
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि २३ माचच, २०१८ / चतै्र २, १९४० ( शिे ) 
  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री 
(३) िदै्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र 

वििास मांत्री 
(४) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, 

भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे 
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयचटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५४ 
------------------------------------- 

  
राज्यात मुलीांच्या जन्म प्रमाणात घट होत असल्याबाबत 

  

(१) *  ११६०५१   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) देशातील २१ प्रमखु राजयाींपकैी १७ राजयाींमध्ये मलुीींच्या जन्म प्रमाणात घ् 
झाली असनू यामध्ये महाराषराचा पाचवा क्रमाींक असल्याची माहहती नीती 
आयोगाने नकुत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानसुार ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदर्ाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याचे ननषकर्श 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार राजयात ललींग ननदान करून होणारे गर्शपात 
रोखण्यासह मलुीच्या जन्माचे महत्व प्वनू देण्यासाठी व्यापक जनजागतृी 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नीती आयोगाच्या अहवालानसुार राजयात सन २०१२-२०१४ या आधारर्तू 
वर्ाशत मलुीींचे जन्मप्रमाण ८९६ होत ेव त ेसन २०१३-२०१५ या सींदर्श वर्ाशत ८७८ 
एवढे झाल्याने त्यात १८ अकाींनी घ् झाली आहे. नागरी नोंदणी अहवालानसुार 
सन २०१६ मध्ये मलुीींच ेजन्म प्रमाण ९०४ झाल ेआहे. 
(३) राजयात ललींग ननदान करून होणारे गर्शपात रोखण्यासाठी व मलुीच्या 
जन्माचे महत्व प्वनू देण्यासाठी ह्.व्ही., रेडिओ जजींगल ऑडिओद्वारे 
जनजागतृी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे लल ींग गणुोत्तर प्रमाण हा ववर्य 
ननयोजन सलमतीच्या बठैकीत चचेसाठी घेण्याबाबत सवश जजल्हाधधकारी याींना 
आयकुताींमार्श त पत्र पाठववण्यात आले आहे. 

तसेच गर्शपात रोखण्यासाठी शासकीय सींकेतस्थळ व हेल्पलाईन सरुु 
करण्यात आली आहे. अवधै गर्शपात करणाऱ् या कें द्राची माहहती देणाऱ् यास बक्षिस 
हदल े जात.े तसेच समधुचत प्राधधकारी, पीसीपीएनिी्ी याींचमेार्श त कें द्राींची 
त्रमैालसक तपासणी केली जात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील २४ गािातील शतेीसाठी गोसीखदुच 
प्रिल्पाच ेपाणी शमळण्याबाबत 

 

(२) *  ११०८४९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ब्रम्हपरूी (जज.चींद्रपरू) तालकुयातील मेंिकी, मननकपरू ररठ, गायिोंगरी ररठ, 
्ेकरी ररठ, र्ानापरू ररठ, लशवसागर तकूुम, लशवसागर गावगल्ला, परसोिी, 
आमला ररठ, नवेगाव खुदश, कोरेगाव ररठ, धचचखेिा, गणेशपरू, एकारा, अजुनी 
ररठ, कक्ाळी, चींक कक्ाळी, पळसगाव मकता ररठ, धच्क बोद्रा, शलेदा, बोद्रा, 
लाहरिोगरी या गावातील शतेी पावसाच्या पाण्यावर अवलींबनू असनू येथे वारींवार 
दषुकाळ पित असल्याने या गावातील शतेकऱ्याींनी गोसीखुदश प्रकल् पाचे पाणी 
लमळण्याबाबत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोसीखुदश प्रकल्पाचा उजवा कालवा या २४ गावाींमधून गेला 
असताींनाही या गावातील जवळपास ९८१७.९२ हेक्र धान शतेी लस ींचनापासनू 
वींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार ब्रम्हपरूी 
तालकुयातील या २४ गावातील ९८१७.९२ हेक्र धान शतेीला गोसीखदुश प्रकल्पाच े
पाणी लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) गोसीखुदश उजवा कालवा सदर गावाींतनु गेलेला नाही. सदर कालवा contour 
canal असल्यामळेु त्याच े लार्िते्र हे सींपणूशत: कालव्याच्या िाव्या बाजूस 
असल्याने, िाव्या र्ागातील िेत्राला लस ींचनाचा लार् लमळतो.  सदर गाींवे 
उजव्या मखु्य कालव्याच्या उजव्या बाजुस असनु त्याींची जलमन पातळी गोसीखुदश 
उजवा कालव्याच्या कालवा तळ तलाींकापेिा उींचावर असल्यामळेु सदर गाींवे 
लार्िेत्रात येत नाहीत. त्यामळेु सदर गावाींस प्रवाही पद्धतीने पाणी देणे शकय 
नाही. 
(३) सदर २४ गाींव ेव गावातील िते्र प्रकल्पाच्या लार्िेत्रात अतींर्ूशत नसल्यामळेु 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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हहिारा उफच  जिळा पाांचाळ (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) ि पररसरातील 
गािाांत रस्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  ११४५०५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हहवारा उर्श  जवळा पाींचाळ (ता.कळमनरुी, जज.हहींगोली) व पररसरातील 
गावाींत पींतप्रधान ग्रामसिक योजनेतनू करण्यात आलेल्या रस्त्याींच्या 
िाींबरीकरणाच्या कामात अधधकाऱ् याच्या सींगनमताने कीं त्रा्दाराने लाखो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार करुन रस्त्याींचे काम ननकृष् दजाशचे केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यमान सरपींच याींनी या कामाींच्या चौकशीसाठी जजल्हाधधकारी 
याींना ननवेदन हदल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ाशत चौकशी करुन दोर्ी कीं त्रा्दाराींवर व सींबधधत 
अधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
ववद्यमान सरपींच याींनी मखु्यमींत्री ग्रामसिक योजनेतील कामाबाबत तक्रार 
दाखल केली आहे. 
(३) व (४) सदर रस्त्याच्या कामास राजय गणुवत्ता ननरीिक आणण वररषठ 
राजय गणुवत्ता ननरीिक याींनी र्े् हदली असनू त्याींनी काम समाधानकारक 
असल्याचा शरेा हदला आहे. 

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

साांगली जजल््यातील राजेिाडी तलािाच्या उजव्या िालव्याच्या 
प्रशासिीय मांजुरीबाबत 

 

(४) *  १०९३०८   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल््यातील राजेवािी तलावाच्या उजव्या कालव्यास प्रशासकीय 
मींजुरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कालव्याच्या कामाकररता ककती ननधीची तरतदू करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, उकत कालव्याचे काम तात्काळ सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) अींदाजपत्रक राजय ताींत्रत्रक सल्लागार सलमतीमार्श त शासनास सादर 
करणेबाबतची कायशवाही िेत्रत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आसनगाांि (पूिच) (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील नागररिाांना  
ननयशमत पाणीपुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(५) *  १११३१०   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आसनगाींव (पवूश) (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथे मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती 
वाढली असल्याने या पररसरातील गावाींमधील तसेच सींघवी पॅरािाईज गहृ 
प्रकल्पासह अन्य गहृ प्रकल्पाींमध्ये राहणाऱ्या नागररकाींसाठी वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई असल्यामळेु पावसाळ्यात देखील खासगीररत्या दररोज वपण्याचे पाण्याच े

्ँकसश मागवावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत िेत्रातील नागररकाींना परेुशा प्रमाणात पाणीपरुवठा 
करण्याची सींबींधधत ग्रामपींचायतीची जबाबदारी असताना आसनगाींव ग्रामपींचायत 
जाणीवपवूशक गले्या वर्शर्रापासनू दलुशि करीत असल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणीपरुवठा तातिीने सरुु करण्याच्या दृष्ीन ेतथेील नागररकाींनी 
ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सलमती, शहापरू, मखु्य कायशकारी अधधकारी, 
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जजल्हापररर्द ठाणे तसेच प्रधान सधचव ग्रामववकास ववर्ाग याींचकेि ेअनेकदा 
ननवेदन ेसादर करुनही अद्यापपयतं कायशवाही झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
आसनगाींव (पवूश) येथील पाण्याच्या समस्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
आसनगाींव पवूश ववर्ाग व सींघवी पॅरािाईज गहृ प्रकल्प या हठकाणी माहे 

जानेवारी, २०१८ कालावधीत तथेील रहहवाशाींकिून ्ँकरने पाणी परुवठा 
करण्याबाबत ग्रामपींचायतीकि ेलेखी ककीं वा तोंिी मागणी केली नाही ककीं वा ् ँकरने 
पाणी परुवठा केल्याचे बील ग्रामपींचायतीला सादर करण्यात आल ेनाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर योजना सरुु करताना असलेल्या लोकसींख्येच्या प्रमाणामध्ये झपा्याने 
झालेली वाढ तसेच काही र्ागाींचे झालेले शहरीकरण यामळेु सदर योजनेंच ेपाणी 
कमी पित आहे. यासाठी नवीन नळ पाणी परुवठा करणे गरजेचे असल्याने 
मखु्यमींत्री पेयजल कायशक्रम ् प्पा -२ अींतगशत प्रस्ताव तयार करण्याची कायशवाही 
सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हारे (ता.िजचत, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीमध्ये रस्त्यालगत 
अनधधिृत बाांधिामे सुरु असल्याबाबत 

(६) *  १०५२६७   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेरळ जवळील कोल्हारे (ता.कजशत, जज.रायगि) ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये 
राजयमागश आणण जजल्हा पररर्देच्या रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत 
बाींधकाम ेसरुु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अनधधकृत बाींधकामाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार अनधधकृत बाींधकाम े ननषकासीत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) श्री.ववजय हजारे, अध्यि, महात्मा गाींधी ती्ं ामकुत 
गाव सलमती, याींनी सदर ववर्याबाबत हद.१६.११.२०१७ रोजी तक्रार केली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी उप अलर्यींता (बाींधकाम), उपववर्ाग कजशत रायगि 
जजल्हा पररर्द याींनी प्रत्यि पाहणी करुन हद.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये जजल्हा 
पररर्देच्या इजजमा क्र. २७ लगतच्या ३४ बाींधकामाींची यादी सादर केली आहे. 
त्यामध्ये बहुताींशी दकुानगाळे असल्याचे हदसनू आल.े तसेच यासींदर्ाशत जजल्हा 
स्तरावरून अनतररकत मखु्य कायशकारी अधधकारी, रायगि जजल्हा पररर्द याींचे 
अध्यितखेाली हद.२१.२.२०१८ व हद.२२.२.२०१८ रोजी दोन हदवसाींचे पिताळणी 
लशबीर आयोजजत करून उप अलर्यींता (बाींधकाम), उपववर्ाग ,कजशत,  रायगि 
जजल्हा पररर्द व पींचायत सलमती, कजशत किील कननषठ शाखा अलर्यींता 
याींचेमार्श त पनु:श्च मोजमाप ेघेऊन अहवाल मागववण्यात आला आहे. त्यामध्ये 
सहाय्यक सींचालक, नगर रचना याींनी लशर्ारशीमध्ये सींबींधधत रस्त्यापासनू 
ननजश्चत करून हदलेले अींतर व ववकासकाींनी प्रत्यि इमारत बाींधलेले 
रस्त्यापासनूचे अींतर याींचा ताळमेळ घेऊन पिताळणी करण्यात येत आहे. 
सहाय्यक सींचालक, नगर रचना, रायगि अललबाग व उप अलर्यींता, (बाींधकाम), 
उपववर्ाग, कजशत, रायगि जजल्हा पररर्द याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यावरच 
बाींधकाम ेअनधधकृत आहे ककीं वा कसे हे ननजश्चत करता येईल. 

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

औरांगाबाद जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील  
िालबा्य झालेल्या औषधाांबाबत 

(७) *  १११७१२   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद 
पिूच) :  सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  



8 

(१) औरींगाबाद जजल्हा सामान्य रुग्णालयात ५८ लाख रुपयाींची और्धे कालबा्य 
झाल् याचा अहवाल शासनाच्या र्ाींिार तपासणी पथकाने आरोग्य उपसींचालकाींना 
हदला असल् याचे हदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त् या समुारास ननदशशनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयातील कालबा्य झालेली और्धे र्रारी पथकाच्या 
ननदशशनास न आणता त् याची कागदपत्रहेी सादर करण्यात आललेी नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
जजल्हा सामान्य रुग्णालयात कालबा्य और्धे ठेवणाऱ्या सींबींधधत दोर्ी 
अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

रुपये १२,५९,४०३/- ची और्धे कालबा्य झाल्याचे ननदशशनास आल े
आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी प्राचायश, आरोग्य व कु्ुींब कल्याण प्रलशिण कें द्र, औरींगाबाद 
याींच्या अध्यितखेालील सलमतीमार्श त चौकशी करण्यात आली असनू चौकशी 
अहवालातील ननषकर्ाशनसुार सींबींधीताींवर ननयमानसुार कारवाई प्रस्ताववत 
आहे.           
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील १०० गािाांमध्ये जजल्हा पररषद, 
तहशसलदार आणण ग्रामसेिि याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(८) *  १०९६१४   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खेि (जज.रत्नाधगरी) तालकुयातील, १०० गावाींमध्ये ५ त े८ हजारात लमळणारे 
पथहदव े२० त े२२ हजार रुपयात खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दशशवनू जजल्हा 
पररर्द, तहलसलदार व ग्रामसेवक याींच्यासह अधधकारी व कमशचारी याींनी 
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सींगनमत करुन आधथशक गरैव्यवहार केल्याचे हदनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीच े
ननषकर्श काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) प्रकरणी चौकशी करणेत आली असनू, सींबींधीत ग्रामसेवक, ग्रामववकास 
अधधकारी व ववस्तार अधधकारी (पींचायत) हे दोर्ी आढळून आलेले आहेत. 
(३) अपहारीत रककमेच्या वसलूी बरोबरच सींबींधधत दोर्ी ग्रामसेवक, ग्राम ववकास 
अधधकारी व ववस्तार अधधकारी (पींचायत) याींची महाराषर जजल्हा पररर्द जजल्हा 
सेवा (लशस्त व अवपल) ननयम १९६४ मधील ननयम २ नसुार एक वेतनवाढ एक 
वर्ाशसाठी तात्परुत्या स्वरूपात पढुील वेतनवाढीवर पररणाम न करणारी 
थाींबववणेची कारवाई करणेत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लोहारा (ता.राळेगाांि, जज.यितमाळ) येथील पाझर तलािाच्या  
िामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(९) *  ११५७३७   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लोहारा (ता.राळेगाींव, जज.यवतमाळ) येथे मागील २ वर्ाशपासनू पाझर 
तलावाचे काम जजल्हा पररर्द लसींचन ववर्ागामार्श त र्सूींपादन अर्ावी प्रलींत्रबत 
राहहल्याने शतेकऱ्याींना लस ींचनाचा लार् लमळत नसल्याचे हदनाींक १२ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोहारा पाझर तलावाच्या र्सूींपादनाकररता १ को्ी २५ लि 
ननधीची आवश्यकता असताींना सदरहू ननधी अद्याप ववतरीत करण्यात आलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या मींजुर झालेल्या पाझर तलावासाठी ननधी उपलब्ध करुन काम 
पणूश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) आहदवासी उपयोजनेअींतगशत जजल्हा पररर्द, यवतमाळ याींनी 
प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या प्रकल्पाच्या र्सूींपादनासाठी आहदवासी ववकास 
ववर्ागाकिुन ननधी उपलब्ध होव ुशकला नाही. त्यामळेु आता सरळ खरेदीचा 
प्रस्ताव जजल्हाधधकारी,यवतमाळ कायाशलयास सादर करण्यात आला आहे. 
त्यामधील १०.२६ हेक्र जलमनीच्या सींपादनासाठी रु.१२५.०० लि ननधीची 
आवश्यकता असनू ननधी उपलब्धतनेसुार प्रकल्पाच ेकाम पणूश करण्यात येईल. 

