर तसावाची दरब वस्था झा्याईाईत

(१६)

५३०८६ (०६-०५-२०१६).

श्री.सबरेश ्ोरे (खेड ्ळां दी) :

सन्माननीय िलसंधारण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ्े ालरताम (ता.खेडह ल्.पुोे) येिे ् लासी ापाययो्ना भींतगगतत छो्े पा्ईींिारे

ालयागाने ईाींिलेला पाझर तलाल ददनाांक ११ जल
ु ै, २०१३ रो्ी ला ेयासुमारास र्फु्ला ्ते ह ते
खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह पाझर तलाल र्फु्न ७ ालतरी गाडल्या ्ािन १५० शनेतकयाीं्या ापकाींचे
नक
ु सान झाले ्ते ह ते त खरे ्ते कायह
(३) भसल्यासह दनकृष्

्ागतचे काम करोाया कींत्रा् ारालर शनासनाने काय कारलाच केली ला

करण्यात येत ्तेह

(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (०२-०८-२०१६) : (१) तोय. ते खरे ्ते .
(२) तोय. स रचा पाझर तलाल र्फु्न मौ्े ालरताम येिील ८ ल मौ्े यललडी येिील २ भसे
एको १० ालतरीींचे ल ३१ शनेतकयाींचे नक
ु सान झालेले ्ते.
(३) कींत्रा् ारालर कारलाच ्यस्ताालत भसन

े के ारास कारोे

ाखला नो्स  ली ्ते.

(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
ीव
ू गत मेळघा

(१७)

वनववभा्ाच्या िखिुंब द जां्सात सा्वान तस्िराांनी

वन िमगतचाऱ्याांवर द्ड े ि िे्याची घ ना

५३७०३ (२४-०८-२०१६).

(ीनवेस) :

श्री.अतबस भातखळिर (िाांददवसी ीूव)गत , श्री.प्रशाांत ठािूर

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पलगत मेळघा् लनालयागा्या खखकुं

्ींगलात सागलान तस्कराींनी लन कमगतचायाींलर

गडर्फेक केल्याची घ्ना माते एा्यल २०१६ म्ये घडल्याचे दन शनगतनास ्लेह ते खरे ्ते

काय,
(२) भसल्यासह स र घ्नेम्ये लन कमगतचारी ्खमी झाले ्ते त काय,
(३) भसल्यासह

गडर्फेक करोाया तस्कराींना पकडले ्ते काय,

(४) भसल्यासह स र तस्कराींलर काय कारलाच केली ्ते ,
(५) नसल्यासह ववलांबाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (०३-१०-२०१६) : (१) ते खरे ्ते .

(२) स र घ्नेम्ये कोोतेती भधिकारी ककीं ला लनम्ुर ्खमी झालेले नाती.

(३) स र ्यकरोी एका ्रोपीस भ्क करण्यात ्ली ्ते . र्फरार ्रोपीचा शनोि
घेण्याईाईत कायगतलाती सुती ्ते .

ाल.स. २५१ (14)
(४) स र ्यकरोी लनगुन्ता नो ालण्यात ्ली भसन एका ्रोपीस भ्क करण्यात ्ली
्ते . ्यकरोी भ्क करण्यात ्लेल्या ्रोपीस मा.न्यायालयह
त्र केले. ेयास मा.न्यायालयाचे ् े शनानुसार लनको डीत

यागतपर याींचे न्यायालयात

े लण्यात ्ले.

(५) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
अमरावती जज््यातीस वुनड वनीरी क्षे्ामध्ये हे िसिॉप् र मधून जां्सात
््ीचे ्ोळे

(१८)

५३८८० (२४-०८-२०१६).

(जत) :

ाि्याने २५ एिर जां्स ईेधचराख झा्याईाईत

श्री.अतस
ब भातखळिर (िाांददवसी ीव
ू )गत , श्री.ववसासराव ज्ताी

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भमरालती ल्ल््यातील लतीड लनपरी क्षेत्राम्ये  नाींक ६ एा्यल २०१६ रो्ी ते िलकॉप््र
मिन ्ींगलात ्गीचे गोळे ्ाकल्याने २५ एकर ्ींगल ईेधचराख झाल्याचे दन शनगतनास ्लेह ते
खरे ्ते काय,
(२) भसल्यासह ्गीचे गोळे र्फेकोारे ते पाींढया रीं गाचे ते िलकॉप््र म्य्य े शन सीमेतन ्ले
भसल्याचा सींशनय येत ्तेह ते ती खरे ्ते काय,
(३) भसल्यासह स र ्यकरोाची चौकशनी केली ्ते काय,
(४) भसल्यासह ्गीचे गोळे र्फेकण्याचे नेमके कारोाींचा शनोि लागला ्ते काय,
(५) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (०३-१०-२०१६) : (१) व (२) भमरालती लन ालयागाींतगगतत लतीड
परिटरक्षेत्रातील पुसला लतळ
ुगत ातील ल पुसला दनयत क्षेत्रातील मौ्े तुमोपे
क्र.१०९४ म्ये  . ६ एा्यलह २०१६ रो्ी १०.०० ते क्षेत्र ्ळाले ते खरे ्ते .

येिील लनखींड

्या सीं यागतत घ्ना स्िळालर ापलस्ित काती इसमाींचे ईयानानस
ु ार म्य्य े शन क्षेत्र

सीमेतन ते लीकॉप््र ्ढळन ्ले. पो ेयाचा

ोस पुराला नाती.

(३)  नाींक ७.४.२०१६ ला पोलीस स््े शनन शनें र्ोाघा् येिे रिटरपो्गत

ाखल करण्यात ्ला

्ते . ्ग लागल्याचा लनगुन्ता  नाींक ६.४.२०१६ रो्ी ्ारी करण्यात ्ला भसन स र

लनगन्
ु ्यात भीं ा्े १०.०० ते क्षेत्र ्ळाले भसन ेयात कोोेयाती मनषु य/लन्य्याण्याची ्ीलीत
तानी झालेली नाती.

(४) ल (५) ्गीचे गोळे र्फेकण्या्या नेमक्या कारोाींचा शनोि लागलेला नाती तिााप लर स्पष्
केल्या्यमाोे चौकशनी तपास सुती ्ते .

___________

ाल.स. २५१ (15)
ना्ीूर जज्हयातीस उमरे ड तासि
ब ा िऱ्हाांडसा अभयारण्यात
सा्िान वक्ष
ृ ाची तस्िरी होत अस्याईाईत

(१९)

५३९६० (२४-०८-२०१६).

डॉ.िमिसांद माने (ना्ीरू उत्तर), श्री.सध
ब ािर दे शमख
ब (ना्ीरू

ीजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोीडे (ना्ीरू ीूव)गत , श्री.वविास िांब भारे (ना्ीरू मध्य), श्री.सबधािर िोहळे
(ना्ीूर दक्षक्षण), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) ामरे ड (ल्. नागपर) ताल
ु यातील कताींडला भययारण्यातील चारशने्यालर सागलाना्या
लाकडाींची तस्करी करण्यात ्ल्याईाईतची ईाई माते मे २०१६

रम्यान दन शनगतनास ्लीह ते

खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह या भययारण्या्या परीसरात सागलाना्या लाकडािशनलाय इतरत्र ्ाती्या एक
त्ारपेक्षाती भधिक मतागड्या लाकडाींची सु् ा मो्या ्यमाोात लक्ष
ृ तोड कतीन भलैि ालक्री
करण्यात ्लेली ्तेह ते ती खरे ्ते कायह
(३)

भसल्यासह

या

सागलान लाकडाची

लनालयागा्या

सींगनमताने ्ळाि लाकडाम्ये चुकीची नों

भधिकायाीं्या

ल कमगतचायाीं्या

घेिन ेयाची ईा्ारयालात ालक्री करण्यात ्ली

्ते ह ते ती खरे ्ते कायह

(४) भसल्यासह या भलैि सागलाना्या लाकडाींची तस्करी करोाया लाकुड तस्कराींलर ल ेयाींना
पा ीशनी घालोाया लनधिकारी ल कमगतचायाींलर काय े शनीर कारलाच करण्यात ्ली ्ते कायह
(५) नसल्यासह कायगतलाती न करण्याची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१), (२) ल (३) ते खरे नाती.

(४) लन भधिकारी ल कमगतचारी याींचे तस्करीसोईत कातीती सींईींि दन शनगतनास न ्ल्यामुळे लन
भधिकारी ल कमूचारी याींचेलर कायगतलाती करण्याचा ्यश्न ाद््ालत नाती.
(५) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
िजगतत तासबयातीस कशेले येथे बांधण्यात आलेल्या पाझर तलािाची
दे खभाल ि दरु
ु स्तीअभािी झालेली दरु िस्था

(२०)

५४९८६

(िणिवसी) :

(२४-०८-२०१६).

श्री.िासीदास

िोळां ईिर

(वडाळा),

श्री.ननतेश

राणे

सन्माननीय जससांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड ल्ल्तापरिटरर् े ्या ईाींिकाम ालयागामार्फगतत सन १९८० म्ये क्गतत तालुयातील
कशनेले येिे पाझर तलाल ईाींिण्यात ्ला भसन स रत पाझर तलाला्या
भयाली

े खयाल ल

रु लस्िा झालेली ्ते ह ते खरे ्ते काय,

रू
ु स्ती

(२) भसल्यासह ात तलालातन ्ेसीईी लालन सरागतसपोे मातीचे ाेखनन करण्यात येत
भसल्याने पालसाळयात स र पाझर तलाल शनेतीसा ी िोका ायक

रण्याची शनयता

भसल्याने

तेिील शनेतकयाींनी मागील १ लर्ागतपासन सातेयाने लघुपा्ईींिारे ालयागाकडे लेखी दनले नाद्लारे
तक्रारी करूनती स रत तलालाची ््िमतीस
काय,

रू
ु स्ती करण्यात ्लेली नातीह ते ती खरे ्ते

ाल.स. २५१ (16)
(३)

भसल्यासह

शनेतकयाीं्या

तक्रारीनुर्ींगाने

कशनेले

पाझर

तलाला्या

््िमतीस ताती न घेण्याची सलगतसािारो कारोे काय ्ते त,
(४) भसल्यासह स रत पाझर तलाला्या

रू
ु स्तीचे

काम

रू
ु स्तीचे काम ालनााललींई ताती घेलन पोगत तोण्या्या

षॄ ्ीने शनासनाने कोोती कायूवाही केली ्ते ला करण्यात येत ्ते ?
प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) व (२) ते खरे नाती.

