
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

जालना जजल् ्यातील लटबपाारांधारे था  ानिकनिा तर  या िायाललयातील रैरप्रिारारारत 
(१   २०९१ थ२२-१२-२०१४ .   श्री.भाऊसाहेर पााील - धचिाैाांविर थवरजापूर , श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड ( थमबांरा ा िावा  :   सन्माननीय रोजैार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) जालना जजल् ्यातील लटुपा्रीं ार् था  ानिकनका तर  या कायाललयातील गरर्रककारारारत 
जजल् हाध काऱ याींनी परतएर ीस ी च् या प काींची तपाससीसा न निकनयु ती क्ली, ह् खर् आह् 
काय, 
(२) असल् यास, उत अहवाल ्रकाप्त झाला आह् काय, अहवालाच्या अनुषींगान् कोसती कायलवाही 
क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(३) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
 

श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२१-०८-२०१५  : थ१  होय, ह् खर् आह्. 
(२  व थ३  जजल्हाध कारी, जालना याींनी उपववभागीय अध कारी, परतएर याींच् अध्यक्षत्खाली 
चौकशी सममती न्मली, या सममतीत तपाससीसा न दोन प क् ग नत करण्यात आली 
कायलकारी अमभयींता, लटुपा्रीं ार् ववभाग, जालना याींच् निकनयींत्रसाखालील प क क्र. १ न ्ीकए स 
४० कामाींचा अहवाल अ ीक्षक अमभयींता, लटुमसींचन थजलसीं ारस  मीं ळ, औरींगाराद याींच ्
मार्ल त जजल्हाध कारी जालना याींच्क  ्सादर क्ला आह्. जजल्हाध कारी याींनी दद. १६/०४/२०१५ 
च्या पत्रान्वय् या कामाींचा निकनलींरन निकन ी निकनजचचत करण्यासा न कायलकारी अमभयींता, 
लटुपा्रीं ार् ववभाग थराज्यातर  याींची निकनयुती क्ली असएन तयाींच्क एन या ४० कामाींरारत 
निकनलींरन निकन ी निकनजचचत करण्याची कायलवाही सुरु आह्. 

कायलकारी अमभयींता लट ु पा्रीं ार् ववभाग, जजल्हा पररषद, जालना याींच ्
निकनयींत्रसखालील प क क्र. २ न् ५१ कामाींचा अहवाल अ ीक्षक अमभयींता, लटमुसींचन 
थजलसीं ारस  मीं ळ, औरींगाराद याींच्क  ्सादर क्ला. त ावप तयामध्य् असल्ल्या त्रु्ीची पएतलता 
करण्यासा न सदर अहवाल कायलकारी अमभयींता ल.पा.ववभाग जजल्हा पररषद, जालना याींच्क  ्
परत पा ववण्यात आला आह्. तयानुसार त्रु्ीची पुतलता करण्याची कायलकारी अमभयींता ल.पा. 
ववभाग जजल्हा पररषद, जालना याींच् ातरावर सुरु आह्. 

___________ 
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वाशशम जजल््यातील मालेैाव ये  ेआहदवासी राांधवाांसाठी साांािृनिकति सभाैहृ राांधिामािररता 
पांचायत सशमती पररसरातील जाैा उपलब्ध िरुन देण्यारारत 

  

(२   ४२७५ थ२२-१२-२०१४ .   श्री.अशमत झनि थररसोड (  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  वामशम जजल््यातील माल्गाव य् ् आददवासी राीं ावाींच्या लोककला, सामुदानिकयक लग्न, 
परींपरागत सस, उतसव साजर् करण्यासा न साींाकृनिकतक भवन राीं कामासा न माल्गाव पींचायत 
सममती पररसरातील १ ीकर जागा ततकालीन लोक्रकनिकतनी ी व ्रककल्प अध कारी, ीका 
आदीवासी ववकास ्रककल्प अकोला याींनी मखु्य कायलकारी अध कारी जजल्हा पररषद वामशम 
याींच्याक  ्मागसी क्ली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, जजल्हा पररषद वामशम याींच्याक एन सदर जागा ीका आदीवासी ववकास ्रककल्प, 
अकोला याींना  द्ण्यारारत कायलवाही करण्यात आल्ली नाही, ह् खर् आह् काय, 
(३  असल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त, 
(४  असल्यास, यारारत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२३-०२-२०१५  : (१) होय, ह् खर् आह्. 
    वामशम जजल् ्यातील माल्गाव य्  ् आददवासी राीं वाच् या लोककला, सामुदानिकयक लग् न, 
परींपरागत सस, उत सव साजर् करण् यासा न साींा कृनिकतक भवन राीं कामाकररता पींचायत सममती 
पररसरातील १ ीकर जागा उपलब्   करुन द्ण् यारारत ्रककल् प अध कारी, ीकाजतमक आददवासी 
ववकास ्रककल् प, अकोला याींनी ददनाींक २६.२.२०१३ रोजी ग् ववकास अध कारी, पींचायत सममती 
माल्गाव, जज.वामशम याींच् याक  ्मागसी क्ली होती. 
     आददवासी ववकास महामीं ळ सभागहृ राीं काम करण् यास १ को्ी निकन ी उपलब्  करुन 
द्ण् यास तयार असल् यान ्पींचायत सममती माल्गाींव याींनी ददनाींक २८.१.२०१३ रोजी ा व.रामराव 
झनक सभागहृामागील जागा उपलब्   करुन द्ण् यारारत  राव मींजएर क्ला आह्. सदर  रावास 
जजल् हा पररषद्च् या सवलसा ारस खास थअ लसींकल् पीय  सभा दद. १९.३.२०१३ रोजी सवालनुमत् 
मींजुरी द्ण् यात आली आह्.   
    सदर जाग्रारतच् या मालकह ह कारारत तस्च माल्गाींव ववकास आराख ा म ील आरक्षस 
व इतर आवच यक रारीची तपाससी करुन जाग्चा अहवाल सादर करस्रारत पींचायत सममती 
माल्गाींव याींना जजल् हा पररषद्न् कळववल् आह्. 
(२) ह् खर् नाही. 
(३) ्रकच न उद् ावत नाही. 
(४) सदर अहवाल ्रकाप् त झाल् यानींतर शासन निकनयमानुसार कायलवाही करण् यारारत य्.ल. 

___________ 
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वाशशम जजल््यातील ग्रामीण रूग्णालय, मालेैाव ये े वेद्यकिय अधधक्षि, वरद्यकिय अधधिारी 
याांच्यास ह अनिे िमलचा्याांची ररक्त पदे भरण्यारारत 

  

(३   ४२७८ थ२३-१२-२०१४ .   श्री.अशमत झनि थररसोड (  :   सन्माननीय सावलजनिकनि आरोग् य 
व िब ाब ांर िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  वामशम जजल््यातील ग्रामीस रूग्सालय, माल्गाव य् ् वरदयककय अध क्षक, वरदयककय 
अध कारी वगल-२ याींच्सह अन्क कमलचाऱयाींची पद् रर त आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, वरदयककय अध कारी व कमलचाऱयाींची असल्ल्या ररत पदामुळ् रूग्साींच्या स्व्वर 
तयाचा ववपरीत पररसाम होत आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(३  असल्यास, ररत पद् भरण्यारारत शासनान् कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त   
आह् ? 
  
ड (ॉ. दीपि सावांत थ१६-०३-२०१५  : थ१  अींशतः खर् आह्. 
(२) उपलब्   वरदयकहय अध कारी व इतर कमलचा-याींमार्ल त रुग् साींना आरोग् य स्वा पुरववण् यात 
य्त असल् यामुळ् रुग् स स्व्वर पररसाम झाल्ला नाही. 
(३) वरदयकहय अध क्षकाींची रर त पद् भरण् यारारतची कायलवाही शासना तरावर सुरु आह्. तस्च 
वगल-३ व वगल-४ ची पद् भरण् यारारतची कायलवाही उपसींचालक आरोग् य स्वा, अकोला मीं ळ, 
अकोला याींच् या ा तरावर सुरु आह्. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातील पयालयी निकनधी व मांजूर िामाांची पूतलता िरण्यारारत 
  

(४   ४३०५ थ२२-१२-२०१४ .   अॅड (.यशोमती ठािूर थनिकतवसा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  राज्यात ग्रामववकास योजनअ्ींतगलत सन २०१४-१५ मध्य् २५:१५ ची ववश्ष निकन ीतएन मींजएर 
करण्यात आली काम् मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी रद्द करण्याच् आद्श जजल्हापररषद ्रकशासनाला 
ददल् असल्याच् माह् नोव्हेंरर, २०१४ रोजी वा तयासुमारास निकनदशलनास आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, अमरावती जजल््यातील ५८ गावातील कामाींना या आद्शामुळ् ा धगती आली 
आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(३  असल्यास, सदरची काम ् रद्द क्ल्यान् ही मींजएर काम् न झाल्यास ग्रामीस भागातील 
मुलभएत सुवव ा रो , नाली, वॉल कीं पाऊीं   इतयादी कामाींना ववलींर झाल्यास, याला पयालयी निकन ी 
व मींजएर कामाींची पएतलता करण्यारारत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(४  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
 

श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२३-०१-२०१५  : थ१  होय, ह् खर् आह्. 
(२  होय, ह् अींशत: खर् आह्. यापएवी ा धगत करण्यात आल्ली अमरावती जजल््यातील ५६ 
काम ् शासन निकनसलय क्र. ववकास २०१४/्रक.क्र.१४८/यो.६. दद. २०.०३.२०१५ अन्वय् रद्द झाल्ली 
आह्त. 
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(३  रद्द क्ल्ल्या कामाींचा अखधचलत निकन ी शासनाक एन परत ट्ण्यात आल्ला नाही. तयाऐवजी 
शासन निकनसलय क्र. ववकास २०१४/्रक.क्र.५०/यो.६.दद.३०.०३.२०१५ अन्वय् नवीन १७ कामाींना मींजएरी 
द्ण्यात आल्ली आह्. 
(४  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी ववभाैामार्ल त िोरेैाव तालबक्यािररता थजज.सातारा  ाांचाई  
अांतैलत शसमेंा साखाी रांधारे राांधण्यारारत 

  

(५   ४४२४ थ२२-१२-२०१४ .   श्री.शशशिाांत शशांदे थिोरेैाव , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा 
िावा  :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) महाराषर शासन कृषी ववभागामार्ल त सातारा जजल््यामध्य् कोर्गाव तालुयाकररता ी्ंचा. 
अींतगलत मसमें् साखळी रीं ार् राीं ण्यासा न ४.११ को्ी इतका सन २०१३-२०१४ या आध लक 
वषालमध्य् मींजएर होवएन ्रकाप्त झाला होता, ह् खर् आह् काय, 
(२) सदरचा निकन ी माह् माचल, २०१४ अख्र खचल करस् गरज्च् असताींना, पुसलपस् खचल करण्यात 
आल्ला नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल्यास, या सींदभालत चौकशी करण्यात आली आह् काय, 
(४) असल्यास, तयात काय आढळएन आल् व निकन ी पएसलपस् व्ळ्त खचल न करसाऱया 
अध कारी/कमलचाऱयाींववरुध्द कोसती कारवा. क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२१-०५-२०१५  : (१) होय. 
(२) व थ३) होय. 
त ावप रु.४.११ को्ी निकन ीम ुन ीकुस ३६ कामाच ्निकनयोजन असनु सदर काम ्री.-१ निकनववदा 
पध् दतीन् करण् यात य्त आह्. लोकसभा व  निकनव सुक आचारसींहीता तस्च माह् ऑ्ोरर-
नोव्हेंरर मध् य् झाल्ला पाऊस व श्तीतील रब् री वपक् असल् यान ्३६ कामापरकह २३ काम् पुसल 
झाली असुन १३ काम् ्रकगतीप ावर आह्त. त यामळ्ु चौकशी करण् याचा ्रकच न उद् ावत नाही. 
(४) ्रकच न उद् ावत नाही. 
(५) ्रकच न उद् ावत नाही.  

