
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अडुसष्टावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अांगणवाडीत हदला जाणाऱ्या पोषण आहाराबाबत 
  

(१)  २१८४ (२२-१२-२०१४).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् हा पुरक ाहारा या पाटक्ाींपापोपाप गींगणडामीमनुन णे यात येत गसलेली 
खखचमी ड कमनान् याची ळसमीम ये पुरे ा रमामाणात पो क क्कही नसतात, हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच, खखचमीत तेल न कालताच केडम पाणी मीप कालून पणार्थ श िडले िातात त् याममेु 
बेचड बनलेल् या या गन् नाकम ेमुले पाप टवरडतात, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास,  ासनाने स् र्ानिकनक पातमीडन न पुरक ाहार मलहला मींमम ड बचतग्ा या 
मा यमातुन पुरड याचा निकनणथय केतला होता, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) गसल् यास, गींगणडामीत लणला िाणारा पो क ाहाराबाबत  ासनस् तराडर काय निकनणथय 
के यात ाल ाहे ड निकनणथयाची गींमलबिाडणी के हापासून होणार ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-०२-२०१५) : (१) ड (२) हे खरे नाही. 
(३) ड (४) मा. सडोच न्यायालयाने रर् याचचका क्र. १९६/२००१  मये लणनाींक ७ ऑक््ोबर, 
२००४ रोिी एकाजत्मक बाल सेडा योिनेगींतगथत पुरक पो ण ाहार पुरडपा कीं त्रा्णारामावथ त 
करयात येऊ नये. पुरक पो ण ाहार पुरडपयाचे ाखण ाहार श िवडयाच े काम 
स्डयींसहाय्यता बचत ग् / मलहला मींमम / ग्राम समुणाय याींचमेावथ त करयात याड,े गस े
ाणे  लणलेले ाहे.  मा. सडोच न्यायालयाचे ाणे  वडचारात केऊन एकाजत्मक बाल वडकास 
सेडा योिनेंतगथत ग्रामीण / ालणडासी ाखण नागरी रमाकल्पातील सडथ गींगणडामी कें द्ाींमये 
स्डयींसहाय्यता बचत ग् / मलहला मींमम याींचेमावथ त श िडून तयार खाद्यान्न स्डन पात 
(Ready to eat) पुरक पो ण ाहार पुरवडयात याडा, गसा  ासन निकनणथय लणनाींक 
२८/१०/२००५ रोिी निकनगथशमत केला होता. 
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         त्यानींतर कें द्  ासनाने सींपूणथ बाल पो ण पणतीमये यापक बणल करयाया 
लणनाींक २४/०२/२००९ या पत्रान्डये लणलेल्या मागथण थक सचूना ाखण मा. सडोच न्यायालयाचे 
लणनाींक २२/०४/२००९ या ाणे ानुसार एकाजत्मक बाल वडकास सडेा योिनगेींतगथत ६ मलहने त े
३ ड े डयोग्ातील सडथ बालके, गर्थडती जस्त्रया ड स्तनणा माता ाखण ३ ड  े त े ६ ड  े
डयोग्ातील तीव्र कमी डिनाची बालके याींना करपोच ाहार (THR)  तसेच ३ ड  ेत े६ ड  े
डयोग्ातील लार्ार्थयाांना सकामचा नास्ता ड गरम तािा ाहार पुरवडयाया सूचना लणनाींक 
२४/०८/२००९ या  ासन निकनणथयान्डये निकनगथशमत करयात ालेल्या ाहेत. 
         त्यारमामाणे करपोच ाहार (THR) ड गरम तािा ाहाराचा गींगणडामी कें द्ातील 
लार्ार्थयाांना पुरडपा करयासापि जिल्हाचनकारी याींचे गयतेखतेखाली जिल्हास्तरीय ाहार 
सशमतीमावथ त स्र्ानिकनक मलहला बचत ग्, मलहला मींमम ड ग्राम समुणाय याींची निकनडम कन न 
त्याींचेमावथ त पुरडपा करयाबाबत डरील  ासन निकनणथयाद्डारे निकनणे  लणलेले गसून सणर 
निकनणथयाची गींमलबिाडणी सुन  ाहे.   

___________ 
  

राज्यात व ववशेषत: पूवव ववदभावत वपडीत जममनीचा ७/१२ शासन झडुपी जांगल  
या नावावरुन रद्द िरुन बाांधलेल्या पक्िे घराांना मालिी पटे्ट देण्याबाबत 

(२)  ४०५३ (२२-१२-२०१४).   श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ड वड े त: पूडथ वडणर्ाथत रमामुख लोकडस्ती लगत  ासकीय िशमनीडर झमुपी 
िींगल गस ेपटे्ट नमुण गसून गनके ड ाथपासून त्या िशमनीडर िींगलच काय सानी झाम ेपण 
नाहीत त्या पमीत िागेचा लोकाींनी डापर  केला गसून सणरहू ळक्त िागेडर मालकी हक्काच े
प््े करयाबाबतची मागणी  ासनाकम ेकेली ाहे, हे खरे ाहे काय 

(२) गसल्यास, ळक्त वपमीत िशमनीचा ७/१२  ासन झमुपी िींगल या नाडाडन न रद्द कन न 
बाींनलेल्या पक्के कराींना मालकी प््े णेयात येणार ाहे काय, 
(३) गसल्यास,  ासनाने याबाबत कोणता निकनणथय केतला ाहे, 
(४) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०२-२०१५) : (१) झमुपी िींगल िशमनीडर सींबींचनत िशमनीचा डापर 
करणाऱ्या लोकाींनी त्याींना या िशमनीचे मालकी हक्काचे पटे्ट शममाडे ग ा स्डरपाची मागणी 
वार ड ाथपासून केली ाहे. 
(२) कें द्  ासनाने लणनाींक १२/०२/१९९२ गन्डये लणलेल्या खलुा ारमामाणे तसेच सडोच 
न्यायालयातील रर् याचचका क्र. २०२/१९९५ मनील लणनाींक १२/१२/१९९६ रोिी लणलेल्या 
ाणे ारमामाणे कोणत्याही  ासकीय गशर्लेख्यात डन म्हणून नोंण केलेल्या तेेखत्रास डन (सींडनथन) 
गचननिकनयम, १९८० या तरतूणी लागू राहतात त्यामुमे ग ा तेेखत्राच े७/१२ डन न झमुपी िींगल ही 
नोंण कें द्  ासनाचे पूडथ परडानगी श डाय रद्द करता येत नाही. मात्र गैरडाखणजज्यक डनेत्तर 
रमायोिनाखाली गसलेले तेेखत्र कें द्  ासनान ेलणनाींक ०४/०३/२०१४ गन्डये वडहीत केलेल्या सुलर् 
कायथपणतीरमामाणे निकनयशमत करयाया सूचना ाहेत. 
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         तसेच गनुसूचचत िमती ड इतर पारींपाररक डन निकनडासी (डन हक्काींची मान्यता) 
गचननिकनयम, २००६  ाखण निकनयम २००८ मनील तरतूणीनसुार सींबींचनत झमुपी िींगल नारकाने 
 ेती टकीं डा डास्तयाकररता डापरत गसलेल्या तेेखत्राबाबत णाडा णाखल केला गसल्यास या 
गचननिकनयमाखालील पात्रतेचे निकनक ानुसार ते पात्र परल्यास त्याींना ग ा िशमनीचे हक्कपत्र 
जिल्हास्तरीय सशमतीमावथ त णेयाची तरतूण ाहे. या गचननिकनयमाींतगथत हक्कपत्र णेताना डन 
(सींडनथन) गचननिकनयम, १९८० पासनू सू् लणलेला ाहे, परींतु मालकी मात्र  ासनाचीच राहणार 
ाहे. 
(३)  ासनाने ळपरोक्त सींणर्ाथत झमुपी िींगल तेेखत्रापकैी गनिकतक्रमणाखालील तेेखत्र, डनेत्तर 
डापराखालील तेेखत्र ड तुकमया तकुमयातील तेेखत्र निकनडथणीकरण करयाचे परवडले गसून त्यासापि 
लणनाींक ३१/०७/२०१३ गन्डये सुलर् कायथपणती रमास्तावडत केली होती. त्यास कें द्  ासनाकमील 
मागथण थक तत्डे लणनाींक ०४/०३/२०१४ गन्डये मींिूरी रमााप्त झाली ाहे. त्यानुसार वडर्ागीय 
ायुक्त, नागपूर याींना रमास्ताड तयार कन न  ासनास साणर करयात सूचीत केलेले ाहे. 
याबाबत महसूल वडर्ागाचे स्तराडर गाडनिकनहाय ाकमडेारी सींकलीत कन न रमास्ताड तयार 
करणेबाबत ाडश्यक कायथडाही करयात येत ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही.  

___________ 
  

जालना लघुमसांचन जलसांधारण उप विभाग अांबड, धनसावांगी भोिरदन येथे  
िायवरत असलेले उप ववभागीय अमभयांता याांनी िेलेला गैरव्यवहार  

  

(३)  ७८३२ (०९-०४-२०१५).   श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना लकुशसींचन िलसींनारण ळपवडर्ाग गींबम, कनसाडींगी, र्ोकरणन येर्े कायथरत 
गसलेले ए.ए.काींबमे, ळपवडर्ागीय गशर्यींता याींनी केलेल् या रष्ष ्ाचार ड बोगस कामाींची मुख् य 
सचचडाींनी लाडलेली चौक ी सींर् गतीने होत गसल् याबाबत स् र्ानिकनक लोकरमानिकतनिकननीींनी लणनाींक 
१५ डमसेंबर, २०१४  रोिी मखु् य गशर्यींता, लकुशसींचन िलसींनारण, िेल रोम, येरडमा, पुणे 
याींनी लेखी निकनडेणन लणले, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, यारमाकरणाची चौक ी सींर्गतीन ेहो याची कारणे काय ाहेत, 
(३) गसल् यास, यारमाकरणाची चौक ी तातमीने पुणथ कर याकररता  ासन कोणती कारडाई करीत 
ाहे डा करयात येत ाहे ?  

श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) होय. तर्ावप, या सींणर्ाथत मुख् य सचचडाींकमून चौक ी 
कर याबाबत ाणे  णे यात ालेले नाहीत. 
(२) या सींणर्ाथत, काय काथरी गशर्यींता, लकु शसींचन (िलसींनारण) वडर्ाग, िालना, याींनी 
रमाार्शमक चौक ी केली गसून सणर रमाकरणाम ये तर्थ य ाढमून ालेले नाही. 
(३) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
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मौज ेहाळी (ता.देगलूर, जज. नाांदेड) येथील िोल् हापूरी प दतीचा बांधारा मांजूरी बाबतचा प्र् ताव 
  

(४)  १०४२८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे हामी (ता.णेगलूर, जि.नाींणेम)  येर्ील कोल् हापूरी प णतीचा बींनारा मींिूरी बाबतचा 
रमास् ताड  ासनाकम ेगेल् या गनेक ड ाथपासून रमालींतबत ाहे काय, 
(२) गसल् यास, रमालींतबत गस याची कारणे काय ाहेत, 
(३) ळक् त को.प.बींनारा मींिूरी बाबत  ासनाची निकनजश्चत र्ुशमका काय ाहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     हामी कोल्हापूरी पणतीचा बींनारा तालुका णेगलूर, जिल्हा नाींणेम या योिनेचा रमा ासकीय 
मान्यतेचा रमास्ताड सन २००२ मये महाराषर िलसींनारण महामींमम याींचकेम ेसाणर करयात 
ाला होता. 
(२) रमास्तावडत िागा ताींतत्रक दृष्या योग्य नसल्यान ेयोिना गसवल होत.े 
(३) ताींतत्रक दृष्या योिना गसवल गसल्यान े मींिूरीची कायथडाही करयाचा रमाश्न ळद्् ाडत 
नाही. 

___________ 
  

एिाजत्मि बालवविास योजनअेांतगवत प्रत्येि गावाांमये अांगणवाडया सुरु िरण्याबाबत 
  

(५)  १०६३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक - बालवडकास योिनेगींतगथत राज् याम ये णर १००० लोकसींख् येकररता  ासनान े
राज् यातील रमात् येक गाडाींम ये गींगणडारयाया सुन  केल् या ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, कोल् हापूर जिल् हा गींगणडामी कमथचारी सींक, कोल् हापूर याींनी लणनाींक २४ 
नो हेंबर, २०१४ रोिी  या सुमारास गींगणडामी सेवडकाीं या वडवडन रमाश् नाींसींणर्ाथत मा.मुख् य 
कायथकारी गचनकारी, जिल् हापरर ण, कोल् हापूर याींना एक लेखी निकनडेणन लणले हे खरे गेाहे काय, 
(३) गसल् यास, सणर निकनडेणनात कोणत् या माग या केल् या ाहेत ड सणर माग या 
सोमवड याकररता कोणती कायथडाही केली डा कर यात येत ाहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-०९-२०१५) : (१) एकाजत्मक बाल वडकास सेडा योिनगेींतगथत १००० 
लोकसींख् या गसलेल् या गाडात गींगणडामी कें द् सुन  करता येत.े गींगणडामी कें द् सुन  कर यासापि 
कें द्  ासनाची मींिुरी ाडश् यक ाहे. 
(२) कोल् हापूर जिल् हा गींगणडामी कमथचारी सींक, कोल् हापूर याींनी लणनाींक १० नो हेंबर, २०१४ 
रोिी मुख् य कायथकारी गचनकारी, जिल् हा परर ण, कोल् हापूर याींना वडवडन माग याींबाबत निकनडेणन 
लणले ाहे. 
(३) गींगणडामी सेवडका, मणतनीस याींना पेन्  न लागू कराडी, टकमान डतेन कायणा लागू 
कराडा, र्ाऊबीि र्े् णे यात याडी, डैद्यकीय रिा मींिूर कराडी, गींगणडामीतील ६ मलहन ेत े
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३ ड  ेडयोग्ातील बालकाींना THR बींण कराडा, इ. रमामखु माग या कर यात ाल् या ाहेत. 
तर काही माग या मुख् य कायथकारी गचनकारी, जिल् हा परर ण, स् तराडरील ाहेत. 
    जिल् हा परर ण स् तराडरील माग याींबाबत मुख् य कायथकारी गचनकारी, जिल् हा परर ण, 
कोल् हापूर याींनी सडथ बाल वडकास रमाकल् प गचनकारी याींना सूचना लणलेल् या ाहेत. 
     ासन स् तराडरील माग यापकैी पेन्  न (एकरक् कमी लार्) णेणेबाबत योिनेबाबत लणनाींक 
३० एवरमाल, २०१४ रोिी  ासन निकनणथय निकनगथशमत कर यात ाला ाहे. तसेच र्ाऊबीि र्े् 
णे याची बाब वडचारानीन ाहे. ळडथररत माग याींबाबत ायुक् त, एकाजत्मक बाल वडकास सेडा 
योिना, महाराष र राज् य, नडी मुींबई याीं या स् तराडर ााननी कन न ाडश् यक रमास् ताड  ासनास 
साणर कर याबाबत निकनणे  णे यात ालेले ाहेत. 