----------------- 
  
पुणाच पाटबांधारे विभाग,िसमतनगर (जज.हहांगोली) अांतगचत असलेल्या तीन 

िॅनॉलिरील पुलाांची झालेली दरुिस्था 
  

(१०) *  १११३५१   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पणुाश पा्बींधारे ववर्ाग, वसमतनगर (जज.हहींगोली) अींतगशत असलले्या तीनही 
कॅनॉलवरील पलुाींची दरुवस्था झालेली असल्याने सदर तीनही पलुाींची दरुुस्ती 
करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सधचव, जलसींपदा ववर्ाग याींना 
हदनाींक ०४ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लखेी ननवेदन हदल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे पलु हे गावापललकि ेअसल्याने पलुाींवरून शतेीकरीता 
शतेकरी व जनावरे पललकि ेजाताींना पलुावरून खाली पिून जखमी झाल्याच्या 
घ्ना घिल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तीनही पलुाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व 
त्यानसुार सदरहू कॅनॉलवरील पलुाींची तात्काळ दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या सींदर्ाशत सींबींधधत ग्रामपींचायतीकि ेकेलले्या चौकशीवरून अशा घ्ना 
घिल्याचे समजत.े  
(३) सदर तीनही पलुाींची पाहणी अधीिक अलर्यींता नाींदेि पा्बींधारे मींिळ, 
नाींदेि याींनी कायशकारी अलर्यींता याींचे समवेत हद. २८-०२-२०१८ रोजी केली 
आहे. सदरील पलुाींच्या ववशरे् दरुूस्ती कामाींची अींदाजपत्रके िते्रत्रय स्तरावर 
तयार करण्यात आली असनू शासनास सादर करण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाशशम जजल््यातील मांजूरी शमळालेल्या प्रिल्पाांची  
िाम ेअपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(११) *  १११५१८   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वालशम जजल््यातील मींजूरी लमळालेल्या प्रकल्पाींची कामे काही कारणामळेु 
अद्याप पणूश करण्यात आललेी नसल्यामळेु ९५ गावातील ९ हजाराहून अधधक 
शतेकरी लस ींचनापासनू वींधचत राहत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू अपणूश राहहलेले लस ींचन प्रकल्पाींच ेकाम तात्काळ 
पणूश करण्यासह लसींचन प्रकल्पाींच ेकाम पणूश करण्यास हदरींगाई करणाऱ्या सींबींधधत 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.      
(२) सवशसाधारणपणे प्रकल्प पणूश होण्यास खालील कारणाींमळेु ववलींब झालेला 
आहे. 
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१) प्रकल्पाच्या र्सूींपादनास कास्तकाराींचा ववरोध व नवीन र्सूींपादन 

कायद्यानसुार प्रकल्पाच्या ककींमतीत झालेली वाढ 
२) वनजमीन वळतीकरणास कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त होण्यास 

लागणारा कालावधी 
३) स.ुप्र.मा. लमळण्यास ववलींब  
४) प्रकल्पाची सववस्तर सींकल्पने,  ताींत्रत्रक अिचणी, दानयत्व  मान्यता 

इत्यादीींसाठी लागणारा कालावधी 
५) जनहहत याधचका  क्र. १२४/२०१४ मधील न्यायालयीन प्रकरणामळेु 

स्थधगत करावी लागलेली काम े
(३) अपणूश राहीलेले लस ींचन प्रकल्प हे “ कें द्रशासन सहाय्यीत बळीराजा 
जलसींजीवनी योजना “ अींतगशत समाववष् करण्यात आलेले असनू सदर प्रकल्प 
पढुील दोन वर्ाशचे कालावधीत पणूश करण्याचे ननयोजन आहे.अपणूश राहहलेल े
लस ींचन प्रकल्प हे प्रशासकीय कारणास्तव अपणूश राहीलेले असल्यामळेु याकरीता 
कोणी अधधकारी / कमशचारी जबाबदार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आरजखेडा त ेगव्हाण (जज.लातूर) रस्त्यािरील  
नाल्यािर पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१२) *  ११४४६८   श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातरू जजल््यातील आरजखेिा त े गव्हाण रस्त्यावरील नाल्यावर पलू 
नसल्याने सदर रस्ता नाल्यातील पाण्यामळेु सतत बींद राहत असल्याने प्रवाशाींची 
वाहतकुीची कोंिी व गरैसोय होत असल्यामळेु सदर रस्त्यावर पलू बाींधण्यात 
यावा अशी मागणी लातरू ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी अनतररकत मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द, लातरू याींच्याकि ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नाल्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय व त्यानसुार 
सदर पलू बाींधकामासाठी ननधी देण्यासह कामाच्या मींजुरीबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्ता ग्रामीण मागश क्र. ७९ असनू एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आहे. सदर 
नाला कक.मी. ०/८०० या साखळी क्रमाींकावर असनु त्याची पाहणी करण्यात आली 
आहे. सदर नाल्यावर पलू बाींधकामासाठी अींदाज ेरु. ५०.०० लि खचश अपके्षित 
आहे. सदर पलूाच ेकाम जजल्हा पररर्दे मार्श त जजल्हा वार्ीक योजना सन 
२०१८-१९ च्या आराखड्यामध्ये समाववषठ करण्यात आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) येथील निजात अभचिाांच्या विक्रीबाबत 
  

(१३) *  ११४५८९   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सनुनल शशांदे 
(िरळी), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इचलकरींजी (जज.कोल्हापरू) येथील िॉ. अरुण पा्ील आणण त्याींच्या 
पत्नीच्या असलेल्या रुग्णालयात गरोदर अल्पवयीन मलुी आणण ववधवाींना 
आधार देण्यात येत असल्याचे दशशवनू त्याींची अवधैररत्या प्रसतूी करुन नवजात 
अर्शकाींना लाखो रुपयाींना ववकल्याचे हदनाींक ६ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इचलकरींजी येथील एका िॉक्रने दोन अर्शके मुींबई आणण 
नवरगाव येथील दोन दाम्पत्याींना ववकत हदल्याचे व कोरोची येथील चव्हाण 
मळ्यातील सींतोर्ीमाता अनाथालयात १४ मलेु बकेायदेशीररीत्या ठेवल्याचेही 
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार या प्रकरणातील सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय.  
(२) होय.  
(३) व (४) बेकायदेशीरररत्या प्रसतुी करुन अर्शकाींची ववक्री करणाऱ् या िॉ. अरुण 
पा्ील जनरल सजजशकल व मॅ्ननश् ी हॉजस्प्ल, इचलकरींजी याींच्यावर 
लशवाजीनगर पोलीस स््ेशन, इचलकरींजी येथे र्ा.द.वव. कलम ३७०, १७६ आणण 
३४ तसेच बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरिण) अधधननयम २०१५ मधील 
कलम ७५, ८० व ८१ नसुार हद. ७/२/२०१८ रोजी गनु्हा क्र. ३०/२०१८ दाखल 
केलेला आहे. त्यानसुार िॉ. अरुण पा्ील याींना अ्क करण्यात आलेली असनु 
७ हदवसाींची न्यायालयीन कोठिी जजल्हा सत्र न्यायालय, कोल्हापरू याींनी हदलेली 
आहे. 

सींतोर्ीमाता अनाथ आश्रम, चव्हाणवािी, कोरोची या सींस्थचेे सौ. 
अनसुया आणण अशोक सबुराव निधगरे याींच्या ववरुध्द शहापरू, पोललस स््ेशन, 
इचलकरींजी या हठकाणी बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरिण) अधधननयम 
२०१५ कलम ३४,३२,४२ नसुार हद. ७/२/२०१८ रोजी गनु्हा दाखल केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील तीथचक्षेत्राांच्या ननसगच  
पयचटन वििासाच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(१४) *  ११५५९९   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खेि (जज.पणेु) तालकुयातील तीथशिते्र चके्रश्वर (वाकी तरे् वािा), कुीं िशे्वर 
(पॉईं्) तसेच लशींगेश्वर (आिगाव) ही देवस्थान े असनू स्याद्रीच्या उींच 
िोंगराींमध्ये असलेली हठकाणे पयश् न िते्र म्हणून प्रलसद्ध असनू लाखो र्ाववक या 
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हठकाणी र्े्  देत असल्याने वन पयश् न अींतगशत पयश् न स्थळ म्हणून ववकलसत 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १० ऑक्ोबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास मा.वने मींत्री याींचेकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने हदनाींक १८ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास वनपररिेत्र खेि व चाकण याींनी प्रस्ताव 
तयार करून शासनास सादर करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन पयश् न स्थळ ववकलसत करण्यासींदर्ाशच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) व (३) ननसगश पयश् ना अींतगशत करावयाच्या कामाींच ेप्रस्ताव व्यवस्थापकीय 
सींचालक, महाराषर ननसगश पयश् न मींिळ, नागपरू याींच्याकिून शासनास 
मान्यतसेाठी सादर केल ेजातात. प्रश्नात उपजस्थत केलले्या नतनही नतथशिते्राच्या 
ननसगश पयश् न ववकासाचे प्रस्ताव अद्याप पयतं मींिळाकिून शासनास प्राप्त 
झालेले नाहीत. 

तथावप, कुीं िशे्वर (पाईं्) देवस्थानाच्या प्रस्तावास मींिळाच्या कायशकारी 
सलमतीने हदनाींक २६.०२.२०१८ च्या बठैकीत मान्यता हदली असनू याकररता 
आवश्यक असलेल्या ननधीची मागणी जजल्हा ननयोजन सलमती, पणेु याींचेकि े
करण्याबाबत ननदेश हदल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोडोली (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील 

क्ष-किरण यांत्र बांद असल्याबाबत 
  

(१५) *  ११२२७९   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :  सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
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(१) कोिोली (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापरू) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील 
ि-ककरण यींत्र एक वर्ाशपासनू बींद असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच ेि-ककरण यींत्र बींद असल्यामळेु कोिोली गावासह ५१ 
गावाींना वदै्यकीय सवुवधेसाठी तीस त ेपन्नास कक.मी. दरू जावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशीकरुन या रुग्णालयातील ि-ककरण यींत्र 
कायाशजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 

उपजजल्हा रुग्णालय, कोिोली येथील ि-ककरण यींत्र सरुु असनू, जानेवारी 
२०१८ मध्ये १७४ व रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये १२६, ि-ककरण चाचण्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या िन जशमनीतून भुयारी मागाचने 
'बोरीिली-ठाणे' या शहराांना जोडणाऱ्या प्रस्तािाबाबत 

  

(१६) *  १०५३२१   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बोरीवली त ेठाणे या रस्त्याने दीि तासाींपेिा जास्त असलेले अींतर दहा 
लमनन्ाींवर आणण्यासाठी दोन्ही शहरे सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाखालनू र्युारी 
मागाशने जोिण्याबाबत एमएसआरिीसीने माहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये तयार 
केलेल्या प्रस्तावास कें द्र सरकारने मान्यता हदलेली असनू सदर प्रस्ताव 
सद्यःजस्थतीत राजय शासनाच्या वन ववर्ागाकि ेमान्यतसेाठी प्रलींत्रबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतकुीच्यादृष्ीने अत्यींत महत्वाचा असलेला सदर र्युारी मागश 
प्रकल्प ववनाववलींब तातिीने पणूश होण्याचे दृष्ीन ेसावशजननक बाींधकाम ववर्ागाने 
वन ववर्ागाची परवानगी लमळण्याकररता आतापयतं कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) हदनाींक ३१.१.२०१८ रोजी आयोजजत महाराषर 
राजय वन्यजीव मींिळाच्या १३ व्या बठैकीत पजश्चम द्रतुगती महामागश 
ठाणे-घोिबींदर रस्त्यास जोिण्यासाठी सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या 
वनजलमनीतनू र्युारी मागाशच्या सवेिण व अन्वेर्ण करण्याच्या प्रस्तावास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली असनू त्याअनरु्ींगाने पढुील आवशक ती कायशवाही 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
महागाांि (जज.यितमाळ) तालुक्यात शसांचन विभागाांतगचत ननिृष्ट्ट दजाचच े