___________ 
सांत ैाड (ैेरारा निकनवालणभबशम रलैावां व श्रीके्षत्र िडड (ण्यपूर थजज.अमरावती  वविास  
आराखड्यािरीता उटण्यात आलेले ावीय प्रजांजी खात्यास मबदतवाढ शमाण्यारारत 

  

(६   ४४३० थ२२-१२-२०१४ .   अडॅ (.यशोमती ठािूर थनिकतवसा  :   सन्माननीय निकनयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सींत गा ग्रारा निकनवालसभुमम रलगावीं थता.जज.अमरावती  व श्रीक््षत्र कौं ण्यपएर थता.निकतवसा, 
जज.अमरावती  या दोन्ही ववकास आराखड्याकरीता उट ण्यात आल्ल् ावीय ्रकपींजी खातयास 
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शासनाक एन मुदतवाढ ममळाल्ली नसल्यामुळ् दोन्ही खातयातील जमा असल्ल्या निकन ीींचा 
उपयोग ववकास आराखड्यातील कामाींची पुतलता करण्यासा न होऊ शकला नाही अस ्निकनदशलनास 
आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, ावीय ्रकपींजी खातयास मुदतवाढ ममळण्याकररता सींरींध त ववभाग दलुलक्ष करीत 
आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल्यास ्रकपींजी खातयास मुदतवाढ ममळण्यारारत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा 
करण्यात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ२०-०२-२०१५  : (१) होय. 
(२) नाही. 
     निकनयोजन ववभागाच् या ददनाींक ९.०२.२०१५ रोजीच् या शासन निकनसलयान् वय् सींत गा ग्रारा 
निकनवालसभुमी वलगाींव थता.जज.अमरवती  व श्रीक््षत्र कौं ण् यपएर थता.निकतवसा, जज.अमरावती  या 
ववकास आराखड्यासा नच् या जावय ्रकपींजी खात यास अखचीत निकन ी खचल करण् याच् या 
परवानगीसह ददनाींक ३१.०३.२०१५ पयतं मुदतवाढ द्ण् यात आली आह्. 
(३) व थ४) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातील लट,ू मध्यम व मोठे शसांचन प्रिल्प रांद अवा ेत असल्यारारत 
  

(७   ४५४५ थ२३-१२-२०१४ .   ड (ॉ.सबनिकनल देशमबख थअमरावती , श्री.ओमप्रिाश ऊर्ल  रच्च ूिडू ( 
थअचलपूर  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मसींचनाचा अनुश्ष असल्ल्या अमरावती जजल््यातील लटए, मध्यम व मो ् मींजएर पा्रीं ार् 
्रककल्पाींची काम् जवळ - जवळ रींद आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जजल््याची मसींचनाचा भौतीक अनुश्ष क्व्हा भरुन काढण्यात य्.ल, 
(३) असल्यास, या ्रककल्पाच ्कामाींकरीता ीकए स ककती ह््र जमीन सींपादीत करण्यात आली 
आह् व आसखी ककती ह््र जमीन सींपाददत करावयाची आह् यारारतच ् निकनयोजन तयार 
करण्यात आल् आह् काय, 
(४) असल्यास, या ्रककल्पाकरीता लागसा-या जमीनीची सरळ खर्दी पध्दती रींद करण्यात 
आली आह्, ह् ही खर् काय आह्, 
(५) असल्यास, काल मयालदा राखुन ्रककल्प पएसल करण्याच ् निकनयोजन कशा्रककार् करण्यात 
आल्ल् आह् ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२०-०२-२०१५  : थ१  होय, अमरावती जजल् ्यातील २ मो ्, ८ मध् यम व 
३३ लटु अस् ीकए स ४३ ्रककल् प राीं कामा ीन आह्त. त ावप भएसींपादन, पएनवलसन, सु्रकमा, वन 
मान् यता इत यादी अ चसीा तव अप््क्षत ्रकगती साध् य झाल्ली नाही. 
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(२) अमरावती जजल् ्यातील मसींचनाचा भौनिकतक अनुश्ष दएर करण् यासा न चार वषालचा कायलक्रम 
आखण् यात आला आह्. त यानसुार सदर अनुश्षाच् जएन, २०१६ अख्र निकनमुललन होस् अप््क्षत 
आह्. 
(३) या ्रककल् पाींच् कामाकरीता ीकए स २१९८४ ह्. जमीन सींपादीत करण् यात आली असएन 
आसखी ६८७३ ह्. जमीन सींपादीत करावयाची आह्. त यारारतच् निकनयोजन तयार करण् यात आल् 
आह्. निकनयोजनानुसार अनुश्षाअींतगलत ्रककल् पाच् भएसींपादन जएन- २०१५ अख्र पएसल करण् याच् 
निकनयोजजत आह्. 
(४) होय. 
(५) जएन, २०१५ अख्र भएसींपादन, पुनवलसन इत यादी अ चसी दएर करुन तसच् आवच यक निकन ी 
अग्रक्रमान ्उपलब्   करुन द्वएन ्रककल् प पएसल करण् याच ्निकनयोजन करण् यात आल् आह्. 

___________ 
  
औरांैाराद िायाललयान ेा ानिकनि ातर थजलसांधारण  शसांचन िाम ेनिकनिृष्ट्ा दजालची झाल्यारारत 

  

(८   ४६०१ थ२२-१२-२०१४ .   श्री.हषलवधलन जाधव थिन्नड (  :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  औरींगाराद कायाललयान् ा ानिकनक ातर थजलसीं ारस  मसींचन ववभागात गत ५ वषालच्या 
कालाव ीत कन्न  वव ानसभा मतदार सींटात ककती व कोसकोसती काम् पएसल क्ली आह्त, 
(२  असल्यास, वरीलपरकह कोसकोसती काम ् निकनकृष् दजालची असल्याच्या तक्रारी शासनाक  ्
्रकाप्त झाल्या आह्त, 
(३  असल्यास, शासनान् चौकशी क्ली आह् काय चौकशीत काय आढळएन आल् व तयानुसार 
सींरींध त अध कारी व  ्क्दारावर काय कारवा. करण्यात आली वा य्त आह्, 
(४  अदयापी चौकशी ्रकलींबरत असल्यास तयाींची कारस् काय आह्त व ही चौकशी क्व्हा पएसल 
करण्यात य्सार आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( े थ२३-०२-२०१५  : थ१  गत ५ वषालत कन्न  तालुयात खाली 
दशलववल्या्रकमास् ीकए स १० काम् पएसल क्ली आह्त. 
     १  मभलदरी पाझर तलाव क्र.७ 
     २  गस्शपुर पाझर तलाव क्र.५ 
     ३  कोळींरी पाझर तलाव क्र.२ 
     ४  अीं ान्र पाझर तलाव क्र.२ 
     ५  नागद कोल्हापएर पध्दतीचा रीं ारा थदरुुाती  
     ६  सातकुीं   पाझर तलाव 
     ७  बररख् ा पाझर तलाव थदरुुाती  
     ८  अीं ान्र पाझर तलाव क्र.१ 
     ९  जरतख् ा ताीं ा खोरा पाझर तलाव क्र.१ 
     १०  अीं ान्र पाझर तलाव क्र.३ 
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(२  वरीलपरकह सवल काम ् निकनकृष् दजालची झाली असल्याची तक्रार असल्याची तक्रार अध क्षक 
अमभयींता, लटु मसींचन थजलसीं ारस  मीं ळ, औरींगाराद याींच्क  ््रकाप्त झाली आह्. 
(३  सदर काम् निकनकृष् दजालची झाल्याच् आढळएन आल्ल् नाही. सरर सींरीं ीत अध कारी व 
 ्क्दार याींच्वर कायलवाही करण्यात आल्ली नाही. 
(४  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्राम ड (ाांैोरलीमध्ये थता.जज.ैोंहदया  राट नदीवर रांधारे राांधण्यारारत 
  

(९   ४७२४ थ२३-१२-२०१४ .   श्री.ैोपालदास अग्रवाल थैोंहदया  :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राम  ाींगोरलीमध्य् थता.जज.गोंददया  राट नदीवर रीं ारा राीं ण्याच् ्रकाताव आह्त, ह् खर् 
आह् काय, 
(२) असल्यास, रीं ारा राीं ण्यासा न ककती निकन ी अप््क्षत आह् तसच् ककती कृषी क््षत्रात मसींचन 
सुवव ा उपलब्  होसार आह्, 
(३) सदर कामारारत कोसती कायलवाही करण्यात आली वा य्त आह्, 
(४) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२३-०२-२०१५  : (१) अींशतः खर् आह्. 
   ग्राम  ाींगरोली थता.जज.गोंददया  गावाींजवळ राट नदीवर रीं ारा थरॅर्ज  ्रका ताववत नसएन 
वरनगींगा नदीवर रीं ारा थरॅर्ज  राीं स् ्रका ताववत आह्. 
(२) ्रका ममक अींदाजानुसार या रीं ारा योजन्ची ककीं मत समुार् रु. २५० को्ी आह्. 
     या योजन्स ा वतींत्र लाभक््षत्र नाही. त ावप रॅर्जदवार् निकनमालस होसा-या साठ्यामळ्ु 
 ाींगुली उपसा मसींचन योजना थपुसल झाल्ली , त्ढवा मशवनी उपसा मसींचन योजना 
थराीं कामा ीन , रज्गाींव का्ी उपसा मसींचन योजना थराीं कामा ीन , द्वरी नव्गाींव उपसा 
मसींचन योजना थ्रकशासकहय मान् यता ्रकाप् त  योजनाींसा न शाच वत पासी ा त्रोत निकनमालस होसार 
आह्. या योजनादवार् ८९०१ ह् ्र मसींचन क््षत्रास लाभ ्रका ताववत आह्. 
(३) सदर ्रककल् प महाराष र मध् य्रकद्श याींच् यातील आींतरराज् य ्रककल् प असल् यान् मध् य्रकद्श 
शासनाची सहमती ममळवस ्तस्च ्रककल् प अहवाल तयार करण्याची कायलवाही ्रकगतीत आह्. 
(४) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
भांड (ारा-ैोसेखबदल धरणग्राताांची होत असलेली रैरसोय 

  

(१०   ४७८८ थ२३-१२-२०१४ .   श्री.रामचांद्र अवसरे थभांड (ारा  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भीं ारा-गोस्खुदल ्रककल्पाकरीता सींपाददत करण्यात आल्ल्या जमीनीचा मोरदला ीक वपढी 
होऊन ग्ली तरी अदयाप पयतं द्ण्यात आला नसल्यान्  रसग्राताींना न्याय ममळाला नाही 
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तस्च गोस्खुदल  रसाच्या श्जारी व वरनगींगा नदीच्या ककनाऱ यावर असल्ल् पा री गाव 
पाण्याखाली आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, या रारत शासनान् कोसती कायलवाही  क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२३-०२-२०१५  : थ१  नाही. 
्रककल् पाच्  रस, रु ीत क््षत्र, कालव् इ. सा न सींपादीत जमीन २२६४४.२१ ह् ्र कररता रु. 
७५६.६६ को्ी मोरदला द्ण् यात आल्ला आह्. 
राध त गाव पा री सदयःजा तीत नववन गाव ासात पुसलतः ा  लाींतररत करण् याींत आल् आह्. 
(२) व थ३) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
भांड (ारा जजल्हयात महहला व रालवविास प्रिल्प िायाललयाच्या माध्यमातून चालववण्यात येत 

असलेल्या अांैणवाड (ीतील ४९९ रालिे तीव्र िमी वजनाच्या शे्रणीत असल्यारारत 
  

(११   ४८०४ थ२२-१२-२०१४ .   श्री.रामचांद्र अवसरे थभांड (ारा  :   सन्माननीय महहला व 
रालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भीं ारा जजल्हयात मदहला व रालववकास ्रककल्प कायाललयाच्या माध्यमातएन चालववण्यात 
य्त असल्ल्या अींगसवा ीतील ४९९ रालक् तीव्र कमी वजनाच्या श््रसीत असल्याच् नकुत्च 
निकनदशलनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, यारारत कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ०३-०२-२०१५  :थ१  ह् खर् आह्. 
(२  ीकाजतमक राल ववकास स्वा योजन्अींतगलत ६ मदहन् त ् ६ वषे वयोग्ातील तीव्र कमी 
वजनाच्या लाभार्थयांना टरपोच आहार थTHR) द्ण्यात य्तो. तयामुळ् कुपोषसाच ््रकमास कमी 
होण्यास मदत होत्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड (यात नदयाजोड ( प्रिल्पाच्या िामाना निकनधी शमाण्यारारत 
  

(१२   ४८२१ थ१५-०१-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद  :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मरा वा यात साततयान् दषुकाळ सदृश पररजा ती उद् ावत असल्यान् राज्य शासनान ्
नदयाजो  ्रककल्पाच् काम हाती ट्तल् असएन तयाला कें द्र शासनान ्माह् नोव्हेंरर, २०१४ मध्य् 
वा तया दरम्यान मींजुरी ददली आह्, ह् खर् आह् काय, 
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(२) असल्यास, या योजन्वर ककती खचल अप््क्षत आह् व  तयासा न ककती निकन ीची तरतएद 
करण्यात आली आह्, 
(३) असल्यास कामाची सदय:जा ती काय आह् ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ०७-०३-२०१५  : थ१  नाही. 
(२) ्रकच न उद् ावत नाही. 
(३) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड ( तालबक् यातील अमड (ापूर लटबशसांचन प्रिल् पात मबरलि जलसाठा  
असूनही शसांचन सबववधा उपलब् ध िरुन देण् यात आली नसल्यारारत 

  

(१३   ५२४७ थ०९-०४-२०१५ .   श्री.अशमत ववलासराव देशमबख थलातूर शहर  :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उमरख्  तालु यातील अम ापएर लटुमसींचन ्रककल् पात मुरलक जलसा ा असएनही मसींचन 
सुवव ा उपलब्   करुन द्ण् यात आली नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, या ्रककल् पाच् या कालव् याींच् या कामात आ स द्खभालीत काय अ चसी आह्त, 
(३) राज् यात ी्ंचा.ची पररजा ती असताना या ्रककल् पातील पाण् याचा वापर न करण् यामागील  
कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ३०-०७-२०१५  : थ१  अींशत: खर् आह्. 
     या ्रककल्पाची मसींचन क्षमता १७३७ ह् इतकह असएन सन २०१३-१४ मध्य् १५२ ह् ्रकतयक्ष 
मसींचन झाल् आह्. 
(२  व थ३  अम ापुर ्रककल्पाच्या मुख्य कालव्याची ीकुस लाींरी १४.७४ कक.मी. आह्. मखु्य 
कालवा कक.मी.३ आ स ४ ची काही ककरकोळ काम् काातकाराींच् ववरो ामुळ् त ा जमीन 
उपलब्  नसल्यामळ्ु होऊ शकली नाहीत. यामळ्ु कक.मी. ४ च ्पढ्ु पासी जाऊ शकत नाही. 
तस्च अम ापएर ्रककल्पाच् कालव्या वररल लटुपा् क्र. ८,९,१० च् जममनी सींपादना म  ्
काातकाराींचा ववरो  आह्. भए-सींपादन ्रकाताव भए अजलन अध कारीक  ्सादर आह्त. कामातील 
अ चसी सो वएन कालव्याची काम ्जएन २०१६ पयतं पएसल करण्याच् निकनयोजन आह्. 