___________ 
  

उ्मानाबाद जजल्हयातील पाझर तलावाच्या दरुु्तीबाबत 
  

(६)  ११०२६ (०६-०४-२०१५).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राजशे टोपे (घनसावांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) णषुकामी पररजस्र्तीडर रमार्ाडी ळपाययोिना करयासापि जिल्हापरर णेया लकुपा्बींनारे 
वडर्ागाने ळस्मानाबाण जिल््यातील पाझर तलाडाया णनु स्तीसापि माहे िानेडारी, २०१५ मये 
न पये ११४ को्ीचा ाराखमा तयार केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, त्यासापि लागणा-या निकननीची तरतूण  ासनाने केली ाहे काय, 
(३) गसल्यास, सणर णनु स्ती पूणथ होयास टकती कालाडनी गपेक्षतेखत ाहे, 
(४) नसल्यास, सणर निकननी ळपलब्न कन न णेयाबाबत  ासनान े कराडयाची ळपाययोिना ड 
कायथडाही ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (०६-१०-२०१५) : (१), (२), (३) ड (४) होय, तर्ावप ० त े १०० हेक््र 
शसींचन तेखमता गसलेल्या रमाकल्पाींचे परररतेखण ड णनु स्ती या योिनेंतगथत लेखा ी थ सींकेताींक 
क्रमाींक २७०२ १४७९ खाली निकननी शममयासापि,  ासन पत्र लणनाींक ७/११/२०१३ गन्डये 
निकननाथररत केलेल्या कायथपणतीचे गनुपालन कन न पररपुणथ रमास्ताड सींबींचनत मींमम कायाथलय ड 
मुख्य गशर्यींता कायाथलय याींच े श वार ीन े ासनास साणर करणे ाडश्यक ाहे. त्यानुसार 
जिल्हा परर ण, ळस्मानाबाण याींचेकमून यर्ायोग्य रमास्ताड रमााप्त झाल्यानींतर निकननीया 
ळपलब्नतेनुसार  ासनाकमून ळचचत निकनणथय केयात यईल. 

___________ 
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सावड ेखोतवाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील पाझर तलावाबाबत 
  

(७)  १२४५८ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साडम ेखोतडामी (ता.चचपमूण, जि.रत्नाचगरी) येर् े पाझर तलाड होणेसापि ाडश्यक तेेखत्र 
ळपलब्न गसून योिनेसापि िलसींनारण खात्यामावथ त यापुडी सहेतेखण करयात ाले ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सणर लपकाणी पाझर तलाड झाल्यास पररसरातील ग्रामस्र् ड  ेतकरी याींना 
वपयासापि ड  ेतीसापि पाणी ळपलब्न होणार गसून पररसरातील पायाच े स्त्रोतही बमक् 
होयास मणत होणार ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, सणर लपकाणी पाझर तलाड होणे करीता स्र्ानिकनक लोकरमानिकतनिकननीींनी लणनाींक ७ 
िानेडारी २०१५ रोिी लकु शसींचन (िलसींनारण) वडर्ाग रत्नाचगरी याींचेकम े पत्र णेऊन 
पुनथनिकनररतेखण करणेची मागणी केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) गसल्यास, तणनु ींगाने कोणती कायथडाही केली ाहे डा करयात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-१०-२०१५) : (१), (२) ड (३) होय. 
(४) यापूडी रमास्तावडत केलेला पाझर तलाड मापणींमात बसत नसल्यामुमे रमा ासकीय मींिूरी 
रमााप्त झालेली नाही. तर्ावप, पाझर तलाडाऐडिी लक ुपा्बींनारे योिना यडहायथ होऊ  केल 
गसे रमाार्शमक पाहणीत लणसून येते. त्यादृष्ीने पुन:श्च सवडस्तर सडेतेखण ड गन्डे ण करणेत 
येत ाहे.  
(५) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

मौज ेभादोला (ता.जज.बुलढाणा) येथील पाझर तलावाबाबत 
(८)  १४२०३ (०८-०४-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेर्ाणोला (ता.जि.बुलढाणा) येर् ेगाडा या डाय येस पाझर तलाडाच ेकाम सुन  गसून 
त् याची पाणी सापडण तेखमता १५० ्ी.एम.सी. एडढी ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, गसलेल् या पाझर तलाडा या नणीडन न ३५० ्ी.एम.सी. पाणी ळपलब् न गसून 
केडम १५० ्ी.एम.सी. पाणी गमवडल् या िात गसल् याने ळडथररत २०० ्ी.एम.सी. पाणी डाया 
िाड ूनये यासापि तरे्े पुन् हा णसु-या पाझर तलाडाचे सडेतेखण कन न तलाडाच ेकाम कर यात 
याडे ग ी मागणी ऑगस् ् टकीं डा सप् ्ेंबर, २०१४ डा त् या समुारास तत् कालीन लोकरमानिकतनिकननी 
याींनी कायथकारी गशर्यींता, लकशुसींचन (िलसींनारण) वडर्ाग (लोकल सेक् ्र) बुलढाणा 
(ता.जि.बलुढाणा) याींचेकम ेलेखी निकनडेणनद्डारे केली, हे खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास, ्याबाबत कोणती कायथडाही कर यात ाली गर्डा कररता ाहे वडलींबाची 
कारणे कोणती ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-१०-२०१५) : (१) ड (२) होय. 
(३) काम सुन  गसलेल्या, र्ाणोला पाझर तलाडाचे डरील बािसू तलाड क्र.२ च े सडेतेखण 
करयात ाले गसून गींणािपत्रक तयार करयाच ेकाम रमागतीत ाहे. 

___________ 
  

मशरोळ तालुक् यातील (जज.िोल् हापरू) गावतळयाांची दरुु् तीबाबत 
  

(९)  १६१८२ (०९-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) श रोम तालुक् यातील (जि.कोल् हापूर) ळणगाींड, णममडाम, ्नाींणणी, निकनमश रगाींड, चचपरी, 
हेरडाम, ला्डामी, िाींर्मी, श रणडाम, ्ाकमीडामी, गटकडा्, ्ाकमी, श रढोण, ्ाकडम,े 
ते्डाम, को्डाम, िैतापूर, कोंडमगे्र  ेम म येर्ील गाडतळयाींच े न पाींतर मबक् यात झाल् याचे 
नुकतेच ळकमकीस ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, या तळयाींची णनु स् ती कन न त् यातील गाम काढ यासाइी  ासनान ेनागररकाींनी 
तसेच सडथ पतेखीय लोकरमानिकतनिकननीींनी डारींडार मागणी केला ाहे काय, 
(३) गसल् यास, या तालाडातील गाम काढून तातमीने णनु स् ती कर याबाबत कोणत् या 
ळपाययोिना केल् या ाहेत, 
(४) गद्यापही कोणत् याच ळपाययोिना केलया नसल् यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-१०-२०१५) : (१) नाही. 
(२) सणरया गाड तलाडामये पाण गडत डाढलेले ाहे, तलाडात गाम ाहे ड त्यामुमे गाड 
तलाडातील पाणी काही गीं ी ण ुीत झालेले ाहे. त्यामुमे सणर गाड तलाडाींची णनु स्ती कन न 
गाम काढयाची मागणी नागरीक ड लोकरमानिकतनिकननी याींचकेमून करणेत ालेली ाहे. 
(३) गाड तलाडातील गाम काढून णनु स्ती करयासापिचे गींणािपत्रक तयार कन न कें द् 
 ासनाया णनु स्ती, नुतनीकरण ड पुनथस्र्ापना या योिनेंतगथत गींणािपत्रके   ासनाया 
वडचारानीन ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील बालगाहाचा अ न धा य पुरवाा बांद झाल् याबाबत 
  

(१०)  १६२७४ (१९-०८-२०१५).   श्री.राधािा ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासना या मान् यतेने राज् यात स् डयींसेडी सींस् र्ामावथ त चालवड यात येणा-या गनार्, 
निकनरानार बालकाीं या श तेखण सींगोपन ाखण सींरतेखणाचे काम करणा-या बालगहृाींना णे यासापिची 
१०८ को्ीची पुरक मागणी गत सत्रात साणर न केल् याने पुरडपाणाराींना र्टकत णेयके न 
शममाल् याने टकराणा माल णेणे बींण केल् याने सींस् र्ाचालकाींची मोयायारमामाणात गैरसोय होत गसून 
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गनार् बालकाींना साींर्ामणा-या सेडकाींनाही डेतन न शममाल् याममेु त् याींनीही काम सोमल् यान े
बालकाीं या सींगोपन ड पुनडथसन कामात बाना निकनमाथण झाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, या रमाकरणी  ासनाने गचनक चौक ी केली ाहे काय, 
(३) गसल् यास, चौक ीत काय ाढमून ाले ड त् यानसुार बालगहृाींना तातमीने गनुणान 
णे या या कोणती कायथडाही केली ाहे डा कर यात येत ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

राज् य शासनाच्या मनोधयैव योजनचे्या अजवदाराांना मदत ममळत नसल्याबाबत 
  

(११)  १६५८६ (१२-०८-२०१५).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   
सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)राज् य  ासनान े मुींबईतील  क् ती मील येर्े एका तन णीडर झालेल् या बलात् कारा या 
क्नेनींतर  ‘मनोनैयथ योिना’ माहे  ऑक् ्ोबर, २०१३ मये  सुन  कर यात ाली होती या 
योिनेगींतगथत बलात् कार पीडमत मलहलेला २ लाख न पये ाखण गॅशसम हल् ल् यात बमी पमलेल् या 
मलहलेला ५० हिार न पये मणत णे याची योिना ाहे,  हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, या योिनेनुसार मणत शममाडी म् हणून गेल् या णोन ड ाथत ालेल् या गिाथपैकी 
सानारण पन् नास ्क् के गिथणाराींना मणत णे यात ालेली नसल् याच े ड जिल् हा स् तराडर 
नेम यात ालेल् या सशमत् याही कायथरत नसल् याचे माहे मे २०१५  या सुमारास निकनण थनास  
ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास, सणर रमाकरणी  कोणती कायथडाही केली डा कर यात येत ाहे, 
(४) नसल् यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े (०७-१०-२०१५) : (१) होय, तर्ावप ॲशसम हल्ल्यात िखमी झालेल्या 
मलहला ड बालकाींस त्याींचा चेहरा वडद्पु झाल्यास गर्डा कायमच ेगपींगत्ड ाल्यास न . ३.०० 
लाख गर्थसहाय्य लणले िातात ड ॲशसम हल्ल्यात इतर िखमा झाल्यास मलहला ड बालकाींस 
न . ५० हिार गर्थसहाय्य लणले िातात. 
(२) नाही. 
(३) या योिनेंतगथत  ासनाने सन २०१३-१४ करीता न . ५,०४,४५,०००/-, सन २०१४-१५ करीता 
न . ३५,१०,९०,०००/- ड सन २०१५-१६ करीता न . २१,८७,००,०००/- इतकी तरतूण केलेली ाहे. 
त्यानुसार सींबींचनत जिल्हयाींमावथ त लार्ार्थयाांना गर्थसहाय्य करयात येत ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

__________ 



वड.स. ६८ (9) 

पयवटन ् थळाचा वविास या राज् य योजने अांतगवत चांद्रपूर जजल् ्यातील  
रा म् हपूरी येथील वनवसाहत येथे वनउ्यान तयार िरण् याबाबत 

  