बाांधण्यात आलेल्या शसमेंट बांधाऱ्याबाबत 
  

(१७) *  ११०५५२   श्री.राजेंद्र नजरधन े(उमरखेड) :  सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महागाींव (जज.यवतमाळ) तालकुयात लस ींचन ववर्ागाींतगशत कोट्यवधी रुपये 
खचश करुन बाींधण्यात आलेल्या ननकृष् दजाशच्या लसमें् बींधाऱ्याींची पाहणी प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीवरुन लसींचन ववर्ागाचे कायशकारी अधधकारी याींनी माहे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननकृष् दजाशच्या बाींधण्यात आलेल्या लसमें् बींधाऱ्याींची तक्रार 
करणाऱ्याींशी लस ींचन ववर्ागाचे कायशकारी अधधकारी याींनी गरैवतशन केल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्यासह ननकृष् काम े
शासनाच्या गणुवत्ता दशशक तत्त्वानसुार करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने कायशकारी अलर्यींता, लघ ु पा्बींधारे 
ववर्ाग, पसुद याींचेमार्श त महागाींव तालकुयातील सवश कामाींची चौकशी करण्यात 
आली असनू चौकशी अहवालानसुार सदर काम ेसमाधानकारक झाली असल्याच े
आढळून आल ेआहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरेड ि शभिापूर (जज.नागपूर) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीमधील 
जलयुक्त शशिार योजनेतील बांधाऱ्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१८) *  १०८१९०   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू जजल््यातील उमरेि व लर्वापरू तालकुयामधील सेय, वेणी, खैरी 
नागोबा, निी व कारगाव ग्रामपींचायतीमधील जलयकुत लशवार योजनेतील १ 
को्ी ५४ लाख ३४ हजार रूपयाींच्या बींधाऱ्याींची काम ेननववदा न काढता करण्यात 
आल्याबाबतची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत योजनेमधील बींधाऱ् याींची काम े करताींना लघलुस ींचन 
ववर्ागाच्या अधधकाऱ् याींनी कामाचे अजश व त्याींच्याशी सींबींधीत कागदपत्र ेअथवा 
ननववदा न काढता तातिीने केल्यामळेु बींधाऱ्याची काम ेननकृष् दजाशची झाली 
असनू बींधाऱ्याींना ति ेगेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
बींधाऱ् याच्या कामाच्या कीं त्रा्ाींची ननववदा न काढता कीं त्रा् देणाऱ् या लघलुस ींचन 
ववर्ागाच े अधधकारी व सींबींधीत ग्रामपींचायत सरपींच, सदस्य व ग्रामसेवक 
याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१)  हे खरे नाही. तथावप, यासींदर्ाशत दै.लोकमत या वतृ्तपत्रात 
बातमी प्रलसद्ध झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दै.लोकमत वतृ्तपत्रात प्रलसद्ध झालेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द नागपरू याींनी मखु्य लेखा तथा ववत्त 
अधधकारी, जजल्हा पररर्द, नागपरू याींचे अध्यितखेाली चौकशी सलमती नेमनू 
चौकशी केली आहे. चौकशी अहवालनसुार प्रस्ततु प्रकरणी कोणताही गरैव्यवहार 
झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िडा (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील सांत मदन महाराज देिस्थानातील 

विविध वििासिामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(१९) *  १०८५२८   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) किा (ता.आष्ी, जज.बीि) येथील सींत मदन महाराज हे एक मोठे देवस्थान 
असनू या हठकाणी प्रनतवर्ी अिीच त ेतीन लाख र्ाववक आणण देशी - ववदेशी 
पयश् क र्े् देत असल्याने पयश् न ववकास कायशक्रमाींतगशत सदरहू देवस्थानातील 
ववववध ववकासकामाींना आवश्यक ननधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा. पयश् न राजयमींत्री याींच्याकि े हदनाींक २२ डिसेंबर, २०१७ 
रोजी व तत्पवूीही अनेक वळेा लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 



20 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार किा येथील श्री सींत मदन महाराज 
देवस्थानातील ववववध ववकासकामाींसाठी पयश् न ववकास कायशक्रमाींतगशत 
आवश्यक ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. मा. मींत्री (पयश् न) याींना ननवेदन देण्यात आल े
आहे. 
(२) मा. लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (पयश् न) याींच्याकि ेहदनाींक २२ डिसेंबर, २०१७ 
रोजी हदलले्या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने मखु्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द, 
बीि याींच्याकिून ववकास कामाींबाबतचा वस्तजुस्थती  अहवाल मागववण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई (पूिच) (जज.पालघर) येथील ग्रामीण भागात िनपररक्षेत्र िनअधधिारी 
भूमाकफयाांच्या सांगनमतान ेअनधधिृत बाांधिामे िरीत असल्याबाबत 

 

(२०) *  ११०२०६   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) वसई (पवूश) (जज.पालघर) येथील जींगल सींपदेच्या सींरिणाची जबाबदारी 
असलेल्या गोणखवरे वनपररिेत्र वनअधधकारी याींनी आपल्या अधधकाराचा 
गरैवापर करुन ग्रामीण र्ागात अनधधकृत बाींधकाम ेकरण्यासाठी र्मूाकर्याींना 
मदत करत असल्याबाबतच्या तक्रारी येथील लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ११ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तसेच वारींवार मा.ग्रामववकास मींत्री 
याींचेकि ेकेलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रश्नी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार अनधधकृत बाींधकाम े ननषकासीत करण्यासह 
र्मूाकर्याींना उकत ग्रामीण र्ागात अनधधकृत बाींधकामे करण्यास मदत 
करणाऱ्या अधधकारी व र्मूाकर्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) वसई (पवूश) (जज.पालघर) येथील  जींगल सींपदेच्या 
सींरिणाची जबाबदारी असलेल्या गोणखवरे वनपररिते्र वनअधधकारी याींनी 
आपल्या अधधकाराचा गरैवापर करुन ग्रामीण र्ागात अनधधकृत बाींधकाम े
करण्यासाठी र्मूाकर्याींना मदत करत असल्याबाबतच्या तक्रारी लोकप्रनतननधीींनी 
हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी मा. ग्रामववकास मींत्री याींचेकि े केल्याच े
ननदशशनास आलेले नाही. 
(२) व (३) वसई (जज. पालघर) येथील मौज ेबापाणे सींरक्षित वन सवे क्रमाींक ११४ 
येथे सन २०१६ मध्ये अनतक्रमण करुन चाळीींचे बाींधकाम झाल्याच ेननदशशनास 
आल ेहोत.े    

सदर अनतक्रमण ननषकालसन करण्यात आल ेअसनू सदर अनतक्रमणास 
जबाबदार असणाऱ्या ३ व्यकतीपकैी तत्कालीन वनिेत्रपाल, तुींगारेश्वर 
अर्यारण्य, गोणखवरी श्री. एम. ्ी. अहहरे याींना ननलींत्रबत करण्यात आल ेहोत.े 
त्याींचे ववरुध्दातील ववर्ागीय चौकशीतील सवश सािीदाराींची सनुावणी पणुश झाली 
असनू सद्यजस्थतीत सदर वनिेत्रपाल ननलींबीत आहेत. 

श्री. महादेव दयानींद गावींि, तत्कालीन वनपाल कामण याींना ननलींबीत 
करण्यात आल ेआहे. त्याींचे ववरुध्दातील ववर्ागीय चौकशीत त ेदोर्ी आढळून 
आल े आहेत. श्री. महादेव दयानींद गावींि याींचा ननलींबन कालावधी हा 
सवशप्रयोजनाथश ननलींत्रबत कालावधी गणण्यात आला असनू एक वर्ाशकररता 
वेतनवाढ रोखण्याची लशिा बजावण्यात आली आहे. 

श्री. प्रशाींत शालग्राम जाधव, तत्कालीन वनरिक सारजामोरी याींच े
ववरुध्द महाराषर नागरी सवेा लशस्त व अपील १९७९ अींतगशत ननयम ८ खाली 
दोर्ारोपत्र बजावण्यात आल ेआहे. तसेच त्याींचे ववरुध्दातील ववर्ागीय चौकशीची 
कायशवाही पणुश झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



22 

 
 

श्रीक्षेत्र जरांडशे्िर (ता.िोरेगाि, जज.सातारा) येथील  
बोरखळ ते जरांडशे्िर या रस्त्याच्या िामाबाबत 

  

(२१) *  १०७०५१   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) श्रीिते्र जरींिशे्वर (ता.कोरेगाव, जज.सातारा) येथील बोरखळ त ेजरींिशे्वर या 
मागाशवरील रस्त्याच्या कामाला प्रशासकीय मींजूरी एक वर्ाशपवूी लमळालेली 
असताना सदर कामासाठी अद्याप ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आललेा नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीिते्र जरींिशे्वर त ेबोरखळ या रस्त्याला ननधी लमळण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकि ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत मागणीनसुार सदर रस्त्याच्या कामास ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) सदर कामास प्रशासकीय मींजुरी देण्यात 
आलेली नाही. तथावप, हद.१४.१२.२०१७ च्या ननवेदनाद्वारे मा.लोकप्रनतननधीींनी 
मागणी केली आहे. तसेच प्रश्नाींककत तीथशिते्राींस हद.१६.११.२०१२ पवुी ब वगश दजाश 
देण्यात आला असनू (रू.१.०० को्ी मयाशदा) पायथा ग्रामीण मागश ६० या 
रस्त्याच्या सधुारणेसह ववकास कामाींना रू.९५ लि ननधी हदलेला आहे. तसेच 
शासन ननणशयातील ननयमानसुार तीथशिेत्र ववकास योजनेंतगशत १०००.०० मी्र 
अींतरापयतं रस्त्याची काम ेअनजु्ञेय आहेत. सबब, अशा तीथशिेत्राच्या हठकाणी 
(रू.१.०० को्ी मयाशदा असलेले) रस्त्यासह इतर ववकास कामे करता यावीत 
म्हणून रू.२.०० को्ी मयाशदा करण्याबाबत ननयोजन ववर्ाग व ववत्त ववर्ागाच्या 
अलर्प्रायाींसह मा.मींत्रीमींिळास प्रस्ताव सादर करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
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तसेच प्रश्नाधीन रस्त्याची मागणी २.५० कक.मी. असल्याने अन्य योजनेतनु 
सदर काम करता येईल का याबाबत प्रस्ताववत करण्याच ेननदेश जजल्हा पररर्द, 
सातारा याींना देण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात एि लाखापेक्षा अधधि िॅन्सरग्रस्त रुग्ण मौणखि आरोग्य 
तपासणीत आढळून आल्याबाबत 

  

(२२) *  १०५९६५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राजय शासनाच्या सावशजननक आरोग्य ववर्ागातरे् हदनाींक १ त े३१ डिसेंबर, 
२०१७ या कालावधीत राजयातील ग्रामीण आणण शहरी र्ागातील ३० वर् ेव 
त्यापढुील वयोग्ातील महहला व परुुर्ाींच्या मौणखक आरोग्याची तपासणी केली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तपासणीत समुारे ९ लाखाच्या आसपास नागररकाींमध्ये 
तोंिाच्या ककश रोगाची तीव्र लिणे आढळून आली असनू या रुग्णाींमध्ये मद्य, 
तींबाख-ूसपुारी व गु् ख्याच े व्यसन असणाऱ्या व्यकतीींचा समावेश असल्याचे 
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णाींवर उपचारासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
आहे तसेच तींबाख-ूसपुारी-गु् ख्याचे पदाथाशच्या सेवनापासनू लोकाींना परावतृ्त 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हदनाींक १ त े३१ डिसेंबर, २०१७ या कालावधीत २.१४ को्ी लोकाींची मौणखक 
आरोग्याची चाचणी (जस्क्रनीींग) करण्यात आली व त्यामध्ये २,६२,४३१ जणाींना 
मौणखक आरोग्याची लिण आढळून आली व ककश रोगाची लिणे असलेली  
सींख्या जवळपास १% ननघाली ती जागनतक आरोग्य सींस्थेच्या (WHO) अ्यास 
ननषकर्ाशस लमळती जुळती आहे. यात तींबाख-ुसपुारी व गु् ख्याचे व्यसन 
असणा-या व्यकतीींचा समावशे असल्याच ेननदशशनास आल ेआहे. 
(३) तज्ञाींच्या तपासणीनसुार बायोप्सी घेऊन त्यानींतर आवश्यक असल्यास 
स्पेशालल्ी रुग्णालय / जजल्हा रुग्णालय / शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय / 
महात्मा जयोनतबा रु्ले जीवनदायी आरोग्य योजनेशी सींलग्नीत रुग्णालयात 
पढुील और्धोपचार करण्यात येत आहेत.  

तींबाख-ुसपुारी-गु् खा या पदाथाशपासनू परावतृ्त करण्यासाठी राजयात 
तींबाख ुननयींत्रण कायशक्रम राबववण्यात येत आहे. या कायशक्रमाव्दारे तींबाखुच्या 
दषुपररणामाबाबत जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
हदगाि ि उमरखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यातील उध्िच पैनगांगा प्रिल्पाच्या 

िालव्याांसाठी सांपादीत िेलेल्या जशमनीांचा मोबदला देण्याबाबत 
  

(२३) *  १०९१४६   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हदगाव व उमरखेि (जज.नाींदेि) तालकुयातील उध्वश पनैगींगा प्रकल्पाच्या 
कालव्याींसाठी शकेिो हेक्र शते जलमनी सींपादीत करण्यात आल्या असतानाही 
अद्यापी सींबधधत शतेकऱ्याींना त्याचा सींपणूश मोबदला व र्रू्ाि ेलमळाल ेनसल्याच े
हदनाींक ८ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुरास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
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(३) असल्यास, त्यानसुार ननधीची तरतदू करुन प्रकल्पग्रस्ताींना जलमनीचा 
मोबदला व र्रू्ाि ेदेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) सींपाहदत जमीनीचा सींपणूश मोबदला अदा 
करण्यात आला आहे. 

