
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालकु्यातील साई त ेिेळवणे गावाांतील  
नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांना तातडीन ेमदत देण्याबाबत 

  

(१)  ७०९ (२२-१२-२०१४).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील साई त ेकेळवणे गावाींतील शेतीचा बींधारा माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान फु्ल्हयामुळे सुमारे १२०० त े१५०० एकर िममन नापपक 
होऊन शेतकऱयाींच ेनुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या नकुसानग्रस्त शेतकऱयाींच्या नुकसानीची पाहणी व पींचनामे शासनाने केले 
आहेत काय, 
(३) असल्हयास, या नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना तातडीन े कोणती मदत ददली वा देण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच फु्लेल्हया बींधाऱयाच्या दरुुस्तीबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) नाही, 
     तथापप, साई ते केळवणे या भागात साई ही शासकीय योिना असून सदर योिना 
सुजस्थतीत आहे. या भागात कोनी, केळवण,े पुनाड,े वशेणी या खािगी खारभूमी योिना 
आहेत. या योिनाींपैकी कोनी, केळवणे या योिनेच्या बाींधाला नोव्हेंबर, २०१४ च्या समुारास 
अींदािे ५० मी.लाींबीची खाींड गेली होती. त्यामळेु अींदािे ४९९ हे.के्षत्रामध्ये खारे पाणी शतेात 
घुसले होते. 
(२), (३) व (४) खािगी खारभुमी योिना शासनाच्या ताब्यात घेता येत नाहीत. सदर 
योिनाींची  नुतनीकरणाची कामे खारभुमी पवकास महामींडळाींतगयत करण्याकरीता त्या योिनाींना 
प्रथम कें द्र शासनाच्या सागरी ककनारा ननयमन, कायदा, सन १९९१ व २०११ मधून सू् ममळणे 
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आवश्यक आहे. त्यानुषींगान ेकें द्र शासनाच्या सदर कायद्यामधून सु् ममळणेबाबतचा प्रस्ताव 
िलसींपदा पवभागाकडून पयायवरण पवभागास सादर करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

यावल तालुक् यातील (जि.िळगाांव) सावरखेडा येथील बांधा-याचा नालाभराव 
फुटल्हयाने पाणी वाहून िात असल्हयाबाबत 

  

(२)  १३३४ (२२-१२-२०१४).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यावल तालुक् यातील (जि.िळगाींव) सावरखेडा येथील बींधा-याला सन २००६ पासून 
नालाभराव फु्ल्हयान ेपाणी वाहून िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यामळेु शासनास "पाणी अडवा पाणी जिरवा" या काययक्रमास राबपवण्यास 
अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सींबधधत बींधा-याींच् या दरुुस् तीबाबत पवलींब लागण् याची कारणे काय आहे, 
(४) असल्ह यास, याींस िबाबदार असणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०२-११-२०१५) :(१) होय, सन २००६ मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ीमुळे 
सावरखेडा पररसरातील नागादेवी पाझर तवालाचा नालाभराव फु्ला आहे. 
(२) नाही. 
(३) ननधीच्या उपलब्धतेनसुार सदर काम ेहाती  घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील चार मनोरुग्णालयाचा िारभार सुधारण्याबाबत 
  

(३)  ७७८५ (०७-०४-२०१५).   श्री.अिुनु खोतिर (िालना) :   सन्माननीय साविुननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चार मनोरुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यासाठी शासनाने ११ िणाींची 
राज्यस्तरीय सममती ननयुक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर सममतीन ेआपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त अहवालाच ेसवयसाधारण स्वरुप काय आहे, 
(४) तद्नुसार सदर अहवालातील मशफारशीींनुसार यावर अींमलबिावणी केव्हापासून करण्यात 
येणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२०-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) व (४) सममतीच्या अहवालात मनोरुग्णालयातील रुग्णाींचा आहार, स्वच्छता, औषध,े 
आरोग्य समुपदेशन इत्यादीबाबत अनेक मशफारशी करण्यात आल्हया आहेत, या मशफारशीींवर 
अींमलबिावणीची काययवाही सुरु झालेली आहे. 

___________ 
  

सन १९८० नांतर आितागायत एिाही जिल्ह हाधधिा-याांनी वनिममनीचे  
वाटप िरताना शासनाची परवानगी घेतली नसल्हयाबाबत 

(४)  ८५९७ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वनिमीनीचे वा्प करताना शासनाची परवानगी घेणे आवश् यक असताना सन १९८० नींतर 
आितागायत एकाही जिल्ह हाधधका-याींनी वनिममनीचे वा्प करताना शासनाची परवानगी घेतली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अमरावती जिल्ह ्यातून दोन हिार हेक् ्र िमीनच ेवा्प पवनापरवाना महसलू 
पवभागाने केले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अपर प्रधान मुख् य वनसींरक्षकाींनी वनिममनी परस् पर पवकणाऱ या अधधकाऱ याींवर 
गुन् हे दाखल करण् याच ेआदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त बाब १, २ व ३ नुसार चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) असल्ह यास, चौकशीच् या अनषुींगाने दोषी आढळणा-या व् यक् तीींवर शासन काय कारवाई 
करणार आहे वा केली आहे, 
(६) नसल्ह यास, काययवाहीस होणा-या ददरींगाईची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) िळगाींव जिल्ह्यातील मौि ेगौंडखले ता.सींगमनेर 
येथील ग् नीं. १६० मधील २३.२० हे आर व ग् नीं. १६५ मधील २.०० हे.आर अशी एकूण 
२५.२० हे .आर के्षत्र वन पवभागान ेअखत्यारीतील राखीव वनिमीन ही महसलू िमीन समिून 
तत्कालीन तहमसलदार, िामनेर याींनी त्याींचेकडील आदेश ददनाींक १२ िून, १९९२ व ददनाींक २१ 
िून, १९९९ अन्वये वा्प केलेले आहे. 
     चींद्रपूर जिल्ह्यात सन १९८० नींतर वा्प केलेल्हया ९७ सव्हे नींबर मध्ये ३५७.१७ हे.आर 
िममनीच ेवा्प करण्यात आले आहे.  सदर िमीन महसूल पवभागाची अथवा वन पवभागची 
आहे याबाबत वाद आहे. हा वाद िमीन वा्प झाल्हयानींतर  उद्् ावला आहे. तथापप, सदर 
िममनीवर वन पवभागान ेमालकी दशयपवली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
(४) िळगाींव जिल्ह्याशी सींबींधीत बाब ननदशयनास आल्हयावर उपपवभागीय अधधकारी, िळगाींव 
भाम, िळगाींव याींचेकडील फेरचौकशी हक्क व अपपल क्र. ५९/२०१०, ददनाींक १९ िुल,ै २०१२ 
च्या आदेशान्वये वनिमीनीच े वा्प झाले बाबतचे वरील आदेश रद्द करुन  वन पवभागाची 
मालकी मान्य करण्यात आलेली आहे. सदर िमीन वन पवभागाच्या ताब्यात देण्यात आली 
आहे. 
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(५) व (६) िळगाींव जिल्ह्यात, प्रश्नाधधन वन िमीनी ्या महसूल पवभागाच्या असल्हयाच े
समिून तत्कालीन तहमसलदार, िामनेर याींनी सदर िमीनी वरील अनतक्रमणे ननयममत केलेले 
होते, तत्कालीन तहमसलदार सवेेननवतृ्ती नींतर मयत झालेले आहेत.  त्यामुळे तत्कालीन 
तहमसलदाराींवर महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ्तीवेतन) १९८३ चे ननयम २७ नुसार काययवाही 
करता येणार नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पुव ुववदभाुच्या हरीतक्ाांतीसाठी मामा तलावाांसह मसांचन ववभागाच्या मालिीत 
असलेल्हया तलावाांना २ हिार ५२० िोटी रुपयाच्या ननधीची आवश्यिता असल्हयाबाबत 

  

(५)  ८७३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूव)ु, श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पुवय पवदभायच्या हरीतक्राींतीसाठी  मामा तलावाींसह मसींचन पवभागाच्या मालकीत 
असलेल्हया तलावाींना २ हिार ५२० को्ी रुपयाच्या ननधीची आवश्यकता असल्हयाबाबतचे वतृ्त 
ददनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  केळकर सममतीच्या मशफारसीनसुार पुवय पवदभायतील ६ हिार ८३२ मामा तलाव 
व मसींचन पवभागाच्या मालकीत असलेल्हया तलावाींच्या पुनयस्थापनकेरीता २ हिार ५२० को्ी 
रुपयाच्या ननधीची आवश्यकता आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पुवय पवदभायत १ हिार २१८ तलावात हे २६ हिार २६३ हेक््र मसींचन क्षमता 
असलेले तर ० त े१०० हेक््र मसींचनक्षमता असलेले ६ हिार ७३४ तलाव आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त भागातील मसींचनाचा अनशुेष भरुन ननघण्याकरीता सन २०१५-१६ मध्ये 
ननधीची तरतूद करण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्हयास त्याचा कालावधी काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) केळकर सममतीच्या अहवालानसुार पूवय पवदभायत १०१ ते २५० हेक््र मसींचन क्षमता असलेले 
१२८ मािी मालगुिारी तलाव असून त्याींची एकूण मसींचन क्षमता २६,२६३ हेक््र आहे. तर ० 
ते १०० हेक््र मसींचन क्षमता असलेले ६,७३४ मालगुिारी तलाव असून त्याींची एकूण मसींचन 
क्षमता ९९,७२३ हेक््र इतकी आहे. 
(४) व (५) मािी मालगुिारी तलावाींच्या दरुुस्तीकररता सन २०१५-१६ मध्ये रुपये १०० को्ी 
इतकी ननयतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यासींदभायतील नवीन योिनेस शासनाची 
मान्यता घेण्याची काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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मुलूांड येथील राज् य िामगार ववमा योिना ूगग् णालयातील पचरचाचरिाांना  
घर भाड ेभत् ता व शहर पुरि भत् ता ममळण् याबाबत 

(६)  १२०४१ (०६-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :   सन्माननीय साविुननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींड येथील राज् य कामगार पवमा योिना ूगग् णालयातील  पररचाररकाींना मा.को्ायच् या 
आदेशानुसार घर भाड े भत् ता व शहर पुरक भत् ता ममळण् याबाबत महाराष र प्रशासकीय 
न् यायाधधकरण मुींबई याींनी ददनाींक २२ ऑगस् ्, २०१३ रोिी ददलेल्ह या आदेशाच् या अनुषींगाने 
पुढील काययवाही करण् याकररता शासनाकड ेप्रस् तापवत करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर आदेशाच् या अनुषींगाने याप्रकरणाची मादहती शासनास सादर करण् यात 
आली आहे काय, 
(३) तसेच कमयचा-याींचे घरभाड ेभत् ता कापून घेण् याची काययवाही कोणत् या ननयमाद्वारे करण् यात 
आली आहे, 
(४) सदर प्रकरणी प्राधधकरणाच् या आदेशानुसार तात् काळ काययवाही करण् यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत, व उक् त कारवाई लवकर करण् याच् या ष्ष ्ीन े
कोणती उपाययोिना करण् यात आली वा करण् यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-११-२०१५) :(१) व (२) होय. 
(३) वैद्यकीय मशक्षण व औषधी द्रव्ये पवभाग, शासन ननणयय दद.०१ िानेवारी, १९९१ मधील 
ननदेशाींनुसार कमयचा-याींना घरभाड े माफ ननवासस्थान वा्प करण्यात आले असनू अशा 
कमयचाऱ याींना पवत्त पवभाग, शासन ननणयय दद.३० म,े १९८९ नुसार घरभाड े भत्त अनुजे्ञय 
नसल्हयान ेकमयचा-याींना घरभाड ेभत्ता ददला िात नाही. 
(४) व (५) मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मुींबई याींनी ददलेल्हया आदेशाच्या पवरुध्द 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेअपपल दाखल करण्यात आले आहे. 
     सदर प्रकरण न्यायप्रपवषठ आहे. 