सा लो तलाल कशनेले ता.क्गतत येिील पाझर तलाल सुलस्िती ्ते . स र तक्रारी्या

भनर्
ु ींगाने ाप भिययींता ल शनाखा भिययींताह ाप ालयाग क्गतत याींनी  नाींक ७/९/२०१६ रो्ी

तलाल क्षेत्राची पातोी केली ्ते. स र तलाल क्षेत्रात ाेखनन करण्यात ्लेले नसन खा्गी
मालकी्या ्ागेत ाेखनन करण्यात ्लेले ्ते .
(३) ल (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
नािशि जज्हयातीस मासे्ाांव शहरातीस १००

िे ्रा ध्रण्या ईाभबळ, ननसध्री,

ननांई, सबईाभबळ, यासारख्या ्डजात वक्ष
ृ ाांची तोड िे्याईाईत
(२१)

५५१४७ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सबननस प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) नािशनक ल्ल््यातील मालेगाींल शनतरातील १०० ्के ्रा धगरण्या ईायळ
ु ह दनलधगरीह दनींईह
सुईायुळह यासारख्या ्ड्ात लक्ष
ृ ाींची सरागतस तोड कतीन ेयातील २०० घनिम्र लाकडाची
रलर्ी ालनातॅमर लाततक करण्यात येत भसल्याची ईाई दन शनगतनास ्लीह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह या सीं यागतत भपर ्यिान मुख्य लन सींरक्षकाींनी राज्यातील ्या े िशनक मुख्य लन
सींरक्षकाींकडनह लारीं लार भतलाल सा र करण्याचे ् े शन

े लनती भद्याप शनासनास भतलाल सा र

न करण्याचीह सलगतसािारो कारोे काय ्ते तह
(३) तसेचह येिील ्रा धगरण्याींम्ये ८ लक्ष घनमी्र लाकडा्या मताराषर मतसल सींतता
१९६६ ्या दनयम २५ नुसार स्लािमेल ्यमाोपत्र ापलि नसताींनाती भद्याप लन ालयागा्या
सींईींधित भधिका-याने सुमारे ४ त्ार सींशनदयत ्रा धगरण्याींची भद्याप शनासनाने चौकशनी ल
कारलाच केली नातीह ते ती खरे ्ते कायह

(४) भसल्यासह स रत ्यकरोाींची शनासनाने चौकशनी केली ्ते कायह ेयाचे दनषकर्गत काय ्ते त
ेयानुसार ककती ल कोोेया ्रा धगरण्याीं तसेच ेयाींना सींरक्षो
कमगतचारी याींचेालती्

े ोा-या

ोर्ी भधिकारी ल

भद्याप शनासनाने कोोती काय े शनीर कारलाच केली ्ते . नसल्यासह

ेयाची कारोे काय ्ते त ?

ाल.स. २५१ (17)
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२९-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.

(२) भपर ्यिान मुख्य लनसींरक्षक याींचे कायागतलयाकडील पत्र  नाींक २२.१.२०१५ भन्लये

राज्यातील इतर लनालयागाींना लाततक परलान्यालर ल लाकडाींलर दनगगतत िशनका ाम्ालोे व
लॉधगींग िलस्् ्ोडोे भदनलायगत भसल्याईाईत कळालण्यात ्लले ्ते . परीं तु याईाईत
कोोताती भतलाल सा र करण्याईाईत कळाललेले नाती.
(३) ्यश्नाम्ये नम

मताराषर मतसल सींतता १९६६ भन्लये कायगतलाती मतसल भधिकारी

याींचेकडन करण्यात यत भसल्याने सींपुोगत मताराषर राज्यातील ४१९१ परलाना ्राधगरण्यालर
कायगतलाती / चौकशनी करण्याची ्लश्यकता नाती.
(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
मौजे

ें भीखोडावे (ता.स ाळे , जज.ीासघर) येथीस साठवण/ीाझर
तसावाच्या प्रसांबईत िामाईाईत

(२२)

५५७९७ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय जससांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ्े ्ें यीखोडाले, सर्फाळे (ल्.पालघर) येिील सा लो /पाझर तलालाचे काम भपोगत
भलस्िेत भसल्याचे माते मे २०१६

रम्यान दन शनगतनास ्लेह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह स र ्यकल्पाचे ्ा.क्र. ालपावव/्यशना-२/४८१/२०१३ भन्लये कायगतकारी भिययींताह
ाोे लघुपा्ईींिारे ालयागाकडन सलेक्षो तोिन सु् ा भद्यापपयंत काम ईीं

्ते , ते खरे

्ते काय,

(३) भसल्यासहस र ्यकरोाची चौकशनी करण्यात ्ली ्ते कायह चौकशनीत काय ्ढळन
्लेह
(४) स र ्यकल्प ललकरात ललकर पोगत करण्याईाईत शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ला
करण्यात येत ्तेह
(५) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) तोय.
कळला

लघु पा्ईींिारे ालयागह ल्ल्ता परिटरर्
ाोे याींचे क्र.

ाोे याींचे कायागतलयास लघु पा्ईींिारे ालयागह

ालपााल/्यशना-२/४८१/२०१३ह  नाींक ८/२/२०१३ चे पत्रान्लये स र सा लो

तलालाचे भीं ा्पत्रक ्यचिलत माप ीं डात ईसत नसल्याचे कळालले ्ते . ेयामळ
ु े मौ्े
्ें यीखोडालेह सर्फाळे (ल्.पालघर) येिील पाझर तलाल / सा लो तलाल ईाींिोे या कामाची
सुतीलात करण्यात ्लेली नाती.

(३)ह (४) ल (५) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________

ाल.स. २५१ (18)
सोय्ाांव तासबयात (जि.औरं गाबाद) अांजजठा वनीरिटरक्षे् अांत्गतत येणाऱ्या ठाणा
(मा.सोय्ाांव) िशवारातीस राखीव जां्सासा चर ीाडून हद्दीचे िामे मनरे ्ा
अांत्गतत न िरता जेसीईीमा गत त वनववभा्ाने िे्याईाईत

(२३)

५६०२६ (२४-०८-२०१६).

श्री.अब्दस
सत्तार (िस्सोड), श्री.अस्सम शेख (मासाड
ब

ीजश्चम), श्री.अिमन ी े स (मबांईादे वी), डॉ.सांतोर्
(ब्रम्हीूरी), श्री.िबणास ीा ीस (धळ
ब े मीणामीण) :
सोयगाींल

(जज.औरां गाबाद)

लनपरिटरक्षेत्र भींतगगतत येोाया

तालुयात

(िळमनबरी), श्री.ववजय वडेटीवीवार

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

ार े

यीर्ो

षु काळ

परिटरलस्िती

भसताना

भींल् ा

ाोा (मा.सोयगाींल) िशनलारातील राखील ्ींगलाला चर पाडन तद्दीचे

कामे मनरे गा भींतगगतत न करता ्ेसीईीमार्फगतत लनालयागाने केल्याचे माते मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशूनास ्ले, ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह स रील लनालयागा्या कारयाराची चौकशनी करण्यात ्ली कायह
(३) भसल्यासह चौकशनीत काय ्ढळन ्ले ल ेयानस
ु ार स रील ्यकरोात

ोर्ी भसोायाींलर

कोोती कारलाच केला ला करण्यात येत ्ते

(४) भद्यापह कोोतीच कायूवाही तोत नसल्यास ाललींईाची कारोे काय ्ते त
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२६-०९-२०१६) : (१) तोयह ते खरे ्ते .
(२) तोय.

(३) स र कामाचे भीं ा्पत्रकामिील गुरे ्यदतईींिक चरा्या ईाईीस ्लसींप ा ालयागा्या
सामाचक

र सची सन २०१३-१४ ्या ्िार घेतला भसल्याचे  सन येत ्ते . या

भीं ा्पत्रकास लनपररक्षेत्र भधिकारीह भल्ीं ा याींनी ताींबत्रक मान्यता  ली भसन सतायक
लनसींरक्षकह िसल्लोड याींनी ्यशनासकीय मान्यता  लेली ्ते . लास्तालक लन ालयागाकडील
रोपलन ालर्यक मान्य नमुन्याींम्ये गुरे ्यदतईींिक चर खो ण्याचे काम भकुशनल म्ुरीचे ्ते .
तिााप लनपरिटरक्षेत्र भधिकारीह भल्ीं ा याींनी ्लसींप ा ालयागाकडील
्खो भीं ा्पत्रकात यींत्राद्लारे गरु े ्यदतईींिक चर करण्याची तरत

रसचीचा ्िार घेतला

केली. याईाईत लनपरिटरक्षेत्र

भधिकारी भल्ीं ा ल सतायक लनसरीं क्षकह िसल्लोड याींना कारोे

ाखला नो्ीस

े िन

स्पष्ीकरो मागालण्यात ्ले भसन ेया भनुर्ींगाने लन परिटरक्षेत्र भधिकारीह भल्ीं ा याीं्यालर
मताराषर नागरी सेला (िशनस्त ल भपील) १९७९ चे दनयम १० भींतगगतत िशनस्तयींग ालर्यक
कारवाईसाठी

ोर्ारोप पत्र ई्ालण्यात ्ले ्ते .

(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
साक्री तालुक्यातील बडीपाडा तसेच कोंडाईिारी रें ि अंतगगत गुलतारे , रायकोट, लगडिाळ गाि
मशिारातील िंगलात अनगधकृत िक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

(२४)

ार े

५६२३४ (२४-०८-२०१६).