___________ 
  

ववदभालतील शसांचन प्रिल्पाांची सबधाररत प्रशासिीय मान्यता प्रलांबरत असल्यारारत 
  

(१४   ५४७० थ०६-०४-२०१५ .   श्री.ववजय वड (टे्टीवार थरा म्हपूरी , अडॅ (.यशोमती ठािूर थनिकतवसा , 
श्रीमती निकनमलला ैाववत थइैतपूरी , ड (ॉ.सांतोष ााररे् थिामनबरी , श्री.अालम शखे थमालाड ( 
पजश्चम , श्री.छैन भबजरा थयेवला , श्री.रमशे िदम थमोहोा , श्री.हसन मबश्रीर् थिाैल , 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा , श्री.राहबल जैताप थश्रीैोंदा , श्री.ैणपत ैायिवाड ( थिल्याण 
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पूवल , श्री.किसन ि ोरे थमबरराड ( , श्री.अशमत ववलासराव देशमबख थलातूर शहर , श्री.अजबलन 
खोतिर थजालना  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

थ१  ववदभालतील १९७ मसींचन ्रककल्पाींना शासनाक एन सु ाररत ्रकशासकहय मान्यताना ववलींर 
लागत असल्यान् ववदभल मसींचन महामीं ळाक  ् तब्रल दोन हजार को्ी रुपय् निकन ी प एन 
असल्याची मादहती ददनाींक १३ जान्वारी, २०१५ रोजी वा तया समुारास निकनदलशनास आली, ह् 
खर् आह् काय, 
थ२  असल्यास, ववदभालतील १९७ मसींचन ्रककल्पाींना शासनाक एन स ुाररत ्रकशासकहय मान्यता 
द्ण्यासा न ववलींर लावण्यात य्त आह्, ह् ही खर् काय, 
थ३  असल्यास, या ्रककरसाची चौकशी करण्यात आल्ली आह् काय वा करण्यात य्त आह्, 
थ४  असल्यास, ववदभालतील १९७ मसींचन ्रककल्पाींना शासनाक एन स ुाररत ्रकशासकहय मान्यता 
द्ण्यात आल्ली आह् काय वा द्ण्यात य्त आह्, 
थ५  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२९-०७-२०१५  : थ१  होय, ह् अींशत: खर् आह्. 
     जान्वारी २०१५ मध्य् ववदभालतील ७३ ्रककल्पाींच्या सु ारीत ्रकशासकहय मान्यत्सा न 
्रकाताव शासनास ्रकाप्त झाल् आह्. 
(२  नाही. 
     १३ जान्वारी २०१५ नींतर ववदभालतील २० ्रककल्पाींना सु ारीत ्रकशासकहय मान्यता द्ण्यात 
आली असुन उवलररत ्रकातावावर कायलवाही ्रकगतीत आह्. 
(३  ्रकच न उद् ावत नाही. 
(४  नाही. १३ जान्वारी २०१५ नींतर ववदभालतील २० ्रककल्पाींना स ुाररत ्रकशासकहय मान्यता 
द्ण्यात आली असुन उवलररत ्रकातावावर कायलवाही ्रकगतीत आह्. 
(५  ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धबाे जजल् ्यातील चवैाांव शशवारातील िॅन् ाोमेंा रमामाांि २५१ या जांैताल  
हहाैं णे ये े दोटा जणाांवर बररायाने हल् ला िेल्यारारत 

  

(१५   ५८३४ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.िब णाल पााील थधबाे ग्रामीण  :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दहींगस् थजज. ुळ्  य् ील  ळ्ु जजल् ्यातील चौगाींव मशवारातील कॅन् ्ोमें् क्रमाींक २५१ या 
जींगताल दोटा जसाींवर बरर्यान ् हल् ला क्ला असएन चौगाींव - अजना  ्जींगलात बररट्याना 
वाा तव् यास योग् य जागा नसल् यान् त् गावमशवारात य्त असल् याच् माह् जान्वारी, २०१५ 
दरम् यान निकनदशलनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, य् ील दमुमलळ वन् यजीवाींस योग् य वाा तव् याच् या द कासी हलवएन य् ील 
रदहवाशाींच् दरनददन जीवन सुर्क्षत करण् याच् या दृष ्ीन् शासनाच् या सींरींध त ववभागान ् काय 
उपाययोजना क्ली आह्, 
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(३) असल् यास, त याचा तपशील काय आह्, 
(४) सदर तपशील उपलब्   नसल् यास, त यामागील ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१  ददनाींक १३.०१.२०१५ रोजी दहींगस् य् ील कक्ष क्र 
२५१ य् ् बररट्यान ्दोन व् य तीींवर हल् ला करुन जखमी क्ल् ह् खर् आह्. 
       दहींगस् गावाच् पररसरात १४७० ह् राखीव वनक्ष्त्र असल् यान ् बररट्यास नरसधगलक 
अध वास द्खील उपलब्   आह्. 
(२) व थ३) चौगाव-दहींगस् या गावाच् या पररसरात वन अध कारी/कमलचारी याींच् यामार्ल त गावक-
याींच् निकनय मीत ्रकरो न करण् यात य्त आह्. 
       दहींगस् गावालगतच् वनक्ष्त्रात ३ मातीच ् रीं ार् व २५ ह् ्र क््षत्रावर  टळ 
निकनयींत्रसाची काम् ट्ण् यात आली आह्त. चौगाींव गावालगतच् वनक्ष्त्रात १० ह् ्र सलग 
समतल चर व २५ ह् ्र क््षत्रावर निकनकृष   वनाींच् पुनवलनीकरस योजन्अींतगलत ममश्र रोपवनाच ्
काम ट्ण् यात आल् आह्. मशवाय मागील वषालत ६ नरसधगलक पासवठ्याींच ् मजरएतीकरस 
करण् यात आल् असएन आसखी ४ नरसधगलक पासवठ्याींच् मजरएतीकरसाची काम् ्रकगतीप ावर 
आह्त. अशा ्रककार् वनक्ष्त्रात वन् यजीव अध वास ववकासाची काम् हाती ट्ण् यात य्त आह्त 
ज्स्करुन वन् य्रकाण् याींना वनातच खादय व पासी उपलब्   व् हाव्. 
(४) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भोयरे थता.मोहोा, जज.सोलापूर  ये ील भोैावती नदीवरील  
िोल् हापूरी पद्धतीच्या रांधा-याांची दबरवा  ा 

  

(१६   ६०६७ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.रमेश िदम थमोहोा , श्री.राहबल जैताप थश्रीैोंदा , श्री.हसन 
मबश्रीर् थिाैल , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोयर् थता.मोहोळ, जज.सोलापएर  य् ील भोगावती नदीवरील कोल् हापएर पद्धतीच्या रीं ा-याींची 
दरुवा  ा झाली असएन त ्् अपटाताींच् ्रकमास वाढल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) सदर सींरींध त ववभागाच् या अध का-याींनी कोल् हापएरी रीं ा-याींची पाहसी करुन ग्ल् परींत ु
अदयापही रीं ा-याींच् या दरुुा तीरारत कोसतीही उपाययोजना सुचववल्ली नाही, ह् ही खर् आह् 
काय, 
(३) असल् यास, यासींदभालत चौकशी करुन या कोल् हापएरी पध् दतीच् या रीं ा-याींची पाहसी करुन ती 
त वरीत दरुुा त करण् यारारत शासनान् कोसती उपाययोजना क्ली वा करण् यात य्त आह्, 
(४) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 

श्री. धैरीष महाजन थ३०-०७-२०१५  : थ१  खर् नाही. 
     सदर रीं ारा हा वाहतुकहसा न नाही. सदर रीं ाऱयाींची दरुुाती करस् आवचयक असुन 
अदयापपयतं अपटात झाल्ला नाहीत. 
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(२  ह् खर् नाही. 
(३  सदर रीं ाऱयाच्या दरुुातीचा ्रकाताव दरुुाती, नुतनीकरस व पुना ालपना थRRR) या 
कायलक्रमाींतगलत मींजुरीातव कें द्रशासन पा ववण्यात आल्ला आह्. सदर ्रकातावास मींजुरी 
ममळताच दरुुातीची कायलवाही करस्त य्.ल. 
(४  ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राधानैरी थजज.िोल्हापूर  तालबक्यातील पजश्चम तबाशी व भामणी  
पररसरातील जांैलात वकृ्षाांची रिायदेशीरपणे तोड ( िेल्यारारत 

  

(१७   ६३९३ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.हसन मबश्रीर् थिाैल , श्री.रमशे िदम थमोहोा , श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड ( थमबांरा ा िावा  :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१  रा ानगरी थजज.कोल्हापएर  तालुयातील पजचचम तळुशी व भामसी पररसरातील जींगलात 
वकृ्षाींची रक्ायदा तो  वनववभागाच्या अ्रकतयक्ष कृपामशवालदान ् होत असल्याची रार माह् 
जान्वारी, २०१५ मध्य् वा तयादरम्यान शासनाच्या निकनदशलनास आली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, या्रककरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, 
(३  असल्यास, चौकशीत काय निकनषपन्न झाल् तदनुसार शासनान ्सींरींध ताींवर कोसती कारवा. 
क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 
  
श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१  रा ानगरी थजज.कोल्हापएर  तालुयातील पजचचम 
तुळशी व भामसी पररसरातील जींगलात वकृ्षाींची र्कायदा तो  वनववभागाच्या अ्रकतयक्ष 
कृपामशलवादान् होत असल्याची रार खरी नाही. त ावप, ा ानिकनक लोकाींनी तयाींच्या ्रकापींधचक 
गरज्सा न वकृ्षतो  क्ल्याच् निकनदशलनास आल् आह्. सदरहए वकृ्षतो ीरारत भारतीय वन 
अध निकनयम, १९२७ च् कलम २६ थ१  अन्वय् वनरक्षक याींनी वनगुन्हा नोंदववला आह्. 
(२  व थ३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-ड (ोंबरवली महानैर पाशलिेतून वैाण्यात आलेल्या  
२७ ैावातील ैावि्याांच्या माैण्यारारत 

  

(१८   ६७७७ थ०८-०४-२०१५ .   श्री.ैणपत ैायिवाड ( थिल्याण पूवल , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा 
िावा , श्री.किसन ि ोरे थमबरराड (  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१  कल्यास- ोंबरवली महानगर पामलक्तएन वगळण्यात आल्लया २७ गावाींनी आपल्या मागण्या 
मान्य न झाल्याच्या निकनष् ा ल ददनाींक २८ जान्वारी, २०१५ रोजी वा तयासमुारास  ास् जजल्हा 
पररषद निकनव सएकहवर रदहषकार ्ाकण्याच्या निकनसलय ट्तला आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, या्रककरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, 
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(३  असल्यास, गावकऱयाींच्या मागण्याच्  ो यात ावरुप काय आह्, तस्च सदर मागण्या 
ग्ली ८ वष े्रकलींबरत राहण्याची कारस् काय आह्त, 
(४) सदर मागण्याची पतुलता करण्याच्या दृष्ीन् शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात 
य्त आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१३-०७-२०१५  : थ१  होय, 
     कल्यास- ोंबरवली महानगरपामलक् म एन वगळल्ल्या काही गावाींचा नगरपींचायत व नगर 
पामलका करण्याचा निकनसलय लवकरात लवकर ट्ण्यारारत तस्च या निकनसलयामळ्ु सींपएसल ग् व 
गस याींची रचना व आरक्षसात रदल होसार असल्यान ् सींपएसल कल्यास तालुयातएन ग् व 
गसातएन निकनव सएक व लढण्याचा निकनसलय सवल पक्षीय हक सींरक्षस सींटषल सममतीन् ट्तला 
असल्याच ्निकनव्दन सदर सममतीन ्निकनव सएक निकनसलय अध कारी याींना दद.१२.१.२०१५ रोजी ददल् 
होत्. 
(२ , (३  व थ४  कल्यास -  ोंबरवली महानगर पामलक्च्या हद्दीतुन वगळण्यात आल्ली २७ 
गाव्, नगरवककास ववभागाच्या दद.१४.५.२०१५ च्या शासन अध सुचन्नुसार दद.१.६.२०१५ पासुन 
कल्यास- ोंबरवली महानगर पामलक्त समाववष् क्ल्ली आह्त. 

___________ 
  

िोिणातील समबद्रालैत व खाड (ीकिनारी असलेल् या शेतजशमनीच् या  
सातरारा उता-यातील नोदीांरारत 

  

(१९   ७६५० थ०४-०४-२०१५ .   श्री.धरयलशील पााील थपेण , श्री.सबभाष उर्ल  पांडड (तशेठ पााील 
थअशलराै , श्री.प्रशाांत ठािूर थपनवेल , श्री.रारबराव पाचणे थशशरुर , श्री.राज पबरोहहत थिब लारा , 
श्री.समीर िब णावार थहहाैं णटाा , श्री.किसन ि ोरे थमबरराड (  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकसातील समुद्र तस्च खा ी-ककनारी असल्ल् या श्तजमीनीच् या ७/१२ उता-यातील इतर 
ह कात खारभएमी पुनल्रकावपत लाभक््षत्र अशी नोंद करण् याचा निकनसलय राज् य शासनान् ट्तला होता, 
ह् खर् आह् काय, 
(२)असल्यास या निकनसलयानुसार या जममनीच् सन २००३ मध् य् सवके्षस करण् यात आल् ह् खर् 
आह् काय, 
(३) असल् यास, या जममनीच् सवके्षसाच् काम पएसल झाल् आह् काय, 
(४) असल् यास, शासनान् या ्रककरसी कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 

श्री. धैरीष महाजन थ२९-०७-२०१५  : थ१  खारभएमी ववकास अध निकनयम १९७९ म ील कलम १२ 
थ१  म ील तरतुदीनुसार खारभएमी योजना अींमलात आल्यानींतर या योजन्मध्य् समाववष् 
करण्यात आल्ल्या जममनी खार जमीन योजन्मध्य् समाववष् करण्यात आल्ल्या आह्त, अशा 
आशयाची नोंद अशा जममनीींशी सींरींध त असल्ल्या अध कार अमभल्खामध्य् करस्ववषयी सएचीत 
क्ल् आह्. 
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(२  नाही, त ावप, खारभएमी ववकास अध निकनयम १९७९ म ील कलम १२ थ१  नुसार खारभएमी 
योजना पएसल झाल्यानींतर पुनल्रकावपत क््षत्राचा तपमशल राजपत्रात ्रकमसध्द क्ल्यानींतर ७/१२ 
उताऱयातील इतर हकात खार जमीन योजनम्ध्य् समाववष् करण्यात आल्ल्या आह्त अशा 
आशयाची नोंद ट्ण्याववषयी महसएल ववभागाला कळववण्यात य्त्. 
(३  ्रकच न उद् ावत नाही. 
(४  पएसल झाल्ल्या खारभएमी योजनाींच्या रारतीत ७/१२ म ील इतर हकामध्य् नोंद 
ट्ण्यारारत महसएल ववभागास कळववण्यात य्त.् 