(१२)  १६६६५ (१७-०२-०१५०).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पयथ् न स् र्माचा वडकास (Forest Park) (२४०६ २२८६) या राज् य योिने गींतगथत चींद्पूर 
जिल् ्यातील ्म् हपूरी येर्ील डनडसाहत येर्े डनळद्यान तयार कर याकरीता २५६.६८ लतेख 
न पये गींणािपत्रक गसलेला रमास् ताड ळपडनसरींतेखक ्म् हपूरी याींनी लणनाींक १८ वे्ुडारी, २०१५ 
रोिी मुख् य डनसींरतेखक चींद्पूर डनडतृ् त, चींद्पूर याीं याकम े पापवडलेला गसताना सु णा 
गद्यापही सणर रमास् ताडास मींिूरी शममालेली नसल् याची मालहती माहे लणनाक ३० म,े २०१५ 
रोिी डा त् या सुमारास निकनण थनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय,  
(२) गसल् यास, सणर रमास् ताडास तातमीने मींिूरी शमम यासापि लोकरमानिकतनिकननी याींनी मा.डन मींत्री, 
रमानान सचचड डन,े मुख् य डनसींरतेखक चींद्पूर, जिल् हाचनकारी चींद्पूर याींना लणनाींक ७ म,े २०१५ 
रोिी निकनडेणन लणले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास, सणर रमास् ताडास निकननीसह रमा ासकीय मान् यता णे यात ालेली ाहे काय डा 
णे यात येणार ाहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होणा-या वडलींबाची सडथसानारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) पयथ् न स् र्माचा वडकास (Forest Park) (२४०६ 
२२८६) या राज् य योिन े गींतरर्र्र्र् ्थगत चींद्पूर जिल् ्यातील ्म् हपरूी येर्ील डनडसाहत येर् े
डनळद्यान तयार कर याकरीता न . २५६.६८ लतेख चा रमास् ताड ळपडनसींरतेखक ्म् हपूरी याींनी 
लणनाींक १८ वे्ुडारी, २०१५ रोिी मुख् य डनसींरतेखक (रमााणेश क) चींद्पूर याींना साणर केला ाहे. 
मुख् य डनसींरतेखक (रमााणेश क) चींद्पूर याींनी सणरील रमास् ताड खनिकनि वडकास निकननी या 
मा यमातून तयार कन न लणनाींक २२ मे, २०१५  या पत्रान् डये जिल् हाचनकारी तर्ा सणस् य 
सचचड जिल् हा निकनयोिन सशमती चींद्पूर याींना मींिूरीस् तड साणर केला ाहे. सणरहू रमास् ताडास 
जिल् हाचनकारी चींद्पूर याींची मींिूरी रमानिकतक्षतेखत ाहे. 
(२) सणरहू रमास् ताडास मींिूरी शमम यासापि लोकरमानिकतनिकननीींनी लणनाींक ५ मे, २०१५ रोिी मा. मींत्री 
(डने) ड सचचड (डने) याींचेकम ेनिकनडेणन लणले ाहे. 
(३)  ासन स् तराडन न लणनाींक ११ म,े २०१५  या पत्रान् डये गपर रमानान मुख् य डनसींरतेखक 
(गर्थसींकल् प निकनयोिन ड वडकास), नागपूर याींना गशर्रमाायासह पररपूणथ रमास् ताड साणर 
कर या या सूचना णे यात ाल् या ाहेत. 
(४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
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जव् हार (जज.ााणे) आहदवासी तालकु् यातील जजल् हा प रषदेने खरेदी िेलेली  
जव्हटामम सची पुरवण् यात आलेली बबज्िटे मुदतबा्य असल्याबाबत 

  

(१३)  १६७१५ (१७-०८-२०१५).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुपोव त बालकाीं या कुपो णाचे रमामाण कमी  हाडे म् हणून ि हार (जि.पाणे) ालणडासी 
तालुक् यातील जिल् हा परर णेने खरेणी केलेली जह्ाशमन् सची परुड यात ालेली तबजस्क्े 
मुणतबा्य झाल् याच ेनक् काणायक रमाकार निकनण थनास ाला, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, सणर रमाकरणाची  ासनामावथ त सखोल चौक ी कर यात ाली ाहे काय, 
(३) गसल् यास, ालणडासी बालकाीं या ारोग् या ी खमे करणा-या सींबींचनत गचनका-यासह 
कीं पनी या मालकाींडर वौिणारी गुन् हे णाखल कर यात ाले ाहे काय, 
(४) नसल् यास, वडलींबाची सडथसानारण कारणे काय ाहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ड (४), रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

राज् यात खाजगी वापरासााद हदलेल् या हजारो हेक् टर वनजममनीची  
तपासणी िरणारी ् वतांत्र व् यव् थापन नसल् याबाबत 

  

(१४)  १६८६६ (१७-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ाािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात खािगी डापरासापि लणलेल् या हिारो हेक् ्र डनिशमनीचा योग् य डापर होतो टकीं डा 
नाही याची तपासणी करणारी स् डतींत्र  यडस् र्ापन नसल् याने गनके लपकाणी या िशमनीींचा 
गैरडापर सुन  झाला गसल् याच ेमाहे म,े २०१५ मये डा त्याणरम्यान निकनण थनास ाले ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, डन कायणा १९८० नुसार डनिशमनीचे हस् ताींतरण कर यास राज् य सरकाराींना 
कें द्  ासनाकमून मींिूरी लणली िाते सींरतेखण, न ग् णालये, वप याचे पाणी, िलवडद्युत, खाणी, 
शसींचन इत् याणी वडवडन कामाींसापि डनिशमन हस् ताींतरीत कर याची परडानगी णे यात येते ती 
णेताींना गनके ग्ी- ती लागू केल् या िातात त् यात डनिशमनी या खािगी डापरामुमे होणारा 
रमानिकतकुल रमार्ाड कमी कर यासापि ळपाययोिना सुचवडल् या िातात गस े गसूनही या 
ळपाययोिना कर याबाबत सींबींचनत णलुथतेख करीत गसल् याच ेया डनिशमनीचा गैरडापर सुन  होतो 
हे ्ाम याकरीता  ासन त् डरीत ाडश् यक कायथडाह करणार डा करत ाहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
राज् यात डन (सींडनथन) गचननिकनयम, १९८० गींतगथत डनिशमनीच े डनेत् तर डापरासापि एकूण 
१६०१ रमास् ताडाींना ड त् यातील ६१२९२.१०३६ हे. डमतीकरणाची मान् यता रमााप् त झाली ाहे. 
डमतीकरण केलेल् या तेेखत्राचा डापर योग् य होत गसल् याची खात्री करणे वडर्ागातील तेेखतत्रय 
डनाचनका-याींची रमाार्शमक िबाबणारी ाहे. तेेखतत्रय डनाचनका-याींकमून गसे िशमनीचे गैरडापर 
होत गसल् याबाबत कोणताही गहडाल रमााप् त झालेला नाही. 
      कें द्  ासना या मान् यतेन ेडमतीकरण कर यात ालेल् या डनतेखेत्राचे योग् या  यडस् र्ापन 
ड सींनिकनयींत्रण तसेच कातलेल् या ग्ी  तीची पूतथता करणेकररता रमानान मुख् य डनसींरतेखक (डन 
बल रमामुख), महाराष र राज् य, नागपूर याींच े कायाथलयात मुख् य डनसींरतेखक स् तरा या 
गचनकाऱ् याची निकनयुक् ती  ासन गचनसूचना लणनाींक ३०/०७/२०१४ गन् डये कर यात ाली ाहे. 
(२)  ासनान ेडेमीच ळपाययोिना केलेल् या ाहेत. 
(३) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

जजल््यातील दहा एिाजत्मि बालवविास प्रिल्प िायावलयाअांतगवत येणाऱ्या  
मोठ्या व ममनी अांगणवाडयाांना परुि आहार पुरववण्याबाबत 

  

(१५)  १७५९१ (१७-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जिल््यातील णहा एकाजत्मक बालवडकास रमाकल्प कायाथलयागींतगथत येणाऱ्या मोयाया ड शमनी 
गींगणडाडयाींना पुरक ाहार पुरवडयाडरील स्र्चगती ळपली गसली तरीही बेलापूर 
कायाथलयातील गचनकारी तसेच ाणे  णेयाचे ्ामा्ाम करीत गसल्याच ेलणनाींक ४ म,े २०१५ 
रोिी डा त्या सुमारास निकनण थनास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, याबाबतची  ासनाने  चौक ी केली ाहे काय, 
(३) गसल्यास, चौक ीगींती बेलापरू कायाथलयातील गचनकाऱ्याींडर  ासनाने काय कायथडाही केली 
ाहे डा करयात येत ाहे, 
(४) गद्याप, कोणतीच कायथडाही करयात ाली नसल्यास त्याची सडथसानारण कारणे काय 
ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) ड (२), हे खरे नाही. 
     तर्ावप, THR ळत् पाणन कें द्ाची तपासणी करणेसापि सशमती गपित कर यात ालेली 
गसून सडथ THR ळत् पाणन कें द्ाची तपासणी कर याबाबत लण.१०/०३/२०१५  या पत्रान् डये 
 ासनाने निकनणे  लणलेले ाहे. त् यानुसार ायुक् त, एकाजत्मक बाल वडकास सेडा योिना, नडी 
मुींबई याींनी त् याीं या लण. १३/०४/२०१५  या पत्रान् डये सडथ जिल् हाचनकारी तर्ा जिल् हास् तरीय 
ाहार सशमती याींना तालुकानिकनहाय THR ळत् पाणन कें द्ाची सशमती स् र्ापन कन न सणर THR 
ळत् पाणन कें द्ाची तपासणी कन न जिल् ्याचा पूणथ सींकशलत गहडाल साणर करणेबाबत 
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कमवड यात ाले ाहे. एकूण २३ जिल् ्याींच ेतपासणी गहडाल ायुक् त कायाथलयामावथ त रमााप् त 
झाले गसनू सणर बाब  ासना या वडचारानीन ाहे. 
    स यजस्र्तीत राज् यातील ५५३ रमाकल् पाींपैकी ३१४ रमाकल् पाींम ये स् र्ानिकनक मलहला बचत ग् 
/मलहला मींमम /ग्राम समुणाय याींची जिल् हास्तरीय ाहार सशमतीमावथ त निकनडम कन न 
त् याींचेमावथ त THR ाहार पुरडपा सुन  ाहे. ळडथररत २४९ रमाकल् पाींपकैी करपोच ाहार (THR) चा 
पुरडपा कर यासापि पात्र परलेल् या परींतु गद्यापपयांत पुरडपा ाणे  न लणलेल् या ६४ मलहला 
बचत ग्ाींना निकनवडणेतील ग्ी ड  ती या गचनन राहून कायाथणे  णेणेबाबत ायुक् त, 
एकाजत्मक बाल वडकास सेडा योिना, नडी मुींबई याींना लण. २५/०८/२०१५  या  ासन पत्रान् डये 
कमवड यात ाले होत.े त् यानु ींगाने ायुक् त, एकाजत्मक बाल वडकास सेडा योिना, नडी मुींबई 
याींनी त् याीं या लण. २६/०८/२०१५  या पत्रान् डये सडथ जिल् हाचनकारी तर्ा ग यतेख जिल् हास् तरीय 
ाहार सशमती याींना कमवडले ाहे. ळडथररत रमाकल् पाींम ये सतेखम बचत ग्ाींची जिल् हास् तरीय 
ाहार सशमतीमावथ त निकनडम न झाल् यान े ड सणर रमाकल् पाम ये पो ण ाहारात खींम पमून 
लार्ार्ी पो ण ाहारापासून डींचचत राहू नये म् हणून पूडी या ३ मलहला सींस् र्ामावथ त THR 
ाहार पुरडपा सुन  ाहे. 
(३) ड (४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

भोर (जज.पुणे) तालुक् यात ‘बालवाडी ताई’ म्हणून िायवरत असलेल्या महहलाांना  
‘अांगणवाडी सेवविा’ पदावर तनयुक् त् ा िरण्याबाबत 

  

(१६)  १७७३१ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र्ोर (जि.पुणे) तालुक् यात ‘बालडामी ताई’ म् हणून कायथरत गसलेल् या सातडी पास मलहलाींना 
‘गींगणडामी सेवडका’ पणाडर निकनयुक् त् ा कराडे ड त् याींना माशसक पाच हिार न पये माननन णयाडे 
ड पेन्  न वडमा योिना लागू कराडी इ. माग यासापि मुींबईतील ाझाण मैणानाडर लणनाींक १ 
म,े २०१५ रोिी डा त्यासुमारास बालडामी ताई ामरण ळपो ण करणार गसल् याचे निकनण थनास 
ाले ाहे, हे खरे ाहे काय,  
(२) गसल् यास, ळपरोक् त बालडामी ताई या माग याडींर  ासनाने निकनणथय केडून कोणती 
कायथडाही केली डा कर यात येत ाहे, 
(३) गद्याप, काहीच कायथडाही केली नसल् यास, होणा-या वडलबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) र्ोर तालुक्याकररता एकूण ४४ शमनी गींगणडामी कें द्ाींना मींिूरी णेयात ाली ाहे. सणर 
शमनी गींगणडामी पणाया र्रतीकररता लणनाींक २३/०२/२०१५ गन्डये लणलेल्या िालहरातीद्डारे २ 
ळमेणडाराींची नेमणूक करयात ाली ाहे. लणनाींक १३/०४/२०१५ रोिी लणलेल्या िालहरातीद्डारे 
०६ पात्र ळमेणडाराींना निकनयुक्ती णेयात ाली ाहे. ळडथररत ३६ शमनी गींगणडामी पणाकररता 
लणनाींक १९/०६/२०१५ रोिी िालहरात णेयात ाली गसून र्रतीरमाटक्रया सुन  ाहे. सणर 
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बालडामी ताई हया  ैतेखखणक गहताथ पूणथ करत नसल्याने त्याींना शमनी गींगणडामी सेवडका 
म्हणून सामाडून केता येत नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
म्हैसमाळ व दौलताबाद (जज.औरांगाबाद) येथे वन ववभागाांतगवत उ्यानात वपण्याच्या पाण्यासह 

पयवटिाांना आवश्यि असलेल्या सोयी सुववधा उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(१७)  १८०४७ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतुल सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य  ासनान ेऔरींगाबाण जिल््यातील म्हैसमाम ड णौलताबाण येर्े डन वडर्ागाींतगथत 
लाखो न पये खचथ करून तयार केलेल्या ळद्यानात रमाड ेासापि ालेल्या रमात्येक पयथ् काींकमून 
 ुल्क ाकारयात येत,े हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सणर डन ळद्यानात पयथ् काींना वपयाचे पाणी ड इतर मुलर्ूत सुवडना डन 
खात्याने ळपलब्न करून न लणल्यामुमे खािगीररत्या यडसाय करणारे णकुानणार पयथ् काींकमून 
र्रमसाप टकीं मत ाकान न लू् करीत गसल्याया तक्रारी स्र्ानिकनक लोकरमानिकतनिकननी डन 
वडर्ागाकम ेडारींडार निकनडेणन णेऊन केल्या ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, तक्रारीया गनु ींगाने डन ळद्यानात वपयाया पायासह पयथ् काींना ाडश्यक 
गसलेल्या सोयी सुवडना ळपलब्न करून न णेयाची कारणे काय ? डा त्या गनु ींगान े
कराडया या कायथडाहीची सद्य:जस्र्ती काय ाहे, 
(४) गद्याप तक्रारीया गनु ींगान ेकायथडाही सुन  काही नसल्यास त्याची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०९-२०१५) : (१) डनतेेखत्रातील निकनसर्थग पयथ् न या राज् य योिने 
गींतरर्र्र्र् ्थगत म् हैसमाम येर् ेपरर्र्र्र् ्थय्न वडकासाची कामे कर याकररता सन २००८-०९ ते २०१३-१४ या 
कालाडनीत न . १,३७,३६,८८९/- इतका निकननी मींिूर कर यात ाला ाहे. तसचे णौलताबाण 
येर्ील वडकास कामाींसापि सन २००८-०९ ते सन २०११-१२ या कालाडनीत एकूण ९१,००,९३४/- 
इतका निकननी मींिूर कर यात ालेला ाहे. 
      सणरहू ळद्यानाींच े  यडस् र्ापन कर याकररता सींयुक् त डन  यडस् र्ापन सशमत् या या 
डतीन ेग् यागींताकमून रमानिकत  यक् ती गनुक्रम ेन .५/- ाखण न .२/- गसे रमाडे   ुल् क ाकार यात 
येते. 
(२) पयथ् काींना वप याचे पाणी ळपलब् न कन न णे यासापि म् हैसमाम येर्े तीन ्ाक् या तसेच 
णौलताबाण डन ळद्यान येर् े एक ्ाकी बसवड यात ाली ाहे. या णोन् ही लपकाणी 
ग् यागींतासापि वप याचे पाणी ड स् ड ातागहेृ ळपलब् न ाहे. 
     डरील णोन् ही लपकाणी कीं त्रा्ीप णतीडर ळपहारगहृाची  यडस् र्ा कर यात ाली गसून, 
खािगी  यडसायीक र्रमसाप टकीं मती ाकान न लू् करीत गसल् या या तक्रारी लोक 
रमानिकतनिकननीनी केल् याच ेलणसून येत नाही. 
(३) ड (४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही.   