___________ 
  
अमरावती जिल्हहा पचरषदेच्या आरोग्य ववभागाची औषध ेिमी दिाुची असल्हयाच्या आरोपाबाबत 
  

(७)  १२५४४ (०८-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय साविुननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह हा पररषदेच् या आरोग् य पवभागाला ननयोिन सममतीकडून पसैा जिल्ह हा 
पररषदेला िाऊन तसेच शासन औषध े खरेदी करण् यासींदभायत जिल्ह हा पररषदेच् या आरोग् य 
पवभागाची मींिूरी घेत े व दरवषी चार को्ी रुपयाींची औषध ेखरेदी करावी लागत,े परींतु ही 
औषधे कमी दिायची असल्ह याचा आरोप जिल्ह हा पररषदेचे उपाध् यक्ष व आरोग् य सभापती याींनी  
ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त् यासुमारास केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, या सींदभायत शासनाने सखोल चौकशी करुन काय काययवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. जिल्हहा ननयोिन सममतीकडून प्राप्त 
होणाऱया अनुदानातून औषधी/सादहत्य खरेदीस सींचालक आरोग्य सेवा याींची ताींत्रत्रक मान्यता 
देण्यात येत.े 
     सन २०१४-१५ या आधथयक वषायत जिल्हहा ननयोिन सममतीकडून अमरावती जिल्हहा 
पररषदेस रुपये २,५७,६८,०००/- एवढे अनुदान प्राप्त झाले होते. 
     सदर अनुदानातनू करण्यात आलेली औषध खरेदी आरोग्य सममती, स्थायी सममती व 
जिल्हहा पररषद सवयसाधारण सभा याींची प्रशासकीय मान्यता घेऊन शासन पररपत्रक ददनाींक 
११.०२.२०१३ मधील मागयदशयक सचुनानुसार करण्यात आली आहे. 
     जिल्हहा आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पररषद अमरावती याींना प्राप्त झालेली औषध े
गुणवत्तापुणय व स्पेमसकफकेशननसुार असल्हयाची खात्री झाल्हयानींतरच सदरहू औषधे प्राथममक 
आरोग्य कें द्राींना पवतरीत करण्यात आली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल्ह्यातील ० ते १०० हेक्टर मसांचन क्षमता असलेल्हया जिल्हहा पचरषद  
मसांचन प्रिल्हपातनू मसांचन क्षमतेनसुार मसांचन वाढववण्याबाबत 

(८)  १३७९४ (०८-०४-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.रािु तोडसाम (अणी), 
श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील ० त े१०० हेक््र मसींचन क्षमता असलेल्हया जिल्हहा पररषद मसींचन 
प्रकल्हपातून मसींचन क्षमतेच्या तलुनेत अनतशय अल्हप मसींचन होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या प्रकल्हपातून अपेक्षक्षत मसींचन क्षमतेनुसार मसींचन वाढपवण्याकररता काय 
काययवाही करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, त्याचे स्वरुप काय ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) लघु मसींचन पररषद पवभाग, यवतमाळकडील मसींचन तलाव २७, कोल्हहापूरी पध्दतीचे 
बींधारे १०७ अस ेएकूण १३४ योिना व लघु मसींचन (िलसींधारण) पवभाग, यवतमाळकडील २ 
योिना अश्या एकण १३६ योिनाींची दरुुस्ती करीत पवदभय सघन मसींचन पवकास काययक्रमाींतगयत 
डी.पी.आर. ला मींिूरी प्राप्त आहे. त्यापकैी ४ मसींचन तलाव व ७० कोल्हहापूरी पध्दतीच्या 
बींधाऱयाच्या दरुुस्ती अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असनू सदर कामे हाती घेण्यात 
आली आहे. सदरहू योिना पुढील २ वषायत दरुुस्त करुन ४०६३ व २०६ असे एकूण ४२६९ 
हेक््र मसींचन क्षमता पुनस्थायपपत करण्यात येईल. 

___________ 
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ननमनी (ता.झरी, जि.यवतमाळ) येथील गभवुती महहलेचा  
डॉक् टराांच् या हलगिीपणामुळे मतृ् य ूझाल्ह याबाबत 

(९)  १४०५५ (०८-०४-२०१५).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय साविुननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननमनी (ता.झरी, जि.यवतमाळ) येथील गभयवती मदहला रींिीता ददनेश मसडाम या मदहलेचा 
डॉक् ्राींच् या हलगिीपणामुळे मतृ् यू झाल्ह याची घ्ना माहे िानवेारी, २०१५ च् या नतसऱ या 
आठवड्यात घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने सींबींधधत डॉक् ्राींपवरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, होत असलेल्ह या पवलींबाची सवयसाधारण कारणे कोणती ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-११-२०१५) :(१) ननमनी, ता.झरी, जि.यवतमाळ, येथील गभयवती मदहला 
रींजिता ददनेश मसडाम या मदहलेचा दद.२०.०१.२०१५ रोिी मतृ्यू झालेला आहे परींत ुसदर मत्य ू
डॉक््राींच्या हलगिीपणामुळे झालेला नाही. 
(२) चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) रींजिता ददनेश मसडाम या गभयवती मदहलेच्या मतृ्य ूबाबत सींबींधीत डॉक््राींची सखोल 
चौकशी करण्यात आली व चौकशीअींती गभयवती मदहलेचा मतृ्यू डॉक््राच्या हलगिीपणामळेु 
झालेला नाही. 
     दद..२६.०५.२०१५ रोिी जिल्हहा शल्हयधचककत्सक याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्हया जिल्हहा 
माता मतृ्य ू गुणवत्ता अमभवचन सममतीच्या सभेत मयत रींजिता ददनेश मसडाम या मातेच्या 
मतृ्यूचे अन्वेषण करण्यात आले. सदर सममतीने अन्वेषणावरुन सदर माता दह ७ Months 

Amenorrhoea with ३rd grade Spleenomegaly with Hepatomegaly with Sickle Cell disease 

with Sickle Cell Crisis ने मतृ्यू पावली असा ननषकषय काढला आहे. त्यामुळे डॉक््राींवर 
काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बिी (ता.शाहूवाडी, जि.िोल्ह हापूर) या लघुपाटबांधारे तलावाच े 
िाम अनेि वषे अपूण ुअवस् थेत असल्हयाबाबत 

(१०)  १४८०३ (०८-०४-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बकी (ता.शाहूवाडी, जि.कोल्ह हापूर) या लघुपा्बींधारे तलावाचे काम अनके वषे अपूणय 
अवस् थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अपूणय काम पूणय करण् याबाबत सधुारीत प्रशासकीय मान् यतेचा प्रस् ताव 
िलसींधारण पवभागाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे कय, 
(३) असल्ह यास, ही योिना मापदींडा बाहेर िात असल्ह यामुळे सधुारीत प्रशासकीय मान् यता 
ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्ह यास, या योिनलेा लागु केलेला आधथयक मापदींड सन २००९/१० मध् ये ननजश्चत केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, पुणे पवभागाला सुधारीत आधथयक मापदींड लागु करणेपवषयी शासन तातडीन े
काययवाही करणार आहे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) नाही. 
     प्रकल्हपाच े काम सन २००४ मध्ये भौनतकष्ष्या पूणय असून तलावात पूणय क्षमतने े
पाणीसाठा होत आहे. मात्र, काही अनुषींगीक काम े उदा. धरण पोहोच रस्ता इत्यादी काम े
करावयाची आहेत. 
(२) नाही. 
     तथापप के्षत्रत्रय कायायलयास सु-सुधारीत प्र.मा.प्रस्ताव तयार करणे प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) नाही. 
(५) सद्य:जस्थतीत प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रेरणा महहला वसतीगहृ (ता.बारामती, जि.पुणे) या सांस् थेतील 
प्रवेमशत मुलीांचा वववाह िरण् यात आल्ह याबाबत 

(११)  १६२७६ (१९-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन ननणयय मदहला व बाल पवकास पवभाग क्र. सींकीणय १०१९/प्र.क्र..४१४/का-३/मींत्रालय, 
मुींबई ददनाींक १८ ऑगस् ्, २००१ तसेच शासन ननणयय मदहला व बाल पवकास पवभाग 
क्र.सींकीणय २०११/प्रक्र.२४२(भाग १)/का-३मींत्रालय, मुींबई ददनाींक १ माचय, २०१२ नुसार अनाथालय, 
शासन राज् यगहेृ, अल्ह पमुदतीच े ननवासस्थान गहेृ, बालगहेृ मधील शासन व स् वयींसेवी 
सींस् थाींमधील मुलीींच्या पववाहासाठी आयुक् त, मदहला व बामल वकास, पुणे याींची मान् यता घेऊन 
पववाह लावणे आवश् यक असून बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ददनाींक ११ िून, २००८ ते १० िून, २०१२ अखेर अधधक्षक्षका, शासकीय मदहला 
वसतीगहृ, बारामती, (जि.पुणे) (प्ररेणा मदहला वसतीगहृ, ता.बारामती, जि.पुणे) याींनी सींस् थेतील 
१८ प्रवेमशत मुलीींच ेपववाह आयुक् त, मदहला व बाल पवकास, पुणे याींनी मान् यता न घेता लावले 
व ३ कायोत् तर मींिूरीचे प्रस् ताव सादर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर अधधक्षक्षका याींनी आपल्ह या अधधकाराचा गैरवापर करुन १८ प्रवेमशत मुलीींच े
पववाह लावून त् याींच् या भपवतव् याशी व आयुष याशी खेळण् याचा तसेच ननयमबा्य ३ प्रवेमशत 
मुलीींचे कायोत् तर मींिूरीचे प्रस् ताव सादर करुन बेमशस् तीच ेवतयन करुन गैरकृत् य केले असूनही 
त् याींच् यावर मदहला व बाल पवकास खात् यान े कोणतीही कारवाई केली नाह, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
व तदनुषींगान ेसींबींधीत दोषीींवर अद्यापही कोणतीच कारवाई न होण् याची तसेच सींपूणय प्रकरणी 
पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे 
    ददनाींक १८ ऑगस््, २००१ चे शासन ननणयायसाठी सींस्थामधील ननराक्षीत मुलीींच्या 
पववाहासाठी आधथयक सहाय्य मींिरूीचे प्रस्तावास आयुक्त याींची मान्यता घेण्याचे नमूद आहे. 
तथापप, १९७३ च्या ननयमावली मध्ये प्रवेमशताींच्या पवपवहापूवी आयुक्तालयाची मान्यता 
घेण्याची तरतूद होती. तथापप, शासन ननणयय ददनाींक २५.०५.२००१ अन्वये सदर ननयमावली 
अधधक्रमीत झाल्हयान े त्यानींतर पववाहासाठी मान्यता घेण्याबाबत कोणतेही ननदंश नसल्हयान े
प्रचलीत पध्दतीनुसार पववाहाकरीता आयुक्तालयाची मान्यता घेण्यात येत होती. परींतु सदर 
बाब बींधनकारक असल्हयाबाबत कोणताही शासन ननणयय कायायजन्वत नव्हता त्यानींतर ददनाींक १ 
माचय, २०१२ च्या शासन ननणययानुसार सींस्थेतील प्रवेमशताींचे पववाह व आधथयक सहाय्य मींिूर 
करण्याचे प्रस्ताव जिल्हहा मदहला व बाल पवकास अधधकारी याींचमेाफय त आयुक्तालयास सादर 
करावा अस ेनमूद आहे. 
(२) नाही, तथापप, सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्हया चौकशी नुसार पववाहासाठी मान्यता 
घेण्याबाबतची बाब ददनाींक १ माचय, २०१२ च्या शासन ननणययानसुार पाच पववाह मान्यता न 
घेता करण्यात आला असल्हयाचे ननदशनास आले. तसचे कायोत्तर मींिूरीचे ३ प्रस्ताव सादर 
करण्यात आले होते. 
(३) नाही, सींस्था अधधक्षक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले. तसचे त्याींच े पवरुध्द पवभागीय 
चौकशी करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी खािगी व्यक्तीने अधधक्षक्षका याींचेपवरुध्द बाल 
पववाहाचा गुन्हा नोंदपवला असून सदर प्रकरण न्यायप्रपवष् आहे. 
(४) नाही, तथापप, सदर प्रकरणाींची चौकशी राज्य मदहला आयोग अध्यक्ष याींच े
अध्यक्षतेखालील सममतीकडून करण्यात येवून त्याींच े अहवालानसुार ५ प्रवेमशताींच े पववाह 
मान्यता न घेतल्हयाचे तसेच त्यापैकी १ पववाह बाल पववाह झाल्हयाचे प्रथम दशयनी आढळून 
आल्हयान ेसींस्था अधधक्षक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले तसेच त्याचेपवरुध्द पवभागीय चौकशी 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

किवळ, (ता.िराड, जि.सातारा) येथे राबववण् यात आलेल्ह या ाढा िोड प्रिल्ह पाबाबत 
  

(१२)  १६३९१ (१७-०९-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ककवळ (ता.कराड, जि.सातारा) या कायम दषु काळी गावात मसमें्च् या साखळी बींधा-याच् या 
योिनेतून कृषी पवभाग, सहकारी कारखाना, िैन इररगेशन आणण लोकसहभागातून राज् यात 
प्रथमच नकुताच ओढािोड प्रकल्ह प राबपवण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर ओढािोड प्रकल्ह पामुळे सदर गावचे ५०० एकर के्षत्र ओलीताखाली आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, प्रकल्ह पाची उपयोधगता लक्षात सदर प्रकल्ह प सींपूणय राज् यात राबपवण् याच् या ष्ष ्ीन े
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (०९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. ककवळ ता.कराड जि.सातारा येथ े
साखळी मसमें् बींधाऱयाच्या योिनेतून ओढािोड प्रकल्हप (मुख्य ओढा ते लेंडोरी ओढा) 
राबपवण्यात आला आहे. 
(२) होय, ककवळ येथील ओढािोड प्रकल्हपामळेु गावचे १८० हेक््र के्षत्र ओलीताखाली आले आहे, 
(३) िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत, ओढािोड प्रकल्हप राबपवणेत येत आहे. 