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अिमन ी े स (मबांईादे वी), डॉ.सांतोर्

(िळमनबरी), श्री. कुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रािीण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

ाल.स. २५१ (19)
(१) साक्री तालुयातीलह ापींपळनेर रें ् भींतगगतत कींरझ्ीह मळगालींह डोंगरपाडाह ामरपा्ा पैकी

ईडीपाडा तसेच कोंडाचईारी रें ् भींतगगततह गुलतारे ह रायको्ह लगडलाळ गाल िशनलारातील

्ींगलाची मो्या ्यमाोात भनधिकृत लक्ष
ृ तोड तोत भसल्याचे माते मेह २०१६ म्ये दन शनगतनास
्ले ्तेह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह गुलतारे ल रायको् परिटरसरात भनधिकृत ्ींगलतोड करोाया व्यतीींालती्
लनखाेयामार्फगतत कारलाच तोत नाती म्तोन पोलीसाीं्या म तीने सींईींधिताालती्

कारलाच

लक्ष
ु ारास
ृ तोड िाींईलाली भसा भतलाल  नाींक २२ ्ानेलारीह २०१६ ल १ ्नह २०१६ ला ेयासम
पोलीस भधिक्षक िळ
ु े याींना ालयागीय लनधिकारी िळ
ु े याींनी सा र केला भसन भद्याप

ेयाईाईतीत काती एक कारलाच तोत नसल्यामळ
ु े ापींपळनेर ल कोंडाचईाच रें ्भींतगगतत ईयाच

गाींलाना भद्यापती भनधिकृत ्ींगलतोड सुती ्ते याईाईत शनासन ्लश्यक कारलाच करोार
ला करीत ्ते कायह

(३) नसल्यासह यामागील ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२९-१०-२०१६) : (१) िळ
ु े लनालयाग साक्री ताल
ु यातील ापींपळनेर
लनक्षेत्र मौ्े करीं झ्ीह मळगालह डोंगरपाडा ामरला्ा पैकी ईडीपाडा येिील कीं.नीं.१८८, १८९,
१९० म्ये भलैि लक्ष
ृ तोड झालेली भसन साग ईुडे ९३१ ल इीं्ा ईुडे २६८ ईुडाींची तोड माते

एा्यलह २०१६ ते ्नह २०१६ म्ये झालेली ्ते कोंडाचईारी लनक्षेत्रातील मौ्े गल
ु तारे ह

रायको् ल लींगडलाळ येिे भलैि लक्ष
ु े १४०९ ल इीं्ा. ईुडे ३०४
ृ तोड झालेली भसन साग ईड
ईुडाींची तोड माते ्नह २०१६ म्ये झालेली ्ते.

(२) भलैि लक्ष
ु े लनालयागामार्फगतत  नाींक २२ ्ानेलारी ते १ ्नह २०१६ ्या
ृ तोडीईाईत िळ

रम्यान ल्ल्ता पोलीस भधिक्षक िुळे याींना तीन लेळा कळालण्यात ्लेले ्ते . ापींपळनेर ल

कोंडाचईारी

रें ्

भींतगगतत

ईयाच

गालातील

भनधिकृत

्ींगलतोड

िाींईालण्याकरीता

शनासन ्लश्यक ेया कारलाच करीत भसन रें ् स््ार्फसत दनयिमत गस्त कतीन सींईींधिताींलर
गुन्ते

ाखल करण्यात ्लेले ्ते .

(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
माथेरानमध्ये व्हॅसी क्रॉिसां्सा वन ववभा्ाने घातसेसी ईांदी
(२५)

५६३४० (२४-०८-२०१६).

श्री.सबरेश साड (िजगतत), श्री.जजतेंद्र ्व्हाड (मबांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (्बहा्र), श्री.शामराव ऊ गत
मश्र
ब ी

(िा्स) :

ईाळासाहे ई ीा ीस (िराड उत्तर), श्री.हसन

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड ल्ल््यातील मािेरान ल्ल््यातील ते पयगत्नाचे तसेच रो्गाराचे ्यमख
ु सािन
भसल्याने स्िादनक ततीोाींनी मािेरानम्ये व्तॅली क्रॉिसींग या सातसी खेळा्या मा्यमातन
व्यलसय सुती केला तोताह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह मािेरानम्ये व्तॅली क्रॉिसींगला लन ालयागाने ईीं ी घातल्याने तेिील स्िादनक
सिु शनक्षक्षत ततीोाींचा रो्गारीचा ्यश्न ऐरोीलर ्ला ्ते ह ते ती खरे ्ते कायह
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(३) भसल्यासह या सातसी खेळा्या मा्यमातन दनमागतो केलेली सींिी लनालयागने ईीं ी
घालण्याची कारोे काय ्ते त
(४) भसल्यासह याईाईत ापरोत ईीं ी ा लन ईीं ी पुलल
गत त या व्यलसायाला परलानगी

े ोार

्ते कायह

(५) नसल्यासह ववलांबाची कारोे काय ्ते त?
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२४-१०-२०१६) : (१) मािेरानम्ये व्तॅली क्रॉिसींगचे काम २०१३-१४
म्ये करण्यात ्ले तोतेह ते खरे ्ते .

(२) मािेरानम्ये भनधिकृतररत्या व्तॅली क्रॉिसींगचे काम सुती झाल्यानींतर ते ताेकाळ ईीं

करण्यात ्ले ्ते ह ेयामुळे या कामासा ी लन ालयागाने ईीं ी घातल्याने तेिील स्िादनक
सुिशनक्षक्षत ततीोाींचा रो्गारीचा ्यश्न ऐरोीलर ्ला ्ते भसे म्तोोे सींयुलतक तोोार नाती.

(३) यारतीय लन भधिदनयम १९२७ ल लन (सींलिगतन) भधिदनयमह १९८० मिील तरतु ीनुसार

राखील लन क्षेत्रात कोोेयाती लनेतर कामाींना तसेच ्यलशनास ईीं ी ्ते . या कायद्याींनुसार लन
क्षेत्रामिे कोोतीती लनेतर कामे करण्यापली केंद्र शनासनाची परलानगी घेोे ईींिनकारक ्ते .

मािेरान येिे पलगत परलानगी न घेता लनेतर काम केल्याने लनक्षेत्रातील भदतक्रमोेक दनषकासीत
करण्यात ्लेली ्ते त.
(४) ल (५) यारतीय लन भधिदनयम १९२७ ल लन (सींलिगतन) भधिदनयमह १९८० मिील
तरतु ीनुसार लन क्षेत्राम्ये लनेतर कामे करण्यास केंद्र शनासनास पलगत परलानगी ्लश्यक ्ते .
तिााप भसे ्यस्ताल ्याप्त झालेला नाती.

___________
ठाणे येथीस सांजय ्ाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या िायगतक्षे्ातीस मानीाडा ीरिटरसरासा ीयगत न ववभा्
जाहीर िुननही ीयगत िाांना वन ीयगत नाीासून वांधचत रहावे सा्त अस्याईाईत
(२६)

५६५९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.जजतेंद्र ्व्हाड (मबांब्रा िळवा), श्री.हसन मबश्री

(िा्स),

श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरे ्ाव), श्री.ददीि चव्हाण ( स ण), श्री.सांदीी ना ि (ऐरोसी), श्री.जयांत
ीा ीस (इस्सामीूर), श्री.किसन िथोरे (मबरईाड) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा

ाोे येिील सीं्य गाींिी राषरीय ाद्याना्या कायगतक्षेत्रातील मानपाडा परिटरसराला पयगत्न

ालयाग ्ातीर कतीनती पयगत्काींना लन पयगत्नापासन लींधचत रताले लागत ्ते ह ते खरे ्ते
कायह
(२) भसल्यासह ात ्यश्नी चौकशनी केली ्ते कायह चौकशनीत काय ्ढळन ्ले ल
ेयानुसार कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येत ्तेह

(३) ात ्यश्नी भद्याप कोोतीती कायगतलाती केलेली नसल्यासह ाललीं ईाची सलगतसािारो कारोे
काय ्ते तह तसेच

ाोे येिील दनसगगतरम्य सीं्य गाींिी राषरीय ाद्यानींतगगतत मानपाडा

परिटरसराम्ये पयगत्ना्या सुालिा ापलि कतीन

े ण्यासा ी ललकरात ललकर दनोगतय घेिन

्लश्यक ापाययो्ना करण्यासीं यागतत ्तापयंत कोोता पा पुराला केला ला करण्यात येत
्ते ?

ाल.स. २५१ (21)
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.

मानपाडा ते सीं्य गाींिी राषरीय ाद्यानातील करमोुक क्षेत्र (Recreational Zone)

पैकी एक क्षेत्र ्ते . मानपाडा येिे दनसगगत दनरीक्षोह दनसगगत भ्रमींतीह र्फुलपाखती ाद्यानात

र्फुलपाखती दनरीक्षोह SLIDES SHOW इेया ी करण्यात येत ्ते . येिे दनसगगत्येमी ल
ालद्यार्थयांकरिटरता

ोन DORMITORIES ापलि ्ते त. पयगत्काींना दनसगगत परिटरचय केंद्रामार्फगतत

लन्य्ील ल पयागतलरोपलगतक मातती

े ण्यात येत.े

(२) ल (३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
िसांदखेडराजा मा्ागतवर (जज.ईबसढाणा) शेिडो झाडे अनधधिृतीणे
ववनाीरवाना तोडण्यात येत अस्याईाईत

(२७)

५६७६६ (२४-०८-२०१६).

डॉ.शिशिाांत खेडि
े र (िसांदखेड राजा) :

सन्माननीय वने

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िसीं खेडरा्ा मागागतलर (ल्.ईुलढाोा) मोईाचल कींपनीद्लारे खो काम केली ्ात भसन

याम्ये शनेकडो झाडे भनधिकृतपोे ालनापरलाना तोडण्यात येत भसल्याचे माते मेह २०१६ म्ये
ला ेया रम्यान दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह या्यकरोी सींईींधित भधिकायाींकडे तक्रार कतीनती कोोतीच कारलाच करण्यात
्ली नातीह ते ती खरे ्ते कायह
(३) भसल्यासह या ्यकरोी शनासनाने चौकशनी केली ्ते काय चौकशनीनस
ु ार पुढे कोोती
कारलाच केली ला करण्यात येत ्ते ?

श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (०३-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) ते खरे नाती.