___________ 
  
मबांरई - ैोवा महामाैालला जोड (णा-या िासाड (-ेआनांदनैर-रांड (वाड (ी-तरे्वाड (ी-ताांरावाड (ी-आमरेवाड (ी 

या रा ाांच्या िामाला ा धैती शमाण्यारारत 
  

(२०   ८०२३ थ०९-०४-२०१५ .   श्री.वरभव नाईि थिब ड (ाा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर.-गोवा महामागालला जो साऱ या कासा -ेआनींदनगर-रीं वा ी-तरे्वा ी-ताींरळवा ी- 
आमर्वा ी या नवीन रा त याींच् पींत्रक ान ग्रामस क योजन्तींगलत काम सुरु, आह् ह् खर् आह् 
काय, 
(२) असल् यास, उ त रा त यासा न ज् या जमीन मालकाींची जममनी ग्ल् या आह्त त याींची 
परवानगी न ट्ताच रा त याच् काम सुरु करण् यात आल् आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, सदर रा त याच् या कामाला तात काळ ा  धगती ममळावी, अशी मागसी जमीन 
मालक याींनी कायलकारी अमभयींत याींक  ्ल्खी निकनव्दनादवार् क्ली आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(४) असल् यास, यारारत शासनान ्चौकशी क्ली आह् काय, त यात काय आढळएन आल्, 
(५) असल्यास, तदनुसार कोसती कायलवाही क्ली वा करण् यात य्त आह्, 
(६) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 

श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२६-०५-२०१५  : थ१  होय, ह् खर् आह्. 
(२) ग्रामपींचायत कासा ,े ता.कसकवली, जज.मसीं ुदएगल याींच् या परवानगीन् सदर रातयाच्या 
दजोन् नतीच् काम सुरु करण् यात आल्. 
(३) होय, ह् खर् आह्. 
(४) व थ५) सदर रा त याच् या लाींरीतील तक्रारदार जममन मालकाच् या सव् हे क्र.२५ व २६ म ील 
सा ारसपस् ३०० मी लाींरी वगळएन काम करण् यात य्त आह्. 
(६) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पबण् यातील जेजबरी खांड (ोरा देवा  ानाजवाील पबणे वन ववभाैातरे् 
पयलान योजनेंतैलत उपरमाम रारववण् यारारत 

  

(२१   ८११३ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सबरेश ैोरे थखेड ( आाांदी , श्री.सदा सरवणिर थमाहहम  :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण् यातील महाराष राच् आराध् य दरवत आ स लाखो भाववकाींच ्श्रध् दाा  ान असल्ल् या ज्जुरी 
खीं ोरा द्वा  ानाजवळील  ोंगरी सुजलाम सरु्लाम करण् यासा न पस्ु वन ववभागातरे् पयल् न 
योजनेंतगलत उपक्रम रारववण् याच् या निकनसलय ट्ण् यात आला आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, सदर उपक्रमाच ्ा वरुप काय आह् व ह् काम ककती कालाव ीत पुसल करण् यात 
य्सार आह्, 
(३) अदयाप निकनसलयाच् या अनुषींगान् अींमलरजावसीस सुरुवात झाली नसल् यास सुरु असल्ल् या 
कायलवाहीची सदयःजा ती काय आह् ? 

श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ२६-०५-२०१५  : थ१  होय ह् खर् आह्. 
(२  पुस् वनवतृतातील भोर उपवन ववभागातील ज्जएरीचा खीं ोरा ग  आ स क  ् प ार ग  
आदीींचा पयल् न क््षत्र म्हसएन ववकास करण्यासा न भोर उपवन ववभागान् सन २०१३-१४ त् सन 
२०१८-१९ या कालाव ीचा ववकास आराख ा पुस् जजल्हा निकनयोजन सममती, पुस् याींच्याक  ्
सादर क्ला आह्. तयानुषींगान ्जजल्हा निकनयोजन सममतीन् सन २०१३-१४ करीता रु. ८५.०० लक्ष 
निकन ी उपलब्  करुन ददला आह् तस्च वन क््षत्रातील पयल् न ववकास कायलक्रम या योजनेंतगलत 
राज्य शासनान् सन २०१४-१५ करीता रु. ७५.६६ लक् ा इतका निकन ी मींजएर क्ला आह्. सदरचा 
उपक्रम उपलब्  निकन ीनुसार सन २०१३-१४ त् २०१८-१९ या कालाव ीत पएसल करण्यात य्सार 
आह्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
राज् यातून नरसधैलि अधधवासासाठी येणा्या पक्षाांच्या सांवधलनासाठी 

व सांख्या वाढववण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना 
  

(२२   ८३९१ थ०४-०४-२०१५ .   श्री.अतबल भातखािर थिाांहदवली पूवल , श्री.सबरेश हाावणिर 
थइचलिरांजी  :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातएन नरसधगलक अध वासाच् या सींव ालनाच् या दृष ्ीन् महत त वपएसल जगातील अनिकतक्रममक 
माळढोक पक्षी नष ् होण् याच् या मागालवर असल् याच ् माह् जान्वारी, २०१५ मध् य् निकनदशलनास 
आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, शासनान् माळढोक पक् याींरारत सवेक्षस क्ल् आह् काय, 
(३) असलयास, राज् यामध् य् ककती माळढोक पक्षी उरल् आह्त, 
(४) असल् यास, राज् य शासनाक एन पक्षाींच ्सींव लनासा न व त याींची सींख् या वाढवण् यासा न कोसती 
उपाययोजना क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(५) असल् यास, त याच् ा वरुप काय आह्, 
(६) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
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श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही. 
(२  व थ३  सन २०१३-१४ मध्य् राज्यात माळढोक पक्षी ्रकगसन्त माळढोक व नवीन माळढोक 
अभयारण्य पररसरात ३ व चींद्रपएर जजल्हयात ११ अस ्ीकए स १४ माळढोक पक्षी आढळएन आल् 
आह्त. 
(४  व थ५  माळढोक पक्षी नामशष् होऊ नय् म्हसएन सन २०१४ मध्य् माळढोक सींव लन कृती 
आराख ा तयार करण्यात आला आह्. माळढोक पक्षाच ्अध वासाच् सींरक्षस व सींव लन करस्, 
माळढोकच्या सींव लनाकरीता जनजागतृी करुन ा ानिकनक लोकाींच् व अशासकहय सींा ाच् सहकायल 
ममळवस् ही सदर माळढोक सींव लन कृती आराख याची मुख उद्दीष्् आह्त. 
(६  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्रीय पयालवरण मांत्रालयाने जाहीर िेलेल् या व् याघ्र ग ैणनेत पजश्चम महाराष्ट् र  
आणण िोिणात वाटाांची सांख्या िमी झाल्यारारत 

  

(२३   ८५२४ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सबरेश हाावणिर थइचलिरांजी  :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय पयालवरस मींत्रालयान ् जाहीर क्ल्ल् या व् याघ्र ग गसन्त पजचचम महाराष र आ स 
कोकसातएन वाटाींच ्अजातत व आढळएन आल् नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, कनाल्क, उत तराखीं , ताममळना ए व अन् य राज् याींच् या तलुन्त महाराष रातील 
वाटाींच् या वाढीचा व्ग मींदावला असएन वाटाींची सींख् या झपा्यान ्कमी होत आह्, ह् खर् आह् 
काय, 
(३) असल् यास, सदर वाटाींची सींख् या कमी होण् याची कारस् कोसती व वाटाींच् या सींरक्षसासा न 
शासनान् कोसती उपाययोजना क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 

श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही. 
(२  कनाल्क, उततराखीं , तममळना ए इतयादी राज्याच् तुलन्त महाराषर राज्यात वाटाींच्या 
सींख्य्त वाढ होण्याचा व्ग कमी असला तरी इतर रऱयाच राज्याींच्या तुलन्त हा व्ग जाात 
आह्. 
      सन २०१० मध्य् झाल्ल्या व्याघ्र ग ्रकगसन्प्क्षा सन २०१५ मध्य् झाल्ल्या ्रकगसन्त 
वाटाींची सींख्या १२.५ ्यान ्वाढल्याच् निकनदशलनास आल् आह्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज् याच् या १४ वनवतृ् ताांतील १० हजार वन बैन् हे िायम ा वरुपी  
िायदेतज्ञ नसल् यान ेप्रलांबरत असल्यारारत 

  

(२४   ८५७४ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सांजय साविारे थभबसावा  :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् याच् या १४ वनवतृ ताींतील १० हजार वनगुन् ह् कायम ा वरुपी कायद्त्ञ  नसल् यान ्
्रकलींबरत आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, राज् यात क्वळ ११ कायद्त्ञ ावर वनगुन् ्याचा भार असल् यान ् ्रकलींबरत 
्रककरसाींचा निकनप्ारा होत नसल् यान ्मशक््षच् ्रकमास कमी आह्, ह् खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, रार १ व २ नसुार चौकशी करण् यात आली आह् काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगान् ा वतींत्र वव ी सल् लागार ्रकमशक्षस कें द्र आ स 
कायमा वरुपी सल् लागाराच् या निकनयु तीरारत शासनान् कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त 
आह्, 
(५) नसल् यास, कायलवाहीस होसा-या ददरींगा.ची सवलसा ारस कारस् काय आह्त ? 

श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही. न्यायालयात सुमार् ४७०० ्रककरस् 
्रकलींबरत असएन ती कायद्त्ञ  नसल्यान् ्रकलींबरत आह्त, ही वातुजा ती नाही. 
(२  शासन निकनसलय दद. १३.११.२०१३ अन्वय् राज्यातील वनववभागातरे् न्यायालयात योग्य व 
्रकभावीपस् राजए माीं ण्यासा न ११ वव ी सल्लागाराींची मान नावर निकनयुती करण्यात आली 
आह्. ्रकलींबरत ्रककरसाचा निकनप्ारा होत नसल्यान् मशक््षच् ्रकमास कमी होत असल्याची रार 
निकनदशलनास आली नाही. 
(३ , (४  व थ५  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
अांैणवाड (ीतील मबले, किशोरवयीन मबली आणण ातनदा माता याांना  

टरपोच आहाराच्या थाीएचआर  आलेल्या तरमाारीरारत 
  

(२५   ८५९२ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सांजय साविारे थभबसावा  :   सन्माननीय महहला व राल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१  अींगसवा ीतील मुल्, ककशोरवयीन मलुी आ स ातनदा माता याींना टरपोच आहार 
थ्ीीचआर  शासनामार्ल त द्ण्यात य्त आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, ३ वषालसा न सुरु क्ल्ली योजना ५ वषालचा काळ लो्ला तरी सुरु आह्, ह् ही 
खर् आह् काय, 
(३  असल्यास,  ्ीीचआररारत तक्रारी आल्यान् ततकालीन मा. राज्यपाल महोदयाींनी 
चौकशीच् आद्श द्ण्यात आल् होत्, ह् ही खर् आह् काय, 
(४  असल्यास, उत रार १,२ व ३ रारत चौकशी करण्यात आली आह् काय, 
(५  असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगान् दोषी  व्यतीींवर कोसती कारवा. क्ली वा करण्यात य्त 
आह्, 
(६  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
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श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१२-०५-२०१५  : थ१  ह् खर् आह्. 
(२  कें द्र शासनाच्या दद.२४/०२/२००९ च्या पत्रान्वय् ददल्ल्या मागलदशलक सएचना आ स मा. 
सवोच्च न्यायालयाच् दद. २२/०४/२००९ च्या आद्शानुसार ीकाजतमक राल ववकास स्वा 
योजनेंतगलत अींगवा ीतील ६ मदहन् त् ३ वषल वयोग्ातील रालक्, गभलवती जात्रया व ातनदा 
माता तस्च ३ वषे त ् ६ वष े वयोग्ातील तीव्र कमी वजनाची रालक् याींना टरपोच आहार 
थTHR) पुरववण्याच्या सएचना दद.२४/०८/२००९ च्या शासन निकनसलयान्वय् निकनगलममत करण्यात 
आल्या आह्त. 

तयानुषींगान ् सन २००९ मध्य् टरपोच आहार थTHR) मदहला रचत ग् / मदहला 
मीं ळ् / ग्राम समुदाय याींच्क एन पुरव ा करण्यासा न आयुतालयामार्ल त अजल मागववल् होत्. 
सदर THR पुरव याचा कालाव ी माह् जएन, २०१३ मध्य् सींपुष्ात य्सार असल्यामुळ् 
आयुत, मदहला व राल ववकास, पुस् याींनी तयाींच्या दद. २४/०५/२०१३ च्या पत्रान्वय् THR 
(Take Home Ration) पुरववस्रारत जजल्हाातरीतय आहार सममतीमार्ल त ा ानिकनक मदहला 
रचतग्/ मदहला मीं ळ/ ग्राम समुदाय याींनी निकनव  ्रककक्रया पुसल करण्यारारत सएधचत क्ल्. 
मध्यींतरीच्या काळात THR चा पुरव ा अखीं ीतपस् सुरु  ्वण्यासा न पात्र व सक्षम मदहला 
रचत ग् तयार हो.पयतं सध्याच्या मदहला सींा ाक एन लाभार्थयांना THR चा पुरव ा सुरु 
 ्वण्यास दद. १२/०७/२०१३ च्या शासन पत्रान्वय् मान्यता ददल्ली आह्. तसच् यारारत 
कोसतीही अींनिकतम मुदत थAny time deadline) न  ्वता THR चा पुरव ा करण्यासा न 
मदहला रचत ग्ाींची ्रककल्प ातरावर अींनिकतम निकनव  झाल्याररोरर सध्याच्या ०३ पुरव ादार 
मदहला सींा ामार्ल त सुरु असल्ला THR चा पुरव ा रींद करुन ा ानिकनक रचत ग्ाींक  ्शय 
निकततया तात ीन ्हाताींतर करस्रारतच्या सुचना द्ण्यात आल्ल्या आह्त. 
(३  ह् खर् नाही. 
(४ , (५  व थ६  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल् ्यातील ताड (ोराच्या प्रवेशद्वारावर निकनयमाची  
निकनयमावली दशलववणारे र्लि लावण्यारारत 

  

(२६   ८६६४ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सबरेश धानोरिर थवरोरा  :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)चींद्रपएर जजल् ्यातील ता ोरा रर्र झोनमध् य् य्सार् पयल् क या पररसरात प् लाजा्क 
वपशव् या, ा ््पलर बरना लावल्ल् खादयपदा ालच् कागदी खोक् आ स पाण् याच् या ररकाम् या 
रा्ल्या,  काच्च् या रा्ल् यामुळ् रर्र झोनम ील तसृभक्षी वन् य जीवाींना  ोका निकनमालस झाला 
आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) तस्च या जींगलाच् या ्रकवश्दवारावर जींगलात स तीन ्पाळावयाच् या निकनयमाची निकनयमावली 
दशलववसार् र्लक नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, या गोष ्ीींना निकनर ं टालण् याकररता शासनामार्ल त आता कोसती उपाययोजना 
क्ली जासार आह् वा करण् यात य्सार आह् ? 
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श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ१४-०५-२०१५  : थ१ , (२  व थ३  ह् खर् नाही. 
रर्र ववभागात पाच निकनसगल पयल् न मागालवर निकनयमावली अससार् र्लक लावण् यात आल्ल् 
आह्त, तस्च पयल् काींसोरत अससा-या मागलदशलकाींना ्या सींरीं ात ्रकमशक्षस द्ण् यात आल् 
असएन त याींच् या माध् यमातएन अस् ्रककार ट ए नय् ्याची दक्षता ट्तली जात्. 