___________ 
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राज्यात बालगुहेगाराांिडून मोठ्या प्रमाणात गुहे घडत असल्यान ेबालगुहेगाराांचे वय १८ 
वषाववरून १६ वषव िरण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असल्याबाबत 

  

(१८)  १९०९१ (१४-०८-२०१५).श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) : सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बालगुन्हेगाराींकमून मोयाया रमामाणात गुन्हे कमत गसल्याने बालगुन्हेगाराींचे डय १८ 
ड ाथडरून १६ ड थ करयाची बाब  ासनाया वडचारानीन ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, त्यानुसार बालगुन्हेगाराींचे डय १६ ड थ करणेबाबत  ासनाने कोणती कायथडाही 
केली डा करयात येत ाहे, 
(३) गद्याप, कोणतीच कायथडाही केली नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     बाल न्याय (मुलाींची कामिी ड सींरतेखण) गचननिकनयम, २००० ड सुनारीत गचननिकनयम 
२००६ नुसार “बाल” टकीं डा “मूल” याचा गर्थ ज्यास डयाची गपरा ड े पूणथ झालेली नाहीत ग ी 
यक्ती गसा ाहे. 
      बालगुन्हेगाराींचे डय १८ ड ाथडन न १६ ड थ करणे टकीं डा त्यामये बणल करणे ही बाब 
कें द्  ासनाया गखत्यारीत येते. 
(२) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

मळू जममन मालिाच्या सातबारा उताऱ्यावरील खाजगी 
वन जममन िाढून मूळ मालिाचे नाव लावण्याबाबत 

(१९)  १९३४६ (१७-०८-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सन २००५ मये डन कायद्याद्डारे कलम ३५/३ गनुसार महाराषर  ासनान े
सुमारे ६ लाख हेक््र िमीन खािगी डन िशमन म्हणून कोव त केल्यान ेया िशमनीया मूम 
मालकाींच े नाड काढून सणर सातबारा ळताऱ्याडर खािगी डन िशमन गसे नाड चढवडयात 
ाल्याने िशमनीया मुम मालकाला गनके गमचणीींना सामोरे िाड ेलागत गसल्याच ेखरे ाहे 
काय, 
(२) गसल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ाहे काय, 
(३) गसल्यास, चौक ीगींती मूम िशमन मालकाया सातबारा ळताऱ्याडरील खािगी डन िशमन 
काढून मूम मालकान ेनाड लाडयाबाबत  ासनाने कोणती ळपाययोिना केली डा करयात येत 
ाहे, 
(४) गद्याप कोणतीच ळपाययोिना ड कायथडाही केली नसल्यास वडलींबाची कारणे कोणती 
ाहेत ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) महाराष र खािगी डन (सींपाणन) गचननिकनयम, १९७५ 
हा लणनाींक ३०.८.१९७५ रोिी राज् यात गजस्तत् डात ाला. त् यानु ींगान ेसडथ खािगी डने सींपालणत 
ड  ासन वडलहत होऊन ‘’मानीड राखीड डन’े’ झाली ाहे. मा.ळ च न् यायालया या पी.ाय.एल. 
क्र.७१/२००२ लणनाींक २२.६.२००५ चे ाणे ानुसार या खािगी डनासींणर्ाथत महसूली गशर्लेखात 
डने म् हणून नोंणी के यात ालेल् या ाहेत. 
      त् या िागे या डनते् तर डापराकररता डन (सींडनथन) गचननिकनयम, १९८०  या तरतुणी लागू 
होतात ड त् यासापि कें द्  ासनाची पूडथ परडानगी केणे िन री परते. परींत ु या डनिशमनीचा 
पारींपररक डापर टकीं डा त् यातील सुन डातीपासून चाल ू गसलेले  ेती कामाकररता कसल् याही 
गमचणी येत नाही. 
(२), (३) ड (४) मा.सडो च न् यायालयाने मे.गोणरेि ग म बसईस कीं पनी रमाा.शलशम्ेम ड इतर 
याींनी णाखल केलेल् या याचचकेत लणनाींक ३०.१.२०१४ रोिी निकनकाल लणला गसून सणर निकनकाल 
इतर रमाकरणात लागू करता येईल टकीं डा कस,े याबाबत वडनी ड न् याय वडर्ागामावथ त 
महाचनडक् ता (AG) याींचे गशर्रमााय के यात येत ाहे. सणर गशर्रमााय रमााप् त झाल् यानींतर 
ाडश् यक कायथडाही कर यात येईल.  

___________ 
राज्यात भीि मागण्याच्या धां्यासााद लहान मुलाांचे अपहरण, मुलाांचा छळ,  

त्याांच्यावर गुांगी-झोपेच्या औषधाांचा मारा या बाबी रोखण्याबाबत 
  

(२०)  १९७३२ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), डॉ.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात र्ीक मागयाया नींद्यासापि लहान मुलाींचे गपहरण, मुलाींचा ाम, त्याींयाडर 
गुींगी-झोपेया औ नाींचा मारा या बाबी रोखयासापि लहान मुलाींया गशर्रतेखणासापि 
लेकुरडामया शर्तेेखकरी मलहला ड त्याींयाकमील मलुाींनी मीएनएन चाचणी केयाचा रमास्ताड 
राज्याय मलहला ड बालकल्याण वडर्ागाने तयार केला ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, यासापि टकती खचथ गपेक्षतेखत ाहे ड या रमास्ताडाच ेस्डन प काय ाहे ड त्याडर 
 ासनाने निकनणथय केतला ाहे काय, 
(३) गसल्यास, त्याची गींमलबिाडणी झाली ाहे काय, 
(४) गणयापही या रमास्ताडर निकनणथय झाला नसल्यास, याबाबतची सद्यजस्र्ती काय ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
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डोणगाव (जज.बलुडाणा) जळतपणाच् या नावावर िरण्यात आलेली अवैध वाक्षतोड 
  

(२१)  १९७६० (१४-०८-२०१५).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोणगाड (जि.बुलमाणा) येर्े माहे म,े २०१५  या समुारास िमतपणा या नाडाडर गडनै 
डतृेखतोम कन न तोमलेल् या लाकमाची परराज् यात वडक्री होत गसल् याचे निकनण थनास ाले, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) गसल् यास, या रमाकरणी ातापयांत टकती िणाींना ग्क केली ड त् याींचेडर कोणत् या 
कलमान् डये कारडाई केली डा कर यात येत ाहे, 
(३) गसल् यास, यास िबाबणार गसणा-या डन वडर्ाग ड महसलू वडर्ागातील गचनकारी ड 
कमथचा-याींडर कोणती कारडाई केली डा कर यात येत ाहे ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ड (३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  
अमरावती जजल््याच्या इांहदरा गाांधी मातात्व सहयोग योजनचेे अनदुान प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

  

(२२)  २०४६८ (१७-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) गमराडती जिल््याया १४ तालुक्यातील इींलणरा गाींनी माततृ्ड सहयोग योिनेच ेगनुणान 
माहे िून २०१३ पासून तब्बल २ ड थ निकननी को ागारात रमालींतबत रालहल्यामुमे हिारो गरि ू
मलहला त्याींया हक्काया गनुणानापासून डींचचत रालहल्याबद्दल स्र्ानिकनक लोकरमानिकतनिकननी 
गचलपूर याींनी  ासनाया निकनण थनास ाणून लणनाींक ८ िानेडारी, २०१५ रोिी डा त्यासुमारास 
वडचारणा केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, त्याची कारणे काय ाहेत, 
(३) याबाबत  ासनान ेकोणती कायथडाही केली डा करयात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे ग ींतः खरे ाहे. 
     यासींणर्ाथत सन् माननीय वडनानसर्ा सणस् य (गचलपूर) याींनी मा.मींत्री (म.ड बा.वड.) याींना 
लण.०८/०१/२०१५ रोिी निकनडेणन लणले होते. सणर निकनडेणना या गनु ींगान े केलेल् या 
कायथडाहीबाबतची डस् तूजस्र्ती मा.सणस् याींना मा.मींत्री (म.ड बा.वड.) याींचे स् तराडन न         
लण.२५/०३/२०१५  या पत्रान् डये कमवड यात ाली ाहे. 
(२) ड (३), सन २०१३-१४ या ाचर्थक ड ाथम ये इींलणरा गाींनी माततृ् ड सहयोग योिनगेींतगथत 
रमााप् त गनुणान लार्ार्थ याांना त् याच ड ाथत डा्प कर यात ाले ाहे. तसचे सन २०१४-१५ या 
ाचर्थक ड ाथत गनौपचाररक सींणर्ाथगर्ाडी को ागारातून णेयकाींना ातेेखप लाडल् यामुमे काही 
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मलहने रमालींतबत होते. गनौपचारीक सींणर्थ रमााप् त होताच सणरचे गनणुान को ागारातनू ाहरीत 
कन न सडथ लार्ार्थ याांना डा्प कर यात ाले ाहे. 
(४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल्हयातील अांगणवाडी िमवचाऱ्याांना गेल्या ९  
महहयापासून वतेन ममळाले नसल्याबाबत 

  

(२३)  २०५०१ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर (ााणे), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) णररोि सकस ाहार णेऊन श तेखणाची गोमी लागाडी यासापि ाींगणडामी सुन  कन न सींपूणथ 
श तेखणाचा र्ार सोसणा-या ाींगणडामी कमथचा-याींना परर्णी जिल् हयात गेल् या ९ मलहन् यापासून 
डेतन लणले गेले नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) ाींगणडामी चालवडणा-या श क्षतेखका सोबती ड मणतनीस याींना णे यात येणारे माननन 
शममाले नसल् याने त् याीं याडर ळपासमारीची डेम ाली ाहे हे खरे ाहे काय, याबाबत परर्णी 
जिल् हयातील पुणाथ तालूक् यासह गनेक तालूक् यातील गींगणडामी कमथचा-याकमून  ासनाबद्दल 
सींताप  यक् त होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, ळक्त रमाकरणी चौक ी केली ाहे काय, गसल्यास, त्यात काय ाढमून ाले 
ड तणनुसार सींबींचनत गींगणडामी कमथचाऱ्याींचे डतेन शममयाया दृष्ीन े  ासन स्तराडर 
कोणती कायथडाही केली डा करयात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     निकनयशमत कें द्  ासनाचे माननन माहे माचथ-एवरमाल, २०१५ पयांत गणा करयात ालेले 
ाहे. तसेच डाढीड राज्य माननन माहे मे-िून, २०१५ पयांत गणा करयात ाले ाहे. तसेच 
पाडसामी गचनडे नात पुरडणी मागणीद्डारे, मींिूर निकननी न .२२८ को्ी पकैी न .१५९.८९ को्ी 
निकननी लणनाींक ०९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वडतरीत करयात ाला गसून रमालींतबत माननन गणा 
करयासापि कायथडाही सुन  ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
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ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पा अांतगवत येणाऱ्या िोअर झोन हद्दीतील  
नागरीिाांना गॅस वरील सवलत प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२४)  २१३९७ (१४-०८-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तामोबा-गींनारी याघ्र रमाकल्पा गींतगथत येणाऱ्या कोगर झोन हद्दीतील निकनस्तार हक्क लागू 
गसलेल्या डन र्रू्ागामनून नागरीकाींना इींननासापि डैरण तोमयास मज्िाड करयात 
ाल्याने डन वडर्ागामावां त णैनींणीन डापराकरीता इींननाचा गॅस सडलतीया णरात डा्प 
करयात येतो, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सणर सडलतीया णरात शममणाऱ्या इींनन गॅसडरील ओ.बी.सी ड इतर 
रमाडगाथतील लार्ार्थयाांना णेयात येणारी सडलत बऱ्याच लणडसाींपासून रमालींबीत गसून गनके 
गाडाींना सडलतीचा निकननी ळपलब्न न झाल्यामुमे इींननाचा गॅस वडतरीतच झालेला नाही, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, सणर नागरीकाींना डन वडर्ागामावां त इींनन गॅसच े वडतरण तसेच ओबीसी ड 
इतर रमाडगाथतील लोकाींना इींनन गॅसया सडलतीचे डा्प सुरमीत होयासापि ळपाययोिना 
करयात येणार ाहे काय, 
(४) नसल्यास, ळपाययोिना न करयाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०८-२०१५) : (१) होय. 
(२) ड (३) तामोबा -गींनारी  याघ्र रमाकल् पातील वक् त रानतमोनी, पमसगाींड ड कोमसा ही गाड े
कोगर तेेखत्रात मोमतात. या गाडाींया ऐजाक पुनडथसनाची रमाटक्रया सुन  ाहे. पमसगाींड येर्ील 
९३ लार्ार्थ याांना (१०० ्क् के लार्ार्थ याथना) इींननाचा गॅस सडलती या णरात वडतरीत कर यात 
ाला ाहे. तसेच पुरडपा कर यात ालेल् या इींनन गॅससापि सडलतीच े णरात गॅस हींमा 
(शसलेंमर गॅस) र्न न पुरडपा कर यात येत ाहे. रानतमोनी गाडातील ग्राम पररजस्र्तीकीय 
वडकास सशमतीने (Village Eco Development Committee) सूक्ष् म ाराखडयास सहमती 
ण थवडली नसल् याने तसेच ‘’कोमसा’’ या गाडातून इींनना या गॅससापि रमानिकतसाण नसल् याने या 
गाडाींत इींनना या गॅसचा पुरडपा कर यात ाला नाही. 
(४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