___________ 
  

उत् तर महाराष्ट् र वनधाननि वविास मांडळाच्या स् थापनेबाबत 
  

(१३)  १६४५७ (१४-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्ी), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्रीमती ननमलुा गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १३ िुल,ै २००६ रोिी उत् तर महाराष र वैधाननक पवकास मींडळाची स् थापना व्हावी 
यासाठी पवधानसभेत ठराव मींिूर होवून देखील आितागायत त् यावर पुढे कोणतीच काययवाही 
करण् यात आलेली नाही अस ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, खान् देशाचा सवांगीण पवकास होण् याच् या ष्ष ्ीने सदर वैधाननक पवकास 
मींडळाची स् थापना होण् यासाठी शासन तातडीन ेकाही पावले उचलणार आहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् याचा तपमशल काय, 
(४) नसल्ह यास, त् यामागील पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) ददनाींक १३ िुल,ै २००६ रोिी महाराष र 
पवधानमींडळाच् या दोन् ही सभागहृाींनी धुळे, नींदरूबार, िळगाींव, नामशक व अहमदनगर या ०५ 
जिल्ह ृयाींचा समावेश असलेल्ह या उत् तर महाराष रासाठी स् वतींत्र पवकास मींडळ स् थापन 
करण् याबाबत एकमताने ठराव पाररत केला. त् यानुसार सदर ठराव ददनाींक २६ फेब्रुवारी, २००७ 
रोिीच् या पत्रान् वये कें द्र शासनास पाठवून भारतीय सींपवधानाच् या अनुच् छेद ३७१ (२) (अ) मध् ये 
दरुुस् ती करण् याबाबत पवनींती करण् याबाबत पवनींती करण् यात आली. तष्नींतर ददनाींक १९ डडसेंबर, 
२०११, १५ िुल,ै २०१३, ०८ िलुै, २०१४ व १२ माचय, २०१५ रोिीच् या पत्रान् वये उत् तर 
महाराष राकररता स् वतींत्र पवकास मींडळ स् थापन करण् याबाबत आवश् यक काययवाही होण् याबाबत 
कें द्र शासनास पवनींती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

 
___________ 
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राज् यात सन २०१०-२०११ पासून सुरु असलेल्ह या एिात् मीि पाणलोट  यवस् थान 
िायकु्माअांतगतु जिल्ह हास् तरीय िक्ष माहहती िें द्रात ननयुक् त असलेल्ह या पाणलोट  

पथि सदस् याांना शासकिय सेवेत िायमस् वरुपी सामावून घेण् याबाबत 
  

(१४)  १६४६२ (१७-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्ी), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्रीमती ननमलुा गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१०-२०११ पासून सुरु असलेल्ह या एकात् मीक पाणलो् व् यवस् थापन 
काययक्रमाअींतगयत जिल्ह हास् तरीय कक्ष मादहती कें द्रात ननयुक् त असलेल्ह या पाणलो् पथक 
सदस् याींना शासककय सेवेत कायमस् वरुपी सामावून घेण् याकरीता धुळे जिल्ह हाधधकारी याींना 
ननवेदन ददले असल्ह याचे माहे, २०१५ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर पथक सदस् याींच् या सेवेचे अवलोकन करुन त् याींचे वेतनेेणी सुधारणे व 
शासककय सेवेत कायमस् वरुपी समापवष ् करुन घेणे याबाबत शासनाने काही उपाययोिना केली 
आहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् याचा तपमशल काय आहे, 
(४) सदर तपशमल उपलब् ध नसल्ह यास, त् यामागील पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन काययक्रमाचा प्रकल्हप कालावधी ५ वषायचा आहे. 
पाणलो् पवकास पथक सदस्य याींची ननयुक्ती त्रयस्थ सींस्थेमाफय त कीं त्रा्ी करारान,े सेवा 
प्रकल्हप कालावधीकरीता केली िाते. त्यामळेु त्याींना कायमस्वरुपी सेवेत समावून घेता येत 
नाही. सदर सदस्याींचे मानधन हे सन २०१४-१५ या वषायमध्ये रु.१०,०००/- वरील रु.१३,०००/- 
असे वाढपवण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्ी (जि.धुळे) तालुक्यातील िािशेवड मशवारातील पाांझरा नदीवरील 
िोल्हहापूर बांधाऱयाच ेिाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(१५)  १७०८८ (१४-०८-२०१५). श्री.डी.एस.अहहरे (साक्ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :  सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धळेु) तालुक्यातील काकशेवड मशवारातील पाींझरा नदीवरील कोल्हहापूर बींधाराच े
सुमारे ८० ्क्के काम पूणय असून उवयररत काम सुमारे ३ वषायपासून प्रलींत्रबत असल्हयाच ेमाहे म,े 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास उवयररत अपूणायवस्थते असलेले काम शासन ककती कालावधीत पूणय करणार आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची सवयसाधारण करणे काय 
आहेत, 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     काययकारी अमभयींता, लघुमसींचन (िलसींधारण) पवभाग, धुळे अींतगयत कोल्हहापूरी पध्दतीचा 
बींधारा काकसेवड, ता.साक्री जि.धुळे या योिनचेे मळु अींदाि पत्रकाय प्रशासकीय मान्यता 
ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०११ अन्वये प्राप्त आहे. पवभागाच े अहवालानुसार सदर काम बी-१, 
ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ पासनु सुरु करण्यात आले असून कामावर आिपयतं रुपये ४३.१७ 
लाख खचय झालेला आहे. मा. पवधानसभा सदस्य याींनी व स्थाननक ग्रामस्थाींनी कोल्हहापूरी 
पध्दतीच्या बींधाऱयाची तळपातळी वाढपवणेबाबत मागणी केल्हयानुसार लघुमसींचन (िलसींधारण) 
पवभाग, धुळे याींनी सुधाररत अींदािपत्रक तयार केले व मखु्य अमभयींता लघुमसींचन 
(िलसींधारण) पुणे याींच े ददनाींक १८ िुल,ै २०१४ चे पत्रान्वये सक्षम स्तरावर ताींत्रत्रक मान्यता 
देण्यात आली असून सदर अींदािपत्रकास काययकारी अमभयींता, लघुमसींचन (िलसींधारण) पवभाग, 
धुळे याींनी ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१४ चे पत्रान्वये सुधाररत प्रशासकीस मान्यतेस्तव 
जिल्हहाधधकारी तथा सदस्य सधचव, जिल्हहा ननयोिन सममती, धळेु याींचेकड ेसादर केले आहे. 
सदर काम सुरु केल्हयापासून अडीच वषायचा कालावधी झालेला आहे. 
(२) उवयररत काम सुधाररत प्रशासकीस मान्यता प्राप्त झाल्हयावर ननधी उपलब्धतनेुसार काम 
पूणय करण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह ्यातील सामाजिि वनीिरणाच् या वतीने िां धार-लोहा तालुक् यातील 
गावात वकृ्ष लागवडीच् या िामात झालेला गनरयवहार 

(१६)  १७१२९ (१४-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह ्यातील सामाजिक वनीकरणाच् या वतीन े कीं धार-लोहा तालुक् यातील अनेक 
गावात करण् यात आलेल्ह या वकृ्ष लागवडीच् या कामात गैरव्यवहार झाला असून मयत मिूराला 
मस् ्रवर जिवींत दाखवनू त् याची मिूरी धगळींकृत करण्यात आल्हयाचे  माहे म,े २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशयनास आले हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, उपरोक् त दठकाणी सामाजिक वनीकरणाच् या कामात झालेल्ह या रष्ष ्ाचाराची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, सींबींधधताींवर कोणती काययवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) ेी.माधव गो्ू राठोड ग्राम रोिगार सेवक हे चौकशी अींती दोषी आढळून आले आहेत. 
दद.१/०७/२०१५ ते १२/०७/२०१४ या कालावधीत ग्राम रोिगार सेवक याींनी हिेरी प्ात 
कै.ेीमती गींगाबाई रामधन राठोड रा.चाींडी, ता.लोहा, जि.नाींदेड याींचे नाव चुकीच ेदाखपवण्यात 
आले हे चौकशी अींती मसध्द झाले. परींतु या कालावधीची एकूण रु.२०१६/- तहमसलदार लोहा 
याींनी कै.ेीमती गींगाबाई रामधन राठोड याींच्या ICICI बँकेत असलेल्हया खात्यावर िमा 
करण्यात आली होती. सदर रक्कम ICICI बँकेकडून शासकीय खात्यातपुन्हा िमा करण्यात 
आली आहे. सदर रक्कम रु.२०१६/- उचल करण्यात आली नाही. त्यामुळे मिूरी रकमेचा 
दरुुपयोग झाल्हयाच ेननदशयनास आलेले नाही. 
     तथापप हिेरी सेवक ेी.माधन राठोड ्याींनी चकुीच्या पध्दतीने नाव हिेरी प्ात 
दाखला केल्हयान ेत्याींना चौकशी अींती दोषी मानून त्याींच्या सेवा समाप्त केल्हया आहेत. 
(४) ग्राम रोिगार सेवकाची सवेा दद.१/९/२०१५ रोिी समाप्त केली आहे. तसेच मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद येथे रर् पप्ीशन क्र.५७६७ न्यायप्रपवषठ आहे. सदर प्रकरणात 
िो न्यायालयीन ननणयय होईल त्यास अधधन राहून काययवाही करण्याची तिपवि ठेवण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वामशम जिल्ह ्यातील िोळगाांव येथील स्थाननि वविास  
िायकु्म मधील मांिूर िामाबाबत 

(१७)  १७२७१ (१४-०४-२०१५).   श्री.अममत झनि (चरसोड) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जिल्ह ्यातील कोळगाींव ब.ुतालकुा मालेगाींव येथ े चींद्रशेष महाराि मींददरािवळ 
सामाजिक सभागहृाच े बाींधकामास आमदाराींचा स् थाननक पवकास काययक्रम (आमदार ननधी) 
मधुन सन २०१३-१४ मध् ये प्रशासकीय मान् यता ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर कामाच् या अद्यापही ननपवदा काढण् यात आल्ह या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, सदर कामासाठी जिल्ह हाधधकारी कायायलयाकडून सावयिननक बाींधकाम पवभागाकड े
सींपूणय ननधी पवतरीत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सदर सभागहृाच ेबाींधकाम पूणय न होण् यास कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
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(४) सदर कामाची ननपवदा सूचना, काययकारी अमभयींता सावयिननक बाींधकाम पवभाग, वामशम, 
याींनी तीनदा प्रमसध्द केली. तथापप कीं त्रा्दाराचा प्रनतसाद ममळाला नाही. 
(५) कीं त्रा्दाराींनी प्रनतसाद न ददल्हयाने काम कायायजन्वत करता आले नाही. 

___________ 
  

२५० हेक्टर पयतंच्या िलसांधारणाच्या िामाांबाबत 
(१८)  १७२८७ (१४-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चहाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सध्याच्या राज्यशासनान े तीन सदस्यीय सममती स्थापन केली असून ही सममती 
िलसींधारणाची अिून सुरु न झालेल्हया कामासींदभायत अहवाल देणार असल्हयाचे माहे म,े २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, िलसींधारणाची यापूवी मींिूरी ममळालेली कामे परींत ूअद्यापही सुरु न झालेल्हया 
२५० हेक््रपयतंची सवय काम ेककती उपयोगी आहेत याची तपासणी करणार असुन पवदभायतील 
कामाींना यातून वगळण्यात येणार आहे या सवय गोष्ीमळेु िलसींधारणाची काम ेरद्द होण्याची 
शक्यता असल्हयामुळे शेती व पपण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न रेंगाळणार आहे हे पाहता शासन 
त्वरीत आवश्यक काययवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास यामागील पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
      िलसींधारण पवभाग, शासन ननणयय ददनाींक ८ म,े २०१५ अन् वये ददनाींक १ एपप्रल, २०१४ 
नींतर तसेच ददनाींक १ एपप्रल, २०१४ पूवी (पवदभय वगळून) प्रशासकीय मान् यता ददलेल्ह या ज् या 
योिनाींची ननपवदा प्रकक्रया चाल/ूपूणय झाली आहे. ज् या योिनाींच े कायायरींभ आदेश ननगयममत 
करण् यात आलेले आहेत. परींत ुकामास प्रत् यक्ष सुरुवात झालेली नाही. व प्रशासकीय मान् यता 
ददलेल्ह या आहेत परींत ुपुढील कोणतीही काययवाही झालेली नाही अशा सवय योिनाींची (० त े२५० 
हेक् ्र) ताींत्रत्रक व् यवहायतंा तपासण् यासाठी तीन मुख् य अमभयींता याींची सममती गठीत करण् यात 
आलेली आहे. सममतीचा अहवालानुसार याबाबत शासन स् तरावर उधचत ननणयय घेण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ाझर (ता.ननफाड, जि.नामशि) येथील महादेव मठ या बिटीश िालीन  
बांधाऱयाच्या दरुुस्तीच ेिाम ननधी अभावी प्रलांबबत असल्हयाबाबत. 