___________ 
  

राज् यात वाटाांच् या रक्षणासाठी ैा त टालणा-या  
वनपाल व वनरक्षिाांिड ( ेशा त्र ेनसल्यारारत 

  

(२७   ८७२७ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.सबधािर देशमबख थनाैपूर पजश्चम , श्री.िृष्ट्णा खोपड ( े
थनाैपूर पूवल , श्री.वविास िबां भारे थनाैपूर मध्य  :   सन्माननीय वन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात वाटाींच् या रक्षसासा न गा त टालसा-या वनपाल व वनरक्षकाींक  ्शा त्र ्नसल् यान् त ्
मशकाऱ याींशी लढा द्ऊ शकत नसल् यारारतच ्निकनदशलनास आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, मागील दोन वषालत ववदभालत व् याघ्र ग ्रककल् पाच् या र्  अल ल् भागात वाटाींची 
मशकार झाल् याची रार वनववभागाच् या निकनदशलनास आली, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, या वनववभागातील वनअध का-याींक  ् कतलव् यावर जाताींना कु ल् याही ्रककारची 
शा त्र ्नसल् यान् त ्मशका-याींशी लढा द्ऊ शकत नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
(४) असल् यास, या वन ववभागातील गा त टालसा-या वनपाल व वनरक्षकाींक  ्मशका-याींशी लढा 
द्ण् याकररता आ ुनिकनक शा त्र ्पुरववण् यात य्सार आह् काय आह्त, 
(५) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय ? 
  
श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ३०-०५-२०१५  : थ१ , (२ , थ३  व थ४  राज् यात वन व वन् या्रकाण् याींच ्
सींरक्षसासा न क््षबत्रय अध का-याींना वपा तोल व कमलचा-याींना रायर्ल उपलब्   अनुदानातएन 
गरज्नुसार पुरववण् यात य्त आह्. 
       ववदभालतील पाच व् याघ्र ग ्रककल् पात वन व वन् य्रकाण् याींच् सींरक्षसासा न क््षबत्रय 
अध कारी/कमलचारी याींना ीकए स ६९ वपा तोल, ३८ ीस.ील.आर. व ५४ ऐीं शन गन/रींदकु 
उपलब्   करुन द्ण् यात आल्ल् आह्त. तस्च ता ोरा-अीं ारी व् याघ्र ग ्रककल् प व पेंच व् याघ्र ग 
्रककल् पासा न दोन ववश्ष व् याघ्र ग सींरक्षस दल थ११२ अध कारी/कमलचारी  ा  ापन करण् यात आल् 
असएन म्ळटा् व नव्गाव-नाग झरा व् याघ्र ग ्रककल् पासा न दोन ववशष् व् याघ्र ग सींरक्षस दल मींजएर 
करण् यात आली आह्त. 
       सन २०१३ व सन २०१४ या मागील २ वषालत म्ळटा् व् याघ्र ग ्रककल् पा ददनाींक 
०४.०३.२०१३ रोजी १ वाट व ददनाींक ०८.०६.२०१३ रोजी १ वाट अशी वाटाच् या मशकारीची 
ीकए स २ ्रककरस् निकनदशलनास आली आह्. 
(५) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती जजल् ्यातील नेरवपाैं ााई ये ील शेति-याांना धड (ि शसांचन आणण  
मनरेैा ववहीर योजनेचा वाढीव निकनधी शमाण् यारारत 

  

(२८   ९७२६ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.ववजय वड (टे्टीवार थरा म्हपूरी , श्री.अशमन पाेल थमबांरादेवी , 
श्री.अब् दबल सत्तार थशसल्लोड (  :   सन्माननीय रोजैार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती जजल् ्यातील न्रवपींगळा. य् ील श्तक-याींना   क मसींचन आ स मनर्गा ववहीर 
योजन्चा वाढीव निकन ी तात काळ ममळण् यासा न शत्करी याींनी जजल् हाध कारी, अमरावती याींना 
माह् जान्वारी, २०१५ रोजी वा त यादरम्यान ल्खी निकनव्दन ददल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, श्तक-याींना   क मसींचन आ स मनर्गा ववहीर योजन्चा वाढीव निकन ी तात काळ 
द्ण् यारारत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण् यात य्त आह्, 
(३) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२५-०८-२०१५  : थ१  होय. 
(२  ्रकातुत ्रककरसी   क मसींचन ववहीर योजन्तील इतर लाभार्थयांच्या अपुसल ववहीरी पुसल 
करस्सा न द्य असल्ल्या रु. १ लक्ष अनुदानात वाढ करण्यात आली असएन सदर अनुदान रु. 
२.५० लक्ष च्या मयालदत करण्यात आल् आह्. तर अनु.जाती/जमाती, लहान व मसमाींत शत्करी 
लाभार्थयांच्या अपुसल ववहीरी नर्गात वगल करण्याचा निकनसलय दद. २३ जान्वारी, २०१४ रोजी 
ट्ण्यात आला आह्. तयानुसार लाभार्थयांना वाढीव निकन ीचा लाभ द्ण्यात य्त आह्. 
     तस्च या योजन्अींतगलत अपुसल ववहीरी पएसल करण्यासा न दद. ३०/६/२०१६ पयतं मुदतवाढ 
द्ण्यात आली आह्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जजल््यातील शसमेंा नाला राांध ाप्पा-३ च्या िामासाठी निकनधी शमाण्यारारत 
  

(२९   १०९१७ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.रसवराज पााील थऔसा  :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातएर जजल््यातील मसमें् नाला राीं ा ्प्पा-३ अींतगलत भौनिकतकदृषट्या पएसल झाल्ल्या ीकए स 
७० मसमें् नाला राीं ा व ्रकगती प ावर असल्ल्या ीकए स १९ मसमें् राीं सा न कायलकारी 
अमभयींता, लटुमसींचन थजलसीं ारस  ववभाग लातएर याींनी   ददनाींक २२ ड सेंरर, २०१४ रोजी 
ल्खी निकनव्दनादवार् अध क्षक अमभयींता, लटुमसींचन थजलसीं ारस  मीं ळ, औरींगाराद, मुख्य 
अमभयींता, लटुमसींचन थजलसीं ारस , पुस् याींच्क  ्सन २०१४-२०१५ या आध लक वषालसा न निकन ी 
ववतरीत करण्यारारत मागसी करण्यात आल्ली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, उत कामासा न आवचयक असल्ला निकन ी ववतरीत करण्यारारत शासनाक  ्२३ 
व्ळा लटुमसींचन थजलसीं ारस  ववभाग, लातएर याींनी मागसी क्ल्ली असतानाही आजममतीस 
सदरहए निकन ी उपलब्  करुन द्ण्यात आल्ला नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
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(३) असल्यास, सदरहए निकन ी उपलब्  करुन ववतरीत न करण्याची सवलसा ारस कारस् काय 
आह्त, 
(४) भौनिकतकदृषट्या पएसल झाल्ल्या मसमें् नाला राीं सा न रुपय् ३४५.९५ लक्ष निकन ीची मागसी 
असएन ती शासनाक एन पएसल झाल्ल्या लातएर जजल््यातील लटुमसींचन थजलसीं ारस  ववभागाची 
मसमें् नाला राीं ची काम् सींपएसलत:  प्प झाल्ली आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(५) असल्यास, आवचयक तो निकन ी ववनाववलींर उपलब्  करुन द्ण्याच्या दृजष्न् शासनान ्
कोसती कारवा. क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ०९-०४-२०१५  : थ१  होय, ह् खर् आह्. 
(२  ह् खर् नाही. काम ्पएसल झाल्ल्या योजनाींसा न वळ्ोव्ळी निकन ी ववतरीत करण्यात आल्ला 
आह्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 
(४  ह् खर् नाही. 
     निकन ी उपलब् त्सा न कोसतह्ी काम  ाींरल्ल् नाही. 
(५  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नान् नज थजज.सोलापूर  ये ील मााढोि पक्षी अभयारण् यासाठी सांपाहदत  
िेलेल्या जशमनीचा जशमनधारिाांना मोरदला शमाण्यारारत 

  

(३०   १०९५६ थ०४-०४-२०१५ .   िब मारी प्रणणती शशांदे थसोलापूर शहर मध्य  :   सन्माननीय 
वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नान् नज थजज.सोलापएर  य् ील माळढोक पक्षी अभयारण् यासा न नव् यान् ९६.३३ ह् ्र जमीन 
सींपादनाची ्रककक्रया सुरू झाली असएन या सींपादनानींतर माळढोकच् क््षत्र १२९१ ह् ्र इतक् 
होसार आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, या सींपाददत जममनीचा मोरदला सींरध ताींना द्ण् यासींदभालत शासनान ् कोसती 
कायलवाही क्ली आह् वा करण् यात य्त आह्, 
(३) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 

श्री. सबधीर मबन ाैंाीवार थ२२-०६-२०१५  : थ१  व थ२  चौकशी अध कारी त ा उपववभागयी 
अध कारी, सोलापएर - १ याींनली सुरवातीला ४३४.३२  ह् क््षत्र सींपादीत करण्यारारत मशर्ारस 
क्ली होती. तयानींतर ऑ्ोरर २०१३ मध्य् झाल्ल्या र््र चौकशीत उपववभागीय अध कारी 
माढा व उपववभागीय अध कारी पींढरपएर याींच्याक एन आसखी ४६.०७ ह् क््षत्र सींपादीत  करण्याच् 
्रकाताववत करण्यात आल्. अशा ्रककार् ीकए स ४८०.२९ ह््र क््षत्र सींपादन करायच् आह्. सन 
२०१३-१३ मध्य् रु. १०.०० को्ी रुपय्  सींपादीत जममनीच्या मोरदल्यासा न उपलब्  करुन 
द्ण्यात आल् होत्. तयानसुार उततर सोलापएर तालुयातील मौज् मा ी, म ील ३८३.९६ ह््र 
क््षत्र सींपादनासा न रु. ५,३५,५२,३५८/- सींरींध त खात्दाराींना अदा करण्यारत आल् असएन उवलरीत 
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रु. ४,६४,४७,६४२/- पी. ी.पी.ील.ी. ्व खातयात जमा करण्यात आल् आह्त. सन २०१४-१५ 
मध्य् रु. १०.५६६ को्ी रुपय् उपलब्  करुन द्ण्यात आल् होत्. तयातएन रु.५,५५,४०,४७१/- 
सींरीं ीत खात्दाराींना अदा करण्यात आल् असएन उवलरीत  रु.५,०१,१९,५२९/- पी. ी.पीील.ी. ्व 
खातयात जमा करण्यात आल् आह्त. 
     सदयजा तीत माळढोक अभयारण्याच ् क््षत्र १२२९.२४ चौ.कह.मी. असएन अहमदनगर व 
सोलापएर जजल््यातील राखीव वन, गायरान जममन तस्च ४८०.२९ ह््र खाजगी सींपादीत क््षत्र 
 रुन माळढोक अभयारण्याच् ीकए स ३६६.७३ चौ.कक.मी. इतक् मसममत  ्वण्यारारतचा  ्रकाताव 
कें द्र शासनास सादर करण्यात आल्ला आह्. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अ ाैंणवाउी िें द्राना थTHR) अांतलै तचा सिस आहार पबरवठा रचत ैााांना  
िरण्यारारतची िायलवाही होत नसल्यारारत 

  