(३) स र ्यकरोी या कायागतलयास तक्रार ्याप्त झालेली नसल्याने चौकशनी कतीन कायगतलाती
करण्याचा ्यश्नच ाद््ालत नाती.
___________
मौजे अां्ी खेडि
े र (ता.धचखसी, जज.ईबसढाणा) येथीस म्हसोईाच्या ीाझर तसावात िरण्यात
्सेसे िाम अत्यांत ननिृष्ट्

(२८)

५६८२५ (२३-०८-२०१६).

दजागतचे झा्याईाईत

डॉ.शिशिाांत खेडि
े र (िसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

जससांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ्े भींत्री खेडक
े र (ता.धचखलीह ल्.ईल
ु ढाोा) येिील म्तसोईा्या पाझर तलालात करण्यात
्लेले काम भेयींत दनकृष्

्ागतचे भसल्याईाईतची तक्रार माते ्नह २०१६ म्ये ला

ेया रम्यान मख्
ु य कायगतकारी भधिकारीह ल्ल्तापरिटरर् ह ईुलढाोा याीं्याकडे एका दनले नाद्लारे
केली ्ते ह ते खरे ्ते कायह
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(२) भसल्यासह या दनले नात स र ्यकरोी कोोतीच कायगतलाती केली नाती तर  नाींक १०
्नह २०१६ रो्ीपासन भींत्री खेडक
े र मीणामपींचायत कायागतलयासमोर ापोर्ोास ईसण्याचा इशनारा
 ला ्ते ह ते ती खरे ्ते कायह
(३) भसल्यासह याईाईत शनासनाने चौकशनी केली ्ते काय ल चौकशनीनस
ु ार म्तसोईा्या पाझर
तलालाचे दनकृष्

्ागतचे काम करोाया

ोर्ीींलर शनासनाने काय कारलाच केली ला करण्यात येत

्ते ह

(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त

?

प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) ल (२) ते खरे ्ते.
(३) ाप ालयागीय भधिकारी ल्ल्ता परिटरर्
भधिकारी, ल्ल्ता परिटरर् ह िसींचन ापालयागह

िसींचन ापालयाग ईुलडाोा ल ाप ालयागीय

े िळगाींल रा्ा याीं्यामार्फगतत  नाींक १४/३/२०१६

रो्ी चौकशनी करण्यात ्ली ्ते . स र काम ते पाझर तलालाचे
तलाला्या

ती
ु स्तीचे नसन गाल

ती
ु स्तीचे ्ते . काम सती
ु झालेले भसन भद्याप पोगत व्तालयाचे ्ते. मख्
ु य ईाींिाचे

यराला्या पुनस्
गत िापनेचे काम समािानकारक झालेले भसन दनकृष्
पालसाळा भसल्याने स्या काम ईीं

्ागतचे झालेले नाती.

्ते .पालसाळा सींपल्यालर कामपोगत करण्याचे दनयो्न

्ते .
(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
्डहहंग्लि तासबयातीस (जज.िो्हाीूर) दहरस्े-िोवाडे
ईांधाऱ्याांचे िाम दहा वर्ागतीासून रखडसे अस्याईाईत

(२९)

५७००६ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िबीेिर (चांद्ड), श्री.जजतेंद्र ्व्हाड

(मबांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (्बहा्र), श्री.हसन मबश्री

(िा्स) :

सन्माननीय

जससांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहांग्ल् तालुयातील तरलगे-कोलाडे ईींिायाींचे काम दनिी भयाली रखडले ्ते ह ते खरे
्ते कायह

(२) भसल्यासह या ्यकरोी शनासनामार्फगतत चौकशी केली ्ते कायह
(३) भसल्यासह चौकशनीत काय ्ढळन ्ले ल तद्नुसार स र ईींिायास दनिी ापलि कतीन
स र ईींिायाचे काम तातडीने करोेईाईत शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येत
्ते ह
(४) नसल्यास, ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) ्यश्न ाद््ालत नाती.
स र

ईींधायाचे

काम

तातडीने

करण्याईाईत

मा.मांत्री

लोक्यदतदनिी  नाींक १५/६/२०१५ रो्ी लेखी दनले न  ले ्ते .

्लसींप ा

याींना

चीं गडचे

ाल.स. २५१ (23)
(३) स र यो्ना ल्ल्ता दनयो्न सिमतीकडील ननधी स्त्रोतामधन
भ प्रगतीत आहे . सदर बांधारा

तरण्याकेशनी न ीलर भसन या यो्ने्या लरील ईा्स भसलेला धचत्री मा्यम ्यकल्प पोगत
झाल्यापासन न ीमधील कोल्तापरी प् ती्या ईींिाया्या साखळीमुळे सतत ईारमाही ्यलात
भसतो. यो्ने्या खालील ईा्स भसलेल्या ऐनापर कोल्तापरी प् ती्या ईींिायाम्ये लाय

िारकाीं्या मागोीनुसार धचत्री मा्यम ्यकल्पामिन लारीं लार पाण्याचा ालसगगत सोडण्यात येतो.
ेयामुळे ्यकल्पक्षेत्रावर न ीम्ये सतत सुमारे १.५० ते २.०० िम्र लस्िर पाोी भसते. ेयामुळे
न ीपात्राम्ये काम करण्यासा ी खपच कमी कालालिी िमळत भसल्याने कामास ाललींई तोत
आहे . तिााप

े के ाराकडनती कामाची ाधचत ्यगती न राखल्यामळ
ु े ेयालर

ीं डाेमक कायगतलाती

करण्यात येचल भसे कळालले ्ते . सद्य:लस्ितीत न ीपात्रातील सींपोगत लाींईीतील भडचोीचे
पायाचे (Foundation) काम पोगत झाले भसन एको सुमारे ७५ ्के काम पोगत झाले ्ते.

कामालर सि
ु ारिटरत ्यशनासकीय मान्यतेइतका तीपये २३२.०० लक्ष खचगत झाला ्ते . तीपये ३५१.९०
लक्ष रकमेचे द्ालतीय सुिारिटरत ्यशनासकीय मान्यतेचे भीं ा्पत्रक सा र करण्याची कायगतलाती
लघु िसींचन (्लसींिारो) मींडळह पो
ु े याीं्याकडे ्यगतीत ्ते .
(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
नािशि ्रो य ववद्याीीठात ीरसेवेच्या िोठ्या ीदाांवर ननय
ब ती िे्याईाईत
(३०)

५७०२६ (२२-०८-२०१६).

श्री.यो्ेश (ईाी)ू घोसी (दे वळासी) :

सन्माननीय वैद्यिीय

िशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािशनक येिील ्रो य ालद्यापी ात परसेलेत शलवपकह िशनपाच याींना सतायक कुलसधचलह
ापकुलसधचलह कक्ष भधिकारीह लेखापाल या सारख्या मो्या प ाींलर दनयुत करण्यात
्ल्याची तक्रार ालद्यापी ाकडे माते मेह २०१६ म्ये ला ेया रम्यान केली भसल्याचे
दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह या ्यकरोाची चौकशनी केली ्ते काय ेयात काय ्ढळन ्लेह
(३) भसल्यासह शनासनाने चुकी्या प् तीने केलेल्या दनयुेयाींस यागतत ्ईाई ार भसोायाींलर
कोोती कारलाच केली ला करण्यात येत ्ते ह

(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे तसेच सद्य:लस्िती काय ्ते ?
श्री. ध्रीर् महाजन (०४-११-२०१६) : (१) नाती. ालद्यापी ात परसेलेत (Foreign service)
दनयुती झालेली नाती.

(२) ते (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________

ाल.स. २५१ (24)
मासे्ाव (नािशि) तासबयातीस अांजन-वडेस येथे मोसम नदीच्या ीा्ात साठवण ईांधाऱ्याांचे
िाम ननधी अभावी अीूणागतवस्थेत अस्याईाईत

(३१)

५७८१३ (२४-०८-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (ीरा्) वाजे (िसन्नर) :

सन्माननीय

जससांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाल (नािशनक) तालुयातील भीं्न-लडेल येिे मोसम न ी्या पात्रात सा लो
ईींिायाींचे कामे दनिी भयाली भपोागतलस्िेत भसल्याने परिटरसरातील मीणामस्िाींना यीर्ो पाोी

्ीं चाचचा सामना कराला लागत भसल्याची ईाई माते एा्यलह २०१६ म्ये ला ेया रम्यान
दन शनगतनास ्लेह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह लरील सा लो बांधाया्या कामास दनिी ापलि कतीन

े िन ईींिायाींचे काम

ताेकाळ पोगत करोेईाईत शनासनामार्फगतत काय कायगतलाती करण्यात ्ली ला करण्यात येत ्ते ह
(३) भद्याप पालेतो काती कायगतलाती नसल्यास ेयाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) ते काम भपोागतलस्िेत ्तेह ते खरे ्ते .
(२) या कामाचे ्यिम
स
ु रे चाल

पालसाळा

े यक तीपये ५३.३० लक्ष  नाींक १७/४/२०१५ रो्ी तसेच स र कामाचे

े यक तीपये ५६.४१ लक्ष  नाींक ७/७/२०१६ भन्लये ्य ान करण्यात ्ले ्ते .
सींपल्यानींतर

कामास

सुतीलात

करण्यात

येोार

्ते .

ईींिायाचे

काम

दनिी

ापलितेनुसार माचगतह २०१७ भखेर पुोगत करण्याचे दनयो्न ्ते .
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
नतसां्ी (ता.ीांढरीूर) या ३० हे  रवरीस वनक्षे्ात वनववभा्ाच्या
दे खभासी अभावी झाडाांची सांख्या घ ्याईाईत

(३२)

५८२१४ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भासिे (ीांढरीरू ) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

(१) दतसींगी (ता.पींढरपर) या ३० ते ्रलरील लनक्षेत्रात लनालयागा्या

े खयाली भयाली

झाडाींची सींख्या घ्ली भसन लन्य्याोीह पक्षी परागीं ा झाले भसल्याचे मातेह २०१६ मध्ये वा
त्या

रम्यान दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह येिे नलीन लक्ष
ृ लागलड करण्याईाईत शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ्ते ला
करण्यात येत ्तेह

(३) भद्यापह कायगतलाती केली नसल्यास, ाललींईाची कारोे काय ्तेत ?
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) ल (३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

ाल.स. २५१ (25)
हवेसी (जज.ीबणे) तासबयाअांत्गतत खडिवाससा भा्ात वन ववभा्ाांच्या िामात
मोठ्या प्रमाणात अननयिमतता ्ढळून ््याईाईत

(३३)

५८३०८ (२४-०८-२०१६).