र्-ूर्ाि े प्रस्तावावर उध्वश पनैगींगा प्रकल्प मींिळ, नाींदेि याींचे किून 
कायशवाही प्रगती पथावर आहे. 
(३) र्-ूर्ाि ेप्रस्तावावर सींबींधीत िते्रीय कायाशलयाकिून कायशवाही प्रगतीपथावर 
असनू ननधी उपलब्धत ेनसुार र्-ूर्ाि ेअदा करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुडी ते आांजले, धचांचाळी-सातेरा-जामगे ि मुगीज-टाांगर-आिाशी 
(ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 

  

(२४) *  ११५४००   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालकुयातील मिुी त ेआींजले, धच ींचाळी-सातरेा-जामग े
व मगुीज-्ाींगर-आवाशी या ग्रामीण र्ागातील रस्त्याींची दरुवस्था झाली असनू 
या रस्त्याचे िाींबरीकरणाचे काम ननधी अर्ावी प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याींवर वारींवार अपघात होत असनू ग्रामस्थ, ववद्याथी 
तसेच कोकणात पयश् नासाठी येणाऱ् या पयश् काींची गरैसोय होत असल्याने उकत 
रस्त्याींचे कामासाठी तातिीने ननधी उपलब्ध करुन देवनू उकत रस्त्याींच े
िाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने उकत रस्त्याींची पाहणी केली 
आहे काय व त्यानसुार रस्त्याींचे िाींबरीकरण करण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याींच्या कामासाठी तातिीने ननधी देवनू रस्त्याींचे िाींबरीकरण 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे. तथावप, सदर 
रस्त्याींवर अपघात झाल्याच ेआढळून आल ेनाही. 
(३) प्रश्नाींककत रस्त्याींची जजल्हा पररर्देमार्श त पाहणी करण्यात आली आहे. 
मिुी त ेआींजलाश - हा रस्ता ग्रामीण मागश १७६ दजाशचा असनू त्याची लाींबी १.०० 
कक.मी.आहे. सींपणूश लाींबी िाींबरी पषृठर्ागाची असनू  सदर रस्त्याची दरुुस्ती 
करणे आवश्यक आहे. 
धच ींचाळी-सातरेे-जामग े -  हा रस्ता इतर जजल्हा मागश ११ दजाशचा आहे. या 
रस्त्याची एकूण लाींबी ५.०० कक.मी.असनू िाींबरी पषृठर्ागाची आहे. सदर 
रस्त्याचा ३.०० कक.मी. चा पषृठर्ाग सजुस्थतीत असनू उवशररत र्ागाची दरुुस्ती 
करणे आवश्यक आहे. 
मगुीज-्ाींगर-आवाशी  -  हा रस्ता इतर जजल्हा मागश १३ दजाशचा असनू एकूण 
लाींबी १०.०० कक.मी.आहे. रस्त्याचा सींपणूश पषृठर्ाग िाींबरी आहे. 

सदर रस्त्यावर सन २०१४-१५ मध्ये ग् ब अींतगशत कक.मी. ६/३०० त े
७/३०० मध्ये िाींबरी नतूनीकरणाचे काम पणूश करण्यात आल ेआहे. सन २०१५-१६ 
मध्ये खननकमश योजनेतनू कक.मी. १/२०० त े१/८०० व २/८०० त े४/७०० मध्ये 
िाींबरी नतूनीकरणाचे काम पणूश करण्यात आल ेआहे. 

सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीचे काम ववववध योजनाींतगशत उपलब्ध होणाऱ् या 
ननधीनसुार ्प्प्या ्प्प्याने करण्याचे जजल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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देऊळगाि िुां डपाळ (ता.लोणार, जज.बुलढाणा) या गािाच्या वििासासाठी 
मांजूर झालेला ननधी ननयमबाहयररत्या खचच िरुन  

ननिृष्ट्ट दजाचच ेिाम िेल्याबाबत 
(२५) *  १०९५०१   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) देऊळगाव कुीं िपाळ (ता.लोणार, जज.बलुढाणा) या गावाच्या ववकासासाठी 
दललत वस्ती तसेच नागरी सवुवधा अींतगशत मींजूर झालेल्या लाखो रुपयाींचा ननधी 
ननयमबाहयररत्या खचश करुन ननकृष् दजाशचे काम करण्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर ननधी ननयमबा्यररत्या खचश करुन ननकृष् 
दजाशचे काम करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर काम ननकृष् दजाशच ेकेल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यानसुार 
उपववर्ागीय अधधकारी, जजल्हा पररर्द बाींधकाम, उपववर्ाग खामगाींव 
जज.बलुढाणा याींना सदर प्रकरण चौकशी करता देण्यात आल े त्यानसुार 
उपववर्ागीय अधधकारी, जजल्हा पररर्द बाींधकाम, उपववर्ाग खामगाींव 
जज.बलुढाणा याींनी हद.२४.०६.२०१७ रोजी प्रत्यि कामाच्या हठकाणी र्े्  देवनु 
चौकशी केली त्यामध्ये सदर रस्त्याचा पषृठर्ाग व्यवजस्थत झाला नसनू काही 
र्ागात रस्त्यावरील रेती ननघत असल्याचे तसेच रस्त्यामधे expansion joints 
्ाकले नसल्याच ेननदशशनास आल ेत्यानरु्गाींने ननदशशनास आलले्या त्रु् ीींची पतुशता 
करण्यात येवनू तसेच कामामध्ये ककरकोळ दरुुस्त्या करण्याबाबत सधूचत 
करण्यात आल्यानसुार काम पणुश करण्यात आल ेअसनू सदर कामाचे पणुशत्वाच े
प्रमाणपत्र व गणुवता चाचणी अहवाल प्राप्त करून घेण्यात आल ेआहे. तसेच 
सदर कामाच्या अनरु्ींगाने सींबींधधताींवर कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाशशि जजल््यातील ग्रामपांचायतीांनी ग्राम ननधीचा िेलेला अपहार 
  

(२६) *  ११५२८४   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक जजल््यात स्थाननक लेखा ननधी शाखेन ेवेळोवेळी लेखा परीिण 
करुन आिेप नोंदववलेल ेअसताींना त्याकि ेदलुशि करुन ग्राम ननधीचा ८ को्ी ७३ 
लाख रुपयाींचा अपहार जजल््यातील ग्रामपींचायतीींनी केल्याचे जजल्हा पररर्देचे 
मखु्य लेखा व ववत्त ववर्ाग आणण ववर्ागीय महसलू आयकुत कायाशलयाकिून 
दरवर्ी ननयलमतपणे होणाऱ्या तपासणीत ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार अपहार करणाऱ्या या ग्रामसेवकाींवर कारवाई 
करण्यासह त्याींच्याकिून अपहार केल्याची रककम वसलूी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: हे खरे आहे. 

स्थाननक लखेा ववर्ागाकिून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ् या 
ग्रामपींचायतीच्या ग्रामननधीच्या ननयलमत लेखापररिणाच्या तपासणीत  माहे 
जानेवारी, २०१८ अखरे नालशक जजल््यातील ग्रामपींचायतीच्या               
रु. ११,३२,७०,१९६/- एवढया रकमेच्या ग्रामननधीच्या अपहाराची एकूण ४४६ 
प्रकरणे आढळून आली आहेत. सदरची प्रकरणे ही १९६२ पासनूची आहेत.    
(२) नालशक जजल््यातील ग्रामननधीच्या अपहाराच्या प्रकरणात ६८० इतके 
ग्रामसेवक व १२९ सरपींच दोर्ी आढळून आल ेआहेत. त्याींच्याववरुध्द शासकीय 
ननयमानसुार कारवाई केली आहे. 
(३) माहे जानेवारी, २०१८ अखेर ग्रामननधीच्या एकूण ४४६ प्रकरणापकैी २०० 
प्रकरणातीत रककम रु. १,४७,५०,०७८/- सींबींधधताींकिून वसलू करण्यात आली 
आहे. ३५ प्रकरणात रुपये ७५,०३,३६२/- इतकया रकमेचे सींबींधधताींववरुध्द  
र्ौजदारी गनु्हे दाखल करण्यात आल े आहे. २० प्रकरणात रककम           
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रु. ३६,६२,९२५/-  इतकया रकमेचा बोजा सींबींधधताींचे लमळकतीवर दाखल 
करण्यात आला आहे. उवशररत १९१ प्रकरणातील रककम रु. ८,७३,५३,८३१/- 
इतकया अपहाररत रकमेच्या वसलुीची कारवाई सरुु आहे. याबाबत तालकुा 
स्तरावर ववशरे् वसलुी कॅम्प आयोजन, र्ौजदारी गनु्हे दाखल करणे, 
लमळकतीवर बोजा दाखल करणे, खात ेचौकशी प्रस्ताववत करणे इ. कारवाई सरुु 
आहे. 
(४) सदरची अपहाराची प्रकरणे सन १९६२ पासनूची असल्याने या प्रकरणातील 
४६ ग्रामसेवक हे मयत झाल ेआहेत व ३५ प्रकरणे न्यायप्रववषठ असल्याने १००% 
वसलुी अद्याप झालेली नाही. 

----------------- 
  
मौजे ताम्रपणी नदीिरील दडुगे बांधारा, घटप्रभा नदीिरील वपळणी ि 
भोगोली (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) येथील िोल्हापूर पध्दतीच्या 

 बांधाऱ्याच ेवपलर नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(२७) *  १०७२३१   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मौज ेताम्रपणी नदीवरील दिुगे बींधारा, घ्प्रर्ा नदीवरील वपळणी व र्ोगोली 
(ता.चींदगि, जज.कोल्हापरू) येथील कोल्हापरू पध्दतीच्या बींधाऱ्याचे वपलर 
नादरुुस्त झाल्याने हा बींधारा वाहतकूीस अनतशय धोकादायक बनला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना हदनाींक २६ 
जुल,ै २०१६ व २८ डिसेंबर, २०१७ रोजी लखेी ननवेदनाद्वारे सदर बींधारा दरुुस्ती 
करण्याबाबतची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींधाऱ्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर बींधाऱ्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 



30 

श्री. धगरीष महाजन : (१) दुींिगे बींधाऱ् याचे २ वपलर अींशत: व एक वपलर बऱ् याच 
अींशी िनतग्रस्त आहे. 

वपळणी व र्ोगोली या बींधाऱ् याचे वपलर सजुस्थतीत आहेत. सदर 
बींधाऱ् याींवरुन सावशजननक वाहतकू करणे अलर्प्रेत नाही. 
(२) होय. 

हद.०२.०५.२०१७ व हद.२८.१२.२०१७ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे मागणी केली 
आहे. 
(३) होय. 
(४) ताम्रपणी नदीवरील दुींिगे येथील कोल्हापरू पध्दतीच्या बींधाऱ् याचे ितीग्रस्त 
वपलरच्या ववशरे् दरुुस्ती कामाचे अींदाजपत्रक तयार करणेत आल ेआहे.   

ननधी उपलब्धतनेसुार दरुुस्ती करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अहमदनगर जजल्हा पररषदेच्या विशषे घटि योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(२८) *  १०७८९३   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अहमदनगर जजल्हा पररर्देच्या कृवर् ववर्ागामार्श त अनसुधूचत जाती, 
नवबौध्द शतेकऱ् याींच्या सबलीकरणासाठी राबववण्यात येणाऱ् या ववशरे् घ्क 
योजनेत गरैव्यवहार करणाऱ् या लार्ार्थयांसह सींबधधत अधधकाऱ् याींवर कारवाई 
करण्याची मागणी जजल्हापररर्देचे मखु्य कायशकारी अधधकारी याींना माहे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर योजनेत गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्नाच्या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने चौकशी करण्यात आली असता 
नेवासा पींचायत सलमती अींतगशत सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये लार्ार्थयांसह 
बलैजोिी व बलैगािी देण्याच्या कायशपध्दतीत अननयलमता आढळून आल्याने 
सींबींधधत कृवर् अधधकारी याींना ननलींबीत करण्यात आल ेअसनू त्याींच्या ववरुध्द 
ववर्ागीय चौकशी करुन त्याींना लशिा प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 

या ननवेदना मळेु जजल््यातील उवशररत तालकुयामध्ये या योजनेंतगशत 
हदलेल्या बलैगािी व बलैजोिीचा ववननयोग न करणाऱ्या ववरुध्द कारवाई 
करण्याचे आदेश सींबींधधत ग् ववकास अधधकारी याींना हदले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मेघरे (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) गािात जिाहर रोजगार हमी  
योजनेंतगचत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२९) *  ११४४१४   श्री.सभुाष उफच  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेघरे (ता.श्रीवधशन, जज.रायगि) गावातील लार्ाथींना जवाहर रोजगार हमी 
योजनेंतगशत ववहीर मींजूर झाली असतानाही ववहीर न बाींधता माजी सरपींच व 
अधधकारी याींनी सींगनमताने सदर योजनेच ेपसै े घेवनू गरैव्यवहार केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तत्कालीन पाणी परुवठा अलर्यींता आणण अधधकारी याींनी सींगनमताने 
पदाचा गरैवापर करून लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याची तक्रार मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, रायगि याींचेकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) सदर मेघरे गावी जवाहर ववहीर योजने अींतगशत मान्यता देण्यात आलेली 
लस ींचन ववहीर लार्ाथीने अनजु्ञेय हठकाणी बाींधली नसल्याचे सकृतदशशनी हदसनू 
आल.े तत्कालीन शाखा अलर्यींता/ उप अलर्यींता, म्हसळा याींनी लार्ाथीस 
ववहीरीच्या बाींधकामाचा आराखिा करुन हदला त्या झालले्या कामाच्या देयकाला 
पींचायत सलमती, श्रीवधशन याींच्याकिून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ववहीर 
सींबींधधत लार्ाथीन ेपरस्पर अन्य हठकाणी बाींधली आहे. त्यानसुार चौकशीची 
कायशवाही सरुु आहे. यासींदर्ाशत प्रत्यि ववहीर कोणत्या ग् क्र. मध्ये बाींधलेली 
आहे यासींबींधी चौकशी करण्याकररता उप अलर्यींता, म्हसळा याींनी तहसीलदार, 
श्रीवधशन याींना लखेी कळववले आहे. या प्रकरणातील चौकशीच्या सींदर्ाशत 
सकृतदशशनी जबाबदाराींना नो्ीस देऊन खुलासा मागववणेत आला आहे.  प्राप्त 
खुलाशाच्या अनरु्ींगाने पढुील उधचत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाणा जजल् हा पररषदेंतगचत ग्रामपांचायतीांमध्ये झालेली अननयशमतता 