(१९)  १९१९९ (१७-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर (ता.ननफाड, जि.नामशक) येथील महादेव मठ या त्रब्र्ीश कालीन बींधाऱयाच्या उिव्या 
बािुच्या िमीनीची धुप होवून नुकसान झाल्हयामळेु सदर बींधारा दरुुस्तीच्या कामास ननधी 
उपलब्ध नसल्हयाने बींधाऱयाच्या दरुुस्तीचे काम प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर बींधाऱयाचे दरुुस्ती करण्याबाबत येथील लोक प्रनतननधी वारींवार शासनाकड े
मागणी करत असुन त्यासींबींधीच ेपत्र त्याींनी स्वत: मा.िलसींधारण मींत्री याींना ददनाींक २० िुल,ै 
२०१२ ददले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर बींधाऱयाच्या दरुुस्तीकररता ननधी उपलब्ध करुन देण्याच्या ष्ष्ीने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-११-२०१५) :(१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     ओझर (ता.ननफाड, जि.नामशक) येथील महादेव मठ या त्रब्र्ीश कालीन बींधाऱयाच्या 
दरुुस्तीकररता रु. ३१.८४ लक्ष ननधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त झालेला आहे. 
     नामशक पवभाग पवकास काययक्रमाींतगयत शासनाकड े प्राप्त झालेल्हया प्रस्तावाींकररता सन 
२०१५-१६ या आधथयक वषायमध्ये उपलब्ध असलेल्हया ननधीच्या मयायदेमध्ये या प्रस्तावाींना ननधी 
देण्याची बाब शासनान ेपवचाराधीन आहे. 

___________ 
  

मौि-ेबोरीचामाळ, पोस्ट-तळेगाांव (ता.तळा, जि.रायगड) येथ ेिलसांधारण 
ववभागाअांतगतु पक्या स्वरुपाचा आर.सी.सी.बांधारा होणेबाबत 

  

(२०)  १९६४१ (१४-०८-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)मौि-ेबोरीचामाळ, पोस््-तळेगाींव,( ता.तळा,जि.रायगड ) येथ े िलसींधारण पवभागाअींतगयत 
पक्या स्वरुपाचा आर.सी.सी.बींधारा होणेबाबत या पवषयावरील ददनाींक ७ म,े २०१५ रोिीच े
ननवेदन अणुशक्तीनगर, मुींबई येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींधारण मींत्री याींना 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननवेदनाच्या सींदभायत कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्यापपयतं काययवाही केली नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहेत आणण याप्रकरणी 
काययवाही केव्हा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) सदर ननवेदनाच ेअनुषींगान ेकाययकारी अमभयींता, लघुमसींचन (िलसींधारण) पवभाग, कळवा-
ठाणे पवभागाकडून प्रत्यक्ष काययके्षत्रावर प्राथममक सवेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार ४० 
मी. लाींबी, ३.०० मी उींच व १५ त े२० सघमी पाणीसाठा होईल. सपवस्तर सवेक्षण अींदापत्रकाची 
काययवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बाांबरुड बु. (ता.भडगाांव, जि.िळगाांव) पचरसरातील ाल्ह या वकृ्षाांची तोड िेल्हयाबाबत 
  

(२१)  १९७५४ (१७-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाींबरुड बु. (ता.भडगाींव, जि.िळगाींव) पररसरात माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ओल्हया वकृ्षाींची सरायस तोड केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यासींबींधी तेथील नागररकाींनी वारींवार सींबधधताींकड े तक्रार करुनही कोणतीच 
कारवाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या वकृ्षतोडीबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) वन पवभाग तसेच महसूल पवभागाच्या के्षत्रीय कायायलयाकड े अशी तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोिसांचमलत साधन िें द्राला (सीएमआरसी) हदला िाणारा ७० टक् िे 
ननधी गेल्ह या सहा महहन् यापासनू न ममळल्ह याबाबत 

  

(२२)  १९७६३ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय महहला व 
बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला बचतग् चळवळ सक्षम करण् यासाठी राज् य शासनाच् या मदहला आधथयक पवकास 
महामींडळामाफय त चालपवल्ह या िाणारे लोकसींचमलत साधन कें द्राला (सीएमआरसी) ददला िाणारा 
७० ्क् के ननधी गेल्ह या सहा मदहन् यापासून न ममळल्ह याने राज् यातील ३१५ लोकसींचमलत साधन 
केद्राींतील शकेडो कमयचा-याींचे मानधनही रखडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यामळेु या कें द्रातील शकेडो कमयचा-याींचे मानधनही अद्याप ममळाले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेननणयय घेतला आहे काय, त् याींचे स् वरुप काय आहे, 
(४) अघाप कोणताच ननणयय घेतला नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-१०-२०१५) :(१) व (२) मदहला व आधथेक पवकास महामींडळ (मापवम) 
याींचेमाफय त तिेजस्वनी महाराषर ग्रामीण मदहला सक्षमीकरण काययक्रम ही योिना आयफॅड या 
आींतरराष्ीय सींस्थेच्या अथयसाहाय्यान े राज्यामध्ये राबपवण्यात येत असून, तेिजस्वनी 
काययक्रमाींतगयत लोकसींचमलत साधन कें दे्र (सीएमआरसी) स्थापन करण्याच्या आयफॅडच्या 
मागयदशयन सूचना असल्हयाने मापवमने सन २००७-०८ पासनू सीएमआरसी स्थापनेची सुरुवात 
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केली मापवमने आतापयतं स्थापन केलेली लोकसींचमलत साधन कें द्राींची सींख्या ३१५ नसून फक्त 
२३६ एवढया सीएमआरसी स्थापना केल्हया आहेत. सदर सीएमआरसी या स्वींयचमलत सींस्था 
असून त्याींनी सींस्था द्कपवण्यासाठी स्वत: स्वबळावर काम करुन ननधी उभा करावयाचा आहे. 
तथापप सुरुवातीला अशा सीएमआरसी स्थापना करण्यासाठी काही वषायपयतं त्याींना ननधी 
देण्यत येणार होता. त्यानुसार तिेजस्वनी काययक्रमाींतगयत सीएमआरसीना सन २०११-१२ पयतं 
१००% व त्यानींतर सन २०१२-१३ मध्ये ९०% सन २०१३-१४ मध्ये ७०% व सन २०१४-१५ 
मध्ये ५०% याप्रमाणे घसरत्या क्रमान े ननधी देण्यात आला असून यानींतर प्रत्येक 
सीएमआरसीना त्याींची सींस्था काययरत ठेवण्याची िबाबदारी त्याींची आहे. 
     सीएमआरसी चे उत्पन्न ममळण्याकररता मापवमने त्याींचे त्रबझनेस प्लॅन तयार केलेले 
आहेत. परींतु ज्या सीएमआरसीींनी त्रबझनेस प्लॅनची पूतयता केली नाही अशा सीएमआरसीींना 
उत्पन्न ममळण्यास अडचणी आल्हया आहेत. त्यामुळे ३३ सीएमआरसीींचे १ ककीं वा २ मदहन्याींच े
मानधन होऊ शकलेले नाही. 
(३) व (४) ज्या सीएमआरसी दगुयम भागामध्ये आहेत अशा दठकाणी स््ाफ ममळणे व 
द्कवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. अशा सवय प्रकारच्या सीएमआरसीींचा मापवममाफय त आढावा 
घेतला असता त्याींना मानधन ममहावे या ष्ष्ीन े मापवमने त्याींना मानधनापो्ी लागणारी 
रक्कम त्रबनव्यािी कियरुपान ेददलेली आहे. तसेच अशा सीएमआरसीींना उत्पन्न न ममळण्याचे 
कारण तेथील व्यवस्थापक व सहयोधगनी याची अकाययक्षमता हा सुध्दा एक घ्क आहे. 
त्याकररता या सीएमआरसीींना आधथयक Handholding support  देखील मापवममाफय त देण्यात 
येत आहे. 
     सीएमआरसी या सींस्था स्वबळावर चालवावयाच्या असल्हयाने त्याींच्या स््ाफच्या 
मानधनाचे उत्तरदानयत्व त्याींच्या व्यवस्थापन व स््ाफवर असून राज्य शासनावर नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल्ह ्यातील िृषी ववभागाच् या वसुांधरा पाणलोट  
प्रमशक्षण ननववदा प्रकक्या थाांबववण् याबाबत. 

  

(२३)  १९७६६ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह ्यातील कृषी पवभागाच् या वसुींधरा पाणलो् प्रमशक्षण ननपवदा प्रकक्रया 
थाींबपवण् याचे आदेश उच् च न् यायालयाने माहे िानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ददले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्ह यास, या आदेशानुसार सदर ननपवदा प्रकक्रया थाींबपवण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या ननपवदा प्रकक्रयेत कोणता गैरव्यवहार झाला व त् याींची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्ह यास, याींस िबाबदार असणा-याींपवरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत    
आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन कायायक्रमाींतगयत सन २०१४-१५ साठी अशासकीय/स्वयींसेवी 
सींस्था प्रकल्हप कायायन्वयन यींत्रणा म्हणून ननवडसूची तयार करण्याची प्रकक्रया मा.उच्च 
न्यायालयाकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेलया आदेशानुसार करण्यात आली आहे. यामध्ये 
कोणतीही अननयममतता झालेली नाही. सदरचे प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयान े दद.३१/०७/२०१५ 
च्या आदेशान्वये ननकाली काढले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्ह हयातील खाड्याांच् या पचरसरात तीवराांच् या झाडाांच ेसवांधनु िरण् याचे धोरणास 
 छेद देऊन ठाण-ेघाटिोपर या पचरसरातील राखीव खार िममनीवर  

ननवासी सांिूल उभारण् याच्या शासनाच्या धोरणाबाबत 
(२४)  २०५०२ (१४-०८-२०१५).  श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूव)ु, 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :  सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननसगायचा व पयायवरणाचा समतोल राखण् यासाठी ठाणे जिल्ह हयातील खाड्याींच् या पररसरात 
तीवराींच् या झाींडाींचे सवींधयन करण् याचे धोरणास छेद देऊन ठाण-ेघा्कोपर या पररसरातील राखीव 
खार िममनीवर ननवासी सींकूल उभारण् याच ेशासनान ेधोरण आखले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर दठकाणी यापुवीच भू-माफीयाींनी तीवराींची तोड करुन खाडयाींच े मुळ प्रवाह 
भूमाकफयाींनी भराव ्ाकून बींद केल्ह याने पुराचा धोका ननमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ननसगायचा असमतोल वाढपवणा-या अशा घ्नाींना शासन पायबींद घालण् यासाठी ठोस 
कारवाई करणार आहे काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) मा.उच्च न्यायालयाच्या रर् याधचका क्र.३२३६/२०१४ 
रुपाींतरीत िनदहत याधचका क्र.८७/२००६ मध्ये ददलेलया ननणययानसुार काींदळवन व काींदळवन 
के्षत्रापासून ५० मी. अींतरापयतं बाींध  ींकाम प्रनतबींधीत करण्यात आलेले आहे. तसेच याबाबत 
राज्याच ेगहृननमायण धोरण अद्याप ननजश्चत झाले नाही. 
(२) हे खरे नाही. मौिे मलुुींड, नाहुर, काींिुरमागय, भाींडूप, पवक्रोळी व घा्कोपर या भागातील 
सरकारी िममनीवरील पररसरात १०१४.७८४७ हे. आर काींदळवन के्षत्र राखीव वन म्हणून 
अधधसूधचत करण्यात आलेले आहे. राखीव वन े म्हणून अधधसूधचत झालेले वर नमूद 
पररसरातील के्षत्र माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये ठाणे वन पवभागाकडून काींदळवन कक्षाकड े
हस्ताींतरीत होण्या पूवीपासून काही के्षत्रात भराव करुन अनतक्रमण केल्हयाचे ददसून आलेले आहे. 
तसेच मौिे घा्कोपर सवे क्र.१९४ येथे तीन काींदळवन वकृ्षाींची तोड करुन मातीचा भराव 
केल्हयाच ेददसून आलेले आहे. सदर घ्ने पवरुध्द वन गुन्हा क्र.६ सी/२०१५-१६, दद.२९.०६.२०१५ 
अन्वये नोंद घेतलेली असून चौकशी चाल ू आहे. मौिे पवक्रोळी, कन्नमवारनगर, घा्कोपर 
मधील के्षत्र या पवभागाकड े हस्ताींतरण करण्यापूवी असणाऱया अनुक्रमे ५८० व १०० 
झोपडपट् याींची चौकशी करुन  कायदेशीर काययवाही करण्याची प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे. 
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(३) मुींबई काींदळवन सींधारण घ्काकडून पुढील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहेत :- 
     १) मुींबई, नवी मुींबई पररसरातील शासकीय सींरक्षक्षत/राखीब वनाींच्या हद्दी ननजश्चत करुन 
बुरुि ्ाकण्याच ेकाम वन पवभागामाफय त करण्यात आले. 
     २) काींदळवनाच्या सरींक्षणासाठी एक स्पीड बो् खरेदी करुन काींदळवन के्षत्रात ननयममत 
गस्त घालण्यात येत.े 
     ३) मसहूल पवभाग, महानगरपामलका व पोलीस पवभाग याींच्या सहकायायने पवपवध 
दठकाणचे अनतक्रमण ह्पवण्याच ेकाययवाही करण्यात येते. 
     ४) िनिागतृीसाठी दठकदठकाणी काींदळवन सींरक्षणासाठी फलक लावण्यात येत.े 
     ५) िनिागतृीसाठी पवपवध दठकाणी काययशाळा, धचत्रकला स्पधाय, वन कमयचाऱयाींना 
प्रमशक्षण देणे, लोकसहभागातून रोपवन काययक्रम इत्यादी काययक्रामच ेआयोिन करण्यात येते. 