(३१   १०९७२ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.प्रशाांत रांर थ ाैंैापूर  :   सन्माननीय महहला व राल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१  नागपएर व वामशम जजल््यातील कारींजा वामशम मींगरुळपी  य् ील मदहला रचत ग्ाींनी 
थTHR) अींतलगत मा.उच्च न्यायालयाच ् आद्शान् अींगसवा ी कें द्राना सकस आहार पुरव ा 
करण्याच ् आद्श असल्यान ् वामशम जजल्हा पररषद्न् रचतग्ाक एन अजल ्रककक्रया पएसल क्ली 
परींतु अदयापही  सकस आहार सरुू करण्यारारत  सींरींध तानी आद्श ददल् नाही, ह् खर् आह् 
काय, 
(२  असल्यास, या रचत ग्ाींनी रँक्च् कजल काढएन आपली ावत:ची ममशनरी थयींत्र  उपलब्  
करून आध लक गुींतवसुक व वीज पुरव ा ्रकाप्त क्ला असएन परींतु तयाींना आहार पुरव ा 
करण्याच् आद्श ददल्च नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
(३  असल्यास, या ्रककरसी शासनान ्चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीत दोषीींवर काय कारवा. 
क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(४  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१५-०६-२०१५  : थ१  ह् खर् आह्. 
(२) आहार पुरव ा करण्याच ्आद्श ददल् नादहत, ह् खर् आह्. 
(३) व थ४), ीकाजतमक राल ववकास स्वा योजनेंतगलत अींगसवा ीतील ६ मदहन् त् ३ वषल 
वयोग्ातील रालक्, गभलवती जात्रया व ातनदा माता तस्च ३ वष ेत ्६ वष ेवयोग्ातील तीव्र 
कमी वजनाची रालक् याींना टरपोच आहार थTHR) चा पुरव ा करण्यासा न जजल्हाातरीय 
आहार सममतीमार्ल त ा ानिकनक मदहला रचतग् /मदहला मीं ळ/ ग्राम समुदाय याींची निकनव  
्रककक्रया पुसल करण्यारारत आयुत, मदहला व राल ववकास, पुस् याींनी तयाींच्या दद. 
२४/०५/२०१३ च्या पत्रान्वय् सएधचत कल्. सध्यजा तीत राज्यातील ५५३ ्रककल्पाींपरकह ३०८ 
्रककल्पाींमध्य् ा ानिकनक मदहला रचत ग् /मदहला मीं ळ /ग्राम समुदाय याींची जजल्हाातरीय 



वव.स. ९० थ23  

आहार सममतीमार्ल त निकनव  करुन तयाींच्मार्ल त THR आहार पुरव ा सुरु करण्यात आल्ला 
आह्. उवलररत ्रककल्पाींम ील निकनव  ्रककक्रया सुरु आह्. दरम्यानच्या काळात मा. उच्च 
न्यायालय, मुींर., खीं पी  नागपएर य् ् दाखल रर् याधचका क्र. ५३४४/२०१४ म्. समधृ्दी 
मदहला औदयोधगक सहकारी सींा ा मयाल.नागपएर ववरुध्द महाराषर शासन व इतर ्रककरसी 
दद.२१/११/२०१४ रोजी ा गनाद्श ्रकाप्त झाल्यान ् या ्रककरसात कोसतीही कायलवाही करता 
आली नाही. सदर ्रककरसी दद.०२/०२/२०१५ रोजी झाल्ल्या सुनावसीमध्य् शासनाच्या वतीन ्
सादर क्ल्ल्या शप  पत्रानुसार म्.समधृ्दी मदहला औदयोधगक सहकारी सींा ा मयाल. नागपएर 
याींनी याधचका माग् ट्तल्यामळ्ु सदर न्यायालयीन ्रककरस निकनकाली काढण्यात आल् आह्. 
तयामुळ् नागपएर जजल्हयात निकनव  करण्यात आल्ल्या मदहला रचत ग्/ मदहला मीं ळ याींना 
उतपादन कें द्र सुरु करण्याची परवानगी द्ण्याची कायलवाही जजल्हाातरीय आहार सममतीच्या 
मान्यत्न ्करण्यात य्त आह्. 
     तस्च वामशम जजल्हयात मदहला रचत ग्ाींनी उभारल्ल्या उतपादन कें द्राची तपाससी 
करण्याकरीता सींरींध त तालुयाच ्तहमसलदार याींच् अध्यक्षत्खालील दद. १०/०२/२०१५ अन्वय् 
सममती ग नत करण्यात आली असएन सदर सममतीन् मदहला रचत ग्ाींनी उभारल्ल्या उतपादन 
कें द्राची तपाससी करण्याची कायलवाही चालए आह्.तपाससी अहवाल ्रकाप्त झाल्यानींतर मदहला 
रचत ग्ाींना आहार पुरव ा करण्याच् आद्श द्ण्यात य्तील. 

___________ 
  

ाैंैापूर-खबलताराद थजज.औरांैाराद  ये ील महहला रचत ैा भवन राांधिाांमारारत 
  

(३२   १०९७३ थ०७-०४-२०१५ .   श्री.प्रशाांत रांर थ ाैंैापूर  :   सन्माननीय महहला व राल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१  गींगापएर-खुलताराद थजज.औरींगाराद  य्  ् मदहला रचत ग्ाींनी उतपादीत क्ल्ल्या मसाला 
ववक्रहसा न व ्रकमशक्षस रर कहसा न शासनान ्रचत ग् भवन राीं कामासा न ववश्ष रार म्हसएन 
शासनान् निकन ी  द्ण्यात यावा यारारतच्या मागसीच् पत्र ा ानिकनक लोक्रकनिकतनिकन ीनी ददनाींक ५ 
माचल, २०११ व ददनाींक १७ ड सेंरर, २०१२ रोजी  शासनास पत्र ददल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, शासनान् या ्रककरसी कोसती कायलवाही क्ली व रचतग् भवन राीं कामाींच ्
आद्श यींत्रस्ला द्ण्यात आल् आह् काय, 
(३  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२२-०६-२०१५  : थ१  होय. 
(२) व थ३) रचत ग् भवन उभारण् यासींदभालत या ववभागाक  ् कोसतीही योजना कायलरत 
नसल् यान् रचत ग् भवन राीं कामाींच् आद्श द्स व त या अनुषींगान् सदर ्रकयोजनासा न निकन ी 
उपलब्   करुन द्स् श य झाल् नाही. 

___________ 
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परभणी शहरातील जजल्हा रूग्णालयाच्या रक्तपेढीत रक्ताचा तबावड (ा असल्यारारत 
  

(३३   १०९९७ थ०७-०४-२०१५ .   ड (ॉ.राहूल पााील थपरभणी  :   सन्माननीय सावलजनिकनि 
आरोग् य आणण िब ाब ांर िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  परभसी शहरातील जजल्हा रूग्सालयाच्या रतप्ढीत रताचा तु्व ा जासवत असएन ीक 
हजार रॅगची आवचयकता असताींना रतप्ढीत क्वळ २० रॅग रत उपलब्  असल्याच् नुकत्च 
माह् ड सेंरर, २०१४ मध्य् निकनदशलनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल्यास, तातकाळ रताची आवचयकता अस्ल तर ब्ल   ोनर रोलावएन ककीं वा 
ररप्ल्समें्व्दार् रताची कमतरता पएसल क्ली जात आह्, ह् खर् आह् काय, 
(३  असल्यास, यारारत शासनान ्चौकशी क्ली आह् काय, तयात काय आढळएन आल् आह्, 
(४  तदनुसार शासनान् कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(५  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
ड (ॉ. दीपि सावांत थ०९-०७-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही. 
(२  ह् खर् नाही. 
(३  ्रकचन उद् ावत नाही. 
(४  ्रकचन उद् ावत नाही. 
(५  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
उामानाराद जजल््यातील सोनोग्रार्ी सेंारची तपासणी िरणा्या “वपसीपीएनड (ीाी” चे नोड (ले 

ऑर्ीसर पद माैील दोन ते तीन वषालपासून ररक्त असल्यारारत 
  

(३४   ११०२१ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद , श्री.राहबल मोाे 
थपराांड (ा , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा , श्री.रमशे िदम थमोहोा , श्री.सबरेश लाड ( थिजलत  :   
सन्माननीय सावलजनिकनि आरोग् य आणण िब ाब ांर िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) उामानाराद जजल््यातील सोनोग्रार्ह सें्रची तपाससी करसाऱया “वपसीपीीन ी्ी” च् 
नो ल् ऑर्हसर पद मागील दोन त ्तीन वषालपासएन ररत असएन माह् जान्वारी, २०१५ मध्य् 
वा तयादरम्यान निकनदशलनास आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, सदर पदभरती ्रककक्रया पएसल करुन ह् पद भरण्यारारत शासनान् कोसती 
कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
ड (ॉ. दीपि सावांत थ०९-०७-२०१५  : थ१ , (२  व थ३  उामानाराद जजल््याती सोनोग्रार्ह सें्रची 
तपाससी करण्यासा न पीसीपीीन ी्ी कररता नो ल ऑकर्सरच ्पद मींजुर नाही. परींत ुराषरीय 
आरोग्य अमभयानाींतगलत सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषालच्या पीआयपी 
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मध्य् पीसीपीीन ी्ी कररता जजल्हाातरावर वरदयककय अध कारी ह् पद मींजुर होत्. सदर 
पदावर निकनयुती द्ण्यात आल्ल्या वरदयककय अध कारी याींनी दद.०१/०२/२०१५ रोजीच्या 
अजालन्वय् वरदयककय अध कारी या पदाचा राजीनामा ददला आह्. सन २०१५-१६ च्या पीआयपी 
अींतगलत पीसीपीीन ी्ी कररता वरदयककय अध कारी या पदाचा अींतभालव करण्यात आल्ला नाही. 

___________ 
  

उामानाराद जजल््यातील समबद्रवाणी ये ील प्रा शमि  
आरोग्य िें द्रची सबसज्ज इमारत उभारल्यारारत 

  

(३५   ११०२२ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद , श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( 
थमबांरा ा - िावा , श्री.सबरेश लाड ( थिजलत , श्री.राहबल मोाे थपराांड (ा , श्री,राजशे ाोप ेथटनसावांैी  :   
सन्माननीय सावलजनिकनि आरोग् य आणण िब ाब ांर िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) उामानाराद जजल््यातील समुद्रवासी य् ील ्रका ममक आरोग्य कें द्राची सुसज्ज इमारत 
उभारली असताना आरोग्य कें द्राचा कारभार पएसलपस् ढ्पाळला ह् माह् जान्वारी, २०१५ मध्य् 
उट कहस आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य कें द्रातील वरदयककय अध कारी व कमलचारी याींनी मुख्यालयी राहण्याच्या 
सएचना असएन द्खील त ्त्  ्राहत नाहीत, ह् खर् आह् काय, 
(३) असल्यास, अशा दोषी अध कारी व कमलचाऱयाींवर काय कारवा. क्ली वा करण्यात य्त 
आह्, 
(४) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
ड (ॉ. दीपि सावांत थ०२-०७-२०१५  : थ१  व थ२  ह् खर् नाही. 
     ्रका ममक आरोग्य कें द्र, समुद्रवासी, जज.उामानाराद रींद प ल्याच् निकनदशलनास आल्ल् 
नाही. या ्रका ममक आरोग्य कें द्रातील वरदयकहय अध कारी व कमलचारी मुख्यालयी 
निकनवासा ानात वाातव्य करुन राहतात. 
(३  व थ४  ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
उामानाराद जजल्हयात जलसांधारण िायलरमामाांतैलत साखाी शसमेंा रांधा-याच्या िामारारत 

  

(३६   ११०२५ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद , श्री.रमशे िदम 
थमोहोा , श्री.राहबल मोाे थपराांड (ा , श्री.राजशे ाोपे थटनसावांैी , श्री.सबरेश लाड ( थिजलत , 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा  :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उामानाराद जजल््यात सतत प सारा भीषस दषुकाळ, खालावल्ली भएजलपातळी कमी 
करण्याच्या ह्तएन् शासनाक एन गतवषी जलसीं ारस कायलक्रमाींतगलत साखळी मसमें् रीं ा-याची 
तब्रल १५४ काम् मींजएर करण्यात आली होती, ह् खर् आह् काय, 
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(२) असल्यास, तयापरकह अदयाप ककती रीं ा-याींची काम ् पएसलतवास आली आह्त व पएसल 
झाल्ल्या रीं ा-याींची गुसवतता तपासली ग्ली आह् काय, 
(३) नसल्यास, उवलररत रीं ा-याींची काम् पएसल करुन ट्ऊन गसुवतता तपाससी होसा-या ववलींराची 
कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१८-०६-२०१५  : थ१  होय, ह् खर् आह्. 
     उामानाराद जजल्हयात गतवषी सन २०१३-१४ मध्य् जलसीं ारस कायलक्रमाींतगलत साखळी 
मसमें् रीं ाऱयाच्या ीकए स १४७ कामाींना मुजएरी ्रकाप्त आह्. 
(२) ीकुस १४७ साखळी रीं ाऱयापरकह ११२ रीं ार्ची काम् पुसल झाली आह्त. पएसल झाल्ल्या सवल 
रीं ाऱयाींची गुसवतता तपासण्यात आली आह्. 
(३) उवलरीत ३५ रीं ाऱयापरकह २५ रीं ार्ची काम् ्रकगतीप ावर असएन तयाींची गुसवतता तपाससी 
निकनववदा तरतुदीनुसार करण्यात य्त आह्. 