  

(३०) *  १०७६११   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बलुढाणा जजल् हा पररर्देंतगशत ग्रामपींचायतीींमध् ये सामान् य ननधी, जवाहर 
रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समधृ्दी योजना व सींपणूश ग्रामीण रोजगार योजना 
आदी योजनेसह इतर योजनाींच्या ननधीमध् ये अननयलमतता झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९६२ पासनू बलुढाणा जजल्हा पररर्देंतगशत ककती 
ग्रामपींचायतीींमध्ये व ककती प्रकरणात अननयलमतता ननदशशनास आली व एकूण 
गरैव्यवहाराची रककम काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन गरैव्यवहाराची रककम वसलूीसह 
सींबींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) पींचायत सलमती अींतगशत सन १९६२ त े२०१७-२०१८ 
पयतं ग्रामपींचायतीतील ग्रामननधीमध्ये १२३३ प्रकरणे आणण सन १९९३ त े
२०१७-१८ जरोयो/जग्रासयो/ सग्रारोहयो  ननधीमध्ये  ३७२ अशी एकूण १६०५ 
प्रकरणे खास लखेा अहवालावरुन ननदशशनास आली आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

सदर प्रकरणाींमध्ये सामान्य ननधीतील एकूण ८,५४,५४,६१६/- आणण 
जरोयो/जग्रासयो/सींग्रारोहयो  ननधीतील एकूण १,६३,२०,२९५/- एवढी रककम 
गुींतलेली आहे. 
(३) सामान्य ननधीच्या सींशनयत अर्रातर्रीच्या एकूण रु.८,५४,५४,६१६/- 
इतकया रककमेपकैी एकूण ८७३ प्रकरणाींमध्ये रु.४,७६,७०,६८४/- रुपयाींची वसलुी 
व्याजासह करण्यात आललेी आहे. उवशररत एकूण ३६० प्रकरणाींपकैी २३७ 
प्रकरणात वसलुीची कायशवाही सरुु आहे. १२३ प्रकरणे ही सन २०१६-२०१७ मध्ये 
प्राप्त झाली असनू याबाबत चौकशी करुन जबाबदारी ननजश्चत करण्यात येत 
आहे. अशाप्रकारे ३६० प्रकरणाींमध्ये रु. ३,७७,८३,९३२/- एवढया रककमेच्या 
वसलुीची कायशवाही करण्यात येत आहे. 

जरोयो/जग्रासयो/सग्रारोयो ननधीच्या अर्रातर्रीच्या ३७२ प्रकरणाींपकैी 
२८३ प्रकरणाींत सींशनयत अर्रातर्रीच्या एकूण रु.१,६३,२०,२९५/- इतकया 
रककमेपकैी एकूण रुपये १,२९,४८,८३०/- रुपयाींची वसलुी व्याजासह करण्यात 
आललेी आहे. उवशररत ८९ प्रकरणाींपकैी ५२ प्रकरणात वसलुीची कायशवाही सरुु 
असनू ३७ प्रकरणाींमध्ये जबाबदारी ननजश्चत करुन  प्रलींत्रबत रु.३३,७१,४६५/- 
एवढया रककमेच्या वसलुीची कायशवाही करण्यात येत आहे. 

प्रस्ततु प्रकरणी सींबींधधत दोर्ी असलेले ५२ ग्रामसेवक याींची एक वावर्शक 
वेतनवाढ, ७ ग्रामसेवक याींची दोन वावर्शक वेतनवाढ थोपववण्यात आली आहे. ४ 
दोर्ी ग्रामसेवक बितर्श  असनू, १ पोलीस केस आहे आणण १ खातचेौकशी आहे. 
८० ग्रामसेवकाींना ताकीद देण्यात आली आहे. 

प्रलींत्रबत रकमचेे वसलुीसाठी पींचायत सलमती स्तरावर वेळोवेळी त्यावर 
आयोजजत करण्यात येत आहे. तसेच दरमहा होणाऱ् या सरे्मध्ये आढावा घेऊन 
वसलुी सींदर्ाशत सातत्याने प्रकरणाचा पाठपरुावा करण्यात येत आहे.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बारामती (जज.पुणे) तालुक्यात बनािट नािाने ग्रामपांचायत  
िायचरत िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३१) *  १०५४९४   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), 
श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), डॉ.अननल 
बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) पणेु जजल््यातील बारामती तालकुयात १९८५ त े२०१२ सालापयशत तब्बल २८ 
वर्ांपासनू ‘ग्रामपींचायत बारामती ग्रामीण’ या नावाने बनाव् ले्र हेि आणण 
स््ँप तयार करुन ग्रामपींचायत कायशरत असल्याच ेहदनाींक ५ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या २८ वर्ांमध्ये ग्रामपींचायतीची ननविणूक झालेली नसताना 
सींबींधधत तहसीलदाराींची ननधी वा्प केल्याबाबत महसलू आणण ग्रामववकास 
ववर्ागाने चौकशी केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बनाव् ग्रामपींचायतीमध्ये २८ वर्ांच्या कालावधीत 
ग्रामसेवक ववस्तार अधधकारी आणण ग्ववकास अधधकाऱ्याींनी जाणीवपवूशक दलुशि 
केल ेतसेच या ग्रामपींचायतीच्या बनाव् खात्याींवर ननधी जमा होत असताना 
सदर ग्रामपींचायतीच्या व्यवहाराचे आधथशक ऑिी् जाणीवपवूशक दलुशक्षित केल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
बनाव् नावाने ग्रामपींचायत कायशरत करुन ग्रामपींचायतीचा ननधी बनाव् 
खात्याींवर जमा करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३), व (४) हे खरे नाही. 
तथावप, बारामती ग्रामीण हा त्रत्रशींकू र्ाग बारामती नगर पररर्देमध्ये 

नगर ववकास ववर्ागाच्या शासन अधधसचूना हदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१२ अन्वये 
समाववष् करण्यात आला आहे. तत्पवूी सदरील र्ाग हा बारामती ग्रामीण या 
नावाने पींचायत सलमती मळद गणात समाववष् होता. 

याप्रकरणी मा. सलमती प्रमखु, पींचायती राज सलमती याींचकेि ेहदनाींक २३ 
नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्राप्त झालले्या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने मा. सलमती 
प्रमखुाींनी सखोल चौकशी करण्याबाबत हदलेल्या ननदेशास अनसुरून शासन 
स्तरावरून हदनाींक ०२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये सदस्यीय 
चौकशी सलमती ननयकुत करण्यात आली. सदर सलमतीने हदनाींक ०७ एवप्रल, 
२०१६ रोजी सादर केलले्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने शासनस्तरावरून बारामती 
ग्रामीण या त्रत्रशींकू र्ागाकरीता नजजकच्या ग्रामपींचायत अथवा नगरपररर्देमध्ये 
समाववष् करण्याची अथवा स्वतींत्र ग्रामपींचायत म्हणून घोवर्त करण्याची 
कायशवाही वेळीच का करण्यात आली नाही, त्याकरीता जबाबदार असणाऱ्या सवश 
अधधकारी/कमशचारी याींचेवर तसेच सदर र्ागास ग्रामपींचायत बारामती ग्रामीण 
अस े नाव देण्यास जबाबदार असलले्या सवश अधधकारी/कमशचारी याींचेवर 
दोर्ारोपपत्र बजावण्यात येऊन त्यास सिम प्राधधकाऱ्याची मान्यता घेऊन ककीं वा 
सिम प्राधधकाऱ्याच्या मान्यतसेाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 
ववर्ागीय आयकुत, पणेु याींना शासन पत्र हदनाींक २६ ऑक्ोबर, २०१६ अन्वये 
कळववले होत.े त्याअनरु्ींगाने ववर्ागीय आयकुत, पणेु याींचेकिून हदनाींक १० 
सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये तत्कालीन ४ अधधकाऱ्याींववरूद्ध महाराषर 
नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ अन्वये लशस्तर्ींग ववर्यक 
कारवाईचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावावर कायशवाही सरुू 
आहे.       

त्याचप्रमाणे जजल्हा पररर्द, पणेु किून जजल्हा पररर्देच्या 
अखत्यारीतील तत्कालीन ०३ ग्रामसेवक, ०१ ग्राम ववकास अधधकारी व ०२ 
ववस्तार अधधकारी अस ेएकूण ६ कमशचाऱ्याींववरूद्ध ववर्ागीय चौकशीची कायशवाही 
सरुू आहे.     
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील बांधाऱ्याांची  

िामे ननिृष्ट्ट दजाचची िेल्याबाबत 
  

(३२) *  १०८२५८   श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पठैण (जज.औरींगाबाद) तालकुयात जजल्हा पररर्द, औरींगाबाद लसींचन 
ववर्ागातरे् अनेक लसमें् बींधारे सन २०१५-२०१६ या कालावधीत बाींधण्यात आल े
असनू या सवश बींधाऱ्याींबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक जजल्हा पररर्द पदाधधकारी याींनी केलेल्या तक्रारी 
वरून धनगाव येथील बींधाऱ् याची मखु्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द याींनी 
पाहणी केली असता वाळू ऐवजी कच खिी वापरणे, ठरल्या पेिा कमी उींची 
ठेवणे, तलावाींचे ग् नीं. बदलणे इत्यादी स्वरुपाचा गरैकारर्ार केल्याने या 
बींधाऱ्यात पाणी न थाींबता बाहेर वाहून जात असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याच स्वरुपाच्या तक्रारी इतर बींधाऱ् याबाबत आल्या असनू काही 
बींधारे तर जायकवािीच्या बॅक वॉ्रपलीकि ेबाींधण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदर 
बींधाऱ्याींच ेकाम ननकृष् दजाशचे करणाऱ्या दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. यासींदर्ाशत धनगाव ता.पठैण येथील 
कामाींबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती.  
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रस्ततु तक्रारीच्या अनरु्ींगाने अनतररकत मखु्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा 
पररर्द, औरींगाबाद याींनी धनगाींव गावामध्ये पणूश करण्यात आलले्या ३ कामाींची 
उपववर्ागीय अलर्यींता लघलुस ींचन (जलसींधारण) उपववर्ाग नाथ सागर (उत्तर), 
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पठैण याींचेमार्श त चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीमध्ये प्राप्त तक्रारीमध्ये 
तर्थय आढळून आलेले नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीच्या  
हद्दीमध्ये झालेली अनधधिृत बाांधिामे 

 

(३३) *  १०९२७७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) तालकुयातील ग्रामपींचायतीच्या हद्दीमध्ये जलमनी 
अकृवर्क न करता मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररीत्या बाींधकामे झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, तद्नसुार अनधधकृत बाींधकाम ेकरणाऱ्या ववकासकाींवर व त्यास 
सहकायश करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा स्वरुपाचे मा.लोक प्रनतनीधी याींचे हदनाींक 
२५/१०/२०१७ रोजीचे ननवेदन जजल्हाधधकारी, ठाणे याींना प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) या सींदर्ाशत अप्पर तहलसलदार याींनी समुारे २०१ अनाधधकृत बाींधकामाबाबत 
दींिननय कारवाई केली आहे. तसेच तहलसलदार, अबींरनाथ याींनी ३६ अनधधकृत 
बाींधकामाबाबत महाराषर जमीन महसलु अधधननयम, १९६६ चे कलम ४५ नसुार 
नो्ीस ननगशलमत केल्या आहेत. 
(३) मा.लोकप्रनतननधी याींचे हदनाींक २५/१०/२०१७ च्या ननवेदनावर जजल्हाधधकारी, 
ठाणे याींचा सववस्तर अहवाल मागववण्यात आला आहे. जजल्हाधधकारी, ठाणे 
याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर उधचत ननणशय घेण्याची शासनाची 
र्लूमका आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मांगळिेढा ि पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील ओ.बी.सी., एस.बी.सी., 
व्ही.जे.एन.टी. अल्पसांख् याांि समाजातील शालेय विद्यार्थयाांना  

शशष्ट्यितृ्ती अदा िरण्याबाबत 
  

(३४) *  १११०५१   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय विमकु्त 
जाती/भटक्या जमाती ि इतर मागासिगच आणण विशषे मागास प्रिगच िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मींगळवढेा व पींढरपरू (जज.सोलापरू) तालकुयातील ओ.बी.सी., एस.बी.सी., 
व्ही.जे.एन.्ी. अल्पसींख् याींक या समाजातील शालेय ववद्यार्थयांची गेल्या ३ 
वर्ाशपासनू त्याींच्या खात्यात लशषयवतृ्तीची रककम जमा झाली नसल्याचे हदनाींक 
१९ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजजक न्याय ववर्ागाकिून सन २०१५ त े२०१८ या शिैणणक 
वर्ाशच्या लशषयवतृ्तीसह कि-लशपची रककमही अद्यावप लमळाली नसल्यामळेु 
ववद्यार्थयांचे आधथशक नकुसान होऊन त्याींना पढुील प्रवेशासाठी अिचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधथशक अिचणीींमळेु ववद्याथी आत्महत्या कररत असल्याच े
आढळून आल्यामळेु प्रलींत्रबत लशषयवतृ्तीसाठी ववववध सामाजजक सींघ्ना याींनी 
ननवेदन देऊनही अद्याप याबाबत शासनाने कोणतीच कायशवाही केली 
नसल्याचेही ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर प्रकरणी ववद्यार्थयांना लशषयवतृ्तीची रककम अदा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) ओ.बी.सी., एस.बी.सी., व्ही.जे.एन.्ी.  ववद्यार्थयांना  लशषयवतृ्तीची 
रककम १००% अदा करण्याबाबत शासन ननणशय क्र. इबीसी२०१७/ 
प्र.क्र.७३/लशिण, हद.०७/०३/२०१८ अन्वये आदेश ननगशलमत करण्यात आल ेआहे. 