श्री.िभमराव ताीिीर (खडिवाससा) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तलेली (ल्.पुोे) तालुयाभींतगगतत खडकलासला यागात लन ालयागाीं्या कामात मो्या
्यमाोात भदनयिमतता ्ढळन येत भसल्याचे ्न २०१६ म्ये दन शनगतनास ्ल्याचे खरे ्ते
काय,
(२) भसल्यासह या ्यकरोी चौकशनी केली ्ते काय ल ेयानुर्ींगाने शनासनाने कोोती कारलाच
केली ला करण्यात येत ्ते ,
(३)

नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?

श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) ल (३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
्ांईे्ाव (जज.ीबणे) तासबयात अवैधरिटरत्या होत अससेसी वक्ष
ृ तोड
(३४)

५८६०६ (२४-०८-२०१६).

श्री.ददसीी वळसे-ीा ीस (्ांईे्ाव) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ींईेगाल (ल्.पुोे) तालुयातील सालगत्दनक  काोी ल मीणामीो यागात परलानगी िशनलाय
मो्या ्यमाोात लक्ष
ृ तोड तोत भसन ेयाकडे लन ालयाग ्ाोन ईु्न
माते एा्यलह २०१६ भखेर दन शनगतनास ्ले ्ते ह ते खरे ्ते कायह

ल
गत करीत भसल्याचे
ु क्ष

(२) भसल्यासह या ्यकरोी शनासनाने चौकशनी केली ्ते कायह
(३) भसल्यासह ेयात काय ्ढळन ्ले ल ेयानस
ु ार पढ
ु े काय कारलाच करण्यात ्ली ्ते ह
(४) भद्याप चौकशनी ला कायगतलाती केली नसल्यास ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (०३-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती
(२)ह (३) ल (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील वनाांना वारां वार ्् सा्त अस्याईाईत
(३५)

५९४१४ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सबरेश ्ोरे (खेड ्ळां दी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) खेड तालुयात (ल्.पुोे) सायगालह लेताळे ्खो साईुडी या गालाीं्या तद्दीतील लनाींना

्ग लागल्याने त्ारो ते ्र लने नष् झाल्याचे माते माचगत २०१६ ला ेयादरम्यान दन शनगतनास
्ले ्ते , ते खरे ्ते काय,

ाल.स. २५१ (26)
(२) भसल्यासह लाकळलाडी (ता.खेडह ल्.पुोे) येिे माते माचगत २०१६ ला ेयासुमारास लनात ्ग
लागन लतान झाडेह पशनहु पक्षयाींची घर्ीह सक्षम की्क ्खो सरप्ोारे ्याोी नष् झाले, ते
ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यासह लनाींना ्ग लाग

िु मगतळ ्ील नष् तोि नये याकरिटरता शनासनाने काय

ापाययो्ना केल्या ्ते त ला करण्यात येत ्ते तह
(४) नसल्यासह ाललींईनाची कारोे काय ्ते त ?

श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१)  नाींक २८ माचगतह २०१६ रो्ी मौ्े लेताळे लन
खींड क्रमाींक (कींम्पा्गत में् नींईर) २५३ म्ये लोला लागन ४ ते ्र क्षेत्र ्ळीत झालेले ्ते .

(२) मौ्े लाकळलाडी र्फॉ. क. न. २७५ येिे  नाींक २० एा्यलह २०१६ रो्ी लोला लाग ३
ते ्र लनक्षेत्र ्ळीत झाले भसन या लोव्यामुळे लतान झाडेह पशनप
ु क्षाींची घर्े ह सुक्षम की्के
ल सरप्ोारे ्याोी याींना काती मो े नुकसान पोतचल्याचे ्ढळन ्ले नाती.
(३) लनाला ्ग लाग

िु मगतळ ्ील नष् तोि नये यासा ी क्षेत्रीय कमगतचायाकडन सतत गस्त

घालोेह ्गीच्या तीं गामात ्ाळरे र्ा घेोेह लनसींरक्षो सिमेया स्िापन कतीन ेया ेया

गालातील लोकाीं्या सतयागातन लनाींचे सींरक्षो करोेसारख्या ापाययो्ना करण्यात येत
्ते त.
(४) ाललींई झालेला नाती.
___________
वैद्यिीय िशक्षणातीस अमस
ब ामीण ईदसासाठी डॉ. डिे सिमतीच्या
िश ारशीच्या अांमसईजावणीबाबत

(३६)

५९६९६ (२२-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांईिराव िभसे (सातूर मीणामीण) :

सन्माननीय

वैद्यिीय िशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)लैद्यकीय िशनक्षोातील ई लाची गर् लक्षात घेिन तसेच मताराषरातील लैद्यकीय िशनक्षो
्े ार तोण्यासा ी राज्य शनासनाने सन २००८ म्ये नेमलेल्या

नािशनक्या तेकालीन

कुलगरू
डॉ. म ृ ल
ु
ु ा र्फडके याीं्या भ्यक्षतेखालील सिमतीने  लेला भतलाल शनासनाने
स्लीकारला ्तेह ते खरे ्ते कायह
(२)

भसल्यास

स र

भतलालानस
ु ार

लैद्यकीय

िशनक्षोातील

भमुलामीण

ई ला्या भींमलई्ालोीसा ी शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ्ते ला करण्यात येत ्ते ह
(३) नसल्यासह ाललींईाची कारोे कोोती ?

श्री. ध्रीर् महाजन (०४-११-२०१६) : (१) ल (२) भींशनत: खरे ्ते. भतलाला्या िशनर्फारशनीनुसार
्येयेक

ल्ल्तयात

लैद्यकीय

मताालद्यालय

सुरू

करण्याचे

िोरो

भसन

प व्युेतर

भ्यासक्रमाची ्यलेशन क्षमता लाढ करण्याईाईत दनरीं तर सरू
ु ्ते . ेयाकरिटरता दनकर्ानस
ु ार
्लश्यक ्या्यापकीय सींलगागततील प े दनमागतो करून स र प यरती दनरीं तर सुरू ्ते .
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

ाल.स. २५१ (27)
दोडामा्गत व सावांतवाडी (जज.िसांधबद्
ब )गत वनववभा्ात महाराष्ट्र वक्ष
ृ तोड
अधधननयम (ननयमन) १९६४ चे ीासन होत नस्याईाईत

(३७)

६०१४२ (२४-०८-२०१६).

श्री.शरददादा सोनावणे (जबन्नर) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींईइगत ा्च न्यायालयाने लो्े परशनुराम इींडलस्र् भसोिसए्े ड/्ला् र्फािडेशनन या
िसव्तील भप्लीकेशनन

क्र.४०७/२०१२ ्या  नाींक १४ र्फे्ुलारी २०१२ ने

 नाींक ११ डडसेंईर २०१४ रो्ी  लेल्या ् े शनाचे पालन न करता

ाखल

ाव्यासीं यागतत

ोडामागगत (ल्. िसींिु ग
ु )गत

लनलेृ ताम्ये लक्ष
ृ तोड चाल भसल्याईाईत तसेच सालींतलाडी लनालयागात मताराषर लक्ष
ृ तोड
भधिदनयम (दनयमन) १९६४ चे पालन तोत नसल्याईाईतची सालस्तर लेखी तक्रार ापलन

सींरक्षकह लन ालयागह सालींतलाडीह मा. ्यिान सधचलह लने याींना  नाींक ३१ मे २०१६ रो्ी श्री
्यींत राघलेंद्र ईरे गारह सायलीलाडाह सालींतलाडी याींने सा र केले ्तेतह ते खरे ्ते काय
(२) मुींईइगत ा्च न्यायालया्या स रत  नाींक ११ डडसेंईर २०१४ ्या ् े शनाम्ये सींपोगत
ोडामागगत ताल
ु याम्ये मोरा ्ुरिटरयम (Moratorium) चाल रातलह भसा ् े शन  लेला

भसतानाती डडसेंईर २०१४ ते मे २०१६ या कालालिीत मुींईइगत ा्च न्यायालया्या स रत
् े शनाचे ाल्लींघन करून १०८ ्यकरोाम्ये भलैि मो या ्यमाोात साग ल भन्य दनईींधित
लॄक्षाची तोड ल लाततक झाल्याची गींयीर तक्रार ेयाींनी स रत दनले नात स्पष्पोे नम
केलेली ्ते ह ते ती खरे ्ते काय

(३) भसल्यासह स रत दनले नानर्
ीं ाने सखोल चौकशनी करण्यात ्ली ्ते काय
ु ग
(४) भसल्यास चौकशनीत काय ्ढळन ्ले ल ेयानुसार सींईधीं ित

ोर्ीालरोिात कोोती

कारलाइगत करण्यात ्ली ्ते ला येत ्ते

(५) भद्याप या्यकरोी सखोल चौकशनी तोलन सींईींधित

ोर्ीालरोिात कारलाइगत करण्यात ्ली

नसल्यास ेयाची सलगतसािारो कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (०३-१०-२०१६) : (१)  नाींक ३१ मे २०१६ रो्ीची तक्रार ापलनसींरक्षक
सालींतलाडी कायागतलयास ्याप्त झाली ्ते.
(२) ते खरे नाती.
मा.मींई
ु च ा्च न्यायालया्या  नाींक ११.१२.२०१४ ्या ् े शनाम्ये यारत सरकार

याींचेकडील लन पयागतलरो ल तलामान ई ल मींत्रालय याींचे  नाींक २५.७.२०१४ रो्ी केलेल्या
OFFICE MEMORANDUM ल Annexure-१ म्ये नम

केलेली ्ते .
१०८ ्यकरणात लक्ष
ृ तोडीस परलानगी

केलेल्या गालाम्ये लक्ष
ृ तोडीस ईीं ी

े ोेत ्लेली गाले ती मा.मींई
ु च ा्च न्यायालयाने

लक्ष
ृ तोड ईीं ी केलेल्या ईीं ी केलेल्या गाला व्यदतरिटरत ्ते .
(३)ह (४) ल (५) चौकशनी करण्यात येत ्ते .