___________ 
  

शासनाने ठरवून हदलेल्हया के्षत्रात अांगणवाड्याांसाठी हक्िाची िागा ममळत  
नसल्हयान ेअनेि बचत गटधारि ििबुािारी झाल्हयाबाबत 

(२५)  २०९५८ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िितु), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधनु), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय 
महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या िाचक अ्ी व पात्र उमेद्वार ममळत नसल्ह यान े ररक् त असलेली पदे तसेच 
ननधी उपलब् ध असूनही केवळ ददलेल्ह या के्षत्रात िागा ममळत नसल्ह यामळेु अींगणवाडया 
भाडयाच् या खोलीत ककीं वा समाि मींदीरात भरवाव् या लागत असल्ह याने व अनेक बचत ग्धारक 
कियबािारी झाल्हयाचे माहे मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, शासनान े ठरवून ददलेल्ह या के्षत्रात अींगणवाडयाींसाठी हक् काची िागा ममळत 
नसल्ह यामळेु ३१९९ पैकी १ हिार १२० अींगणवाडया भाडयाच् या खोलीत, समािमींदीर ककीं वा 
ग्रामपींचायत कायायलयात भरत आहेत तसेच  उमेदवार ममळत नसल्ह याने ररक् त असलेले पदे 
प्रकल्ह प स् तरावर भरण् याची काययवाही करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास,  प्रश् न भाग क्रमाींक २ त े ३ बाबत शासनान ेचौकशी करुन प्रकल्ह प स् तरावर 
ररक् त असलेली ककती पदे भरण्यासाठी व अींगणवाडयाींसाठी हक् काची िागा ममळण् यासाठी तसचे 
सदर िाचक अ्ी मशथील करणेबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    अींगणवाडी इमारत बाींधण्यासाठी प्रकल्हप स्तरावरुन प्रयत्न केले िातात. इमारत 
बाींधण्यासाठी अपेक्षक्षत िागा ममळाल्हयानींतर तसे प्रस्ताव सींबींधधत जिल्हहा पररषदेच्या स्तरावर 
तयार केले िातात व त्या कामासाठी डी.पी.डी.सी. नाबाडय, मानव पवकास ममशन, इत्यादी 
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स्त्रोतातून ननधी उपलब्ध करुन ददला िातो. तसेच अींगणवाडी कमयचाऱयाींची ररक्त असलेली पदे 
भरण्याची काययवाही प्रकल्हप स्तरावरुन करण्यात येत आहे. अींगणवाडीत येणाऱया मुलाींना 
चाींगल्हया दिायचे पुवय प्राथममक मशक्षण ममळाव ेया उद्देशान ेअींगणवाडी सेपवका व मदतनीस याींच े
शैक्षणणक पात्रतेच ेननकष ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(३) अींगणवाड्यासाठी हक्काची िागा ममळण्यासाठी सवय उपमखु्य काययकारी अधधकारी (बा.क) 
जिल्हहा पररषद व बाल पवकास प्रकल्हप अधधकारी याींना सुचना देण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच 
अींगणवाडी बाींधकामाकररता िागा उपलब्ध असल्हयास बाींधकामासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात येतो. प्रकल्हप स्तरावरील अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस याींची ररक्त असलेली पदे 
भरण्यासाठी अ् मशधथल करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रोहीणखेड व िोथळी (ता.मोताळा) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राच्या प्रस्तावाबाबत 
(२६)  २१०९५ (१७-०८-२०१५).   श्री.हषवुधनु सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय साविुननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवदभायसाठी २००० रुग्ण खा्ाींचा अनुशेष असल्हयाची बाब खरी आहे काय, 

(२) असल्हयास याअनुषींगाने बलुढाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्यात मौिे कोथळी व 
रोदहणखेड येथील प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत काय, 
(३) असल्हयास सदर प्रस्तावाींना मींिुरी प्रदान करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास शासनाची भुममका काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ववमानतळावरुन दमुमळु िासवाची तस् िरी िरणाऱया दोन यक्तीांना  
हवाई गुप्तचर ववभागान ेअटि िेल्हयाबाबत 

(२७)  २१५४१ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.सत्यिीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधनु), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वनभव वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सुरेश 
लाड (िितु), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई पवमानतळावरुन दमुमयळ १८३ कासवाची तस् करी करणा-या दोन व् यक् तीींना हवाई 
गुप् तचर पवभागाने अ्क करुन कासवाची सु्का केल्ह याची घ्ना ददनाींक १२ एपप्रल, २०१५ 
रोिी वा त् यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदर घ्नेची शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय,  चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार कासवाची तस् कर करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे,  
(३) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे, 
(२) सदर प्रकरणात कस््म पवभागान े कस््म अधधननयम १९६२ व वन्यिीव (सींरक्षण) 
अधधननयम अींतगयत पकडलेले आरोपी व मुदे्दमालाचा पींचनामा, िबाब तयार करुन वन 
पवभागाच्या ताब्यात ददले. सदर आरोपी पवरुध्द वन्यिीव (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ चे 
कलम ९, ३९, ४८अ, ४९ व ५१ नुसार गुन्हा नोंदपवण्यात येऊन आरोपीींना न्यायालयासमोर 
हिर करण्यात आले होत.े सद्य:जस्थतीत आरोपीींना िाममनावर मुक्त करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

बुरांबाळ, बिी, गावडी, भांडारवाडी (ता.शाहूवाडी जि.िोल्हहापूर) या लघपुाटबांधारे  
तलावाच ेिाम अनेि वषे अपूणाु अवस्थेत असल्हयाबाबत 

  

(२८)  २१८२२ (१४-०८-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुरींबाळ, बकी, गावडी, भींडारवाडी (ता.शाहूवाडी जि.कोल्हहापूर) या लघुपा्बींधारे तलावाचे 
काम अनेक वषे अपूणय अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अपूणय काम पणूय करण्याबाबत सुधाररत प्रशासककय मान्यतेचा प्रस्ताव 
िलसींधारण पवभागाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ही योिना मापदींडाबाहेर िात असल्हयामुळे सधुाररत प्रशासककय मान्यता 
ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या योिनलेा लागू केलेला आधथयक मापदींड सन २००९/१० मधील ननजश्चत 
केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, पुणे पवभागाला सुधाररत मापदींड लागू करणेपवषयी शासन तातडीने काययवाही 
करणार आहे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) नाही. 
     तथापप, प्रकल्हपाींचे माती धरणाची कामे पूणय असून अनुषींधगक (कालवा इ.) कामे प्रगतीत 
आहे. 
(२) नाही. 
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     तथापप, सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम के्षत्रीय स्तरावर 
प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पन् हाळा (जि.िोल्ह हापूर) तालुक् यामध् ये एिाजत्मि पाणलोट अांतगतु िामाांची अांदािपत्रिे, 
सांिल्हपधचत्र इत्यादी तयार न िरता  अशासिीय पध्दतीने ही िाम ेपूण ुिेल्हयाबाबत 

(२९)  २१८४८ (१७-०८-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उल्हहास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४, सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध् ये पन् हाळा (जि.कोल्ह हापूर) 
तालुक् याींमध् ये एकाजत्मक पाणलो् व् यवस् थापन योिनअेींतगयत ८ गावाींची ननवड केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर गावाींमध् ये सपा्ीकरण बींधारे इत् यादी िलसींधारणाची कामे हाती घेण् यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर कामाींचे कोणतेही अींदािपत्रके, सींकल्ह पधचत्र इत् यादी तयार न करता 
अशासकीय पध् दतीने ही काम ेपणूय करुन, त् याींची त्रबले अदा करण् यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्ह यास, सदर सवय कामाींची चौकशी त्रयस् त यींत्रणेमाफय त शासन करणार आहे काय, 
(५) असल्ह यास, दोषी अधधका-याींवर कारवाई करणार आहे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१), (२) व (३) पन्हाळा (जि.कोल्हहापूर) तालुक्यामध्ये सन 
२०१३-१४ मध्ये एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन योिनेंतगयत १५ गावाींची ननवड करण्यात 
आली असून सदर गावाींमध्ये अद्याप कोणत्याची बाबीवर खचय झालेला नाही. तसेच सन 
२०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्ये कोणत्याही गावाींची ननवड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 
सदर गावाींमध्ये कामाची अींदािपत्रके, सींकल्हपधचत्र हे. तयार न करता अशासकीय पध्दतीन े
कोणतेही कामे पूणय करुन त्याींची त्रबले अदा करण्यात आलेली नाहीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शाहूवाडी तालुक्यात (जि.िोल्हहापूर) येथे एिाजत्मि पाणलोट  
यवस्थापन योिनेत झालेल्हया अपहाराबाबत 

(३०)  २१८४९ (१७-०८-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शाहूवाडी तालुक्यामध्ये (जि.कोल्हहापूर) सन २०१३-१४ सन २०१४-१५ सन २०१५-१६ मध्ये  
एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन योिनेतींगयत ९ गावाींची ननवड केली होती, हे खरे आहे काय, 



पव.स. ८५ (23) 

(२) असल्हयास, सदर गावाींमध्ये सपा्ीकरण बींधारे इत्यादी िलसींधारणाची कामे हाती घेण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कामाींचे कोणतेही अींदािपत्रके, सींकल्हपधचत्र इत्यादी तयार न करता 
अशासकीय पध्दतीन ेही कामे पूणय कूगन त्याींची त्रबले अदा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर सवय कामाींची चौकशी त्रयस्त यींत्रणमेाफंत शासन करणार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करणार आहे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०२-११-२०१५) :(१), (२) व (३) शाहूवाडी तालुक्यामध्ये सन २०१३-१४ 
मध्ये एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन कायायक्रमाींतगयत ३७ व सन २०१४-१५ मध्ये १० गावाींची 
ननवड झाली असून सदर गावाींमध्ये अद्याप कोणत्याही बाबीवर रक्कम खचय झाली नाही. 
त्यामुळे सदर गावाींमध्ये कामाींची अींदािपत्रके, सींकल्हपधचत्र इ. तयार न करता अशासकीय 
पध्दतीने कोणतेही कामेपूणय करुन त्याची त्रबले अदा करण्यात आलेली नाहीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल्ह ्यातील ननवड झालेल्ह या पाच पात्र महहला बचत गटास नववन 
अटीमुळे टीएचआर पुरवठ्याचे िायाुदेश न ममळाल्हयाबाबत 

(३१)  २२३८३ (१४-०८-२०१५).   श्री.डड मल्हलीिािूनु रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय महहला 
व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्ह ्यातील ननवड झालेल्ह या पाच पात्र मदहला बचत ग्ास/मदहला मींडळास नपवन 
अ्ीमुळे अद्याप ्ीएचआर पुरवठ्याचे कायायदेश न ममळाल्ह याने त् याींच्यावर अन् याय होत असनू 
आधथयक भूदंड सहन करावा लागत आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, यासींदभायत मा.ऊिाय मींत्री तथा पालकमींत्री, नागपूर याींनी ददनाींक १ एपप्रल, 
२०१५ रोिीच् या सुमारास मा.ग्रामपवकास मींत्री याींच् याकड े ननयमानुसार काययवाही करण् याची 
पवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, पालकमींत्री याींच् या पत्रानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-११-२०१५) :(१) नागपूर जिल्ह्यात ननवड झालेल्हया पाच मदहला बचत 
ग् मदहला मींडळ याींना जिल्हहास्तरीय आहार सममतीने THR उत्पादन कें द्र स्थापन करण्यास 
मींिुरी ददली आहे. तथापप सदर मदहला बचत ग् मदहला मींडळ याींच े THR उत्पादन कें द्र 
तपासणीबाबत वेळोवेळी प्राप्त झालेल्हया ननदेशाच्या अनुषींगान े जिल्हहास्तरीय आहार सममतीने 
आयुक्तालयाकड ेमागयदशयन मागपवले आहे. घरपोच आहार (THR) चा पुरवठा करण्यासाठी पात्र 
ठरलेल्हया परींत ुअद्यापपयतं पुरवठा आदेश न ददलेल्हया ६४ मदहला बचत ग्ाींना ननपवदेतील 
अ्ी व शतीच्या अधीन राहून कायायदेश देण्याबाबत दद.२५/८/२०१५ च्या शासन पत्रान्वये 
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कळपवण्यात आले असनू त्याप्रमाणे आयुक्त, एकाजत्मक बालपवकास सेवा योिना याींनी सवय 
जिल्हहाधधकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हहास्तरीय आहार सममती याींना कळपवले आहे. 
     THR  साठी Extruction Technology सह Automatic Plant  ची आवश्यकता आहे. ककीं वा 
कस,े याबाबत कें द्र शासनाने दद.०३/०९/२०१५ च्या पत्रान्वये त्याींचे अमभप्राय कळपवले आहे. 
सदरचे अमभप्राय अधधक स्पष् करण्यासाठी अनतररक्त सॉमलमस्र िनरल याींच े कायदेशीर 
अमभप्राय मागपवले असनू सदर अमभप्राय प्राप्त होताच पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(२) यासींदभायत मा.मींत्री, उिाय, नवीन व नवीकरणीय उिाय तथा पालकमींत्री याींनी मा.मींत्री, 
मदहला व बालपवकास याींना ननयमानुसार काययवाही करण्याबाबत दद.०१/०६/२०१५ च्या पत्रान्वये 
पवनींती केली आहे. 
(३) सदर पत्राच्या अनुषींगान े आवश्यक काययवाही करण्याबाबत आयुक्त, एकाजत्मक बाल 
पवकास सेवा योिना, नवी मुींबई तसेच मखु्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद नागपूर 
याींना कळपवण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्हहा रुग्णालयामध्ये वीि खांडीत होण्याच्या वाढत्या  
प्रिारामळेु रुग्णाांच ेहोणारे हाल 