----------------- 
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बीड जजल््यामध्ये मदृ आणण जलसांधारणाच्या िामात  
िोट्यिधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(३५) *  १०४८९९   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता 
(शमरा भाईंदर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोपडा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाड 
(िजचत), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) बीि जजल््यात एकूण ३०० कामाींमध्ये लाखो रुपयाींचा ननधी ववववध 
कामाींमध्ये काढताींना अधधकाऱ्याींमध्ये हहस्सा वा्णीवरुन झालेल्या र्ाींिणात 
मोठा गरैव्यवहार झाल्याच ेउघि होऊन २६ काम ेझाली नसतानाही उकत ननधी 
खचश झाल्याचे दशशववण्यात आल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीि जजल्हयामध्ये मदृ आणण जलसींधारणाची काम ेन करताच 
अधधकारी व ठेकेदाराींनी एकत्रत्रतपणे चार को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याने 
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र्ौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश कृर्ी आयकुताींनी हदल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीच े
ननषकर्श काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववेलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी प्राथलमक चौकशी करण्यात आली असनू 
२४ अधधकारी / कमशचारी याींचेकिून अननयलमतता झाल्याचे ननदशशनास आल े
आहे. त्यानरु्ींगाने वसलूपात्र रककमेबाबत सींबींधधत अधधकारी / कमशचारी याींना 
वसलूीबाबत नो्ीस बजाववण् यात आली आहे. तसेच सींबींधधत अधधकारी/कमशचारी 
याींना ननलींत्रबत करण्यात आल ेअसनू त्याींच्याववरुध्द F.I.R. दाखल करण्यात 
आला आहे व त्याींच्याववरूद्ध लशस्तर्ींगाची कायशवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िैभििाडी (जज.शसांधदुगुच) ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३६) *  ११०७७६   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वरै्ववािी (जज.लस ींधुदगुश) ग्रामीण रुग्णालयात िॉक्र, कमशचारी व तींत्रज्ञाींची 
तसेच ववलशष् तज्ञाींची पदे न र्रण्यात आल्याने रुग्णालयातील प्रयोगशाळा 
व ि-ककरणाची अत्याधनुनक मशीन बींद अवस्थेत असल्याने रुग्णाींना योग्य 
और्धोपचार व धचककत्सा लमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील सवशच ववववध सींवगाशतील ररकत पदे तात्काळ 
र्रण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी, जजल्हा आरोग्य 
अधधकारी व मा.सावशजननक आरोग्य मींत्री याींच्याकि ेवारींवार ननवेदने देऊन केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली व 
त्याची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
वस्तजुस्थती खालीलप्रमाणे आहे.    

पदनाम मांजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
वदै्यकीय अधधिक ०१ ०१ ०० 
ववशरे्ज्ञ ०३ ०२ ०१ 
तींत्रज्ञ ०२ ०० ०२ 
इतर कमशचारी १९ १७ ०२ 

वदै्यकीय अधधिकाचे पद र्रलेल ेअसनू ववशरे्ज्ञाींच्या मींजुर पदाींपकैी २ 
पदे र्रलेली आहेत. तसेच तींत्रज्ञाची ररकत पदे र्रण्याची प्रकक्रया सरुू आहे. 
सद्यजस्थतीत प्रनतननयकुतीव्दारे व कीं त्रा्ी ननयकुतीव्दारे या पदाींची काम े
करण्यात येत आहेत. उपलब्ध असलले्या वदै्यकीय अधधकारी व 
कमशचाऱ्याींमार्श त रूग्णाींना सवेा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) वदै्यकीय अधधकारी र्रतीचे अधधकार जजल्हाधधकाऱ्याींना प्रदान 
करण्यात आल ेअसनू तींत्रज्ञ व इतर कमशचारी याींची पदे र्रण्याची कायशवाही 
िेत्रीय स्तरावर सरुु आहे. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील धनगरिाडयाांमधील  
रस्त्याांच्या िामासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(३७) *  १०८४७६   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.सांजय िदम 
(दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 
  



42 

(१) खेि (जज.रत्नाधगरी) तालकुयातील ३३ गावाींमधील ७५ धनगरवाड्याींपकैी 
अनतदगुशम र्ागातील बहुताींश धनगरवाड्याींमध्ये पकके रस्त ेनसल्याने तथेील 
जनता अद्यापही मलुर्तू सवुवधाींपासनू वींधचत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींहदवली, खा्ेकरवािी, ढेबेवािी, धचराचा आींबा, मालदे, 
जानकरवािी, जैतापरू, ढाणकवािी, ककींजळे, नात,ू काींदोशी इ. व अन्य 
धनगरवाड्याींना पकका िाींबरी रस्ता नसल्याने वपण्याची पाण्याची ी्ंचाई ननमाशण 
झाल्यास यार्ागात ॅ्ंकरही पोचणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत दगुशम र्ागात पकके रस्त ेनसल्याने कोणतीही वाहतकू 
सवुवधा उपलब्ध नसल्याने या र्ागातील मलुाींना प्राथलमक शाळा व नागररकाींना 
प्राथलमक आरोग्याच्या सेवाींपासनू वींधचत रहाव ेलागत असल्याने या वाड्याींमध्ये 
पकके रस्त ेहोण्यासाठी तात्काळ ननधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन या धनगरवाड्यातील रस्त ेव अन्य 
सवुवधाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) रत्नाधगरी जजल््यातील खेि तालकुयामध्ये एकूण ४१ गावाींमध्ये ५९ 
धनगरवाड्या आहेत. त्यापकैी १४ वािया रस्त्याींनी जोिलेल्या आहेत. 

सदर ५९ वाड्याींपकैी १ वािी प्रमखु जजल्हा मागश, २० वाड्या ग्रामीण मागश 
व उवशररत ३८ वाड्या योजनाबाहय रस्त्याींवर आहेत. योजनाबा्य रस्त्याींसाठी 
शासनाकि ेकोणताही ननधी उपलब्ध नसल्याने सदर रस्त्याींवर खासदार/आमदार 
स्थाननक ववकास ननधी ककीं वा जजल्हा पररर्द स्वननधी मधून ननधी उपलब्ध 
झाल्यास सदर रस्त्याींचे काम जजल्हा पररर्देमार्श त करणे शकय होईल. 

तसेच ग्रामीण मागाशवरील रस्त्याींचे काम ववववध योजनाींतगशत उपलब्ध 
होणाऱ् या ननधीनसुार ्प्प्या ्प्प्याने करण्याच ेजजल्हा पररर्देच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल््यात एचआयव्ही बाधीत पालिाांिडून सांसगच झालेल्या 
अपत्याांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(३८) *  १०७४२५   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :  सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापरू जजल््यात माहे जानेवारी त े३१ ऑक्ोबर, २०१७ या कालावधीत 
एचआयव्ही बाधीत पालकाींकिून सींसगश झालेल्या ३० अपत्याींचा एिसने् मतृ्यु 
झाल्याचे जजल्हा एिस ्प्रनतबींध व ननयींत्रण पथकाच्या ननदशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यात २०१२१ इतके एचआयव्ही बाधीत रुग्ण असल्याच े
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याचे ननषकर्श काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार एचआयव्ही बाधीत रुग्णाींचा सींसगश होऊ नये यासाठी 
या रुग्णाींवर उपचार करण्याबाबत व एचआयव्ही आजाराच्या ननयींत्रणासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 

सदर कालावधीत सींसगश झालेल्या ० त े१४ वर्श या वयोग्ातील ८२४ 
मलुाींपकैी ५ बालकाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) अशींत: खरे आहे. 

जजल््यात एचआयव्ही बाधीत एकूण रुग्णाींची सींख्या १०६१४ इतकी 
असल्याचे ननदशशनाींस आल ेआहे. 
(३) व (४) राषरीय एड्स ननयींत्रण सींस्थेच्या मागशदशशक सचूनाींनसुार सवश 
एचआयव्ही सींसगीत व्यकतीींना तातिीने ए.आर.्ी. और्ध सरुु केल ेजात.े तसेच 
सदरहू कायशक्रमाचा जजल्हास्तरावर दरमहा आढावा घेतला जातो. ए.आर.्ी. 
कें द्राच्या माध्यमातनू सींसगीत व्यकतीींना ववनामलू्य और्धोपचार सी.िी.४ रकत 
चाचणी, तसेच समपुदेशन देण्यात येत.े  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ननघोटेिाडी (पाांडिदरा) (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) लघुपाटबांधारे तलािाला 
पुन:श्च प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(३९) *  ११०९६६   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ननघो्ेवािी (पाींिवदरा) (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) या लघपुा्बींधारे तलावाच्या 
कामास जलसींधारण महामींिळ, औरींगाबाद याींच्याकिून ननणशय क्र. लपा/प्र.क्र. 
/१८९५/१८८४ हदनाींक १७ जलु,ै २०१२ अन्वये रुपये ६०१.१९ लि इतकया रकमेस 
प्रशासकीय मींजुरी लमळाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत पा्बींधारे तलावाचे काम सरुु न झाल्याने जलसींधारण 
महामींिळाने या योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ननणशय घेतला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तलावामळेु ९१२.६० स.घ.मी. इतका पाणी साठा होणार असनू 
२२० हेक्र लस ींचन िमता ननमाशण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन उपरोकत योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
पनु:श्च देऊन ननधी मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) या तलावामळेु ९१२.६० स.घ.मी. इतका पाणीसाठा होणार असनु १९४ हेक्र 
लस ींचन िमता ननमाशण होणार आहे. 
(४) लघ ु पा्बींधारे तलाव ननघो्वािी (पाींिवदरा) या योजनेचे अींदाजपत्रक 
जलसींधारण ववर्ागाची सन २०१७-१८ दरसचूी नसुार सधुारीत करण्याची 
कायशवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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टािरखेड िायाळ (ता.देऊळगाि राजा, जज.बुलढाणा) ग्रामपांचायतीमधील 
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या ि इतर योजनाांच्या ननधीचा झालेला अपहार 
  

(४०) *  १०६६५९   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ्ाकरखेि वायाळ (ता.देऊळगाव राजा, जज.बलुढाणा) ग्रामपींचायतीमध्ये 
चौदाव्या ववत्त आयोग ननधी, दललत वस्ती सधुार योजना, ग्रामपींचायत कर 
वसलूी, शौचालय बाींधकाम अनदुान तसेच इतर शासकीय योजनाींच्या ननधीमध्ये 
अपहार झाल्याची तक्रार ग्ववकास अधधकारी याींच्याकि ेहदनाींक १९ डिसेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे एका ग्रामस्थाींने केली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने या प्रकरणाींची चौकशी केली 
आहे काय व चौकशीचे ननषकर्श काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार योजनाींच्या ननधीचा अपहार करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 

प्रशासकीय अननयलमतता आढळून आली. 
(३) दोर्ीींवर दींिात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इिळेश्िर (ता.माहूर, जज.नाांदेड) गािाांत शौचालय ि शसांचन  
विहीरीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  ११२९४५   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) इवळेश्वर (ता.माहूर, जज.नाींदेि) गावाींत सन २०१६-१७ मध्ये झालेल्या 
शौचालय व लसींचन ववहीरीच्या कामात ग्रामसेवक व ग्रामरोजगाराींनी सींगनमताने 
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गरैव्यवहार केल्याची व आजी-माजी सरपींचासह गरैव्यवहार केल्याची तक्रार माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही हठकाणी ग्रामसेवक व रोजगार सेवकाींनी शौचालय बाींधकाम 
न करता काही लार्ार्थयांच्या नाींवाने बनाव् शौचालयाच ेर्ो्ो लाऊन अनदुान 
घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) उकत तक्रारीच्या अनरु्ींगाने हद. १८.०१.२०१८ रोजी ववस्तार अधधकारी 
(पीं) शाखा अलर्यींता व ताींत्रत्रक अधधकारी मनरेगा याींनी प्रत्यि तक्रार धारकाींसह 
समि चौकशी केली आहे. सदर चौकशी ग्राम पींचायत मार्श त सन २०१६-१७ या 
वर्ाशत व तक्रारी मदु्दयानसुार शौचालय बाींधकाम ३१ लार्ार्थयाशनी स्व:त केल ेव 
त्याींना त्याींच्या खात्यात अनदुानाची रककम प्रस्ताव सादर केल्यानसुार अदा 
केली आहे. ग्रामसेवक व ग्राम रोजगार सेवक याींचा या प्रकरणामध्ये  सींबींध 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल््यातील िसुांधरा एिाजत्मि पाणलोट वििास प्रिल्पाांतगचत 