पजश्चम महाराष्ट् रातील िोल् हापूर, साांगली, सातारा व िोिणातील रत् नाधगरी अशा ४ 
जजल् ्याांम ये स्याद्री व् याघ्र प्रिल् प उभारण् याबाबत 

(२५)  २१७२४ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम महाराष रातील कोल् हापूर, साींगली, सातारा ड कोकणातील रत् नाचगरी ग ा ४ 
जिल् ्याींम ये स्याद्ी  याघ्र रमाकल् प ळर्ार याचा निकनणथय कें द् सरकारने केतल् याची बाब माहे म े
२०१५ णरम् यान निकनण थनास ाली, हे खरे ाहे काय, 
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(२) गसल् यास, स्याद्ी  याघ्र रमाकल् पात कोयना गर्यार य ड चाींणोली राष रीय ळद्यान 
याीं यासह एकूण ८३ गाडाींचा समाडे  ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास ळक् त बाब १ ड २ नुसार चौक ी कर यात ाली ाहे काय, 
(४) गसल् यास चौक ी या गनु ींगान ेस्याद्ी  याघ्र रमाकल् प लडकरात लडकर पूणथ हो यासापि 
 ासन कायथडाही करणार ाहे डा केली ाहे, 
(५) नसल् यास, कायथडाहीत होणा-या लणरींगाईची सडथसानारण कारणे काय ाहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-०९-२०१५) : (१) लणनाींक २१.०८.२००८ रोिी राष रीय  याघ्र सींडनथन 
रमााचनकरण याींनी पजश्चम महाराष रातील कोल् हापूर, साींगली, सातारा ड कोकणातील रत् नाचगरी 
ग ा ४ जिल् ्याम ये स्याद्ी  याघ्र रमाकल् प ळर्ार यास तत् डतः मान् यता लणलेली ाहे. 
त् यानुसार लण. ०५ िानेडारी २०१०  या  ासन निकनणथयान् डये स्याद्ी  याघ्र रमाकल् प कोव त केला 
ाहे. 
(२) सन २०१०  या गचनसुचनेनसुार स्याद्ी  याघ्र रमाकल् पात कोयना गर्यार य ड चाींणोली 
ळद्यानातील एकूण ८३ गाडाींचा समाडे  कर यात ाला ाहे. तर्ावप सन २०१२  या कोर ड 
बवर तेेखत्राचे गचनसूचननेुसार स्याद्ी  याघ्र रमाकल् पात न याने ६० गाडाीं या तेेखत्राचा समाडे  
कर यात ाला ाहे. 
(३) डन् यिीड (सींरखण) गचननिकनयम, १९७२ गींतगथत सींरक्षतेखत तेेखत्रासापि कलम १९ ते २४ तर 
कोर ड बवर तेेखत्रासापि कलम ३३ ड ३८ मनील तरतूणीरमामाणे तज्ञ सशमती गपित कन न 
चौक ी कर यात ालेली ाहे. 
(४) ड (५)  याघ्र रमाकल् प ही स् र्ायी बाब गसून स्याद्ी  याघ्र रमाकल् पासापि सन २०१३-१४ ते 
२०२२ - २०२३ या कालाडनीसापि  याघ्र सींडनथन ाराखमा तयार कन न त् यास राष रीय  याघ्र 
सींडनथन रमााचनकरणाची मींिूरी केणेत ाली ाहे. तसेच स्याद्ी  याघ्र रमानिकतष पानाचे गपण 
कर यात ाले ाहे. या  यनिकतररक् त  याघ्र रमाकल् प तेेखत्राचे निकनयींत्रणाखाली गसलेले बवर तेेखत्र ड 
कमथचारी एकीकृत निकनयींत्रणाखाली ाण याची कायथडाही सुन  ाहे. 

___________ 
  

िोयना (ता.पाटण, जज.सातारा) अभयारण्याांतगवत मळे, िोिण,े  
पाथरपुांज या गावाांच ेअ्यापही पनुववसन न झाल्याबाबत 

  

(२६)  २१८७० (१४-०८-२०१५).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पा्ण वडनानसर्ा मतणासींकामये कोयना गर्यारया ड स्याद्ी डाघ्र रमाकल्पातींगथत ममे, 
कोमणे ड पार्रपुींि ही तीन गाडे रमाकल्पाग्रस्त गसून या गाींडातील ग्रामस्र् ड मलहला गेली 
गनेक ड  ेिीड मुपित केडून िीडन िगत ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, या बाचनत गाींडानी ामचे मतणारसींकातच पनुडथसन कराड े याकरीता राज्य 
 ासनाकम े गद्याडत रमास्ताड साणर केला ाहे. सन १९८६ पासून पुनडथसनाया रमानिकततेेखत 
गसणारे बाचनत रमाकल्पग्रस्ताींचे गद्यापही पुनडथसन झाले नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
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(३) गसल्यास, कोयना गर्यारय ड स्याद्ी याघ्र रमाकल्पाींतींगथत बाचनत गसणाऱ्या या ममे, 
कोमणे ड पार्रपुींि येर्ील रमाकल्पग्रस्ताींचे पुनडथसनाबाबत राज्य  ासनाने कोणता निकनणथय 
केतला ाहे, गद्याप याबाबत राज्य  ासनाने निकनणथय केतला नसल्यास निकनणथय केयाची 
सडथसानारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे ाहे. 
(३) सणर गाडाींचे पनुडथसन कर याकरीता पयाथयी िमीन  ोनण ेड गाडाीं या मुलर्ूत मालहतीच े
सींकलन चाल ूगसनू गाडाींची पुनडथसन रमाटक्रया रमागतीपर्ाडर ाहे. 

___________ 
 

मसांदखेडराजा तालुक्यातील सोनोशी मशवारापासून वपांपरखेड पयवत 
असलेल्या जांगलामये वाक्ष तोड होत असल्याबाबत 

  

(२७)  २२३२८ (१४-०८-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शसींणखेमरािा तालुक्यातील सोनो ी श डारापासनू वपींपरखेम पयथत गसलेल्या िींगलामये 
मोपा रमामाणाडर डतृेख तोम होत गसून िींगलाची डन्य रमाायाची सुरतेखा नोक्यात ाल्याची 
तक्रार लणनाींक १ म,े २०१५ रोिी डा त्या सुमारास श्री.पींिाबराड खरात याींनी स्र्ानिकनक 
गचनकाऱ्याींकम ेकेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सणर तक्रारीया गनु ींगाने कोणती कारडाई करयात ाली डा येत ाहे 
(३) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ड (३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील दत्त मांहदर बबलोली (ता.बबलोली) या पयवटन व ततथव्थळाचा  
वन पयवटन िें द्र म्हणून वविास िरण्याबाबत 

  

(२८)  २२६५९ (१४-०८-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींणेम जिल््यातील णत्त मींलणर तबलोली (ता.तबलोली) या पयथ् न ड निकतर्थस्र्माचा वडकास 
करयाया दृजष्ने  ासनाने या स्र्माचा डन पयथ् न कें द् गींतगथत समाडे  केला ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) गसल्यास, डन पयथ् न कें द् गींतगथत कोण कोणती वडकास कामे मींिूर करयात ाली 
ाहेत डा करयात येणार ाहेत, 
(३) गद्यापी, वडकास कामे मींिूर करयात ाली नसल्यास, त्याची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) डन तेेखत्राम ये पयथ् न स् र्माचा वडकास या राज् य 
योिनेंतगथत नाींणेम जिल् ्यातील णत् त मींलणर तबलोली (ता.तबलोली) या पयथ् न ड निकतर्थस् र्माचा 
वडकास कर या या दृजष्ने ाडश् यक रमास् ताड साणर कर याबाबत या सूचना  ासनस् तराडन न 
लण. २७.०३.२०१५  या पत्रान् डये गपर रमानान मुख् य डनसींरतेखक (गर्थसींकल् प, निकनयोिन ड 
वडकास) नागपूर याींना णे यात ाल् या ाहेत. 
(२) सणरहू पयथ् न स् र्माचा वडकास कर यासापि ाराखमा तयार केला गसून याम ये डनतेखेत्रा 
सर्ोडती चेनशलींग वेनशसींग, रोपडनाची निकनशमथती, मणृसींनारणारर्र् ्थर् काम,े कमान ळर्ारणे, 
बालळद्यान निकनशमथती, निकनरीतेखण मनोरे ळर्ारणे, रमासाननगहेृ बाींनणे इत् याणी कामाचा गींतर्ाथड 
कर यात ाला ाहे. 
(३) सणर ाराखडयास रमानान मुख् य डनसींरतेखक (डन् यिीड) याीं या ग यतेखतखेाली गपित 
कर यात ालेल् या सल् लागार सशमतीची मींिूरी रमानिकतक्षतेखत ाहे. 

___________ 
  

जळगाांव शहरातील बालतन रक्षण गाहातील िमवचाऱ्याांचा छळाला िां टाळून  
एि मुलगी बालसुधारगाहातून पळून गेल्याबाबत 

  

(२९)  २३००६ (१७-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िमगाींड  हरातील बालनिकनररतेखण गहृातील एका मुलीने पम पोकला होता, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) गसल्यास, या मुलीन े बाल निकनररतेखण सुनारगहृातील कमथचाऱ्याीं या गनन्डीत ामाया 
वडरोनात ाडाि ळपवडल्याने निकतला त्रास णेणे, ळपा ी पेडणे गस ेरमाकार कमू लागले हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) गसल्यास, या मुलीला त्रास णेणाऱ्या कमथचाऱ्याींडर  ासन काय कायथडाही करणार ाहे ड 
बाल निकनररतेखण गहृातील सुनारयासापि  ासन काय ळपाययोिना करणार ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) नाही. 
     मुलीने पमयाचा रमायत्न केला पण निकतला लगेच ताब्यात केयात ाले. 
(२) नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
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नामशि जजल््यातील आधारश्रमातील एस.ए.ए.च्या दोही युतनटच्या  
सन २००९ पासून प्रलांबबत असलेल्या अनुदानाबाबत 

  

(३०)  २३१६२ (१७-०८-२०१५).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) लणनाींक ३० िानेडारी, २०१४ रोिी नाश क जिल््यातील ानारश्रमातील एस.ए.ए.या णोन्ही 
युनिकन्या सन २००९ पासून रमालींतबत गसलेल्या गनुणानाबाबत मा.मींत्री, मलहला ड बालवडकास 
याींची एकाजत्मक बाल सींरतेखण योिना पुणे याींना कें द्  ासनाकम े रमास्ताड साणर करयाचे 
निकनणे  णेडूनही ाय.सी.पी.एस. ने माहे म,े २०१५ पयांत केद्  ासनास रमास्ताड साणर केला 
नसल्याच ेनिकनण थनास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, ळक्त रमाकरणाची  ासनामावां त चौक ी करयात ाली ाहे काय, 
(३) गसल्यास, चौक ीत काय ाढमून ाले ड तद्नुसार  ासनामावां त कोणती कायथडाही केली 
डा करयात येत ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०५-१०-२०१५) : (१) ानाराश्रम नाश क या सींस्र्ेया एका युनिकन्सापि 
एकाजत्मक बाल सींरतेखण योिनेंतगथत गनुणान लणले िात.े तर्ावप, सणर सींस्र्ेया णसुऱ्या 
युनिकन्चा गनुणान णेणेबाबतचा रमास्ताड रमाकल्प मींिूर सशमतीया बपैकीमये साणर केला होता, 
त्यागनु ींगान ेरमाकल्प मींिूर सशमतीने सणर सींस्र्ेची तपासणी कन न सींस्र्ा वडलहत केले निकनक  
पूणथ कररत गसेल तर त्याबाबतचा रमास्ताड रमाकल्प मींिूर सशमतीसमोर पेडयात याडा गस े
निकनणे  लणलेले ाहेत. 
     त्यानसुार जिल्हा बाल सींरतेखण कतेख, नाश क याींनी तपासणी कन न गहडाल साणर केलेला 
ाहे. सणरचा गहडाल रमाकल्प मींिूर सशमतीया पुढील बैपकीत पेडयात येईल ड त्यानींतर 
सशमतीया निकनणे ानुसार पुढील कायथडाही करयात येईल. 
(२) नाही. 
(३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

अिोट (जज.अिोला) तालुक्यामये पात्र ववधवा अपांग महहलाांना डावलून अपात्र लोिाांची 
अांगणवाडी सेवविा व मदतनीस पदासााद नेमणूि िेल् याबाबत 

  