(३२)  २२५२५ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
साविुननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हहा रुग्णालयामध्ये वीि खींडीत होण्याच े प्रकार वाढत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, रुग्णालयामध्ये वीि नसल्हयामुळे रुग्णाींच े हाल होत असून कोणतीही पयाययी 
व्यवस्था नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िनरे्र सुपवधा असुन ही पवनावापर पडलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यामुळे सींपूणय रुग्णालयामध्ये येणारे सवय स्थाननक रुग्णाींचे अतोनात हाल होत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनान ेतातडीने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    पवि पुरवठा खींडडत झाल्हयास िनरे्रची पयाययी सुपवधा उपलब्ध आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     िनरे्रची सुपवधा उपलब्ध असून ती सद्य:जस्थतीत काययरत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     पयाययी सुपवधा उपलब्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वसई तालुक्यातील इांहदरा आवास योिनेअांतगतु पात्र 
लाभार्थयांना घरिुले ममळाली नसल्हयाबाबत 

(३३)  २२७७० (१४-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई तालुक्यात (जि.पालघर) काही वषायपुवी ग्रामीण भागातील दारीद्र्य रेषखेालील 
कु्ुींबाचा ननवारा प्रश्न सोडपवण्यासाठी इींददरा आवास योिनेअींतगयत अनायळा, कसा व रानगाव 
या गावात उपरोक्त योिनअेींतगयत प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थयांना घरकुल न ममळता अपात्र व 
धनदाींडग्याचा समावशे दाररद्र रेषखेालील कु्ुींबाच्या यादीत करुन यामध्ये खुप मोठा आधथयक 
गैरव्यवहार करण्यात आला असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची काय चौकशी केली आहे व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणात िबाबदार असणाऱया सवय सींबींधधताींपवरुध्द शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०८-१०-२०१५) :(१) नाही. 
     सन २००२-२००७ च्या दाररद्र्य रेषेखालील सवेनुसार अनायळा व रानगाव ग्रामपचायतीमध्ये 
तयार करण्यात आलेली इींददरा आवास योिनचेी प्रनतक्षा यादी, लाभ ददलेले लाभार्थयी मशल्हलक 
लाभाथी, अपात्र लाभाथी याींची सींख्या खालीलप्रमाणे- 

ग्राम 
पींचायतीचे 

नाव 

२००२-०७ 
BPL 
लाभाथी 
सींख्या 

प्रनतक्षा 
यादीत 

समापवष् 
लाभाथी 
सींख्या 

२००६-०७ ते 
२०१४-१५ 
पयतं लाभ 
ददलेले 
लाभाथी 
सींख्या 

मशल्हलक 
लाभाथी 

िागा नसण,े 
पक्के घर, 
स्थलाींतर या 
कारणामळेु 
अपात्र 
लाभाथी 

सन २०१५-
१६ मध्ये 

लाभ देण्यास 
पात्र लाभाथी 

अनायळा ७३४ ५८१ १४६ ४३५ ४२९ ६ 
रानगाींव २२७ २०९ १०९ १०० ७४ २६ 
 
कसा ग्रामपींचायत वसई तालुक्यात समापवष् नसल्हयींमुळे त्या ग्रामपींचायतीची मादहती देण्यात 
आलेली नाही. अनायळा व रानगाींव ग्रामपींचायतीमधील लाभार्थयांना इींददरा आवास योिनेच्या 
मागयदशयक तत्वानसुार लाभ देण्यात आला आहे. त्यामळेु अपात्र लाभार्थयांना घरकुलाचा लाभ 
देणे व दाररद्र्य रेषेखालील यादीत धन-दाींडग्या लाभार्थयांचा समावशे करुन आधथयक गैरव्यवहार 
झाला असल्हयाबाबतची बाब अनायळा व रानगाींव ग्रामपचायती मध्ये व पींचायत सममती 
कायायलय, वसई येथे ननदशयनास आलेली नाही. सद्यजस्थती पात्र असलेल्हया ३२ लाभार्थयांना सन 
२०१५-१६ मध्ये घरकुलाींचा लाभ देण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेझये धनगरवाडी (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथ ेपाझर  
तलावाच्या बाांधिामाच्या मांिूरीबाबत 

  

(३४)  २२९५४ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े झये धनगरवाडी (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथ े पाझर तलावाच्या बाींधकामास 
सुधाररत प्रशासककय मींिूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर तलावाच्या बाींधकामास ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे, सदर  
कामाची ननपवदा काढण्यात आली आहे काय, 
(३) तसेच सदर कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     सुधाररत प्रशासकीय मींिूरी देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर पवभागाच्या ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१५ च्या पत्रान्वये मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद, रत्नाधगरी याींचेकडून त्रु्ी 
पूतयता अहवाल मागपवला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मनुबाई मशवारात (जिल्हहा बुलढाणा) पाझर तलावाचे ननिृष्ट्ट दिाुच ेझालेले िाम 
  

(३५)  २२९७३ (१७-०९-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाणी अडवा पाणी जिरवा या योिनेअींतगयत मनुबाई मशवारात (जिल्हहा बुलढाणा) ४ वषायपूवी 
पाझर तलाव मींिूर केला असनू सदर तलावाचे काम भूमसींचन पवभागाने मसींदखेडरािा येथील 
ठेकेदार ेी.चव्हाण याला देण्यात आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ठेकेदारान े मनमानी कारभार करुन मभींतीच्या कामात काळ्या मातीचा 
वापर न करता मुरुमाचा वापर केल्हयाचे नकुतेच माहे म,े २०१५ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सद्यजस्थतीत मभींतीच्या पपचीींगच ेकाम सुरु असनू पपधचींगच्या कामासाठी पक्का 
दगड न वापरता कच्चा दगडाचा सरायस वापर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार ननकृष् दिायच ेकाम करणाऱया सींबींधधत दोषी ठेकेदारावर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



पव.स. ८५ (27) 

श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     तथापप, गाभा के्षत्रामध्ये काळ्या मातीचा व आवरण के्षत्रास मुरुमाचा वापर केलेला आहे, 
हे काम शासकीय मानकाप्रमाणे करण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथापप, पपचीींगसाठी पक्का दगड वापरुन सदर काम हे शासकीय मानकाप्रमाणे 
गुणवत्तेनुसार करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िलयुक्त मशवार या योिनेमध्ये साांगली जिल्ह्यातील मशराळा, वाळवा व पलूस 
तालुक्यातील गावाांचा समावशे नसल्हयाबाबत 

  

(३६)  २३३७८ (१४-०८-२०१५).   श्री.धनांिय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलयुक्त मशवार या योिनमेध्ये साींगली जिल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई असलेल्हया मशराळा, 
वाळवा व पलसू तालुक्यातील गावाींचा समावशे केला गेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, शासन या तालुक्यातील गावाींचा नव्यान ेया योिनेमध्ये समावेश करणार आहे 
काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मशराळा, वाळवा व पलुस तालुक्यातील गावे गाव ननवडीच्या ननकषाींत बसत नसल्हयान े
सदर तालुक्यातील गावाींचा सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेला नाही. 
(३) िलयुक्त मशवार अमभयानाींतगयत दरवषी ५००० प्रमाणे एकुण २५,००० गाव े ी्ंचाई मुक्त 
करण्याच े उदद्दष् ठरपवण्यात आले असून सन २०१५-२०१६ कररता ६२०२ गावाींची गाव 
ननवडीच्या ननकषानसुार ननवड केली आहे, तसेच सन २०१९ पययत प्रत्येक वषी गावे गाव 
ननवडीच्या ननकषानुसार ननवडण्यात येणार आहेत. 

___________ 
  

रामटेि तालुक्यातील िलयुक्त मशवार या िामाांमध्ये अननयममतता झाल्हयाबाबत 
  

(३७)  २३९६१ (१७-०८-२०१५).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक तालुक्यातील झीींझरुीया गावािवळील कोल्हहापुरी बाींध िलयुक्त मशवार योिनेतींगयत 
नाल्हयातील रेती अवैधररत्या कृषी अधधकारी आणण ठेकेदार याींच्या सींगनमताने पवकण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या योिनेच्या कामामध्ये तहमसल कृषी अधधकारी अक्षम्य दलुयक्ष करीत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, स्थाननक नागरीकाींनी प्रशासनाकड ेतक्रारी केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त बाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही, 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
अांगणवाडी सेवविाचे मानधन नववन बी.डी.एस.प्रणाली आल्हयामळेु उशीरा ममळत असल्हयाबाबत 

  

(३८)  २४०८९ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय महहला व बाल 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींगणवाडी सेपवकाच ेमानधन नपवन बी.डी.एस.प्रणाली आल्हयामुळे ३ त े४ मदहन्यापासून 
उशीरा मानधन ममळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींगणवाडी सेपवकाींचे सींपूणय कु्ुींब त्या मानधनावर अवलींबून असल्हयामुळे त्याींना 
आधथयक सींक्ाींना सामोरे िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेया अींगणवाडी सेपवकाींसाठी उपाययोिना केल्हया आहेत काय, 
(४) नसल्हयास, होणाऱया पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
उल्हहासनगर येथील सधुारगहृातील ननराधार महहला व मुलाांना पुरेस ेव सिस िेवण देण्याबाबत 
  

(३९)  २४१४८ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर), श्री.हदपि चहाण 
(फलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा िळवा), श्री.सुरेश लाड 
(िितु) :  सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनामाफय त उल्हहासनगर येथे चालपवल्हया िाणाऱया ननराधार मदहला व त्याींच्या सोबत 
असलेल्हया मुलाींना प्रती व्यक्ती एका वळेी िेवणाच ेप्रमाण काय पवदहत करण्याींत आले आहे, 
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(२) असल्हयास, उल्हहासनगर येथ े असलेल्हया सुधारगहृातील २९ मदहला व त्याींच्या सोबत 
असलेल्हया ५ ननराधार मुलाींना ददनाींक १९ म,े २०१५ रोिी केवळ अडीच ककलो ताींदळूाचा भात 
िेवणाचे वळेी देण्याींत आला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून 
आले आहे, उक्त सुधारगहृातील ननराधार मदहला व त्याींच्या मुलाींना पुरेस े व सकस िेवण 
देण्याचे ष्ष्ीन ेशासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०२-११-२०१५) :(१) ददनाींक ०९.०८.२००६ च्या शासन ननणययानुसार प्रती 
मदहलाींसाठी एका वेळेला गहू, ताींदळू ममळून ४५० गॅ्रम, डाळी व कडधान्य ममळून ८० गॅ्रम, 
पालेभािी/फळभािी २०० गॅ्रम, दधू २५० ममलीग्राम व वयोग् ६ मदहने त े १ वषायच्या 
बालकाींसाठी एका ददवसासाठी प्रती मूल ताींदळू नाचनी १० गॅ्रम, डाळ ५ गॅ्रम, दधू ८०० 
ममलीगॅ्रम व भाज्या २० गॅ्रम अस ेप्रमाण आहे. तसेच वरील शासन ननणययानुसार वयोग् २ त े
३ वषायच्या बालकाींसाठी अनुक्रमे १६० गॅ्रम, ४० गॅ्रम, ५० गॅ्रम, व ५०० गॅ्रम, वयोग् ४ त े६ 
वषायकररता २५० गॅ्रम, ६० गॅ्रम, १०० गॅ्रम,व ३५० गॅ्रम, वयोग् ७ ते १० वषायकररता ३०० गॅ्रम, 
७०गॅ्रम, १५० गॅ्रम व १५० गॅ्रम आणण वयोग् ११ त े२० वषायकररता ४५०गॅ्रम, ८०गॅ्रम, २००गॅ्रम 
व ३०० गॅ्रम असे प्रमाण आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, जिल्हहा मदहला व बाल पवकास अनघकारी, ठाणे याींच्यामाफय त चौकशी करण्यात आली 
असून, सींस्थेतील प्रवेमशताींना शासनाने पवदहत केलेल्हया प्रमाणानसुार व आवडीनुसार आहार 
देण्यात येतो असे ननदशयनास आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्ह हापूर जिल्ह ्यातील अांगणवाड्या व ममनी अांगणवाड्यातील सुमारे ४ हिारे  
िमचुा-याांच ेपगार गेल्ह या सहा-सात महहन् यापासनू झाले नसल्ह याबाबत 