विविध िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४२) *  ११५५१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल््यातील वसुींधरा एकाजत्मक पाणलो् ववकास प्रकल्पाींतगशत 
जजल््यातील ववववध काम ेकरण्यासाठी ग्रामपींचायतीींना नमनुा देवनूही गेल्या २ 
वर्ाशपासनू काम ेसरुू न झाल्याने गावातील गाव तलाव मजबतूीकरण, ववहीर 
दरुूस्ती, शाळा अ्यालसका उर्ारणी, बायोगॅस उर्ारणे, जमीन तपासणी इत्यादी 
काम ेप्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राधानगरी (जज.कोल्हापरू) तालकुयातील वसुींधरा एकाजत्मक 
पाणलो् ववकास प्रकल्पाींतगशतची कामे तातिीने सरुू करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतनीधीींनी जजल्हा कृवर् अधधिक याींच्याकि ेहदनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार कोल्हापरू जजल््यातील राधानगरी 
तालकुयातील वसुींधरा एकाजत्मक पाणलो् ववकास प्रकल्पाींतगशत काम ेतात्काळ 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन 
कायशक्रमाींतगशत गावातील गाव तलाव मजबतुीकरण, ववहहर दरुुस्ती, शाळा, 
अ्यालसका उर्ारणी, बायोगॅस उर्ारणी इ. काम े प्ररेक प्रवेश उपक्रम या 
घ्काखाली येतात. या घ्काींतगशत कोल्हापरू जजल्हयामध्ये काही ननविक काम े
प्रलींत्रबत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे उवशररत काम ेपणूश करण्याचे ननयोजन करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चाांडोली (ता.खेड, जज.पुणे) येथील रॉमा िेअर युननट मध्ये  
िैद्यिीय यांत्रसामग्री नसल्याबाबत 

  

(४३) *  ११६११२   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींिोली (ता.खेि, जज.पणेु) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रॉमा केअर से्ं र 
मींजूर असनू त्याचे सींपणूश बाींधकाम पणूश झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रॉमा केअर यनुन्साठी मींजूर आकृनतबींधामधील वदै्यकीय 
अधधकारी तसेच इतर कमशचाऱ्याींनी ननयकुती करुनही यींत्रसामग्री नसल्याने गरज ू
रुग्णाींना उचारासाठी रॉमा केअर चा वापर करणे शकय होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, लाखो रुपये खचश करून बाींधलले े रॉमा केअर यनुन् सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) चाींिोली येथील रॉमा केअर यनुन्चे कामकाज व्यवजस्थत चाल ूआहे. 
रॉमा केअरच्या इमारतीमध्ये  सी.आमश मशीन, पॉवर बोनश डिल, न्यमेु्ीक 
्ुननशके्, सेल काउीं ्र, पो्ेबल MA  X-ray इ. उपकरणे व साहहत्य याचा 
परुवठा करण्यात आला आहे. ग्रामीण रुग्णालय व रॉमा केअर यनुन् येथ े
सप् े्ंबर, २०१७ त े रे्ब्रवुारी, २०१८ या कालावधीत ७६६४ बाहयरुग्ण, ९० 
आींतररुग्ण, २९ प्लास््र, ४ मोठ्या व ६५ लहान शस्त्रकक्रया अशा सेवा 
परुववण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विष्ट्णुपुरी (जज.नाांदेड) प्रिल्पातून िालव्यात सोडण्यासाठी पाणी िाहून 
नेणाऱ् या पाइपलाईनला गळती लागल्याबाबत 

  

(४४) *  १०९१८२   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेि जजल््यातील ववषणुपरुी प्रकल्पातनू कालव्यात सोिण्यासाठी पाणी 
वाहून नेणाऱ् या पाइपलाईनला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही गळती रोखण्यासाठी सींबींधधताींनी कायमस्वरुपी उपाययोजना 
न करता तात्परुत्या स्वरुपाची उपाययोजना केली असल्याने ही गळती न थाींबता 
पाईपलाईनच्या आजुबाजूला पाणी साचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
पाइपलाईनची गळती थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) जानेवारी २०१८ च्या दरम्यान पाणी वाहून नेणाऱ्या 
पाईपलाईनला काही हठकाणी निदे्र पिल्याचे व ल्याप प्ले् व मॅनहोल मधून 
काही प्रमाणात तसेच उध्दरण नललकेच्या प्रसरण साींध्याींमधून काही प्रमाणात 
पाणीगळती होत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे.  
(२) सदरील पाईपलाईन ही २८ वर्श जुनी झाललेी आहे. प्रामखु्याने प्रसरण 
साींध्यामधून गळती असल्याचे ननदशशनास आल.े पाईपलाईनमध्ये पाणी चाल ू
असल्यामळेु कायमस्वरुपी उपाययोजना करता येणे शकय नसल्याने तात्परुत्या 
उपाययोजनेव्दारे गळती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तरीही काही प्रमाणात 
पाईपलाईनच्या आजुबाजुला पाणी साचत ेहे खरे आहे.  
(३) याींत्रत्रकी ववर्ागातरे् अधीिक अलर्यींता, कायशकारी अलर्यींता व उप अलर्यींता 
याींनी पाणी गळती सींदर्ाशत उध्दरण नललकेची सींयकुत पाहणी करुन त्यापकैी 
पाईप लाईनला पिलेली निदे्र, ल्याप प्ले् व मॅनहोल यामधून होणारी पाणी 
गळती दरुुस्ती काम ेकरुन तातिीने बींद करण्यात आली आहे. गळती होत 
असणाऱ्या प्रसरण साींध्याची पणूश दरुुस्ती पाणी पाळी दरम्यान करणे शकय 
नसल्यामळेु सदरील दरुुस्ती ही या वर्ीच्या पाणी पाळी सींपल्यानींतर करण्याच े
ननयोजजत आहे.  

तसेच पाणी गळतीबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना सचूववण्याकरीता 
याींत्रत्रकी ववर्ागातरे् मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नालशक याींना 
हद.०१/०२/२०१८ च्या पत्राव्दारे ववनींती केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड-नाांहदिली-मालदे, खेड-बबरमणी-िडगाि ि धचांचिली-बोरघर-शशांगरिाडी 
(ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या ग्रामीण भागातील रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 
 

(४५) *  ११५४०१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेि (जज.रत्नाधगरी) तालकुयातील खेि-नाींहदवली-मालदे रस्ता, 
खेि-त्रबरमणी-विगाव व धचींचवली-बोरघर-लश ींगरवािी या ग्रामीण र्ागातील 
रस्त्याींची दरुवस्था झाली असनू या रस्त्याींचे िाींबरीकरणाचे काम ननधी अर्ावी 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याींवर वारींवार अपघात होत असनू ग्रामस्थ, ववद्याथी 
तसेच कोकणात पयश् नासाठी येणाऱ् या पयश् काींची गरैसोय होत असल्याने उकत 
रस्त्याींच्या कामासाठी तातिीने ननधी देवनू उकत रस्त्याींचे िाींबरीकरण 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने उकत रस्त्याींची पाहणी 
केली आहे काय व त्यानसुार रस्त्याींचे िाींबरीकरण करण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याींच्या कामासाठी तातिीने ननधी देवनू रस्त्याींचे िाींबरीकरण 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे. तथावप, सदर 
रस्त्याींवर वारींवार अपघात होत असल्याचे आढळून आल ेनाही. 
(३) प्रश्नाींककत रस्त्याची जजल्हा पररर्देमार्श त पाहणी करण्यात आली आहे. 
खेि-नाींहदवली-मालदे - रस्त ेववकास योजना सन २००१-२०२१ नसुार या रस्त्याचे 
नाींव वािी मालदे रस्ता असनू हा रस्ता ग्रामीण मागश क्र.४४ दजाशचा आहे. 
रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आहे. 
खेि-त्रबरमणी-विगाव - रस्त े ववकास योजना सन २००१-२०२१ नसुार या 
रस्त्याचे नाींव ककींजळे कळबणी विगाव ब ुविगाव खदुश रस्ता अस ेअसनू हा रस्ता 
ग्रामीण मागश क्र.८ दजाशचा आहे. रस्त्याची एकूण लाींबी ६.५०० कक.मी. आहे. 
धच ींचवली-बोरघर-लश ींगरवािी - रस्त ेववकास योजना सन २००१-२०२१ नसुार या 
रस्त्याचे नाव बोरघर धचींचवली लश ींगरवािी रस्ता अस ेअसनू हा रस्ता ग्रामीण 
मागश क्र.४० दजाशचा आहे. रस्त्याची अजस्तत्वातील एकूण लाींबी ६.५०० कक.मी. 
आहे. 

सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीचे काम ववववध योजनाींतगशत उपलब्ध होणाऱ् या 
ननधीनसुार ्प्प्या ्प्प्याने करण्याचे जजल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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घाटबोरी (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) पररसरातील गािातील शतेिऱ् याांच े
िन्य प्राण्याांमुळे झालेल्या नुिसानीबाबत 

  

(४६) *  ११२७४९   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मेहकर (जज.बलुढाणा) तालकुयातील घा्बोरी पररसरात २५ गावे येत असनू 
या गावातील शतेकऱ् याींचे वन्य प्राण्याींच्या हल्ल्यामळेु झालेल्या नकुसानीबाबतच े
प्रस्ताव गेल्या वर्शर्रापासनू प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
(३) असल्यास, त् यानसुार नुकसानग्रस्ताींना तातिीने नकुसान र्रपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) आधथशक वर्श सन २०१७-१८ माहे 
रे्ब्रवुारी, २०१८ अखेर या कालावधीत वनपररिेत्र अधधकारी (प्रादेलशक), घा्बोरी 
याींचेकि े वन्यप्राण्याींनी शतेवपकाींचे नकुसान केल्याने नकुसान र्रपाई 
लमळण्याबाबतच ेएकुण ८४० अजश प्राप्त झाल ेआहेत. 

उपरोकत प्रकरणाींपकैी ७६२ प्रकरणामध्ये सींपणुश कागदपत्र ेप्राप्त झाली 
असनू प्रचललत शासन ननणशयातील तरतदुीींनसुार सींबींधधत शतेकऱ्याींना 
रु.३९,६१,३३४ अथशसहाय्य अदा करण्यात आल ेआहे. उवशररत ७८ प्रकरणाींमध्ये 
आवश्यक कागदपत्राींची त्वरीत पतूशता करून नकुसान र्रपाई देण्याची कायशवाही 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आजरा ि चांदगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील शतेिऱ्याांच्या वपिाांच े
रानटी हत्तीांपासून झालेले नुिसान 

  

(४७) *  १०७२५०   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :  सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींदगि व आजरा (जज.कोल्हापरू) तालकुयात हत्तीींचा वावर सरुू असनू या 
हत्तीींच्या कळपाने खेि,े हाजगोळी, सोहाळे र्ागातील ऊस, काज,ू नारळ, र्ात, 
केळी आदी वपकाींच ेनकुसान केल ेअसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आजरा तालकुयाच्या पजश्चम र्ागात कक्वि,े आींबाि े या 
गावाींमध्ये त्रबबट्या सदृश प्राण्याने शळेी, वासरे यासारख्या पाळीव जनावराींवर 
हल्ले केले आहेत तसेच रान्ी हत्तीपासनू गेल्या वर्शर्रात ५ शतेकऱ्याींना प्राण 
गमवावा लागला असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.वने मींत्री याींच्याकि े
हदनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास याबाबत ननवेदन हदल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
शतेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई देण्यासह एललर्ीं ् बॅक सारखी मोहीम स्थाननक 
ग्रामस्थाींच्या मदतीने राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) चींदगि व आजरा तालकुयातील खेि,े हाजगोळी, 
सोहाळे र्ागात माहे जानेवारी, २०१८ वा त्यादरम्यान हत्तीींनी शतेवपकाींचे 
नकुसान केल्याच्या घ्ना ननदशशनास आलेली नाही. तथापी सन २०१७-१८ मध्ये 
हत्तीींपासनू वपक नकुसानीचे आजरा तालकुयात १३५ प्रकरणे व चींदगि 
तालकुयात १९ प्रकरणे ननदशशनास आली असनू प्रचललत शासनननणशयातील 
तरतदुीनसुार सींबींधधत शतेकऱ् याींना रु. ९,११,११० इतके अथशसहाय्य अदा करण्यात 
आल ेआहे. 
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(२) व (३) आजरा तालकुयातील मौजे कक्वि ेया गावामध्ये हदनाींक ०६.०१.२०१८ 
रोजी त्रबब् या वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात श्री. ववश्राम त.ु सतुार याींची एक शळेी 
व एक बकरा हे पाळीव प्राणी ठार झाल े आहेत. सदर प्रकरणी प्रचललत 
शासनननणशयातील तरतदुीनसुार शतेकऱ्यास रु.१२,०००/- इतके अथशसहाय्य अदा 
करण्यात आल ेआहे. 

हत्तीींनी हल्ला केल्यामळेु गले्या वर्शर्रात ५ शतेकऱ्याींना प्राण गमवावा 
लागला हे खरे नाही. तथावप अशा आशयाचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी मा. मींत्री (वने) याींना हदनाींक ०९ जानेवारी, २०१८ रोजी हदल ेहे खरे आहे.  