___________ 
  

आदशल ैाव व प्रिल्प सशमतीच्या यादीमध्ये उामानाराद  
जजल््यातील एिही ैावाचा समावशे नसल्यारारत 

  

(३७   ११०२८ थ०४-०४-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद , श्री.रमशे िदम 
थमोहोा , श्री.राहबल मोाे थपराांड (ा , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा , श्री.सबरेश लाड ( थिजलत , 
श्री.राजेश ाोप ेथटनसावांैी  :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) ददनाींक २२ ड सेंरर, २०१४ रोजी ्रकमसध्द करण्यात आल्ल्या आदशल गाव व ्रककल्प 
सममतीच्या यादीमध्य् मागास असल्ल्या व दषुकाळान् होरपळसाऱया उामानाराद जजल््यातील 
ीकही गावाचा समाव्श झाला नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ५९ योजनापासएन जजल््यातील गाव ् वींधचत राहए नय्त म्हसएन 
शासनातरावर काय उपाययोजना क्ल्या वा करण्यात य्त आह्त, 
(३) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( े थ१३-०७-२०१५  : थ१  व थ२  उामानाराद जजल््यातील ीकए स ५ गावाींच ्
्रकाताव जजल्हाातरीय सममतीन ् राज्यातरीय सममतीक  ् आदशलगाव योजन्त समाववष् 
करण्यासा न पा ववल् होत्. पींरत ुसवल गावाींच्या छाननीअींती सदर गाव् आदशलगाव योजन्च्या 
निकनकषात रसल् नाहीत. तयामळ्ु उामानाराद जजल््यातील सदर गावाींचा समाव्श आदशलगाव 
योजन्त करण्यात आला नाही. 
(३  ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मराठवाड (यात राांधण्यात आलेल्या िोल्हापूरी रांधा्याांच्या ैहाा झालेल्या दरवाजारारत 
  

(३८   ११०८७ थ०८-०४-२०१५ .   श्री.राणाजैजीतशसांह पााील थउामानाराद , श्री.रमशे िदम 
थमोहोा , श्री.राहबल मोाे थपराांड (ा , श्री.सबरेश लाड ( थिजलत , श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( थमबांरा ा िावा  :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  मरा वाड्यात शासनामार्ल त राीं ण्यात आल्ल्या २७८६ कोल्हापएरी रीं ाऱयाींच्या ीकए न 
१,२९,७२२ दरवाजापरकह सुमार् १९१४१ गहाळ झाल्ल्या दरवाजारारत गुन्हा नोंद होवएन पुढील 
झाल्ल्या तपासाच् ावरूप काय आह्, 
(२  असल्यास, उत तपासानुसार शासनान ् कोसती कायलवाही क्ली आह् वा करण्यात य्त 
आह्, 
(३  असल्यास, उवलररत गहाळ झाल्ल्या १५५४६ दवाजारारत गुन्हा नोंद करस् व खात्निकनहाय 
चौकशी करण्यारारतची कायलवाही पएसल झाली आह् काय, असल्यास क्ल्ल्या कायलवाही ावरूप 
काय आह्, 
(४  उपरोत ्रककरसी अदयाप कोसतीच कायलवाही क्ली नसल्यास, होसाऱया ववलींराची सववातर 
कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१३-०७-२०१५  : थ१  होय, ह् अींशत: खर् आह्. 
     मरा वा ा ्रकद्शात लट ु मसींचन थजलसीं ारस  ववभागामार्ल त राीं ण्यात आल्ल्या २७८६ 
कोल्हापएर पध्दतीच्या रीं ाऱयापरकह १४२१ कोल्हापएर पध्दतीच्या रीं ाऱयाींच् १९१४१ दरवाज ्चोरीस 
ग्ल्ल् आह्त. १९१४१ दरवाज्यापरकह ३५९५ दरवाज्याींच्या रारतीत गुन्हा नोंदववण्यात आला 
आह्. पुढील तपास पोलीस यींत्रस्मार्ल त चालए आह्. 
(२  पोलीस यींत्रस्मार्ल त तपास चालए आह्. 
(३  कायलवाही सुरु आह्. 
(४  गुन्हा नोंद झाल्ल्या ३५९५ दरवाज्याींच्या रारतीत पोलीस यींत्रस्मार्ल त तपास चालए आह्. 
तस्च उवलररत गहाळ दरवाज्याींच्या क््षबत्रय यींत्रस्मार्ल त ्रका ममक तपास व शो  चालए आह्. 

___________ 
जाैाांव जजल््यातील पारोाा तालबक्यातील रोरीनदीवर राांधण्यात  

येणा-या रांधा-याच् या िामास झालेला ववलांर 
  

(३९   ११६४१ थ०६-०४-२०१५ .   ड (ॉ.सतीश थअण्णासाहेर  पााील थएरांड (ोल  :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  जळगाींव जजल््यातील पारोळा तालुयातील रोरीनदीवर राीं ण्यात य्सारा काे्ल् हापुरी 
पध्दतीच्या रीं ा-याच् कामाच् नकाश ् व अींदाजपत्रक् तयार करण्यात आली आह्त, ह खर् 
आह् काय, 
(२  असल्यास, या कामावर ककती खचल अप््क्षत आह्, 
(३  या रीं ाऱयाच्या कामास क्व्हा सुरुवात करण्यात य्.ल अींदाजपत्रक् व नकाश् तयार 
करण्यास ववलींर झाला असल्यास तयाची कारस् काय आह्त ? 
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श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१०-०७-२०१५  : थ१  होय. 
(२  या कामास रु. ३२६.४५ लक्ष खचल अप््क्षत आह्. 
(३  या रीं ाऱयाच्या कामासा न ददनाींक ३ जलुर, २०१४ रोजी कायालरींभ आद्श ददल् असएन काम 
्रकगतीप ावर आह्. 

___________ 
मबांरईतील झोपड (पट्टटयाांमध् ये वाा तव् य िरणा-या महहलाांना आध लि वविास िरण् यािररता 

लटबउद्योै व िब हार उद्योै सबरु िरण् याच् या प्रा तावारारत 
  

(४०   ११६८५ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.प्रिाश सबवे थमाैाठाणे  :   सन्माननीय महहला व राल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींर.तील झोप पट्टयाींमध् य् वाा तव् य करसाऱ या मदहलाींचा आध लक ववकास करण् याकररता 
लटुउदयोग व कुद्र उदयोग सुरु करण् याकररता शासना तरावरुन योजना आखण् याचा ्रका ताव 
शासनाच् या ववचारा ीन आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, या योजन्च् ा वरुप काय आह् त याींची अींमलरजावसी कशा्रककार् करण्यात 
य्सार आह्, 
(३) अदयाप कोसताच निकनसलय ट्तला नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२२-०६-२०१५  : थ१  र् त मुींर.तील झोप पट्याींमध् य् वाा तव्य  करसा-या 
मदहलाींसा न अशी कोसतीही व्गळी योजना या ववभागाक  ्रारववली जात नाही व ्रका ताववतही 
नाही. 
     त ावप, मदहला व राल ववकास ववभागाींतगलत असल्ल् या मदहला आध लक ववकास 
महामीं ळ थमाववस  मार्ल त सींपएसल राज् याम ील ग्रामीस व शहरी भागातील मदहलाींसा न मदहला 
सक्षमीकरसाच ् कायलक्रम रारववल् जातात. तस्च माववम सध् या अल् पसींख् याक ववभागाच् या 
मदतीन् राज् यातील ीकए स १३ शहराींमध् य् मदहला सक्षमीकरसाच् काम करीत आह्. या 
कयलक्रमातींगलत मुींर.मध् य् ३१८ ा वयींसहा्य रचत ग्ाींची निकनममलती क्ली असएन यामध् य् ५,९०९ 
मदहलाींचा समावश् आह्. 
(२) व थ३) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
राज्यातील ावयांसेवी सांा ाांच्या रालैहृाांत पोषण अनबदानाच्या दरात वाढ िरण्यारारत 

  

(४१   ११७२२ थ१०-०४-२०१५ .   श्री.तबिाराम िात ेथअणबशक्ती नैर  :   सन्माननीय महहला 
व राल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य सरकारच्या मान्यत्न ्राज्यात ावयींस्वी सींा ाींच्या रालगहृाींत पोषस अनुदानाचा दर 
्रकती रालक २१ रुपय् वरुन ३० रुपय् करण्याचा निकनसलय शासनान् सन २०१२ मध्य् ट्तला होता 
परींतु तयाची अींमलरजावसी क्ली नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल्यास, ्रकती रालक रु.२१ च् अनुदान सुध्दा राज्यातील रालगहृाींना मागील २ वषालपासएन 
व्ळ्वर ददल् जात नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
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(३) असल्यास,  कल्ली उ ारी न ममळाल्यान् पुरव ा ारकाींनी ककरासा माल द्स् रींद क्ल्, ह् 
खर् आह् काय, 
(४) असल्यास, या अना -निकनरा ार रालकाींच् व्यवजा त सींगोपन करण्यासा न रालगहृाींना 
तातकाळ अनुदान द्ण्यासा न व तयात वाढ करण्यासा न शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा 
करण्यात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२२-०६-२०१५  : थ१ , (२  व थ३  ह् खर् नाही. 
(४) सन २०१४-१५ या आध लक वषालमध् य् रु.३१,५७,३५,०००/- (अक्षरी ीकतीस को्ी सत तावन् न 
लक्ष पा तीस हजार र् त  इतकह र कम सींरींध त जजल् हा मदहला व राल ववकास अध कारी 
याींना ववतररत करण् यात आल्ली आह्. 
(५) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
लातबर जजल् ्यात एिाजत्मि पाणलोा वविास योजनेअांतैलत 

 टेण् यात आलेल् या िामाांमध् ये झालेला रैरव् यवहार 
  

(४२   ११७६६ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.ववनायिराव जाधव-पााील थअहमदपूर  :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातुर जजल् ्यात ीकाजतमक पासलो् ववकास योजन् अींतगलत ट्ण् यात आल्ल् या कामाींमध् य् 
मो ा गररव् यवहार झाल् याच ्माह् नोव् हेंरर, २०१४ मध् य् वा तयादरम्यान निकनदशलनास आल् आह्, 
ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, ३ नोव् हेंरर २०१४ रोजी जजल् हा अध क्षक कृवष अध कारी कायाललयात उट ण् यात 
आल्ल् या कायया मातीत काम करण् याच् या निकनववदा ्रककक्रय्तही मो ा गररव् यवहार झाला, ह् खर् 
आह् काय, 
(३) असल् यास, जजल् ्यात करण् यात आल् असल् यास, जजल् ्यात करण् यात आल्ल् या कामाींची 
तपाससी करुन गुसवत ता आ ारावर कीं त्रा्दाराींना द्यक् दयावीत अशी नागरीकाींची मागसी 
आह्, ह् खर् आह् काय, 
(४) असल् यास, शासनान् या्रककरसी कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१८-०६-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही. 
(२) ह् खर् नाही, काळया मातीत काम करण्यासा न मागववल्ल्या निकनववदा ्रकक्रहय्त कु लाही 
गररव्यवहार झाल्ला नाही. 
(३) ह् खर् नाही, सदर काम ् मागलदशलक सुचनानुसार करण्यात य्तात व सवल ातरावर 
गुसवतत्ची तपाससी क्ल्यानींतर कीं त्रा्दाराींना द्यक् ददली जातात. 
(४) ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदपबर थजज.लातबर  तालबक् यातील पाणलोा वविासाची िाम ेरांद असल् यारारत 
  

(४३   ११७६९ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.ववनायिराव जाधव-पााील थअहमदपूर  :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपुर थजज.लातुर  य्ध ल पासलो् क््षत्रववकास सममतीला  मालदाय आयु ताींक ुन 
परवानगी ममळाल्ली नसल् यान ्या तालु यातील पासलो् ववकासाची काम ् प् प झाली आह्त, 
ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, पासलो् ववकास सममतीच् या नोंदसी मशवाय काम ्करता य्त नसल् यान् माह् 
जुन २०१३ पासुन पासलो् ववकासाची काम् द्ण् यात आल्ली नाहीत, ह् खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, सममती नोंदसीत ववलींर होण् याची कारस् काय आह्त, 
(४) ताींबत्रक रारीसा न श्तकरी दहताची पासलो् ववकासाची काम ् न करण् याची कारस् काय 
आह्त, 
(५) असल्यास, यासींदभालत शासनान् कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२३-०६-२०१५  : थ१  ह् खर् आह्. 
(२) ह् खर् आह्. 
(३) मा.  मालदाय आयुत, लातएर याींच्या कायाललयाक एन नोंदसी ्रकातावामध्य् सतत त्रु्ी 
काढएन ्रकाताव ्रकलींबरत  ्वल्यामळ्ु सममतीच्या नोंदसीत ववलींर झाला आह्. 
(४) सींा ा नोंदसी अध निकनयम १८६० अींतगलत पासलो् सममतीच्या नोंदसी अभावी काम ्करता 
आली नाहीत. 
(५) पासलो् सममतया ग नत आह्त, परींतु नोंदसीकृत नाहीत अशा द कासी पएवी ग्रामसभ्दवार् 
ग नत परींत ु नोंदसीकृत नसल्ली पासलो् सममती तशीच राहील मात्र  ग्रामसभ्न ् आढावा 
ट्ऊन ग्रामपींचायतीशी ववचारववनिकनमय करुन “पासलो् सममती” ही ग्रामपींचायतीची ग्राम ववकास 
सममती ग नत करस्रारत  राव करावा. अशा पररजा तीत सींा ा नोंदसी अध निकनयम,१८६० 
अींतगलत पासलो् सममती नोंदसी नोंदसीकृत करस् अनिकनवायल राहसार नाही, अशा सएचना 
दद.१९/०८/२०१४ रोजीच्या शासन निकनसलयान्वय् द्ण्यात आल्ल्या आह्त. 