(३१)  २३३११ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गको् (जि.गकोला) तालुक्यामये पात्र वडनडा गपींग मलहलाींना माडलून गपात्र लोकाींची 
गींगणडामी सेवडका ड मणतनीस पणासापि नेमणूक करयात येत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, गींगणडामी सेवडका ड मणतनीस म्हणून गनेक पात्र मलहलाींनी गिथ णाखल केले 
होते हे, खरे ाहे काय, तसेच ळक्त गिाांपैकी टकती मलहलाींना कामाडर केयात ाले ाहे, 
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(३) गसल्यास, या रमाकरणे काही गचनकारी  ासनाची वसडणूक ड लण ार्ूल करीत ाहेत, हे 
खरे ाहे काय 
(४) गसल्यास, ळक्त बाबतीत  ासनान ेचौक ी केली ाहे काय, त्यात काय ाढमून ाले 
तसेच णो ी गचनकाऱ्याींडर कोणती कारडाई केली डा करीत ाहे, 
(५) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) ड (२) हे खरे नाही. 
     मागील ४ ड ाथपासनू गको् रमाकल्प गींतगथत गींगणडामी सेवडका, मणतनीस याींची र्रती 
करयात ाली नाही. यापूडी सन २०१०-११ मये गको् रमाकल्पाींतगथत गींगणडामी सेवडका ड 
मणतनीस याींच े ६३ पणाची र्रती करयात ाली होती. गींगणडामी सेवडकाींया एकूण ७ 
पणाकरीता २२ गिथ रमााप्त झाले होते ड मणतनीसाींया ५६ पणाींकररता एकूण १४५ गिथ रमााप्त 
झाले होत.े त्यामननू ७ गींगणडामी सेवडका ड ५६ मणतनीस ही पणे मलहला ड बाल वडकास 
वडर्ाग,  ासन निकनणथय लणनाींक ०५/०८/२०१० नुसार निकनयुक्त केलेल्या निकनडमसशमती समोर पात्र 
गिथणाराींची रमात्यतेख मुलाखात केऊन ड गुणडत्तेनुसार र्रयात ाली. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(५) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिाांदे (ता.मशराळा, जज. साांगली) येथील मजच्छमाराची मुख्य  
वन सांरक्षि, मशराळा याांनी िेलेली आधथवि फसवणूि 

  

(३२)  २३५५५ (१४-०८-२०१५).   श्री.मशवाजीराव नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े काींणे, (ता.श रामा, जि.साींगली) येर्ील मासेमारी करणारे श्री. र्ोलासाहेब मान ती 
गोसाडी हे मासेमारी कररत गसताना मगरीन े त् याीं याडर हल् ला कन न त् याींना गींर्ीर िखमी 
केल् यारमाकरणी डनवडर्ागाकमून नकुसान र्रपाई पो्ी णे यात ालेला १ लाख न पयाींचा ननाणे  
ड्डून केडून त् यापैकी वक् त न पये ५० हिार श्री. गोसाडी याींना णेडनू ळडथररत न पये ५० हिार 
मा.मुख् य डन सींरतेखक, श राम याींनी स् डतःसापि डापन न श्री.गोसाडी याींची  वसडणूक केली 
गसल् याची बाब निकनण थनास ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, याबाबतीत श्री. गोसाडी याींनी मखु् य डन सींरतेखक, कोल् हापूर याींना माहे म,े 
२०१५ म ये लेखी निकनडेणन णे यात ाल् यानींतरही श्री. गोसाडी याींना गद्यापही न् याय शममालेला 
नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास, याबाबतीत  ासनाने चौक ी कन न काय कायथडाही केली ाहे डा कर यात येत 
ाहे, 
(४) नसल् यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही, श्री. र्ोलासाहेब मान ती गोसाडी, 
रा.काींणे, ता.श रामा, जि.साींगली हे मासेमारी करीत गसताना त्याींचेडर मगरीन े हल्ला कन न 
त्याींना िखमी केल्या रमाकरणी रमाचशलत  ासन निकनणथयान्डये सींबींचनतास न . १,००,०००/- रक्कम 
लणनाींक ०४.०३.२०१४ रोिी ननाणे ाद्डारे करयात ाली ाहे. 
(२) ड (३) श्री. गोसाडी याींनी लणनाींक ०५.०५.२०१५ रोिी मुख्य डनसींरतेखक, कोल्हापूर याींचकेम े
निकनडेणन लणले होते त्या गनु ींगाने पुढील चौक ी करयात ाली गसता श्री. गोसाडी याींनी 
गर्थसहाय्य शममालेले गसनू त्याींनी गैरसमिूतीने निकनडेणन केले गसल्याच े निकनण थनास ाले 
ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

मसांहगड (जज.पुणे) येथ ेडोंगरिडयाांना सुरक्षा जाळया बसववण्याबाबत 
  

(३३)  २३६९० (३१-०७-२०१५).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसींहगम (जि.पुणे) येर् े माहे म,े २०१५ या णसुऱ्या ापडमयात ालेल्या डमडाया 
पाडसात केरा मोंगराडन न, णगम कोसमल्यान ेणोन पयथ् काींना िबर मार लागला, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) गसल्यास, णरमीचा नोका ्ामयाकररता मोंगरकमयाींना सुरतेखा िामया बसवडयाचा रमास्ताड 
बाींनकाम वडर्ागाला णेऊन ही गद्यापपयांत कोणताच निकनणथय केयात ाला नाही, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) गसल्यास, केरा शसींहगम सुरतेेखबाबत  ासनान े कोणती कायथडाही डा ळपयोिना केली डा 
करयात येत ाहे ड त्याबाबतची सणय:जस्र्ती काय ाहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) : (१) शसींहगम (जि.पुणे) येर्े लणनाींक २१.६.२०१५ रोिी 
णोन पयथ् क टकरकोम िखमी झाले. या पयथ् काींना रमाार्शमक ळपचारासापि निीकया 
न ग्णालयात णाखल केले होते. 
(२) शसींहगम-गोमेडामी रस्त्याडर णरम कोसमणाऱ्या िागी सुरतेखा िामया बसवडयाकररता 
साडथिनिकनक बाींनकाम वडर्ागास न . ७५.०० लाख निकननी ळपलब्न कन न णेयात ालेला ाहे. 
(३) सुरतेखा रतेखकाींकमून पयथ् काींना ग ा २० िागी र्ाींबू नये, गसे ाडाहन सुरतेखा रतेखकामावथ त 
करयात येत.े िागोिागी बोमथ तयार कन न लाडलेले ाहेत. तसेच, नोकाणायक िागेडर खुणा 
केलेल्या ाहेत. सूचना बोमथ  ड नो पाटकां गबाबत बोमथ लाडलेले ाहेत.  

___________ 
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नाांदेडच्या शहरी अांगणवाडीसााद मशजववलेला खाऊ मनेूप्रमाणे न आणता  
एिा छोटया डब्ब्यातून पुरवाा िेल्याबाबत 

  

(३४)  २३७५५ (१४-०८-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींणेमया  हरी गींगणडामीसापि श िवडलेला खाऊ मेनूरमामाणे न ाणता एका ाो्या 
मब्ब्यातून पुरडपा केला िातो तर्ावप एकाजत्मक बालवडकास रमाकल्प  हरी र्ागाया 
गींगणडामीडर निकनयींत्रण करणाऱ्या यींत्रनेचे याकम ेणलुथतेख झाल्याच ेमाहे िून, २०१५ या पलहल्या 
ापडमयात डा त्यासमुारास निकनण थनासाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, बालकाींना टकती ड कोणता ाहार द्याडा याचे रमामाण परलेले गसत ेतर्ावप त े
मोिमाप नाींणेम  हरी गींगणडामयाींना लागू पमत नसून  निकनडारी तर वक्त मुरमुरे लणले िात 
गसल्याचेही ळकमकीस ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, यारमाकरणी चौक ी केली ाहे काय, गसल्यास चौक ीत काय ाढमून ाले ड 
त्यानु ींगान ेपुढे सींबींचनताडर कोणती कारडाई केली ाहे, 
(४) गद्यापही यारमाकरणाची चौक ी केली नसल्यास होणाऱ्या वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाींणेम  हरातील नागरी रमाकल् प क्र.१ गींतगथत सकाम या नाष ्याम ये रमानिकत लार्ार्ी ळसम-
६६ गॅ्रम / ग हाची गोम लापसी-९८ गॅ्रम/ गोम णशलया लापसी-७५ गॅ्रम/ चचडमा ८० गॅ्रम तसेच 
णपुार या गरम तािा ाहारात गोम णशलया लापसी-१२५ गॅ्रम/पौष ्ीक खखचमी-७५ गॅ्रम/ खखचमी-
५८ गॅ्रम/ णशलत खखचमी-६५ गॅ्रम या पाककृती जिल् हा ाहार सशमतीने परवडलेल् या ाहेत. 
परलेल् या पाककृतीनुसार निकननाथररत डिना या ाहाराचा पुरडपा सींबींचनत मलहला सींस् र्ेकमून 
रमााप् त झाल् याडर गींगणडामी सेवडका डिनाबाबत खात्री कन न ाहार जस्डकारतात.  निकनडारी 
सु णा सकामचा नाष ्ा ड णपुारचा गरम तािा ाहार लणला िातो. 
(३) ड (४) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
 

िरमाळा तालुक्यात माळढोि पक्षी अभयारण्यासााद जममन आरक्षक्षत असल्याबाबत 
  

(३५)  २३८३१ (०६-०८-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमामा तालुक्यात मामढोक पतेखी गर्यारयासापि िशमन ारक्षतेखत ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) गसल्यास ारक्षतेखत िशमनीपैकी िातेगाड ता.करमामा येर्ील ग् नीं.१३८ या सामाईक 
मालकीया तेेखत्रापैकी ४०० चौरस मी्र तेेखत्रास तहशसलणार याींनी गकृ ीक डापरास परडानगी 
लणली, हे खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास याबाबत लोक ाही लणनाींया मायमातनू जिल्हाचनकारी याींचेकम े तक्रार लणली 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(४) गसल्यास जिल्हाचनकारी याींयाकम ेकेलेल्या तक्रारीडर  ासनाने चौक ी  केली ाहे काय  
चौक ी नसुार कोणती कायथडाही करयात ाली डा येत ाहे, 
(५) नसल्यास, वडलींबाची करणे कोणती ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे ाहे. 
     करमामा तालुक्यातील एकूण ३८ गाडाींमनील ११२३७.४९ हेक््र खािगी, राखीड डन ड 
निकनडथणीकरण झालेले तेेखत्र मामढोक पतेखी गर्यारय म्हणून गचनसूचना लणनाींक २७.०२.२०१२ 
गन्डये गचनसूचचत करयात ालेले ाहे. 
(२) हे खरे ाहे. 
(३) लोक ाही लणनात तक्रार रमााप्त झाली हे खरे नाही, तर्ावप या सींणर्ाथत जिल्हाचनकारी, 
सोलापूर कायाथलयास लणनाींक २०.०५.२०१५ रोिी तक्रार गिथ रमााप्त झालेला ाहे. 
(४) मामढोक गचनतेेखत्रातील सणरहू ग्ास णेयात ालेल्या गकृव क डापर परडानाची नोंण 
वेरचौक ी केऊन रद्द करणेत ाली ाहे. 
(५) रमाश्न ळद्् ाडत नाही.  

___________ 
  

लोण, ताांदळुवाडी, गोंडगाव, वपांप्री व खाजोळा (ता.भडगाव, जज.जळगाांव) या प रसरात  
वाक्षाची मोठ्या प्रमाणात तोड िरुन लािडाची त् िरी िेल्याबाबत 

  

(३६)  २४०२२ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोण, ताींणमुडामी, गोंमगाड, वपींरमाी ड खािोमा (ता.र्मगाड, जि.िमगाींड) या पररसरात 
डतृेखाची मोयाया रमामाणात कत् तल कर यात येत गसून लाकमाचे तस् करी सुन  ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) गसल् यास, या सींणर्ाथत चौक ी कर यात ाली ाहे काय, 
(३) गसल् यास, त् यात काय ाढमून ाले ड तद् नुसार सींबींचनतावडन  ण कोणती कारडाई केली 
डा कर यात येत ाहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ड (३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

 
 
 
 
 



वड.स. ६८ (27) 

अहमदनगर बालसुधारगाहातून सहा मुलाांनी सुरक्षारक्षि िमवचाऱ्याचां  
नाि-तोंड दाबनू पळ िाढला असल्याबाबत 

  

(३७)  २४२२१ (१७-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) : सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गहमणनगर बालसुनारगहृातनू सहा मलुाींनी सुरतेखारतेखक कमथचाऱ्याचीं नाक-तोंम णाबून पम 
काढला गसल्याच ेमाहे म े२०१५ मये निकनण थनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, बालसुनारगहृातून पमालेल्या मुलाींचा ािडर  ोन लागला नाही, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) गसल्यास, ळक्त रमाकरणाची चौक ी करणेत ाली ाहे काय, 
(४) नसल्यास, वडलींबाची सडथ सानारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सणरची मुले ही गींर्ीर स्डन पाया गुन््यातील ाहेत. ग ा मुलाींया पालकाीं ी सींपकथ  
सानयात ाला तर्ावप, मुलाींना िामीन कन न केयास पालक इाुक नसल्याच ेाढमून 
ाले ाहे. त्यामुमेच सणरची मलेु पालकाींकमून रमानिकतसाण शममत नसल्याममेु पमून िायाची 
सींनी पाहतात ड यातूनच पाणी मागयाया बहायान ेसुरतेखा रतेखकाडर रमााणकातक हल्ला कन न 
पमून गेलेली ाहेत. 
     पोलीसाींनी मुलाींचा  ोन केतला गसून पमून गेलेल्या पैकी १ मुलगा मतृ सापमला गसनू 
ळडथररत मुलाींपैकी १७ िनू रोिी १ मुलगा ड १६ िुल,ै २०१५ रोिी ४ मुले सापमली गसून 
त्याींना पुन्हा सींस्र्ेत णाखल करयात ालेले ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हयातील जोडमोहा डपेोमधील सागवनावरील  
हॅमर ममळवून त ेसागवान मललावात िाढल्याबाबत 

  