वन्य प्राण्याींद्वारे नकुसान होऊ नये व मानव वन्यहत्ती सींघर्श कमी 
व्हावा यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात. 
• या िते्रातील तजज्ञ व्यकतीींकिून सवांना प्रात्यक्षिकाींसह मागशदशशन करण्यात 
येत.े 
• गावकऱ्याींच्या मदतीने ्ॉचश, र््ाके, अग्नीबाण इ. चा वापर करुन व हाकारा 
ग् तयार करुन हत्तीींना शतेी व मानवी वस्तीपासनू दरू नेण्यात येत.े 
• वन्यप्राण्याींना वनिते्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
उपाययोजना केल्या जातात. 
• काही िेत्रात वनहद्दीींवर वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आल ेआहेत, 
तसेच Rescue Team तयार करण्यात आली आहे. 
• मानव वन्यप्राणी सींघर्श रोखण्याच्या दृष्ीने वनअधधकारी व कमशचारी याींना 
प्रलशिण देण्यात येत.े 
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीन ेसबलसिीवर एलपीजी गॅस शगेिी 
व लसलेंिर परुवठा केला जात आहे.   
• पररिेत्र स्तरावर िते्रीय अधधकारी व कमशचारी याींचमेार्श त ननयलमत गस्त 
करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे सािरगाांि (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथे १४ व् या वित्त 
आयोगाांतगचत िरण् यात आलेल् या िामात झालेला गैरव्यिहार 

 

(४८) *  १११४८२   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज ेसावरगाींव (ता.मोताळा, जज.बलुढाणा) येथ े१४ व् या ववत्त आयोगाींतगशत 
करण् यात आलले् या रस् ता बाींधकामात गरैव्यवहार झाल् याबाबतची तक्रार हदनाींक 
७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त् या समुारास स् थाननक नागररकाींनी शासनाकि ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार १४ व् या ववत्त आयोगाअींतगशत करण् यात आलले् या 
कामात गरैव्यवहार करणाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 

रस्त्याच्या कामाची जस्थती प्रथम दशशनी चाींगली हदसनू आली. सदर 
बाींधकामात कोणताही गरैव्यवहार झालेला आढळून आललेा नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील १२४१ पाझर तलािाांची ननशमचती िरण्यासाठी 
सांपाहदत िेलेल्या जशमनीांच्या नोंदी िरण्याबाबत 

 

(४९) *  ११११०७   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) सोलापरू जजल््यात जजल्हा पररर्देने तालकुा ननहाय गेल्या ५४ वर्ाशत 
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातनू १२४१ पाझर तलावाींची ननलमशती 
करण्यासाठी शतेकऱ् याींकिून १० एकरापासनू ४५ एकर जमीनीचे र्सूींपादन करुन 
र्सूींपादन केलेल्या जमीनीींचा मोबदला शतेकऱ्याींना हदला असताना १२४१ पाझर 
तलावातील बऱ् याच तलावाींच्या जलमनी कायदेशीरपणे जजल्हा पररर्देच्या ताब्यात 
नसल्याने अनेक जलमनीींच्या ७/१२ उताऱ् यावर जजल्हा पररर्देचे नाींवच नसल्याच े
हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत जजल्हा पररर्द सोलापरू प्रशासनाकि ेमाहहती घेतली 
असता त्याींच्याकि े उपरोकत प्रकरणाची ७/१२ ची नोंदीची परेुशी माहहती 
नसल्याचेही ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत जजल्हा पररर्देच्या ववर्ागाला जलमनीींच्या 
नोंदी करण्याकरीता तात्काळ ननदेश देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) जजल्हा पररर्द, सोलापरू याींच्या अधधपत्याखालील 
लघपुा्बींधारे ववर्ागामार्श त १२४१ पाझर तलाव पणूश करण्यात आल े
आहेत. त्यापकैी ८४५ तलावाच्या ७/१२ उताऱ् यावर जजल्हा पररर्देचे नाव 
लावण्याची कायशवाही सरुू आहे व ३९६ पाझर तलावाींच्या नोंदी ७/१२ उताऱ् यावर 
घेण्यात आलले्या आहेत. 

सदर १२४१ तलावाींपकैी १४५ पाझर तलावाच्या जमीनीचा मोबदला देणे 
बाकी असनू, उवशररत १०९६ पाझर तलावाींचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे. 

सद्य:जस्थतीत प्रश्नाींककत पाझर तलावाींसाठी सींपाहदत जमीनीच्या ७/१२ 
उताऱ् यावर जजल्हा पररर्देच े नाव लावण्यासाठी जजल्हाधधकारी, सोलापरू याींच े
मार्श त सींबींधधत सवश तहलसलदाराींना सचूना देण्यात आल्या आहेत व त्यानसुार 
७/१२ उताऱ् यावर नाव ेलावण्याची कायशवाही सरुू आहे. 

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

गांगापूर (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील घोड नदीच्या पुलािरील लोखांडी 
सांरक्षि िठडयाांची झालेली दरुिस्था 

 

(५०) *  ११३७००   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) गींगापरू (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) या आहदवासी र्ागातील घोि नदीच्या 
पलुावरील लोखींिी सींरिक कठड्याींची दरुवस्था झाल्याने वाहतकूीकररता पलू 
अत्यींत धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घोि नदीच्या पलूावरील सींरिक कठि े बसववण्याची मागणी 
ग्रामस्थाींनी वारींवार करुन देखील त्याकि ेदलुशि केल ेजात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 

सदर को.प.बींधारा वजा पलुास दोन्ही बाजुस सींरिक रेलीींग असनू काही 
हठकाणी रेलीींग व कठि ेअींशत: तु् लेले आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) सदर बींधाऱ् याची िते्रत्रय अधधकाऱ् याींनी पाहणी केलेली आहे. 
को.प.बींधाऱ् याच्या दरुुस्तीच े अींदाजपत्रक तयार केलेले असनू ननधी 
उपलब्धतनेसुार काम करण्याचे ननयोजन आहे.  

----------------- 
  
सुजलगाांि (जज.बुलढाणा) पाझर तलािासाठी सांपाहदत िेलेल्या जशमनीांचा 

मोबदला शतेिऱ्याांना शमळण्याबाबत 
  

(५१) *  १०६९६६   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सजुलगाींव (जज.बलुढाणा) येथील पाझर तलावामध्ये सन २०११-१२ मध्ये 
शतेकऱ् याींच्या जलमनी सींपाहदत केल्या असताना त्याचा ५० ्ककेच मोबदला 
शतेकऱ् याींना लमळाला असनू उवशररत मोबदला तातिीने देण्याची मागणी 
प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ् याींनी उपजजल्हाधधकारी र्-ूसींपादन (ल.सी.का.) बलुढाणा 
याींच्याकि ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने याबाबतची चौकशी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार या प्रकल्पग्रस्ताींना तातिीने मोबदला देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) व (३) होय. महाराषर जलसींधारण महामींिळ, औरींगाबाद याींचकेिून ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असनु, सलुजगाींव पाझर तलावासाठी जलमनी 
सींपाहदत करण्यात आलले्या शतेकऱ्याींना मोबदला वा्पासाठी प्रादेलशक 
जलसींधारण अधधकारी कायाशलयाने धनादेश क्रमाींक ०२७०५१ हदनाींक २१/२/२०१८ 
नसुार ननधी उपजजल्हाधधकारी र्सूींपादन (ल.लस ीं.का.) बलुढाणा याींच्याकि ेहदनाींक 
२१/२/२०१८ रोजी पाठववण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालगाि-िोळबाांदे्र, देगाि-पाांगारी, आसुद- िानघिणे, आड-ेइळणे-िानघिणे 
(ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) या ग्रामीण भागातील  

रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 
 

(५२) *  ११५४०४   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालकुयातील जालगाव-कोळबाींदे्र, देगाव-पाींगारी, 
आसदु-वानघवणे, आि-ेइळणे-वानघवणे या ग्रामीण र्ागातील रस्त्याींची दरुवस्था 
झाली असनू या रस्त्याींचे िाींबरीकरणाचे काम ननधी अर्ावी प्रलींत्रबत असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याींवर वारींवार अपघात होत असनू ग्रामस्थ, ववद्याथी 
तसेच कोकणात पयश् नासाठी येणाऱ् या पयश् काींची गरैसोय होत असल्याने उकत 
रस्त्याींचे कामासाठी तात्काळ ननधी देवनू उकत रस्त्याींचे िाींबरीकरण 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी ववर्ागाकि ेमाहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने उकत रस्त्याींची पाहणी केली 
आहे काय व त्यानसुार या रस्त्याींचे िाींबरीकरण व मजबतूीकरण करण्यासाठी 
ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लोकप्रनतननधी याींची मागणी आहे हे खरे आहे, परींत ुसदर रस्त्यावर अपघात 
झाल्याचे आढळून आल ेनाही. 
(३) जजल्हा पररर्देमार्श त प्रश्नाींककत ४ रस्त्याींची पाहणी करण्यात आली आहे. 

अ) जालगाव कोळबाींदे्र या इतर जजल्हा मागश क्र.१९ दजाशच्या रस्त्याची 
अजस्तत्वातील लाींबी १६.२८० कक.मी. आहे. सींपणूश पषृठर्ाग िाींबरी आहे. त्यापकैी 
३.६०० कक.मी. लाींबी सजुस्थतीत आहे. सन २०१५-१६ मध्ये रस्त ेववशरे् दरुुस्ती 
अींतगशत सा.क्र. ११/१०० त े११/२०० कक.मी. लाींबीतील िाींबरीनतुनीकरणाचे काम 
करण्यात आल ेआहे. 

ब) देगाव पाींगारी या ग्रामीण मागश क्र. १३८ रस्त्याची एकूण लाींबी ५.५०० 
कक.मी. आहे. त्यापकैी २.३०० कक.मी. लाींबी िाींबरी पषृठर्ागाची व ३.२०० कक.मी. 
लाींबी खिी पषृठर्ागाची आहे. िाींबरी पषृठर्ागापकैी १.८०० कक.मी. लाींबी 
सजुस्थतीत आहे. 

क) आसदू वानघवणे या ग्रामीण मागश क्र. ५२ ची एकूण लाींबी ७.०० 
कक.मी. आहे. त्यापकैी २.०० कक.मी. लाींबी िाींबरी पषृठर्ागाची व ५.०० कक.मी. 
लाींबीमध्ये पषृठर्ाग अजस्तत्वात नाही. 

ि) आि-ेइळणे-वानघवणे या ग्रामीण मागश क्र. १९१ ची एकूण 
लाींबी  ६.६०० कक.मी. आहे. त्यापकैी ३.५०० कक.मी. लाींबी िाींबरी पषृठर्ागाची, 
१.०० कक.मी. लाींबी खिी पषृठर्ागाची व २.१०० कक.मी. लाींबीमध्ये पषृठर्ाग 
अजस्तत्वात नाही. िाींबरी पषृठर्ागापकैी २.५०० कक.मी. लाींबी सजुस्थतीत आहे. 

वरील चारही रस्त्याींच्या खराब लाींबीतील दरुुस्ती जजल्हा पररर्देला 
ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने 
प्रस्ताववत करण्याचे जजल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रोहहणखेड-िाळेगाांि (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) या रस् त् यािरील  

पुलाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(५३) *  ११३४५०   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) रोहहणखेि-काळेगाींव (ता.मोताळा, जज.बलुढाणा) या रस् त् यावरील पलुाच ेकाम 
न झाल् याने स् थाननक नागररक, शालेय ववद्याथी व रूग् णाींची पावसाळ्यात 
गरैसोय होऊन वाहतकूीस अिथळा होत असल् याचे हदनाींक १५ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उकत रस् त् यावरील पलुाच ेकाम मींजूर करण्यासह ननधी 
उपलब् ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 

रोहहणखेि-काळेगाींव या रस्त्यावरील पलुाच े काम न झाल्याने 
स्थाननकाींची गरैसोय होत आहे. तथावप, अशा प्रकारचे कोणतहेी पत्र/ननवेदन 
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) व (३) रोहहणखेि-काळेगाींव हा अजस्तत्वातील ५.०० कक.मी. लाींबीचा 
योजनाबा्य रस्ता आहे. अजस्तत्वातील रस्ता हा पाींदण व बलैगािीचा आहे. 
योजनाबा्य रस्ता असल्यामळेु योजनेमधून ननधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. 
त्यामळेु सदर रस्ता ननकर्ानसुार योजनेत समाववष् करण्याबाबत जजल्हा 
पररर्देकिून कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यातील ओझिेाडी त ेसांत दामाजी सहिारी साखर 
िारखान्यापासून मांगळिढेा-सोलापूर रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

  

(५४) *  १११२०४   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) पींढरपरू व मींगळवढेा (जज.सोलापरू) तालकुयातील ओझेवािी त ेसींत दामाजी 
सहकारी साखर कारखाना पासनू मींगळवेढा-सोलापरू रस्त्याींवर मोठ्या प्रमाणात 
वाहतकु होत असल्यामळेु या रस्त्याला खड्ि ेपिल ेअसल्याने अपघात होऊन 
त्यामध्ये नागररक मतृ्यमुखुी पिल्याच्या घ्ना हदवसें-हदवस वाढत असल्याच े
हदनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत रस्ता तातिीने दरुूस्ती करण्यासाठी लोकप्रनतननधी व 
नागररकाींनी मागणी केली असताींनाही अद्याप सदर रस्त्याची दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणतीच कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदर 
रस्ता तात्काळ दरुुस्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाींककत ओझेवािी त ेसींत दामाजी सहकारी साखर कारखाना रस्त्याच्या 
लाींबीपकैी ५.३० कक.मी. िनतग्रस्त लाींबीतील रस्त्याचे मजबतूीकरण व 
िाींबरीकरण करण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाींककत रस्त्याींपकैी ओझेवािी- श्री सींत दामाजी साखर कारखाना हा 
रस्ता गोपाळपरू-ओझेवािी-उचेठाण- बढाण रस्ता प्रजजमा ७० चा र्ाग आहे. या 
र्ागाची लाींबी ५.३० कक.मी. आहे. या लाींबीतील रस्ता िाींबरी पषृठर्ागावरील 
खड्ि ेर्रुन वाहतकुीस सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. रस्त्याच्या िनतग्रस्त 
लाींबीत मजबतूीकरण िाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत आहे. रस्ता सा.बाीं. 
ववर्ागाच्या अखत्यारीत आहे. प्रजजमा ७० त ेब्रम्हपरूी रस्ता ग्रा.मा.१०२ असनू 
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५.५० कक.मी. लाींबीचा आहे. यापकैी १ कक.मी. लाींबी िाींबरी पषृठर्ाग, २ कक.मी. 
लाींबी खिीच्या पषृठर्ागाची आहे. रस्ता जज.प. सोलापरू याींच्या अखत्यारीत आहे. 
या दोन्ही रस्त्याींवर रस्त्याींच्या दोर्ामळेु अपघात झाल्याची नोंद पोलीस दप्तरी 
नाही. दोन्ही रस्त्याींच्या िनतग्रस्त लाींबीतील काम ेकरणे आवश्यक आहे. ही काम े
मींजूरी ननधी ननकर् व प्राधान्य क्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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