(४०)  २४३५७ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ), श्री.सत्यिीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह हापूर जिल्ह ्यातील अींगणवाड्या व ममनी अींगणवाड्यातील सुमारे ४ हिार कमयचा-याींच े
पगार गेल्ह या सहा-सात मदहन् यापासून झाले नसल्ह याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या अींगणवाडी कमयचा-याींचे पगार थककत असण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ह यास, या कमयचा-याींना त् याींच ेथककत पगार तातडीन े देण् यासींदभायत शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप काययवाही केली नसल्ह यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२३-११-२०१५) :(१) हे खरे  आहे, 
(२) अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस आणण ममनी अींगणवाडी सेपवका याींच्या मानधनात शासन 
ननणयय ददनाींक ३०/०४/२०१४ अन्वये ददनाींक ०१/०४/२०१४ पासून अनुक्रमे ९५०/-, ५५०/- व 
५००/- अशी वाढ करण्यात आली आहे, तथापप सन २०१४-१५ या आधथयक वषायकररता या 
बाबीसाठी तरतूद उपलब्ध झालेली नसताना वाढीव दरान ेअींगणवाडी कमयचाऱयाींना मानधन अदा 
करण्यात आल्हयामळेु अींगणवाडी कमयचाऱयाींना ननयममत मानधन अदा करणे प्रलींत्रबत होत.े 
(३) अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस व ममनी अींगणवाडी सेपवका याींच ेमानधन अदा करण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, सद्य:जस्ततीत अींगणवाडी कमयचाऱयाींच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ पययत मानधन अदा करण्यात आलेले आहे, तसेच माहे सप् े्ंबर, २०१५ चे मानधन 
तातडीन ेअदा करण्याची काययवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तापोळा (ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा) ववभागातील गावाांना  
इिो सेजन्सहटह झोन मधून वगळण्याबाबत 

(४१)  २४४०९ (३१-०७-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तापोळा (ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा) पवभागातील ५६ गावे ही सन २००६ साली िावळी 
तालुक्यातून महाबळेश्वर तालुक्यात समापवष् झाली असनू ही पणूयत: कोयना धरणग्रस्त व 
प्रकल्हपग्रस्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर गावाींना अद्यापही शासनान ेगावठाण व तत्सम योिना पुरवल्हया नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच खेड (जि.पुणे) तालुक्याच्या पजश्चम घा्ामधील इको सेन्सेद्व्ह झोन म्हणून िादहर 
करण्यात आलेल्हया गावाींमधील बागायत शेतीच ेके्षत्र वगळण्यात येणार असल्हयाच ेप्रधान मुख्य 
वनसींरक्षकाींच्या बैठकीमध्ये ठराव झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मा. कस्तुरीरींगन सममतीच्या मशफारशीनसुार प्रश्न भाग (१) मधील पवभागातील 
गावाींना इको सेजन्सद्व्ह झोनमध्ये समापवष् करण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, इको सेजन्सद्व्ह झोनमध्ये समावशे केल्हयास सदर गावाींचा पवकास करण्यास 
अनेक अडचणी ननमायण होणार आहेत व याबाबतचे ननवेदन महाबळेश्वर दशयन कृपष पयय् न 
सेवा सह. सींस्था मयायददत, सातारा याींनी मा.मुख्यमींत्री, याींना माहे िून, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, सदर ननवेदनानुसार सदर गावाींना इको सेजन्सद्व्ह झोन मधून वगळण्याबाबत 
कोणता ननणयय घेतला आहे, त्याींचे स्वरुप काय आहे व सदर गावाींना गावठाण व तत्सम 
योिना पुरपवण्याबाबत  कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०६-११-२०१५) :(१) व (२) सन २००६ साली िावळी तालुक्यातील ५६ 
गावे महाबळेश्वर तालुक्यातील समापवष् करण्यात आली आहेत.  त्यापैकी ४४ गावे ही कोयना 
धरणग्रस्त व प्रकल्हपग्रस्त आहेत. 
     सदर ४४ गावाींना काही नागरी सुपवधा पुरपवण्यात आल्हया असून उवयररत नागरी 
सुपवधाींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) डॉ. के. कस्तुरीरींिन याींच्या अहवालानुसार तापोळा भागातील ५६ पैकी ४६ गावे 
पररसींवेदनमशल के्षत्राच्या यादीत समापवष् आहेत. सदर गावाींच्या के्षत्र पडताळणीच े काम 
झालेले आहे, त्यापैकी ३५ गावाींचे फक्त नैसधगयक पररसर (natural landscape) के्षत्र 
पररसींवेदनमशल के्षत्रात समापवष् करण्याचा प्रस्ताव कें द्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(५) इको सेजन्सद्व्ह झोनमध्ये समावेश केल्हयास सदर गावाींचा पवकास करण्यात अनेक 
अडचणी ननमायण होणार आहेत अशा आशयाचे ननवेदन महाबळेश्वर दशयन कृपष पयय् न सेवा 
सह. सींस्था मायायददत, सातारा याींनी मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना माहे िून, २०१५ 
मध्ये ददले आहे. 
(६) पजश्चम घा् हा परर-सींवेदनमशल के्षत्र म्हणून घोपषत करणे कें द्र शासनाकडून अपेक्षक्षत 
आहे. त्या अुनषींगान ेअद्याप अींनतम अधधसूचना अद्याप िारी करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्ह्यातील मालेगाांव व नाांदगाांव तालुक्यातील अांगणवाडया  
इमारती अभावी मांहदराांच्या ाटयावर भरत असल्हयाबाबत 

(४२)  २४४४५ (१७-०८-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा 
िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय महहला व बाल वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्ह्यातील मालेगाींव व नाींदगाींव तालुक्यातील एकाजत्मक बाल पवकास सेवा 
योिना प्रकल्हप मालेगाींव व नाींदगाींव (ग्रामीण) या कायायलयाअींतगयत असलेल्हया अनके 
अींगणवाड्या इमारती अभावी उघड्यावर, ओ्यावर, मराठी शाळेंच्या ओ्यावर व मींददराींच्या 
ओ्यावर भरत असल्हयाने अींगणवाडीतील पवद्याथी व अींगणवाडी सेपवकाींना अनेक समस्याींना 
सामोरे िाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केलेली आहे, चौकशीत काय आढळून आलेले आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त अींगणवाडीच्या इमारतीच ेबाींधकाम करण्याच्या ष्ष्ीने शासनान ेकोणती 
काययवाही केलेली आहे वा करीत आहे, 
(४) अद्याप, काययवाही केलेली नसल्हयास, पवलींबानाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     तथापप, एकाजत्मक माल पवकास सेवा योिना प्रकल्हप मालेगाव अींतगयत मींिुर अींगणवाडी 
कें द्र सींख्या ४६६ व नाींदगाव अींतगयत मींिुर अींगणवाडी कें द्र सींख्या २०२ आहे त्यापकैी मालेगाव 
प्रकल्हपात ८२ व नाींदगाव प्रकल्हपात २२ अींगणवाडी कें द्र इमारती अभावी खािगी घराच्या 
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ओ्यावर मराठी शाळेच्या ओ्याींवर भरत आहेत. तथापप अींगणवाडीतील पवद्याथी व 
अींगणवाडी सेपवका याींना अनके समस्याींना सामोरे िाव ेलागत आहे अशी पररजस्थती नाही. 
(२) खािगी घराींच्या ओ्याींवर, मराठी शाळेच्या ओ्यावर भरणाऱया अींगणवाडी कें द्र इमारत 
बाींधकामासाठी सन २००९-१० व २०१०-११ या वषायत त्रबगर आददवासी योिना व मानव पवकास 
योिनेअींतगयत मालेगाव प्रकल्हपात १४६ व नाींदगाींव प्रकल्हपात ५३ अींगणवाडी इमारत बाींधकाम े
मींिुर करण्यात आलेली होती पैकी मालेगाव प्रकल्हपात ७२ व नाींदगाव प्रकल्हपात ३४ काम ेपुणय 
झालेली आहेत. 
     तसेच उवयररत मालेगाव प्रकल्हपात ७४ व नाींदगाव प्रकल्हपात १९ अींगणवाडी इमारत 
बाींधकामाच े सादहत्याच े वाढत े भाव, मींिुरीची दरवाढ, मिूर सींस्थाींचा बाींधकाम े घेण्यास 
अनुत्साह, नगरपामलका हद्दीत वाढ, इत्यादी कारणामुळे सदरची उवयररत बाींधकामे ही पूणय होऊ 
शकलेली नाहीत. 
(३) सन २०१०-११ व २०११-१२ या वषायतील अींगणवाडी बाींधकामासाठी अनकु्रम ेरु.४.०० लाख 
याप्रमाण ेशासन ननणयय ददनाींक १५ िानेवारी, २०१० व रु. ४.५० लक्ष प्रमाण ेशासन ननणयय 
ददनाींक २० एपप्रल, २०११ अन्वये खचायची मयायदा होती. तथापप त्या खचायच्या मयायदेत 
अींगणवाडी बाींधकाम े पूणय होऊ शकली नाहीत. अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधकाम े खचायच्या 
पवत्तीय मयायदेत वाढ करणेबाबत मोठ्या प्रमाणावर मागणी झाल्हयाने शासन ननणयय ददनाींक 
२९ िानेवारी, २०१४ अन्वये त्रबगर आददवासी के्षत्राकररता रु.४.०० लक्ष ऐविी रु.६.०० लक्ष अशी 
वाढ करण्यात आलेली आहे. तसचे आददवासी के्षत्राकररता रु.४.५० लक्ष ऐविी रु.६.६० लक्ष 
अशी सुधाररत दराने अींगणवाडी इमारत बाींधकामास मींिूरी ददली आहे. 
(४) मालेगाव प्रकल्हपातील ७४ व नाींदगाव प्रकल्हपातील १९ अींगणवाडी कें द्रापैकी अींदािपत्रकीय 
दर कमी असल्हयाच्या कारणास्तव सुरु न होऊ शकलेली कामे व अन्य इतर कारणामुळे सुरु न 
होऊ शकलेली कामे रद्द करण्यात येऊन शासन ननणयय ददनाींक २९ िानेवारी, २०१४ अन्वये 
शासनाने मान्यता ददलेल्हया सुधाररत पवत्तीय मयायदेमध्ये सुरु न झालेल्हया कामाींना प्राधान्यान े
ननधी उपलब्धतेनसुार प्रशासकीय मान्यता देण्याची काययवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

पाझर तलावािचरता जिांतूर व सले ुतालुक् यातील (जि.परभणी) शेति-याांच् या शेत िममनी 
सांपाहदत िरण् यात आलेल्हया िममनीचा मोबदला अद्याप न ममळाल्हयाबाबत 

(४३)  २४५४६ (१४-०८-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) स् थाननक स् तर माफय त करण् यात येण-या पाझर तलावाकररता जिींतूर व सेल ुतालकु् यातील 
(जि.परभणी) शेतक-याींच् या शेत िममनी सींपाददत करण् यात आलेल्ह या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, शेतक-याींना िममनीचा मोबदला अद्याप देण् यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच शेतक-याींना िममनीचा मोबदला त् वरीत देण् याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०७-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
     रोिगार हमी योिनेंतगयत लघुमसींचन िलसींधारण यींत्रणेने हाती घेतलेल्हया १२० पाझर 
तलावाींपकैी ४७ पाझर तलावाींच्या भूसींपादनाचा मोबदला, जिल्हहाधधकारी परभणी याींचेकडून 
सींबींधधताींना अदा झालेला आहे. उवयररत ७३ प्रकल्हपाींचा भूसींपादन मोबदला अदा करण्यासींबींधीची 
काययवाही जिल्हहाधधकारी, परभणी याींचेकड ेसुरु आहे. 

