अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धळ
ु े जिल्ह्यातील िलयक्
ु त िशवार योिनेााात
(१)

५८३७ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा

िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),
श्री.किसन िथोरे (मरु ााड (), श्री.ासवराि पाटील (औसा) :
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाणी ्ीं चाई मुक्त मााराषरासााब रा्यायात यणा-या जलयक्
ु त िवयार योजनसााब रा्य

वासनान १ ाजार को्ी रुपयाींची तरतद
ू कली असन
ू जानयारी, २०१५ पासन
ू त्याची काम सरु
ु
करणार असल्याच दनदवानास ेल ेा ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, धुळ जजल््यात जलयुक्त िवयार योजनअींतगात कोणत्या गायाींची दनय
करायात यणार ेा,

(३) असल्यास, या योजनअींतगात धुळ जजल््यासााब
ेा,

कती दनधी यतरीत करायात यणार

(४) नसल्यास, त्यामागील यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (१३-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.
(२) धळ
ु जजल्ायात एकूण १२९ गायाींची दनय

करायात ेलली ेा.

(३) रु. १००० को्ीच्या यवष दनधीतून धुळ जजल्ायासााब रु. २१.५० को्ी दनधी उपलब्ध
करुन दायात ेलला ेा. तसच जलसींधारण य इतर यभागाच्या केंद्र य रा्य पुरस्कृत
योजनमधून या गायाींकररता सुमार रु. ३३.०७ को्ी दनधी उपलब्ध ाोईल.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________

य.स. ९४ (2)
िाांदळवन िक्ष, नवी मांा
ु ई, मांा
ु ई पररसरातील वनक्षेत्रापाल
याांनी शासनाच्या धनादे शाचा गवरवापर िेल्हयाााात
(२) ७३५० (०७-०४-२०१५).
श्री.अिय चौधरी (िशवड (ी), श्री.सध
(नागपरू
ु ािर दे शमख
ु
पजश्चम) : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) काींदळयन कक्ष, नयी मुीं्ई यथील यनक्षत्रपाल श्रीमती एस.एम.े गायकर याींनी
प्रिवक्षणासााब

ददनाींक

९

जानयारी,

२०१५

पासून

एक

मदान्याच्या

स्यतकक ील कायाभार ास्ताींतरण कला असताना या कालायधी त्याींच्याक
नसताना ददनाींक २० जानयारी,

कालायधी

करीता

कोणतााी कायाभार

२०१५ रोजी कायाालयाच्या धनादव पुस्तकाचा गररयापर करुन

सुमार रुपय १,००,०००/- (एक लाख) वासकीय दनधी ्ँकमधून काढला य तीन ददयस सदरील

दनधीचा यापर ेपल्या यरयजक्तक कारणासााब करुन तीन ददयसानींतर सदरील दनधी पुन्ाा
वासनाक

जमा करुन वासकीय दनधीचा अपाार कल्याच माा जानयारी, २०१५ च्या च्यया

ेाय यात या त्यानस
ु ार दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, उक्त अपााराचा यनपररक्षक अिधकारी (RFO) य यन अिधकारी (DFO)
याींच्यामाफतात च्कवी करायात ेली ेा काय,
(३) असल्यास, च्कवीत काय दनषपन्न ााल य त्यानुसार सीं्िीं धत दोषीींयर पुढ कोणती
कारयाई करायात ेली या यत ेा,

(४) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०९-२०१५) :(१)

(२) य (३) रोपयन कामायरील मजुराींना मजुरी

अदा करायासााब मुख्य यनसींरक्षक, काींदळयन कक्ष याींनी ददनाींक २४.१२.२०१४ अन्यय रूपय
७५,०००/- रक्कमचा धनादव श्रीमती एस.एम.े गाींयकर, यनक्षत्रपाल, नयी मीं्
ु ई याींना ददला
ाोता. सदर धनादव त्याींनी ददनाींक ०६.०१.२०१५ रोजी वासकीय खात्यात जमा करून ददनाींक

०९.०१.२०१५ रोजी त्याींनी ्ँकत च्कवी कली असता, सदर धनादव खात्यात जमा ााला
नसल्याच समजल.
श्रीमती एस.एम.े गायकर, यनक्षत्रपाल, या ददनाींक ०९.०१.२०१५ रोजी मालयण यथील
प्रिवक्षणासााब गल्या ाोत्या. त्याींचा कायाभार यनक्षत्रपाल, कादळयन सींधारण घ्क पजश्चम,
मुीं्ई याींच्याक

ास्ताींतररत करायात ेला ाोता. दरम्यान मजुराींनी मजुरी िमळणकररता

पाापुराया कल्यामळ
ु , प्रभारी यनक्षत्रपाल याींनी भ्रमणध्यनीयरून श्रीमती एम.एस.े गायकर,