___________

ाल.स. २५१ (28)
राणीचे ईाांईरूड (ता.ीाचोरा, जज.जळ्ाव) येथीस जबनोने िशवारातीस
ीाझर तसावाचे िाम ननिृष्ट दजागतचे होत अस्याईाईत

(३८)

६१४६३ (२४-०८-२०१६).

श्री.किशोर ीा ीस (ीाचोरा) :

सन्माननीय जससांधारण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राोीचे ईाींईरूड (ता.पाचोराह ल्.्ळगाल) येिील ्ुनोने िशनलारातील पाझर तलालाचे काम

सुरू भसन ते काम दनकृष्ट्ट तोत भसल्यामळ
ु े परिटरसरातील शनेतकयाींसत मीणामपींचयात सरपींच ल
पींचायत सिमती स स्याींनी  नाींक १५ एा्यलह २०१६ रो्ी्या सुमारास ईीं

पाडले, ते खरे ्ते

कायह

(२) भसल्यासह या ्यकरोी शनासनाने चौकशनी केली ्ते कायहेयात काय ्ढळन ्लेह
(३) भसल्यासह चौकशनीनुसार सींईधित

ोर्ी भधिकायाींलर ल

े के ाराींलर कोोती कारलाच केली

ला करण्यात येत ्तेह

(४) भद्यापपयगतत कोोतीच कायूवाही केली नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) तोय. भींशनत: खरे ्ते .
पाझर तलालाचे काम सुती भसताींना मीणामपींचायत सरपींच ल गालकयाींनी काम सुती

भसताींना ये्  ली तेव्ता C.O.T. खो काम पोगत झाले तोते ल ेयात काळ्या मातीने र्राव
करण्याचे काम चाल तोते. ेयाचलेळी ेयाींनी काम दनकृष्
ईीं

्ागतचे तोत भसल्याचे साींगन काम

कतीन लघु िसींचनह ल्ल्ता परिटरर् ह ालयागह ्ळगाल ालयागास पत्र  ले तोते. ापालयागीय

भिययींताह ल्ल्ता परिटरर्

लघु िसींचन ापालयागह यडगाल याींनी तातडीने कामास ये्

े लन

सरपींच ल मीणामस्िाींनी केलेल्या सचनाींनुसार यो य ती ती
ु स्ती सींईींधित मते ाराकडन कतीन
घेतली ्ते .

(२)ह (३) ल (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
राज्य मदहसा ्यो्ाची ववभा्ीय ीातळीवर िायागतसये सबरू िरण्याईाईतचा प्रस्ताव
(३९)

६२४९८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांमीणाम थोी े (भोर), श्री.िबणास ीा ीस (धळ
ब े मीणामीण),

श्री.जयिबमार ्ोरे (माण), डॉ.ीतां्राव िदम (ीसस
ू िडे्ाव) :

सन्माननीय मदहसा व ईास

विकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मीणामीो मतलाींलर तोोाया भेयाचाराईाईत ताेकाळ कायगतलाती शनय तोत
नसल्याने राज्य मतला ्योगाची ालयागीय पातळीलर कायागतलये सुरू करण्याईाईतचा ्यस्ताल
सन २०१० म्ये मतला ल ईाल ालकास ालयागाकडे पा लला तोताह परीं तु स र ्यस्ताल
दनोगतयाभयाली भद्याप ्यलींबईत भसल्याचे माते माचगतह २०१६
खरे ्ते कायह

रम्यान दन शनगतनास ्ले ्तेह ते

ाल.स. २५१ (29)
(२) भसल्यासह राज्य मतला ्योगाला मुख्यालयातन दनयींत्रो

े लोे ्यशनासकीय दृष्या

शनय तोत नसल्याने स र ्यस्तालालर दनोगतय घेिन ्योगाची ालयागीय पातळीलर कायागतलये
सुरू करण्याईाईत कोोती कायगतलाती केली ्ते ला करण्यात येत ्ते ह

(३) भद्यापह कोोतीच कायगतलाती केली नसल्यास ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्रीमती ीांिजा मबांडे (२१-११-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) राज्य मतला ्योगाला मुख्यालयातन दनयींत्रो

े लोे ्यशनासकीयदृष्या शनय तोत नातीह

भशनी लस्तलु स्िती नाती. तसेच ालयागीय पातळीलर राज्य मतला ्योगाची कायागतलये सती
ु

करण्याईाईतचा प्रस्ताव मान्य करता येत नसल्याचे राज्य मतला ्योग याींना कळालण्यात
्लेले ्ते .
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
जजवती (जज.चांद्रीूर) येथीस ीहाडावर शेतिऱ्याांना िसांचनासाठी
तसाव ईाांधण्याचे िाम ईांद अस्याईाईत

(४०)

६२५५० (२३-०८-२०१६).

श्री.सबरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय जससांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ल्लती (ल्.चींद्रपर) येिील पताडालर शनेतकयाींना िसींचनाची सोय व्ताली म्तोन लघिु सींचन
ालयागाकडन सुती भसलेले तलालाचे काम ईीं

करण्यात ्ल्याचे माते एा्यलह २०१६ म्ये ला

ेया रम्यान दन शनगतनास ्लेह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह स रचा तलालाचे काम ईीं

पडण्याची कारोे काय ्ते तह

(३) भसल्यासह या तलालाचे काम तातडीने सती
ु करण्याकरिटरता शनासनाने कोोती कायगतलाती केली
ला करण्यात येत ्तेह

(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त

?

प्रा. राम िशांदे (२५-१०-२०१६) : (१) तोय.
(२) ल (३) लनपरिटरक्षेत्र भधिकारी ल्लती याीं्या  नाींक ११/०३/२०१६ ्या पत्रान्लये ्यस्ताालत
तलालाची ्मीन ला मीणस्त भसन लनालयागातर्फे लन्िमन घोर्ीत केल्यामुळे केंद्र शनासनाची
परलानगी ्याप्त कतीन पुढील काम करण्यास कळालले भसन लन ्यस्ताल तयार करण्याची
्यकक्रया सुती केलेली ्ते .
(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________

ाल.स. २५१ (30)
अहमदन्र येथे वनववभा्ाच्या वतीने मा्ीस दोन वर्ागतत सा्वड िेसेसी
सबमारे १० साख झाडे दष्ट्ब िाळमळ
ब े िळून गेल्याबाबत
(४१)

६२६१० (२४-०८-२०१६).

(श्रीरामीरू ) :

श्री.ईाळासाहे ई थोरात (सां्मनेर), श्री.भाऊसाहे ई िाांईळे

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भतम नगर येिे लनालयागा्या लतीने मागील
झाडे

षु काळमुळे ्ळाली भसल्याचे माते मेह २०१६

ोन लर्ागतत लागलड केलेली सुमारे १० लाख
रम्यान दन शनगतनास ्ले ्तेह ते खरे

्ते काय,
(२)

भसल्यासह

येिील

या

ालगतरिटरत

झाडाींचे

्नालराींपासनह

लक्ष
ृ तोडा

पासन

सींरक्षो

करण्यासोईतच लनाींना ्गी लाग नयेत यासा ी शनासनाने कोोती कायगतलाती केली ्ते कला
करण्यात येत ्तेह
(३) भद्यापह कायगतलाती केली नसल्यास ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.

नािशनक लनलत
ृ ेताभींतगगतत भतम नगर ल्ल््यामिील भतम नगर लन ालयाग ल

सींगमनेर ाप ालयाग याम्ये लक्ष
ृ ाींची लागलड करण्यात ्ली.

ेयानुसार भतम नगर लन ालयागात सन २०१४ म्ये ९.१६ लाख् रोपे ल सन २०१५

म्ये ६.७० लाख रोपे लालण्यात ्ली भसन ेयापैकी सन २०१६ मे भखेर सन २०१४ मिील
७.७५ लाख रोपे ल्लींत भसन ल्लींत रोपाींची ्केलारी ८५% ्ते .

तर सन २०१५ मिील

५.३० लाख रोपे ल्लींत भसन ेयाींची ्केलारी ७९% ्ते.
तसेच सींगमनेर ाप ालयागाम्ये सन २०१४ म्ये १०.३० लाख रोपे लालण्यात ्ली
भसन ेयापैकी सन २०१६ मे भखेर ६.९३ लाख रोपे ल्लींत ्ते त ल ल्लींत रोपाींची ्केलारी
६८% ्ते . तसेच सन २०१५ म्ये १४.६० लाख रोपे लालण्यात ्ली भसन ेयापैकी सन
२०१६ ्या मे भखेर ९.८३ लाख रोपे ल्लींत ्ते त ल ल्लींत रोपाींची ्केलारी ६८% ्ते .
(२) सींयुत लनव्यलस्िापन सिमतीह मीणामस्िह ालालि गालाींमिील भधिकारी ल कमगतचारी
याीं्यामार्फगतत स्लयींसेली सींस्िा शनाळा ल मताालद्यालये येिे ्न्ागत
ृ ी करण्यात येत भसन
लनाींचे मतेल सम्न
तैनात

े ण्यात ्लेले ्ते. तसेच लनाींना ्गी लाग नये म्तोन लन कमगतचारी

े लण्यात येतात. तसेच ्ाळ रे र्ा घेण्यासा ी कायगत्यो्नेनस
ु ार भनु ान ापलि

कतीन घेलन ्ाळ रे र्ा घेण्यात येतात. तसेच भचानक काती कारोास्तल ्ग लागली तर
लनसींरक्षो सिमती ल गालकयाींशनी सींपकगत सािन लन कमगतचारी याीं्या म तीने ्ग ालझलली
्ाते.
(३) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________

ाल.स. २५१ (31)
चांद्रीूर जज््यातीस धचमूर तासबयाअांत्गतत येणाऱ्या ताडोईा अांधारी व्याघ्र प्रि्ीाांच्या िोसारा
्े

(४२)

मधून जां्स भ्रमण िरणाऱ्या ीयगत िाांच्या ्ैरसोयीईाईत

६३५०० (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ईां ी भाां्डडया (धचमूर) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) चींद्रपर ल्ल््यातील धचमर तालुयाभींतगगतत येोाया ताडोईा भींिारी व्याघ्र ्यकल्पाीं्या
कोलारा गे् मिन ्ींगल भ्रमो करोाया पयगत्काीं्या सींख्येत र्फार मो्या ्यमाोात लाढ
झालेली ्ते ह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यास भनेक पयगत्क ्ींगल भ्रमो सर्फारीकरिटरता लातन ल दनलासाची सोय ापलि
नसल्यामळ
ु े पयगत्काींची गैरसोय तोत ्ते ह ते ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यासह धचमर तालुयातील स्िादनक युलकाींना रो्गार ापलि कतीन पयगत्न

लाढीसा ी लन ालयागामार्फगतत कोलारा गे् येिे काती ालशनेर् कृती ्राखडा तयार करण्यात
्लेला ्ते काय ल ेयाचे िोडयात स्लतीप काय ्ते ,
(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२७-१०-२०१६) : (१) ते खरे ्ते .
(२) ते खरे नाती.