(३८)  २४५९७ (१७-०८-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) यडतमाम जिल््यातील कमींब तालकुा येर्ील िोममोहा मपेोतील बनाड् हॅमर मान न 
गसलेले सागडान डन गचनकाऱ्याींनी िप्त कन न रमाकरण ळकमकीस होऊ नये म्हणून िोममोहा 
मपेोमये गसलेल्या सागडनाडरील हॅमर शम्डून सागडानाचा शललाड करयात ाला, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) तसेच, यडतमाम जिल््यातील पसुण, पाींढरकडमा ड यडतमाम महसूल वडर्ागाया 
िशमनीडरील सागडान डतृेखाींची सराथस गडैनररत्या तोम होत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(३) गसल्यास, लणनाींक २३ माचथ रोिी रामपूर येर्ुन पाींढरकडडयाला िाणाऱ्या रकने नेयात 
ालेले सागडान रसखझ् पास नसल्याने राऊीं म ऑटवसरन ेिप्त केले, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) गसल्यास, सणर पकमयात ालेला रक मनील सागडान नगाडर ७ त े१० हॅमर मान न 
िोममोहा मपेोत िमा कन न पींचनामा केला, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) गसल्यास, सणर रमाकरणात डन गचनकारी ड तस्कराच े सा्ेलो्े गसून नगाडरील हॅमर 
शम्डून त्या सागडानाचा शललाड काढला, हे ही खरे ाहे काय, 
(६) गसल्यास, रमा ासनाकमून कोणती कायथडाही करयात येत ाहे ड ाली ड कसे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     तर्ावप, लणनाींक २३.३.२०१५ रोिी मौिा डाकी ता.यडतमाम येर्ील कास्तकार श्री.नामणेड 
गणपत ात्राम याींचे  ेत सहे नीं. १९५ येर्े बेडारसपणे सापमलेला ९९ नग, १२.१२३ क.शम. 
सागडान माल िोममोहा गगार ता.कमींब येर्े डाहतूक करयात ालेला ाहे. त्या मालाडर 
गसलेले हॅमर शम्वडयात ालेले नाहीत. तसेच त्या मालाची गद्याप वडक्री करयात ालेली 
नाही. 
(२) लणनाींक २.४.२०१५ रोिी मौिा डाकी येर्ील कास्तकार श्री.पाींमू बेहन  सुरपाम याींच े  ेत 
स.नीं.१०७ येर्े बेडारस जस्र्तीत सापमलेला ९२-नग, ५.८७३ क.शम. माल हा मौि ेपींगमी येर्ील 
“ई” डगथ तेेखत्रातील (महसूल तेेखत्रातील) गसल्याचे रमाार्शमक चौक ीमये निकनषपन्न झाले ाहे. 
रमाकरणाची चौक ी सुन  ाहे. 
(३), (४) ड (५) हे खरे नाही. 
(६) मौिा डाकी येर्ील श्री.नामणेड गणपत ात्राम याींचे  ेत सहे नीं. १९५ येर्े बेडारस 
सापमलेला साग माल ९९ नग १२,१२३ क.शम. सागडान मालाच े रमाार्शमक चौक ीत णो ी 
ाढमलेले तेेखत्र सहायक ड डनरतेखक याींना निकनलींबीत करयात येऊन त्याींचेडर कायथडाही 
करयात येत ाहे. मौिा डाकी येर्ील कास्तकार श्री.पाींमु बेहन  सरुपाम याींच े ेत स.नीं. १०७ 
येर्ील बेडारस जस्र्तीत ाढमलेल्या सागडान-९२,५,८७३ क.शम. मालाचे सींबींनान ेचौक ी सुन  
गसून निकनयमानुसार कायथडाही करयात येत ाहे.  

___________ 
  

हवेली (जि.पुणे) तालुक्यात असलेल्या वन के्षत्रावरील अततक्रमणाांना सांरक्षण देण्याचा वन 
अधिकारी व कममचाऱयाांववरुध्द कारवाई करण्याबाबत   

  

(३९)  २५२१७ (१४-०८-२०१५).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील मौि े बुकेगाड, मोंगरगाड, लोणीकीं ण, वुलगाड, र्ाडमी, 
मुममगाड येर् े गसलेल् या राखीड डनतेखेत्राम ये सींबींनीत डन गचनकारी ड कमथचारी याीं या 
सींगनमतान ेमोयाया रमामाणात गनिकतक्रमणे झाली गसल् याचे निकनण थनास ाले ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) गसल् यास, सींबींनीत डन गचनकारी ड कमथचा-याींनी या गनिकतक्रमणाींना सींरतेखण णे यासापि, 
तसेच नननाींमग् या  यक् तीींनी रस् त,े वॅक् री  ेडस ड गन् य ळद्योग केले ाहेत त् याींना सींरतेखण 
णे यासापि करोमो न पयाींचा गैरयडहार केला गसल् याचे निकनण थनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) गसल् यास, डनतेेखत्रातून मुन म ड णगम याींचे खोणकाम कन न इतरत्र डाहतकू केली ाहे 
काय, तसेच डन तेेखत्रार्ोडती गसणा-या हद्दी या खुणा नष ् केल् या ाहेत, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(४) गसल् यास, सींबींचनत डन गचनकारी ड कमथचा-याींची या रमाकरणी चौक ी कन न सींबींनीताींडर 
काय कारडाई केली ाहे डा करणार ाहे, 
(५) नसल् यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) : (१) पुणे जिल् ्यातील हडेली तालकु् यातील मौि े
बुकेगाींड, मोंगरगाड, लोणीकीं ण वुलगाड, र्ाडमी ड मुमुमगाींड येर् ेगसलेल् या राखीड डनतेखेत्राम ये 
सींबनीत डन गचनकारी ड कमथचारी याीं या सींगनमतान ेमोयाया रमामाणात गनिकतक्रमण ेझाल् याचे 
निकनण थनास ालेले नाही. 
     डनसींरतेखण कामी निकनष कामिीपणा केल् याचे ाढमून ाल् यामुमे सींबींचनत डनरतेखक 
मोंगरगाड, डनरतेखक डाकोली, ड डनपाल लोणी कामर्ोर याींचेडर महाराष र नागरी सेडा (श स् त 
ड गपील) निकनयम १९७९ निकनयम ८ गींतगथत णो ारोप पेड यात ाले ाहे. यापकैी सींबींनीत 
डनरतेखक याींच े वडन  णची वडर्ागीय चौक ी पूणथ झाली गसून कारडाई करणेत येत ाहे. 
डनपाल लोणीकामर्ोर याींच ेबाबतीत वडर्ागीय चौक ी चाल ूाहे. 
(२) हे खरे नाही. सींबनीत डन गचनकारी ड कमथचा-याींनी गनिकतक्रमणाना सींरतेखण णे यासापि 
तसेच ननकाींमग् या  यक् तीींनी रस् ते, वॅक् री  ेडस ड गन् य ळद्योग केले गसल् याच े ड त् याींना 
सींरतेखण णे यासापि करोमो न पयाींचा रष्ष ्ाचार झाल् याचे निकनण थनास ालेले नाही. 
(३) ड (४) हे खरे नाही. रमास् तुत डनतेेखत्र महसूल वडर्ागाकमून डनवडर्ागाचे ताब् यात ाल् याडर 
डनतेेखत्रातून मुरूम ड णगम याींचे खोणकाम कन न इतरत्र डाहतूक केलेली नाही. तसेच 
डनतेखेत्रार्ोडती गसणा-या खुणा नष ् केलेल् या नाहीत. 
(५) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

मालाड पजश्चमेिडील मालवणी प रसरातील वन ववभागाच्या जागेवर  
भूमाकफयाांनी अततक्रमण िरण्यास सुरूवात िेल्याबाबत 

  

(४०)  २५२२२ (१७-०८-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मालाम पजश्चमेकमील मालडणी पररसरात मालडणी खामी, मालडणी ामपट्टा, मालडणी 
चचथ, गींबुिडामी, ाक्सा, राम्ेकमी, एरींगम, र्ा्ीगाड, माडे, मनोरी, नारडली येर् े मोयाया 
रमामाणात खारवु्ी ाढमून येतात, हे खरे ाहे काय, 
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(२) गसल्यास, हा पररसर डन वडर्ागाया हद्दीत मोमतो, या र्ागातील िागेडर र्मूाटवयाींनी 
गनिकतक्रमण करयास सरुूडात केली गसल्याच ेलणनाींक ७ िुन, २०१५ ड त्याणरम्यान निकनण थनास 
ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, रात्रीया डेमी र्ूमाटवया िागेडर र्राड ्ाकून गनचनकृत बाींनकाम करीत 
गसून नवडन झोपडया डाढत ाहेत, 
(४) गसल्यास, याबाबत  ासनान ेकोणती कारडाई केली, गर्डा करयात येणार ाहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) हे खरे ाहे.  ासनाने मौि ेमालडणी, मनोरी, 
माड,े ऑक् स,े एरींगम, णाररडली येर्ील  ासकीय िशमनीडरील ५८९.४३३ हे.ार तेेखत्र र्ारतीय 
डन गचननिकनयम, १९२७ कलम ४ गींतगथत ‘’राखीड डन’े’ म् हणून गचनसूचचत केले ाहे. तसेच 
खािगी िशमनीडरील ४९.६२ हे.ार तेेखत्र ‘’डने’’ म् हणून गचनसूचचत कर यात ालेले ाहे. 
(२) ड (३) राखीड डने म् हणून गचनसूचचत झालेले नमूण पररसरातील तेेखत्र माहे ऑक् ्ोबर, 
२०१३ म ये पाणे डन वडर्ागाकमून काींणमडन कतेखाकम े हस् ताींतरीत केल् यानींतर सणर तेेखत्रात 
पुडीपासून र्राड कन न गनिकतक्रमण केल् याच े लणसून ालेले होते. सणर गनिकतक्रमणा वडन  ण 
कायणे ीर कारर्र्र्र् ्थयडाही कर यास येत गसनू गींबुिडामी चीकूडामी, लगूनरोम, ामडापट्टा मनील 
३७६ गनचनकृत झोपडया निकनष काशसत कर यात ालेल् या ाहेत. ळडथररत झोपडयाबाबत चौक ी 
कन न गनाचनकृत गनिकतक्रणावडन  ण कायथडाही कर यात येणार ाहे. 
(४) मुख् य डनसींरतेखक (काींणमडन कतेख), मुींबई या काींणमडन सींनारण क्काकमून पुढीलरमामाणे 
ळपाय योिना कर यात येत ाहेत:- 

 १. मुींबई, नडी मुींबई पररसरातील  ासकीय सींरक्षतेखत / राखीड डनाीं या हद्दी निकनजश्चत 
कन न बुरूि ्ाक याच ेकाम डन वडर्ागामावथ त कर यात ाले. 

 २. काींणमडना या सींरतेखणासापि एक स् पीम बो् खरेणी कन न काींणमडन तेेखत्रात निकनयशमत 
गस् त काल यात येत.े 

 ३. महसूल वडर्ाग, महानगर पाशलका ड पोशलस वडर्ाग याीं या सहकायाथन े वडवडन 
लपकाणचे गनिकतक्रमण ह्वड याची कायथडाही कर यात येते. 

 ४. िनिागतृीसापि लपकलपकाणी काींणमडन सींरतेखणासापि वलक लाड यात ाले. 
 ५. िनिागतृीसापि वडवडन लपकाणी कायथ ामा, चचत्रकला स् पनाथ, डन कमथचा-याींना 

रमाश तेखण णेणे, लोकसहर्ागातून रोपडन कायथक्रम डन कमथचा-याींना रमाश तेखण णेणे इत् याणी 
कायथक्रमाच ेायोिन कर यात येते. 

  

___________ 
पनवेल (जज.रायगड) येथील िनावळा पक्षी अभयारण् याची झालेली दरुव्था 

(४१)  २५४५४ (१७-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ाािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनडेल (जि.रायगम) येर्ील कनाथमा पतेखी गर्यार यात पतेखाींचा गर्ाड, मोमकमीस ालेले 
वपींिरे ड गन् य णरुडस्र्ेमुमे गनिकत य णयनीय गडस् र्ा झाली गसल् याचे माहे िून, २०१५ रोिी 
डा त् याणरम्यान निकनण थनास ाले ाहे, ही खरे ाहे काय, 
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(२) गसल् यास, ळक् त कारणास् तड पयथ् काींची सींख् या कमी होडून  ासना या महसूलातही मोपया 
रमामाणात नुकसान होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास, महसूलात डाढ हो यासापि  ासनान ेकोणती कायथडाही केली डा करयात येणार 
ाहे  
(४) गसल् यास, कायथडाहीचे स् डन प काय ाहे, 
(५) नसल् यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कनाथमा पतेखी गर्यार याम ये पयथ् काींची सींख् या डाढत गसून  ासना या महसूलातही डाढ 
होत ाहे. कनाथमा पतेखी गर्यार यास सन २०१२-१३, २०१३-१४ ड २०१४-१५ म ये गनुक्रम े
६१०१२, ७०७१५ ड ७६०८२ पयथ् काींनी र्े् लणली गसनू सन २०१४-१५ म ये रमाड े  ुल् क, डाहन 
 ुल् क ड कॅमरा  ुल् कापो्ी न . ४०,५०,७६० इतका महसूल  ासनास रमााप् त झालेला ाहे. 
(३), (४) ड (५) रमाश् न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

साांगली जजल््यातील सागरेश्वर अभयारण्यात हररण पैदास योिना राबववणेबाबत 
  

(४२)  २५६७४ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल््यातील सागरेश्डर गर्यारयात हरणाींना पो क गसणारी हररण पैणास 
योिना  ासनाया वडचारानीन ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, या योिनेच ेसडथसानारण स्डन प काय ाहे, 
(३) गसल्यास, हररण पैणास योिना राबवडणेबाबत  ासनाने कोणती कायथडाही केली डा करणेत 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या वडलींबाची कारणे काय ाहेत ड याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय 
ाहे ? 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ड (४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिुया योजनेच ेलाभाथी गेल्या दीड वषावपासून लाभाथी वांधचत असल्याबाबत 
  