___________ 
  

इांहदरा आवास योजनेची अांमलरजावणी िरताना प्रशासिीय ा तरावरील निकनष्ट् िााजीमबाे 
महाराष्ट् रात ३५ िोाी रु. खचल वाया ैेले असल्यारारत 

  

(४४   ११८५३ थ०६-०४-२०१५ .   श्री.राजाभाऊ थपराै  वाज े थशसन्नर  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींददरा आवास योजन्ची अींमलरजावसी करताना ्रकशासकहय ा तरावरील निकनष काळजीमळ्ु 
महाराष रात ३५ को्ी रु. खचल वाया ग्ल्याच् ददनाींक २२ ड सेंरर, २०१४ रोजी वा त यासुमारास 
निकनदशलनास आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, त यासींरीं ी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळएन आल् व त यानुसार शासनान् सींरींध ताींवर काय कारवा. 
क्ली वा करण् यात य्त आह्, 
(४) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
 

श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१३-०७-२०१५  : थ१  नाही. 
     इींददरा आवास योजन्ची अींमलरजावसी कें द्र शासनाच्या मागलदशलक सुचनाींनुसार करण्यात 
य्त्. सदरच्या सुचन्नसुार टरकुलाच् राीं काम ावत: लाभार्थयांन ्करस् अप््क्षत आह्. तस्च 
सामान्य पररजा तीत २ वषालत व ववमशष् पररजा तीत ३ वषालत टरकुलाच ् राीं काम पएसल 
करावयाच ्आह्. 
     तस्च लाभार्थयांना निकन ीच ्वा्प टरकुल मींजएर क्ल्याररोरर रु.३५,०००/- पदहला हप्ता, 
मली्ं ल ल्व्हल पयतं राीं काम झाल्यानींतर रु.३५,०००/- दसुरा हप्ता व शौचालयासह टरकुल 
पएसल झाल्यानींतर रु.२५,०००/- निकतसरा व अींनिकतम हप्ता अदा करण्यात य्तो. 
     ड सेंरर, २०१४ अख्र योजनच्ी आध लक व भौनिकतक ्रकगती खालील्रकमास्- 
                                                      (रूपय् को्ीत  

उदद्दष् 
 

मींजएरी पएसल % उपलब्  निकन ी 
 

खचल 
 

% 

१७१७२२ १६६६७१ ३८१०८ २२ ८७६.८६ ७०७.०३ ८० 
 

(२), (३) व थ४) ्रकचन उद् ावत नाही. 
___________ 

मवज ेववलवड ( ेथता.लाांजा, जज.रत् नाधैरी  ये ील ववलवड ( ेरेल् व ेा ाेशन थपजश्चम   
ते नारा राै थराजापूर - िोल् हापरू  रात्याांची दबरुाती िरण्यारारत 

  

(४५   १३३७७ थ०८-०४-२०१५ .   श्री.प्रदीप नाईि थकिनवा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज् ववलव  ् थता.लाींजा, जज.रत नाधगरी  य् ील ववलव  ् र्ल् व ्ा ््शन थपजचचम  त् नारळ 
राग थराजापएर - कोल् हापएर  रो  पयलन् त असल्ल् या २ कक.मी. रा त याच् ख ीकरस व  ाींररीकरस 
तस्च सदरहए रा त यावरील दोन मो-याींची उींची वाढवएन रा ता र्ल् व् ्रकवाशाींकररता त वर्न ्तयार 
करण् यारारत त ्ील ग्रामा   अनक् वषालपासएन शासनाक  ्मागसी करीत आह्त, ह् खर् आह् 
काय, 
(२) असल् यास, सदरहए रा ता दळसवळसाच् या तस्च त् ील ग्रामा  ाींच् या दृष ्ीन् अनिकतशय 
महत वाचा असएन यारारत त् ील ग्रामा याींनी पा पुरावा क्ला असता अदयापपयतं कोसती ही 
कायलवाही करण्यात आली नाही, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल् यास, सदर रा त याच ् काम तात ीन ् हाती ट्ण् यारारत तस्च ्रकशासकहय मींजएरी व 
निकन ी उपलब्   करुन द्ण्यारारत शासनान् कोसती कायलवाही क्ली वा करण् यात य्त आह्, 
(४) नसल् यास, ववलींराची कारस् काय आह्त व त यारारतची सदयःजा ती काय आह् ? 
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श्रीमती पांिजा मबांड ( े थ१९-०८-२०१५  : थ१  जजल्हा पररषद रतनाधगरी अ वा शासनाक  ्मागसी 
्रकाप्त नाही. 
(२ , (३  व थ४  ववलव  ्गुरववा ी र्ल्व्ा््शन राता सन २००१-२०२१ रात् ववकास योजनन्ुसार 
ग्रामीस मागल क्र.१९० दजालचा असएन ीकए स लाींरी १.५०० कक.मी. आह्. तयापरकह ०.९०० कक.मी.  
ख ी पषृ भाग व ०.१०० कक.मी. मुरमी पषृ भाग व ०.५०० कक.मी. अजाततवात नसल्ली लाींरी 
आह्. सदर रातयाच ्ख ीकरस व  ाींररीकरसाच् काम जजल्हा पररषद्ला वववव  योजनाींम एन 
्रकाप्त निकन ी व निकनकषाच्या अध न राहएन करण्याच् जजल्हा पररषद्च ् निकनयोजन आह्. तस्च या 
लाींरीमध्य् आवचयक असल्ल्या मोठ्या पएलाच ् राीं काम मींजएरीसा न ्रकाताववत करण्यारारत 
जजल्हा पररषद्क एन सावलजनिकनक राीं काम ववभाग, रतनाधगरी याींना कळववण्यात आल् आह्. 

___________ 
  

लटब पाारांधारे ववभाै भांड (ारा याांनी र्ब ाााा तलावाच् या िालव्यासाठी  
जशमनी सांपादीत िेलेल्या शेति्याांना मोरदला शमाण्यारारत 

  

(४६   १४२७४ थ०८-०४-२०१५ .   श्री.चरण वाटमारे थतबमसर  :   सन्माननीय रोजैार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लटु पा्रीं ार् ववभाग भीं ारा याींनी रु््ाळा तलावाच् या कालव् याच् काम क्ल्, ह् खर् आह् 
काय, 
(२) असल्यास, उपरो त कालव् यात श्तक-याींची जमीन सींपादीत क्ली, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) असल्यास, कालव् यात जममनी ग्ल्ल् या श्तक-याींना मोरदला ममळाला नाही, ह् खर् आह् 
काय, 
(४) असल्यास, श्तकऱयाींना मोरदला ममळण्यारारत शासनान ् कोसती कायलवाही क्ली वा 
करण्यात य्त आह्, 
(५) नसल् यास, ववलींराच् कारस काय आह्त ? 

श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ२१-०७-२०१५  : थ१  होय, 
(२) होय, रु््ाळा पाझर तलावाच्या कालव्यासा न ीकए स २.६० ह् आर् जमीनीच् सींपादन क्ल् 
आह् 
(३) होय, 
(४) व थ५) सध्या कें द्र शासनाचा नवीन भएसींपादन कायदा आजातवात आला असएन या 
कायदयानुसार कायलवाही ववचार ीन आह्. 

___________ 
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देहरजी मध्यम प्रिल्पाच्या अांतैलत देहरजी नदी पात्रात ६, वपांजाा नदी पात्रात ८, व वरतरणा 
नदी पात्रात २२ रांधारे राांधण्यासाठीच्या िामाच ेसव्हेक्षण िरण्यारारत 

  

(४७   १४४२३ थ०८-०४-२०१५ .   श्री.हहतेंद्र ठािूर थवसई , श्री.ववलास तरे थरोईसर  :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) द्हरजी मध् यम ्रककल् पाच् या अींतगलत द्हरजी नदी पात्रात ६, वपींजाळ नदी पात्रात ८, व 
वरतरसा नदी पात्रात २२ रीं ार् राीं ण् यासा नच्या कामाच् सव् हेक्षस करस् व त याम एन उपलब्   
होसार् पासी वस.-ववरार शहर महापामलक्सा न आर्क्षत करण् यात याव ्या मागसीच ्निकनव्दन 
ा  ानिकनक लोक्रकनिकतनिकन ीींनी तत कालीन माजी उपमुख्यमींत्री याींस ददनाींक १७ जुलर, २०१४ रोजी 
द्ण् यात आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, सदरहए निकनव्दनादवार् कोसत या मागण् या शासनाक  ्करण् यात आल् या आह्त, 
(३) असल् यास, उपरो त मागसीरारत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(४) नसल् यास, सदरहए ्रका तावाची सदयजा ती काय आह् ? 

श्री. धैरीष महाजन थ२८-०७-२०१५  : थ१  ह् खर् नाही 
त ावप, मा.श्री. ्क्षनिकतज  ाकुर, वव.स.स याींनी दद. १३/०८/२०१४ च् पत्रान्वय् ततकालीन 
उपमुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना निकनव्दन ददल् आह्, 
(२) सदर निकनव्दनादवार् द्हरजी व २२ रीं ार्, कव ास व ससुरी पासी पुरव  ्रककल्पासींदभालत 
चचाल करण्यासा न रर क आयोजजत करुन सहकायल करण्यारारत ववनींती क्ली होती, 
(३) मागसी क्ल्ल्या ीकए स २२ रीं ाऱयापरकह द्हरजी नदीवर ७ रीं ार्, वपींजाळ नदीवर ४ रीं ार् 
व वरतरसा नदीवर २ अस् १३ रीं ाऱयाच् सवेक्षस करण्यात आल्, उवलररत ९ रीं ार् ्रका ममक 
सवेक्षसानुसार अव्यवहायल आढळल्याच ् ददसएन आल्, सदर रीं ाऱयादवार् वस. ववरार 
महानगरपामलक्स उपलब्  करुन दयावयाच्या वपण्यासा न पाण्याच् आरक्षसारारत ववहीत 
नमुन्यातील मागसी कोकस पा्रीं ार् ववकास महामीं ळ,  ास् याींच्क  ््रकाप्त झाल्ली नाही, 
तयाींना ्रकाप्त झाल्यावर तयावर पुढील उधचत कायलवाही करण्यात य्.ल, 
(४) ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पा री थजज.परभणी  ये ील जायिवाड (ी वसाहती मधील ैााे  
व ैोड (ावून भाड (तेत्वावर देण्यात आल्यारारत 

  

(४८   १५१६९ थ०९-०४-२०१५ .   श्री.मोहन र्ड ( थपा री  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  पा री थजज.परभसी  य् ील जायकवा ी वसाहती म ील गाळ् व गो ावएन कोसताही करार 
न करता व भा  ्निकनजचचत न करता काही सींा  ाींना द्ण् यात आल् आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२  असल् यास, कोसताही करार  व भा  ्निकनजचचती मशवाय गाळ् व गो ावएन सींा  ाींना द्ण् याची 
कारस् काय आह्त, 
 



वव.स. ९० थ34  

(३  असल्यास, यारारत चौकशी करण्यात आली आह् काय, तयानुषींगान ् अशा ्रककार् 
शासनाच् या जागा र्कायद्शीरपस् सींा  ाींना वा्प करसा-या अध काऱ याींवर काय कारवा. क्ली 
वा करण्यात य्त आह्, 
(४  असल्यास, सींा  ाींक एन जाग्च् या वापराच् भा  ् वसएल करुन गाळ् व गो ावएन शासनाक  ्
परत ट्ण् याच् या सींदभालत शासनान ्कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(५  नसल्यास, ववलींराची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२८-०७-२०१५  : थ१  व थ२  अींशत: खर् आह्, 
पा री जज. परभसी य् ील जायकवा ी वसाहतीतील जागा तीन शरक्ष सक सींा ाना द्ण्यात 
आली होती, परकह ीका सींा ्स करारनामा करुन निकनयमीत भा  ्वसएल करण्यात य्त्. दसुरी 
सींा ा रींद प ल्यान ् जागा ताब्यात ददली नाही. निकतसऱया सींा ्च्या जाग्च ् मुल्याींकन करुन 
वावषलक भा  ् निकनजचचत करण्याची कायलवाही चालए आह्. तयानींतर तयाींच्क एन  कराकहसह भा  ्
वसएल करण्यात य्.ल, 
(३) कायलकारी सींचालक, गोदावरी मरा वा ा पा्रीं ार् ववकास महामीं ळ, औरींगाराद याींनी 
मुख्य अमभयींता व मुख्य ्रकशासक, लाभक््षत्र ववकास, औरींगाराद याींच्क एन चौकशी अहवाल 
मागवला आह्, 
(४) यारारतची कायलवाही क््षबत्रय ातरावर करण्यात य्त आह्, 
(५) ्रकचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहाैं ोली व वाशीम जजल् ्याच् या शसमेवरील पनेैांैा नदीवरील  
रॅरेजेसची िामे अपूणालवा ेत असल्यारारत 

  

(४९   १५५५८ थ०९-०४-२०१५ .   श्री.तानाजी मबािब ले थहहाैं ोली  :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली व वाशीम जजल् ्याच् या मसम्वरील प्नगींगा नदीवरील रॅर्जस्ची काम् मुदत 
सींपल् यानींतरही अपएसल आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, सदर रॅर्ज्सची काम् अपएसल असण् याची सवलसा ारस कारस् काय आह्त, 
(३) तस्च, सदर रॅर्ज्ची काम ्निकनजचचत ककती कालाव ीत पएसल करण् यात य्तील ? 
  
श्री. धैरीष महाजन थ२८-०७-२०१५  : थ१  होय, 
(२) ११ रॅर्ज्ससा न  आवचयक जममनीची भएसींपादन ्रककक्रया, रु ीत क््षत्रातील ववदयुत वादहन्या 
ा लाींतरीत करण्याच् ्रकलींबरत कामकाज व सु ारीत ्रककल्प अहवाल अदयावत दरसएचीन् तयार 
करण्याच् कामकाज क््षत्रीय ातरावर ्रकलींबरत असस्, 
(३) वर नमएद अ चसी दएर करुन सदर ११ रॅर्ज्सची काम ्जएन २०१७ अखर् पएसल करण्याच ्
निकनयोजजत आह्. 

___________ 



वव.स. ९० थ35  

िोल् हापूर जजल् हा पररषदेच् या समाजिल् याण व महहला रालिल् याणामार्ल त  
जजल् हा पररषदेच् या ववद्यार्थयाांना सायिली देण्याच्या प्रातावारारत 

  

(५०   १६१८० थ०९-०४-२०१५ .   श्री.उल्हास पााील थशशरोा , श्री.प्रिाश आबरािर 
थराधानैरी  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापएर जजल् हा पररषद्च् या समाजकल् यास व मदहला रालकल् यास ववभगामार्ल त जजल् हा 
पररषद्च् या शाल्य मशक्षस ट्सा-या मलुाींना सायकली द्ण् याचा ्रका ताव जजल् हा पररषद्च् या 
ववचारा ीन आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) असल् यास, या ्रका तावावर निकनसलय ट्तला आह् काय, त याच् ा वरुप काय आह् व त यानुषींगान ्
सायकल खर्दीसा न कोसती कायलवाही क्ली वा करण्यात य्त आह्, 
(३) अदयापही या ्रका तावावर निकनसलय ट्तला नसल् यास, होसा-या ववलींराची कारस् काय आह्त 
व यारारतची सदयःजा ती काय आह् ? 
  
श्रीमती पांिजा मबांड ( ेथ१९-०५-२०१५  : थ१  होय. ह् खर् आह्. 
(२) शासन निकनसलयातील तरतएदीनसुार शासनाक ील ददनाींक २१ जान्वारी, २०१५ रोजी दरकरार 
उपलब्   झाल्यान,् दरकरारानुसार सायकल खर्दी क्ल्ल् या आह्त. 
(३) ्रकच न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड (ॉ. अनांत िासे 
मबांरई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकहय मध्यवती मुद्रसालय, मुींर.. 