ताडोईा भींिारी व्याघ्र ्यकल्पा्या कोलारा या ्यलेशन गे्लर पयगत्काना ्ींगल भ्रमो /
सर्फारी करीता भधिकृतरिटरेया नों ोीकृत एको ३३ खा्गी ल्प्सी ापलि ्ते त. तसेच
व्याघ्र ्यकल्पाची एक २२ ्सनी कॅन््र खुली ईससु् ा ापलि ्ते . पयगत्काीं्या दनलासा्या

सोयीकरीता लनालकास मतामींडळाचे एक दनसगगत पयगत्न सींकुल ल ८ खा्गी रिटरसोटू स कोलारा
गे््लळ भलस्तेलात ्ते त.

(३) कोलारा गे् परिटरसरातील खा्गी ल्प्सी मालकह चालक ्खो मागगत शनगतक गे््लळील
ईर्फर क्षेत्रात सु् ा पयगत्न सुती करण्यात ्ले ्ते. स र मागागतलर सकाळ ल
१२ लातनाींना ्यलेशन

प
ु ारी र्फेरी ितीन

े ण्यात येत भसल्याने स्िादनक युलकाींना रो्गारा्या सींिी ापलि कतीन

े ण्यात ्ल्या ्ते त.

(४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
अिोसा जज््यात जसयबत िशवार अिभयानाांत्गतत ननवड िरण्यात ्से्या
्ावाांमध्ये िरावयाच्या िामाांचा ्राखडा

(४३)

६३५५९ (२४-०८-२०१६).

जामोद), अॅड.्िाश
खुलासा करतील काय :-

श्री.्ोवधगतन शमागत (अिोसा ीजश्चम), डॉ.सांजय िब े (जळ्ाव

ांब डिर (खाम्ाांव) :

सन्माननीय जससांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) भकोला ल्ल््यात ्लयुत िशनलार भिययानाींतगगतत १२५ गालाींची दनलड करण्यात ्ली
भसली तरी दनलड करण्यात ्लेल्या गालाींम्ये करालया्या कामाींचा ्राखडा करण्यास

ाललींई झाल्याने ल पालसाळा सती
ु झाल्याने ल्ल््यात ्लय
ु त िशनलार यो्ना भसर्फल
झाल्याची ईाई दन शनगतनास ्ली ्ते ह ते खरे ्ते कायह

ाल.स. २५१ (32)
(२) भसल्यासह स र १२५ गालाींतील ्लयुत िशनलाराची भीं ा्े ४ त्ार १०७ कामे केव्ता पोगत
तोोार ्तेह ते ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यासह ल्ल््यातील कामाींचा ्राखडा मीं्र करण्यास ाललींई करोाया शनासकीय
भधिकारी ल कमगतचायाींालती्

शनासनाने कोोती कारलाच केली ्ते ला करोार ्ते ह

(४) नसल्यासह ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
प्रा. राम िशांदे (२५-१०-२०१६) : (१) ते खरे नाती.
(२) भकोला ल्ल््यातील ्लय
ु त िशनलार ची कामे माचगतह २०१७ भखेर पोगत करण्याचे दनयो्न
्ते .

(३) ल (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.
___________
चांद्रीरू जज््यातीस ३२९ िो्हाीरू ी ईांधाऱ्याांची झालेली दरब वस्था
(४४)

६३६५२ (२४-०८-२०१६).

श्री.नानाजी शामिबळे (चांद्रीूर) :

सन्माननीय जससांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपर ल्ल््यातील ३२९ कोल्तापरी ईींिायाींची दरु वस्था झाल्याने स र ईींिायाीं्या
मा्यमातन िसींचन तोत नसल्याचे माते मे २०१६ ्या दतसया ् लड्यात ्ढळुन ्ले
्ते ह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ्ते कायह
(३) भसल्यासह चौकशनीत काय दनषपन्न झाले ्ते ल ेयानुर्ींगाने ल्ल््यातील कोल्तापरी
ईींिायाींची लस्िती सुिारण्यासा ी कोोती कायगतलाती करण्यात ्ली ्ते ?

प्रा. राम िशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) लघु िसींचनह ल्ल्ता परिटरर् ह चींद्रपर याीं्याकडे एको ६४८
कोल्तापरी प् तीचे ईींिारे भसन ेयापैकी २७३ सुलस्ितीत ्ते त ल ३७५ ना ती
ु स्त ्तेत.

सुलस्ितीत भसलेल्या २७३ ईींिायातन िसींचन तोत भसन ना ती
ु स्त भसलेल्या ३७५ ईींिायातन
पुोक्ष
गत मतेने िसींचन तोत नाती.
(२) ्यश्न ाद््ालत नाती.

(३) सन २०१६-१७ या लर्ागतत कोल्तापरी प् तीचे ईींिारे
्ते त.
१. ्लयुत िशनलार यो्ना - २१ कामे
२. ल्ल्ता परिटरर्

सेस र्फींड - १ काम

३. ाल यगत सघन िसींचन ालकास कायगतक्रम - १४ कामे
___________

ती
ु स्तीची कामे पुढील्यमाोे ्यस्ताालत

ाल.स. २५१ (33)
मध्यचाांदा (जज.चांद्रीूर) वनववभा्ातीस धाईा ीरिटरक्षे्ातीस ीानवठ्यावर मचान उभी न िरताच
मचान उभी िे्याचे दाखवून त्या दठिाणी चौिीदाराची नोंदी िा्दोी्ी दाखवव्याईाईत

(४५)

६३६५३ (२४-०८-२०१६).

श्री.नानाजी शामिबळे (चांद्रीूर) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्यचाीं ा (ल्.चींद्रपर) लनालयागातील िाईा परिटरक्षेत्रातील पानल्यालर मचान ायी न
करताच मचान ायी केल्याचे

ाखलन ेया  काोी चौकी ाराची नों ी काग ोपत्री

ाखालल्याची

ईाई माते मे २०१६ ्या दतसया ् लड्यात दन शनगतनास ्ले ्तेह ते खरे ्ते कायह
(२) भसल्यासह स र ्यकरोी शनासनाने चौकशनी केली ्ते कायह
(३) भसल्यासह चौकशनीत काय ्ढळन ्ले ल ेयानर्
ु ींगाने खो्ी मातती परु ालण्याया
भधिकायाींलर कोोती कारलाच करण्यात ्ली ्ते ?

श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) :(१)ह (२) ल (३) “मचाोीचा

े खाला चौकी ारा्या नों ीती

काग ोपत्री िाईा परिटरसरात लन्य्याण्याीं्या ्यगोनेला  ला खो” या िशनर्ागतखाली  नाींक
३१.०५.२०१६ रो्ी

ै दनक लोकमत लेृ तपत्रात ईातमी ्यिस्

झाली तोती. स र ईातमी्या

भनुर्ींगाने चौकशनी करण्यात ्ली भसता ईातमीम्ये सेय ्ळढन ्लेले नाती.
___________

दक्षक्षण मांई
ब तीस सें
(४६)

जॉजगत ुन णासयातीस िातानक
ु ू लीत यां्णा ईांद अस्याईाईत

६३७१९ (२२-०८-२०१६).

श्री.सांदीीानराव भम
ब रे (ीैठण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

िशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

क्षक्षो मुींईचतील छत्रपती िशनला्ी ्िमगतनस ्लळ भसोाऱया सें् ्ॉ्गत ती ोालयातील

वातानुकभलीत यींत्रोा माते मेह २०१६ पासन ईीं

भसन भेयींत िीम्या गतीने

ती
ु स्तीचे काम सुती

भसल्याने शनस्त्रकक्रया ालयाग ईीं

े लण्यात ्ला ्ते , ते खरे ्ते कायह

(२) तसेच ती ोालयातील दनलासी

डॉ्राीं्या दनलासस्िानातील वातानुकभलीत यींत्रोेचा ालद्युत

पुरल ा खींडडत केला ्तेह ते ती खरे ्ते कायह

(३) भसल्यास, याईात शनासनाने चौकशनी करून काय कायगतलाती केली ला करण्यात येत ्ते ह
(४) नसल्यास, ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. ध्रीर् महाजन (२८-१०-२०१६) : (१) ते भींशनत: खरे ्ते.
सें् ्ॉ्ेस ती ोालयाम्ये मुख्य शनस्त्रकक्रयागत
ृ ालयागातील ए सी. यींत्रोेत बईघाड

झाल्याने स र शनस्त्रकक्रयागत
ृ काती काळ ईीं

े लण्यात ्ले तोते. तिााप स र कालालिीत

भदत क्षता ालयागातील लॉडगत क्र. ४ मिील शनस्त्रकक्रयागत
ृ ात ती ोाींलर शनस्त्रकक्रया करण्यात
्ल्या ्ते त. तसेच स रचे शनस्त्रकक्रयागत
ृ
्ते .

(२) नातीह ते खरे नाती.

ती
गत त दनयिमत सुती करण्यात ्लेले
ु स्तीभींती पुलल

ाल.स. २५१ (34)
सें् ्ॉ्गत ती ोालयह मई
ुीं च येिील दनलासी डॉ्राीं्या दनलासस्िानाम्ये सींस्िा

्यशनासनामार्फगतत ए.सी.यींत्रोेची सुालिा पुरालण्यात ्लेली नाती.
(३) ल (४) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
येऊरच्या (जज.ठाणे) अांत्गतत दठिाणी सीसी ीव्ही िॅमेरे ईसवणे, अनतक्रमण ह वणे व
सहसीसाठी येणाऱ्या ीयगत िाांच्या मद्यीानावर ईांदी ्णणे
तसेच वनरक्षिाांची सांख्या वाढवण्याची मा्णी
(४७)

६३८४३ (२४-०८-२०१६).