(४३)  २५९७७ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदवड) : सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुकन्या योिनेच ेलार्ार्ी गेल्या णीम ड ाथपासून लार्ार्ी डींचचत गसल्याची बाब 
माहे म,े २०१५ मये निकनण थनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, नाश क जिल््यातील सुकन्या योिन ेगींतगथत टकती लार्ार्ी डींचचत ाहेत, 
(३) गसल्यास, या योिनेखालील लार्ार्थयाांची ायुवडथमा महामींममाकमून चौक ी णेखील झालेली 
नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) गसल्यास, या रमाकरणी  ासनान ेकाही चौक ी केली ाहे काय, गसल्यास त्यात काय 
ाढमून ाले ड तणनुसार  सुकन्या योिने गींतगथत डींचचत  लार्ार्थयाांना लार् शममडनू 
णेयाया दृष्ीने  ासनाने कोणती कायथडाही केली डा करयात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, वडलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) वडर्ागीय ळप ायुक्त, मलहला ड बालवडकास, नाश क वडर्ाग, नाश क याींचे कायाथलयात 
नाश क जिल्हयातनू एकूण १८१० लार्ार्थयाांचे रमााप्त झालेले रमास्ताड, र्ारतीय ायुवडथमा 
महामींमम, मुींबई याींयाकम े योिनेचा लार् णेयासापि वडर्ागीय ळप ायकु्त, मलहला ड 
बालवडकास, नाश क वडर्ाग, नाश क याींनी पापवडलेले ाहेत. 
(३), (४) ड (५) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथील बालसदन आश्रमाच ेआधथमक व्यवहार ववााीीय  
आयुक्ताांकडून थाांबववण्यात आल्याबाबत 

(४४)  २६०६५ (१७-०८-२०१५).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बालग्राम योिनेतींगथत बालसणन ाश्रम, नागपूर येर् ेसुन  ाहे त्या बालसणनाचे ाचर्थक 
यडहार वडर्ागीय ायुक्ताींकमून र्ाींबवडयात ालेले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, बालसणनाच े ४ ते ५ मलहन्यापासून ाचर्थक ी्ंचाईमुमे सींगोपन िडमपास 
र्ाींबलेले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, बालसणन ळपक्रमाला जिल्हा मलहला बालवडकास सशमतीची परडानगी लणली 
ाहे त्या नोंणणीपत्राचे मुणत २००९ मये सींपली ाहे. नुतनीकरणासापि सींबींनीताींकम े गिथ 
केलेला ाहे. वडर्ागीय ायुक्त कायाथलयाकम ेकागणपत्र ेिमा केली ाहे त ेातापयांत शममाली 
नाही, हे खरे ाहे काय, 
(४) गसल्यास, बालसणन नुतनीकरणाची कायथडाही  ासनान ेकेली ाहे काय, 
(५) नसल्यास, वडलींबनाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०५-१०-२०१५) : (१) वडर्ागीय ायुक्त (महसूल) तर्ा गयतेख वडणर्थ 
सहाय्यता सशमती, नागपूर याींचेकमून सींस्र्ेच ेाचर्थक यडहार र्ाींबवडयात ालेले ाहेत. 
(२) नाही, 
      सणर सींस्र्ेस मलहला ड बाल वडकास वडर्ागाची मान्यता नसून वडर्ागामावथ त सींस्र्ेस 
कोणत्याही रमाकारचे गनुणान लणले िात नाही. तसेच सींस्र्ेन ेबाल न्याय (मुलाींची कामिी ड 
सींरतेखण) सुनाररत गचननिकनयम २००६ गींतगथत ३४ (३) नसुार नोंणणी रमामाणपत्रा केतलेले नाही. 
(३) सींस्र्से नोंणणी रमामाणपत्र शममणेबाबतचा पररपुणथ रमास्ताड यडस्र्ापकीय मींममान े
वडर्ागीय ायुक्त (महसूल) याींच ेकायाथलयाकम ेसाणर केला नसल्याच ेळप ायुक्त (महसूल) 
तर्ा सचचड, वडणर्थ सहाय्यता सशमती, नागपूर याींनी कमवडले ाहे. 
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(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 
(५) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

जामनेर (जज.जळगाांव) येथील जामनेर-भुसावळ र्त्यावर वन ववभागाच्या हद्दीत 
लावण्यात आलेल्या मलांबाच्या वाक्षाची सरावसपणे तोड िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५)  २६४३६ (१७-०८-२०१५).   श्री.उमेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िामनेर (जि.िमगाड) येर्ील िामनेर-र्ुसाडम रस्त्याडर डन वडर्ागाया हद्दीत लाडयात 
ालेल्या शलींबाया डतृेखाची सराथसपणे कत्तल करयात येत गसून याकम े डन वडर्ागाया 
गचनकारी ड कमथचारी याींयाकमून णलुथतेख होत गसल्याची बाब नुकतीच निकनण थनास ाली ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, या सींणर्ाथत चौक ी करयात ाली ाहे काय, 
(३) गसल्यास, त्यात काय ाढमून ाले ड तद् नुसार सींबींनीताींवडन ण कोणती कारडाई केली 
डा करयात येत ाहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ड (३) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल् ्यािडून बोर अभयारण् यात जाणाऱ् या पयवटिाांसााद हहांगणा वन प रके्षत्राच् या 
नवेगाांव किां वा अडगेाांव येथुन वन के्षत्रात जाण् यास परवानगी देण् याबाबत 

  

(४६)  २६४५८ (०७-०८-२०१५).   श्री.सममर मेघे (हहांगणा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल् ्या या लहींगणा तालकुा ड डनाथ जिल् हा या सीमेडर गसलेल् या बोर  याघ्र 
रमाकल् पात नागपूर जिल् हाकमून िाणा-या पयथ् काींना डन पररतेेखत्र लहींगणा ओलाींमून सुमारे ६० 
टकमी रमाडासानींतर डनाथ जिल् ्या या सीमेतुन बोर गर्यार यात िा यात परडानगी ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, नागपूर जिल् ्याकमून िाणा-या पयथ् काींसापि लहींगणा डन पररतेेखत्रा या नडेगाींड 
टकीं डा गमगेाींड येर्ुन डन तेेखत्रात िा यास परडानगी णे याबाबतचा लणनाींक ०६ एवरमाल, २०१५ 
रोिी या पत्रान् डये रमास् ताड  ासनाकम ेसाणर केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) गसल् यास,  ासन स् तराडर मान् यता णे याची बाब वडचारानीन ाहे काय, 
(४) गसल् यास, के हापयांत  ासन मान् यता होणार ाहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०९-२०१५) : (१) होय हे खरे ाहे. 
(२) ते (५) श्री.समीर मेके वडनानसर्ा सणस्य (लहींगणा) याींनी त्याींचे लण. ०६ एवरमाल, २०१५ या 
पत्रान्डये मा.मींत्री (डने) याींयाकम ेग ा रमाकारची मागणी केलेली ाहे. 
     नागपूर जिल््याकमून िाणाऱ्या पयथ् काींसापि लहींगणा डन पररतेेखत्राया नडेगाींड टकीं डा 
गमगेाींड येर्ून डन तेेखत्रात िायास परडानगी णेयाबाबत कें द्  ासन ड राज्य  ासनाया 
मागथण थक तत्ड े ड निकनयमाींचा गनु ींगाने रमानान मुख्य डनसींरतेखक (डन्यिीड) याींच े स्तराडर 
यडहायथता तपासयात येत ाहे. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील अांगणवाडयाांना आयएलओ दजाव ममळण्याबाबत 
  

(४७)  २६८८२ (१७-०८-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींणेम जिल््यातील गींगणडाडयाींना ायएलओ णिाथ शममाडा यासापि रमा ासनाकमून रमायत्न 
होत गसताींना या गींगणडाडयात श कणाऱ्या लहान मलुाींना लणला िाणारा पो ण ाहाराचा णिाथ 
कसा ाहे याकम े गचनकाऱ्याींच े रमाचींम णलुथतेख होत गसल्याच े माहे िून, २०१५ या णसुऱ्या 
ापडडयात निकनण थनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, नायगाींड तालुक्यात पुरडपा करयात ालेल्या  ेंगणाणा चचक्कीला बुर ी 
ाल्याचे ाढमून ाले गसून चचक्कीया पषृपर्ागाडर मतृ गडस्र्ेतील मुींगमे मा ा 
चचक्लेल्या ाढमून ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, या सडथ रमाकारची चौक ी केली ाहे काय, चौक ीत काय ाढमून ाले, ड 
सींबींचनताींडर कोणती कारडाई केली ाहे, 
(४) ग ा रमाकाराला तातमीने ामा कालयासापि कोणत्या ळपाययोिना केल्या ाहेत ड 
याबाबत सद्य:जस्र्ती काय ाहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ड (४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल् ्यातील मेळघाट येथील चांदनाची झाड ेगेल् या िाही वर्ाममध्ये चोरी झाल्याबाबत 

 

(४८)  २७०६५ (१७-०८-२०१५).   श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गमराडती जिल् ्यातील मेमका् येर्ील चींणनाची झाम े गेल् या काही ड ाथम ये सडथ झाम े
चोन न नेल् याच ेाढमून ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(२) गसल् यास, ळक्त र्ाग डनवडर्ागा या गखत् याररत येत गसून िींगलात रमाडे  कर यासापि 
सु णा डनवडर्ागाची परडानगी ाडश् यक ाहे, हे ही खरे ाहे काय,  



वड.स. ६८ (35) 

(३) गसल् यास, तरी सु णा चींणनाची चोरी मोपया रमामाणात होत गसून ाि त् या िींगलाम ये 
चींणनाची झामचे नाहीत, हे खरे ाहे काय, 
(४) गसल् यास, याबाबत ड नवडर्ाग ड  ासन कोणतीच कारडाई कररत ाहे डा करणार ाहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०९-२०१५) : (१) गमराडती जिल््यतील मेमका् पररसरात 
नैसचगथकररत्या चींणन रमािातीची झाम ेाढमत नाहीत. 
(२) मेमका् येर्ील डनवडर्ागाया गखत्याररतील डनतेेखत्र हा पणूथपणे राखीड डन गसल्यान े
त्यात रमाड े करयासापि डनाचनकाऱ्याींया पूडथपरडानगीची ाडश्यकता ाहे. तर्ावप, स्र्ानिकनक 
लोकाींना पूडीपासून रमााप्त गचनकार ड सडलत ळपर्ोगयाची मरु्ा गसते. 
(३) ड (४) सणर तेेखत्रात चींणनाची झाम ेनसल्याने त्याींया चोरीची क्ना  ासनाया निकनण थनास 
ालेली नाही. 

___________ 
 

ववदभव व मराावाडयाच्या सीमेवर असलेल्या पैनगांगा अभयारण्यातील  
खरबी वनप रके्षत्रामये अवैध वाक्षतोड झाल्याबाबत 

(४९)  २७१७७ (१७-०८-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वडणर्थ ड मरापडाडयाया शसमेडर गसलेल्या पैनगींगा गर्यारयातील खरबी 
डनपररतेेखत्रामये गडैन डतृेख तोम झाल्याचे शसण झाल्याममेू डनपररतेेखत्र गचनकारी, डनपाल ड 
डनरतेखक याींना निकनलींतबत करयात ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सणर रमाकरणी डररषप गचनका-याींडर  ासनान े काय कारडाई केली ाहे डा 
करणार ाहे, 
(३) सणर पैनगींगा गर्यारयातील खरबी डनपररतेेखत्रालगत गसलेल्या ड खरबी डनपररतेेखत्रामये 
गडैन डतृेख तोम श डाय डन्य िीडाींची श कार होत गसल्या रमाकरणाची चौक ी केली िाणार 
ाहे काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०९-२०१५) : (१) हे खरे ाहे. 
(२) सणर रमाकरणी कोणीही डररषप गचनकारी णो ी ाढमून ालेला नाही. 
(३) पैनगींगा गर्यारयातील खरबी डनपररतेेखत्रामये डन्यिीडाींची श कार झाल्याच ेनिकनण थनास 
ालेले नाही. त्यामुमे सणर रमाकरणी चौक ी करणेचा रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
 

वयप्राण्याांच्या उपद्रवामुळे होणाऱ्या वपिाांच्या, बागायतीांच्या 
नुिसान भरपाई दरात वाढ िरण्याबाबत 

(५०)  २७७३९ (०७-०८-२०१५).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकण तसेच ळडथररत महाराषरातील  ेतकऱ्याींना डन्यरमाायाींया ळपद्डामुमे होणाऱ्या 
वपकाींची, बागायतीींची नकुसान र्रपाई लणनाींक २ िलु,ै २०१० रोिीया  ासन निकनणथयान्डये 
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णेयात येत गसून नारमासापि न .२०००/- सुपारीसापि न .१२००/- कलमी ाींब्यासापि न .१६००/- 
केमीसापि न .४८/- ड इतर वमझामाींसापि न .२००/- रमामाणे नुकसान र्रपाई गनुजे्ञय  ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) गसल्यास, सन २०१० नींतर या णरामये डाढ झालेली नसल्यान े िनरमानिकतनिकननीींकमून 
मागणी होत गसल्यान े ाखण डाढलेली महागाई लतेखात केडून सद्याया णरामये डाढ 
करयाची बाब  ासनाया वडचारानीन ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) गसल्यास, सणर नुकसान र्रपाई णरात डाढ करयाबाबत  ासनाकमून ाितागायत 
कोणती पोस कायथडाही करयात ाली डा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, वडलींबाची सडथसानारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०९-२०१५) : (१), (२) ड (३)  हे खरे नाही. 
     सन २०१० या णरामये लणनाींक ०५.०९.२०१३ या  ासन निकनणथयान्डये  ेतीवपके ड 
वमबागाींच े डन्यरमाायाींनी केलेल्या नुकसानीपेा्ी ा कराडयाया नुकसान र्रपाईमये 
खालीलरमामाण े डाढ करयात ाली ाहे. नारमासापि न .२,४००/-, सुपारीसडापि न .१,४००/-, 
ाींब्यासापि न .१,८००/-, केमीसापि न .६०/- ड वमझामाींसापि न .२५०/- सन २०१५ मये लणनाींक 
०९.७.२०१५ या  ासन निकनणथयान्डये नारमासापि न .४,८००/-, सुपारी न .२,८००/-, ाींब्यासापि 
न .३,६००/- केमीसापि न .१२०/- ड वमझामाींसापि न .५००/- ग ी णपु्ीने डाढ करयात ाली 
ाहे. 
(४) रमाश्न ळद्् ाडत नाही. 

___________ 
  
 ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
 मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
 ासकीय मयडती मुद्णालय, मुींबई. 