___________ 
  

मौि ेकिलोस (ता.मालवण, जि.मसांधुदगु)ु येथील गडनदीच्या  
पुलाची उांची वाढववण्याबाबत 

  

(४४)  २४८५० (३०-०७-२०१५).   श्री.रववांद्र चहाण (डोंबबवली) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े ककलोस (ता.मालवण, जि.मसींधुदगुय) येथील गडनदीला बींधारा व पूल असून 
पावसाच्या ददवसामध् ये नदीला पूर आल्ह यास वाहतूक बींद होत ेव गावाींचा सींपकय  तु्तो, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या बींधा-याची उींची वाढपवल्ह यास नदीला पूर आल्ह यास वाहतूक बींद होणार नाही 
व वाहतूक सुरक्षक्षत चालू राहील, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या पुलाची उींची लवकरात लवकर वाढपवण् यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     लघु मसींचन (िलसींधारण) मींडळ, ठाणे अींतगयत असलेल्हया काययकारी अमभयींता, लघु 
मसींचन (िलसींधारण) पवभाग, रत्नाधगरी या पवभागाचा गडनदीवर कोल्हहापूर पध्दतीचा बींधारा 
असून यावरुन ग्रामस्थ वाहतकू करतात. पावसाळ्यामध्ये नदीला पूर आल्हयास कोल्हहापूर 
पध्दतीचा बींधारा पाण्याखाली िातो. त्यावेळी गडनदीवर  बींधाऱयाच्या  खालील बािसू ३ 
कक.मी. अींतरावतील बळेणा येथील पुलावरुन मौिे असगणे मागे वाहतूक सुरु राहाते. सदर पलु 
हा सावयिननक बाींधकाम खात्याचा पुल आहे. त्यामळेु मौिे ककलोसच्या रदहवाशाींचा 
पावसाळ्यामुळे सींपकय  तु्त नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
___________ 
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गडहहांग्लि तालुक्यातील (जि.िोल्हहापूर) मौि हहरलगे-िोवाड े 
बांधाऱयाचे िाम अपूणाुवस्थेत असल्हयाबाबत 

(४५)  २५५५३ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आ हाड (मुांिा िळवा) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडदहींग्लि तालुक्यातील (जि.कोल्हहापूर) मौि दहरलगे-कोवाड े बींधाऱयाच्या कामाला दहा 
वषायपूवी सुूगवात कूगन बींधाऱयाचे काम माहे म,े २०१५ अखेरही अपणूय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर बींधाऱयाच े काम तातडीन े करण्याबाबत मा.िलसींपदा मींत्री याींना चींदगडच े
लोकप्रनतननधीनी याींनी ददनाींक १५ िून, २०१५ रोिी लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफंत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर बींधाऱयाींच े काम तातडीन े
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) सदर बींधारा दहरण्यकेशी नदीवर असून या योिनेच्या वरील बािूस असलेला ननधी मध्यम 
प्रकल्हप पूणय झाल्हयापासून नदीमधील को. प. बींधाऱयाच्या साखळीमुळे सतत बारमाही प्रवाह 
असतो. योिनेच्या खालील बािसू असलेल्हया ऐनापूर को.प. बींधाऱयामध्ये लाभ धारकाींच्या 
मागणीनुसार धचत्री मध्यम प्रकल्हपामधून वारींवार पवयगय सोडण्यात येत असल्हयामळेु 
प्रकल्हपके्षत्रावर नदीमध्ये सतत समुारे १.५० ते २.०० ही जस्थर पाणी (Standing water) असत.े 
त्यामुळे नदीपात्रामध्ये काम करण्यासाठी खुपच कमी कालावधी ममळतो. त्यामळेु नदीपात्रामध्ये 
काम करण्यासाठी खुपच कमी कालावधी ममळतो. त्यामुळे कामास पवलींब होत आहे. तथापप, 
ठेकेदाराींकडूनही कामाची उधचत प्रगती व राखल्हयास दींडात्मक कारवाई करण्यात येईल अस े
ठेकेदाराींस कळपवले आहे. सद्य:जस्थतीत नदीपात्रातील सींपूणय लाींबीतील अडचणीच े पायाच े
(Foundation) काम पूणय झाले असून एकूण सुमारे ७५ ्क्के काम पूणय झाले आहे. त्यामळेु 
उवयररत काम म-े२०१६ अखेर पूणय करण्याचे ननयोिन करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डोंगरकिन्ही (ता. मालेगाांव, जि. वामशम) येथील लघ ुपाटबांधारे  
योिनेच्या घळभरणीच ेिाम ननिृष्ट्ट दिाुच ेहोत असल्हयाबाबत 

(४६)  २५७०९ (१७-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (चरसोड) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरककन्ही (ता. मालेगाींव, जि. वामशम) येथील लघु पा्बींधारे योिनेच्या घळभरणीचे 
काम ननकृष् दिायचे होत असनु त्यातील काळ्या मातीत कचरा दगड वापरण्यात आले 
असल्हयाच ेददनाींक ८ िनू, २०१५ च्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त योिनेच्या कामासींदभायत चौकशी करण्यात येणेबाबत ददनाींक २९ म,े 
२०१५ ला लेखी तक्रार देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकाय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत याबाबत शासनाची स्पष् भुममका काय आहे ? 

 
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-१०-२०१५) :(१) नाही. 
     तथापप, सद्यजस्थतीत डोंगरककन्ही साठवण तलावाचे गाळभरणीचे काम हाती घेण्यात 
आलेले नाही. सदर योिनेचे रोधीचराचे भरावयाचे काम सुूग असून ननयमाप्रमाणे काळ्या माती 
मधील कचरा व दगड काढण्याच े काम चालू आहे. दरम्यान सदर कामाची तक्रार झाल्हयाने 
सदर कामाची पाहणी वेळेवरच उपपवभागीय अधधकारी लघ ु मसींचन (िलसींधारण) उप पवभाग, 
ररसोड तसेच काययकारी अमभयींता, लघु मसींचन (िलसींधारण) पवभाग, वामशम याींनी केलेली 
आहे. व काम समाधान कारक असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे. 
(२) होय, सदर कामाची लेखी तक्रार प्राप्त असून चौकशी दरम्यान सदर तक्रारीत तर्थय ददसून 
आले नाही व अनके सींबींधीत कास्तकाराींनी सदर तक्रार चुकीची असल्हयाच ेननवेदन ददनाींक २४ 
िून, २०१५ रोिी काययकारी अमभयींता, लघु मसींचन (िलसींधारण) पवभाग, वामशम व 
जिल्हहाधधकारी कायायलय, वामशम याींना सादर केलेले आहे. 
(३) सींबींधधत शाखा अमभयींता/उपपवभागीय अधधकारी सदर कामावर लक्ष ठेवून आहेत व सदर 
काम उत्कृष् दिायच ेआढळलेले आहे. 
(४) सदर कामाची चौकशी वेळेवरच झालेली असून तक्रारीत तर्थय नसल्हयामुळे कोणावरही 
काययवाही करण्यात आलेली नाही. तसेच इतर कास्तकार व गावकरी याींनी सदर तक्रारीत तर्थय 
नसल्हयाबाबतचे ननवेदन मा.जिल्हहाधधकारी वामशम याींना सादर केलेले आहे. 

___________ 
  

वामशम जिल्हहयात रामा सेंटर सुरु िरणेबाबत 
(४७)  २६५४५ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय साविुननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम जिल्ह ्याची ननममयती होवून समुारे १७ वष े झाले तरी अपघातग्रस् ताींवर तातडीन े
उपचार होण् याच् या ष्ष ्ीकोनातनू रामा सें्र सुरु करणेबाबत तत् कालीन उपमुख् यमींत्री याींच् या 
दालनात लोकप्रनतननधी व अधधका-याींची एक बैठक घेण् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदर बैठकीच् या प्रारुपानुसार जिल्ह ्यामध् ये रामा सें्र सुरु करणेबाबत जिल्ह हा 
प्रशासन व प्रशासनामाफय त कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, अद्यापही काययवाही मध्ये ददरींगाई होत असल्ह याचे कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-०२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद जिल्ह्यातील सेवाननवतृ्त वनपचरके्षत्र अधधिारी याांनी 
िेलेल्हया गनरयवहाराच्या तक्ारीबाबत 

(४८)  २६५९० (१७-०८-२०१५).   श्री.अिुनु खोतिर (िालना) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील सेवाननवतृ्त वनपररके्षत्र अधधकारी शखे मोहम्मद शफी शखे अब्दलु 
रज्िाक याींनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्हयाची नननावी तक्रार लाचलूचपत प्रनतबींधक 
पवभागाकड ेप्राप्त झाल्हयानुसार केलेल्हया चौकशीत उघड झाल्हयामुळे माहे ऑक््ोंबर, २०१४ मध्ये 
वा त्यादरम्यान त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 

(२) असल्हयास, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, काययवाही केली नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-११-२०१५) :(१) ेी.शेख मोहम्मद शफी शेख अब्दलु रज्िाक हे 
ननयम वयोमानानुसार वनके्षत्रपाल, बीड या पदावरुन ददनाींक ३१ िलुै, २०१३ रोिी सेवाननवतृ्त 
झाले आहेत. त्याींची उघड चौकशी होऊन अपसींपदा असल्हयाच े ननषपन्न झाल्हयान े ददनाींक 
२१.१०.२०१४ रोिी त्याींच्यावर व त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींपवरुध्द पोलीस स््ेशन जिन्सी, औरींगाबाद 
(शहर) येथे गु.र.नीं. ३०४०/२०१४ कलम ३१(१)(ई) सह १३(२) लाचलुचपत प्रनतबींध कायदा, 
१९८८ व भारतीय दींड पवधान कलम १०९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) गुन्हा दाखल करण्यात आल्हयानींतर, ेी.शखे मोहम्मद शफी शेख अब्दलु रज्िाक, 
सेवाननवतृ्त वनके्षत्रपाल तसचे त्याींचा मलुगा शखे मोहम्मद तौफीक शखे मोहम्मद शफी व 
शेख मोहम्मद सािेद शखे मोहम्मद श्फी याींना ददनाींक २१.१०.२०१४ रोिी अ्क करण्यात 
आली असून मा.न्यायालयाने त्याींना ददनाींक २२.१०.२०१४ रोिी िामीनीवर मुक्त केले आहे. 
तसेच आरोपी लोकसींवक याींची पत्नी ेीमती ररहाना बेगम महींमद शफी याींना मा.न्यायालयाने 
अ्कपूवय िामीन मींिूर केल्हयान े त्याींना सदर गुन््यात ददनाींक ०२.०२.२०१५ रोिी अ्क 
करण्यत येऊन मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार अ्कपूवय िामीनावर सोडण्यात आले आहे. 
गुन््याचा तपास अद्याप सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

किन्ही (ता.िाफ्राबाद जि.िालना) येथील शेतिऱयाांना िममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत 
  

(४९)  २७१९७ (१२-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ककन्ही (ता.िाफ्राबाद, जि.िालना) येथ ेसन २००६ मध्ये झालेल्हया पाझर तलावामध्ये सन 
२००८ पासून पाणी साठत असून सदर तलावामध्ये शेतकऱयाींच्या िममनी सींपाददत करण्यात 
आलेल्हया असून अद्यापी भसुींपादनाचा मोबदला आिपयतं ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती शतेकऱयाींच्या िममनीचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने काय 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-०९-२०१५) :(१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     सदर पाझर तलावाच्या कामासाठी सींपाददत होणाऱया िममनीचा भसूींपादन प्रस्ताव 
लघुमसींचन (िलसींधारण) पवभाग, िालना याींनी ददनाींक  ७ िानेवारी २००६ च्या पत्रान्वये 
जिल्हहाधधकारी भुसींपादन समन्वय िालना याींना सादर केला होता.  ददनाींक २३ माचय, २००७ 
रोिी या कामाची भसुींपादन बाबतची सींयुक्त मोिणी पूणय करण्यात आली होती. परींत ु
शेतकऱयाींच्या आके्षपामुळे ददनाींक १३ िून, २००९ व १४ िून, २००९ रोिी पनुश्च फेरमोिणी 
करण्यात आली होती. 
सींयुक्त मोिणी अहवालानुसार सुधाररत भुसींपादन प्रस्ताव भुसींपादन काययवाही सहायक 
जिल्हहाधधकारी तथा भुसींपादन अधधकारी प्राींत भोकरदन याींचे माफय त प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ तालुक्यातील मशांदी गावािवळील खोरे  
तलावातील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(५०)  २७४१४ (१७-०८-२०१५).   श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांिय साविारे 
(भुसावळ)  :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावळ तालुक्यातील मशींदी गावािवळील खोरे तलावातील गाळ काढण्यासाठी कृषी 
पवभागाने महात्मा फुले िलसींधारण अमभयानातींगयत २ लाखाींचा ननधी जिल्हहा पररषदेच्या 
लघुपा्बींधारे पवभागाकड े वगय होवुनही अद्यापी कामास सुरुवात न झाल्हयाची बाब माहे म,े 
२०१५ दरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने काम सुूग न होण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास,  शासनान ेउक्तबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येणार आहेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) खोरे तालुक्यातील गाळ काढण्याच्या कामास प्रत्यक्षात ददनाींक २१/३/२०१५ 
रोिी सुरुवात करुन, दोन िे.सी.बी.यींत्र व १० डींपर गाळ वाहतुकीसाठी चाल ूकरण्यात आले. 
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सदर काम ८ ते १० ददवस चालू होते. या खोरे तलावातून सुमारे ५००० घ.मी. गाळ काढण्यात 
येऊन, तो आिूबािूच्या ३ त े४ शेतात पसरपवण्यात आला. तथापप अवकाळी पाऊस झाल्हयान े
तलावात पाणी आल्हयामळेु सदर काम बींद पडले. त्यानींतर तलावातील आिूबािूच्या शेताींमध्ये 
पपक उभी असल्हयामुळे गाळ काढता आली नाही. पपक कापणीनींतर तलावातील गाळ काढण्याचे 
प्रयोिन आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