श्री.प्रताी सरना ि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय वने

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येिर्या (ल्. ाोे) भींतगगतत  काोी सीसी्ीव्ती कॅमेरे ईसलोेह भदतक्रमो त्लोे ल
सतलीसा ी

लाढलण्याची

येोाया

पयगत्काीं्या

मद्यपानालर

ईीं ी

्ोोे

तसेच

मागोी ्याोीिमत्राींनी माते मेह २०१६ रो्ी्या

लनरक्षकाींची

सींख्या

स
ु या ् लड्यात लेखी

दनले नाव् ारे लन ालयागाला केली ्ते ह ते खरे ्ते कायह

(२) भसल्यासह ात दनले नानुसार कोोती कायगतलाती केली ला करण्यात येत ्तेह

(३) भद्याप कायगतलाती केली नसल्यास ाललींईाची सलगतसािारो कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) : (१) ते खरे ्ते .

(२) ल (३) येिर येिे मतेला्या  काोी नव्याने ३ सीसी्ीव्ती कॅमेरे ईसालण्यात ्ले
्ते त. लनक्षेत्रात भलैि ्यलेशनह भदतक्रमो रोखण्या्या ल मद्यपानालर ्ळा घालण्या्या

दृष्ीने सन २०१५-१६ म्ये येिर गालाींचे लनक्षेत्र तद्दीलर ११०० मी्र सींरक्षो ियींतीचे ईाींिकाम
करण्यात ्ले भसन सन २०१६-१७ म्ये ्यस्ताालत १००० मी्र सींरक्षो ियींतीपैकी ४००
मी्र ियींतीचे ईाींिकाम पोगत झालेले ्ते . सन २०१६-१७ म्ये २१०.७० चौ.मी. क्षेत्र भदतक्रमो
म
ु त करण्यात ्ले ्ते .

ग्ारी भमालस्िा ल ३१ डडसेंईर या  लशनी मद्यपान कतीन धिींगाोा घातल्यास भ्काल

करोे्या दृष्ीने येिर लनक्षेत्रातील लन कमगतचारीह राज्य राखील
्यदतदनिीह राज्य ाेपा न शनुल्क ालयागह पोलीस याींचा ईीं ोईस्त

लह सामाल्क सींस्िेचे

े लण्यात येतो. तसेच येिर

परिटरसरातील मिुईन गे् येिे २ लनरक्षक ल ६ लनम्राींची नेमोक करण्यात ्ली भसन ते
या  काोी दनयमीत कायगतरत रातन दनयींत्रो

े लत भसतात.

___________
मौजे मारे ्ाव वन (ीन
ब वगतसन) (ता.िेळाीूर, जज.यवतमाळ) येथीस ना्रीिाांना
जिमनीचा वाढीव मोईदसा िमळण्याईाईत

(४८)

६४१५३ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजब तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) मौ्े मारे गाल लन (पुनलगतसन) (ता.केळापरह ल्.यलतमाळ) येिील नागरीकाींना ्िमनीचा

लाढील मोई ला िमळण्याईाईत स्िादनक लोक्यदतदनिी ्खो मा.लने मींत्रयाींना  नाींक २३
र्फे्ुलारीह २०१६ रो्ी दनल े न

े िन मागोी केली ्ते ह ते खरे ्ते कायह

ाल.स. २५१ (35)
(२) भसल्यासह ात मागोीनस
ु ार ्िमनीचा लाढील मोई ला

े ण्याईाईत शनासनाने कोोता

दनोगतय घेतला ्ते ह

(३) भद्याप दनोगतय घेतला नसल्यास ाललींईाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२५-१०-२०१६) : (१) तोयह ते खरे ्ते .

(२) ल (३) ्पेश्लर भययारण्यातील मौ्े मारे गाल येिील ४१५ कु्ीं ईापैकी ३३० कु्ीं ईाचे
पुनलगतसन  नाींक ३ नोव्तें ईरह २०१२ ्या शनासन दनोगतयातील तरतु ीनुसार करण्यात ्ले ्ते .

 नाींक १२ ट्ोईरह २०१५ ्या शनासन दनोगतय पन
ु लगतसन चाल भसलेल्या गालातील र्फत
पुनलगतसनासा ी िशनल्लक भसलेल्या कु्ीं ईानाच लाग ्ते . सईईह स र शनासन दनोगतयापली
पुनलगतिसत झालेल्या नागरिटरकाींना ्िमनी्या लाढील मोई ला

े ोे शनासन िोरोा्याालती्

रातील.

___________
िंगलाचे संरक्षण करण्यासह िन्यपक्षांबद्दल आस्था ननिागण व्हािी
यासाठी िन व्यिस्थापन समिती स्थापन करण्याबाबत
(४९)

६४४२८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांजय (ईाळा) भे्डे (मावळ) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पो
ु े ल्ल्ता- गालाशने्ारील ्ींगलाचे सींरक्षो करण्यासत लन्यपक्षाईद्दल ्स्िा दनमागतो

व्ताली यासा ी राज्यात १५ त्ार ९०० गालाींम्ये सींयुत लन व्यलस्िापन सिमेया स्िापन
करण्यात ्ल्या ्ते त ्ते ह ते खरे ्ते काय,

(२) भसल्यासह ान्ताळ्यात राज्यात भनेक  काोी लणव्याींने ्ींगल ्खो लन्यपशन तोरपळन
दनघत भसताना या सिमेया को े ती कायगतरत  सत नातीह ते ती खरे ्ते काय,
(३) भसल्यासह या सिमेया र्फत शनासनाने  लेल्या यो्नाींचा लाय घेण्यापुरेयाच भलस्तेल
्ाोलत ्ते ह ते ती खरे ्ते काय,

(४) भसल्यासह लन व्यलस्िापन सिमती कायगतरत रातण्या्या दृष्ीने लन व्यलस्िापन
सिमेयाींना शनासना्या लतीने सचना

े ण्यात ्ल्या ्ते त काय,

(५) नसल्यास, ाललींईनाची कारोे काय ्ते त ?
श्री. सबधीर मबन्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१) नाती.

राज्यात लनाींलगत भसलेल्या १५९०० गालाींपक
ै ी एको १२५१७ गालाींम्ये सींयुत

लनव्यलस्िापन सिमेया स्िापन करण्यात ्ल्या ्ते त ल पो
ु े लनलेृ तातील पो
ु े मतसली
ल्ल््यात १०८२ सींयुत लन व्यलस्िापन सिमेया कायगतरत ्ते त.
(२) ल (३) नाती.

(४) सींयुत लनव्यलस्िापन सिमतीह मीणामस्िह ालालि गालाींमिील भधिकारी ल कमगतचारी
याीं्यामार्फगतत स्लयींसेली सींस्िा शनाळा ल मताालद्यालये येिे ्न्ागत
ृ ी करण्यात येत भसन
लनाींचे मतेल सम्न

े ण्यात ्ले ्ते. तसेच लनाींना ्गी लाग नये म्तोन ्ाळपट्टे घेोेह

ाल.स. २५१ (36)
लॉच ्ॉलर ायारोेह लोला ्यदतईींिक ापकरोे खरे ी करोे कर्फरेया पिकाचे सक्षमीकरो
करोे भशना ापाययो्ना राईालण्यात येतात. तसेच काती कारोास्तल ्ग लागली तर
लनसींरक्षो सिमती ल गालकयाींशनी सींपकगत सािन लन कमगतचारी याीं्या म तीने ्ग ालझलली
्ाते. सींय
ु त लनव्यलस्िापन सिमेया लन ालयागाचे सींईींधित भधिकारी ल कमगतचायाींना
ेयाीं्या गालालगत्या लनक्षेत्राम्ये लोला ालझलण्यास सकक्रय म त करीत ्ते ेयामळ
ु े
मागील ३ लर्ागतत लन लोव्यामळ
ु े ्गी्या यक्षस्िानी पडलेले लनक्षेत्र कमी झालेले ्ते .
(५) ्यश्न ाद््ालत नाती.

___________
राज्यातीस वनववभा्ाांत्गतत वनरक्षि, रोीवन िोतवास, वनीास ्िण सहाय्यि सा्वड
अधधिाऱ्याांप्रमाणे स्थायी वनमजबराांना प्रवास भत्ता िमळणेईाईत
(५०)

६४७७० (२४-०८-२०१६).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोसी), श्री.चरण वाघमारे (तम
ब सर),

श्री.ववजय रहाां्डासे (नतरोडा) : सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात लनालयागाींतगगतत लनरक्षकह रोपलन कोतलालह लनपाल ्खो सताय्यक लागलड
भधिकारी या सलगागततील कमगतचायाींना ्यदतमता तीपये १५००/- या

राने मतसल ल लन

ालयागा्या  नाींक २९ ्ानेलारी २०१६ ्या शनासन दनोगतयान्लये कायम ्यलास येता मीं्र
करण्यात ्लाह ते खरे ्ते काय,
(२) भसल्यासह यींडारा - गों या ल्ल््यातील स्िायी लनम्ुराींनी ्यलास येता लाग
करण्यासा ी शनासनाकडे मागोी केली ्तेह ते खरे ्ते काय,

(३) भसल्यासह स र कमगतचायाींना ्यलास येता लाग करण्याचा शनासनाचा ववचाराधीन ्ते
काय,
(४) नसल्यासह ्यलास येयापासन स्िायी लनम्ुराींना लगळण्याचे कारो काय ्ते त ?
श्री. सध
ब ीर मन
ब ्ां ीवार (२६-१०-२०१६) : (१) ते खरे ्ते .

(२) स्िादनक लोक्यदतदनिी याींनी भशनी मागोी केली ्ते .
(३) ल (४) ्यस्ताल ालचारािीन नाती.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

ना्ीूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय म्यलती मुद्रोालयह नागपर.