यनक्षत्रपाल याींना मजुराींची मजुरी अदा करायास कळयल ाोत. त्यानुसार श्रीमती े गायकर,
यनक्षत्रपाल

याींनी

ददनाींक

२०.०१.२०१५

रोजी

मीं्
ु ई

यथ

यऊन

मजरु ाींची

मजरु ी

अदा

करायाकररता रूपय ७५,०००/- ्ँकतून काढल ाोत, तथाप, ्याींना मजुरी अदा कराययाची
ाोती, त मजुर दस
ु ऱ्या दाकाणी कामायर गल्यान मजुरी घायास यऊ वकल नााीत. त्यामुळ

त्याींनी सदर रक्कम कायाालयील कपा्ात ायून ददनाींक २३.०१.२०१५ रोजी ्ँकत जमा कली
त्यायरून सदर रक्कम स्यत:च कामासााब यापरल कीं या अपाार ााला अस म्ाणण सींयुक्तीक
या्त नााी.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (3)
ठाणे महानगरपािलिा हद्दीतील आहदवासी ाहुल वस्तीत वन अधधननयमातील िाचि अटीमुळे
सदर पाडयाांवर नागरी सुववधा पुरववल्हया िात नसल्हयाााात
(३)

८२२३ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) ााण माानगरपािलका ाद्दीतील कोकणीपा ा, नयापा ा, यऊरगाय, पा्ीलपा ा, यणीचापा ा
य इतर ेददयासी ्ाुल यस्तीत यन अिधदनयमातील जाचक अ्ीींमुळ सदर पाडयाींयर नागरी
सुयधा पुरयल्या जात नााीत, ा खर ेा काय,

(२) तथाप, रा्य वासनान सन २०१२ रोजी काढलल्या अिधसच
ू नदयार यन जिमनीयरील
ेददयासी पाडयाींना नागरी सुयधा पुरयाया्ा्त दनदे व ददल ेात, ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, वासनाच्या या धोरणामुळ उपरोक्त ेददयासी पाडयाींना सुयधा पुरयायात

ेल्या ेात काय, असतील तर कोणत्या प्रकारच्या सुयधा पुरयायात ेल्या ेात या यत
ेा

(४) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) ााण माानगरपािलका ाद्दीतील यऊर गाय यगळता
कोणत्यााी ेददयासी पाडयाींना मासूली दजाा प्राप्त नााी. मा. उच्च न्यायालयान पाररत
कलल्या ेदवान्यय सींजय गाींधी राषरीय उदयानातील ेददयासी पा

ा अदतक्रिमत पा

असल्यान त्याींच पुनयासन उदयाना्ाार कराययाच ेा. जोपयंत सदर पाडयाींच पुनयासन ाोत
नााी तोपयंत अजस्तत्यात असलल्या नागरी सुयधा पुयय
ा त सुरु ायाव्यात य अदतक्रमणात याढ

ाोऊ नय म्ाणून यनाद्दीत कोणत्यााी प्रकारच्या नयीन नागरी सुयधा दऊ नयत असाी स्पष्
ेदव ददल ेात.

(२) ददनाींक २०.०४.२०१२ रोजी मा. मींत्री (यन) याींच्या अध्यक्षतखाली पार पा लल्या ्राकीत
उदयानातील ेददयासी पाडयाींच पुनयासन ाद्दी्ाार ाोईपयंत पूयय
ा त सुरु असलल्या सुयधा
दरु
ु स्ती करणसााब सक्षम अिधकाऱ्याींन दाखला ददल्यानींतर खरा् ाालल्या नागरी सुयधाींच्या
दनव्यळ दरु
ु स्तीसााब परयानगी दायात यायी असा दनणाय घायात ेला ेा.

(३) मा. उच्च न्यायालयाच्या ेदवानस
ु ार यनयभागामाफतात कोणत्यााी नागरी सु यधा
पुरयायात ेलल्या नााीत. तथाप माानगर पािलकतफते तसच इतर यभागाींमाफतात यापूयीच

पुरयायात ेलल्या सुयधा (यीज, पाणी) सदर पा याींच उदयाना्ाार पुनयासन ाोईपयंत सुरु
राातील.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
राज्यातील िाही जिल्ह्यातील सुमारे २५०० नॉन मॅरीि वन िममचा-याांना
(४)

थेट वन पररक्षेत्रे अधधिा-याांची वेतन क्षेणी हदल्हयाची ााा

८५९६ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

य.स. ९४ (4)
(१) वासनाच्या पदानस
ु ार वरक्षणीक पात्रतच दनकष धु कायून रा्यातील कााी जजल््यातील
सुमार २५०० नॉन मॅरीक यन कमाचा-याींना थ् यन पररक्षत्र अिधका-याींची यतन श्रणी ददली
गल्याची ्ा् दनदवानास ेली, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, ददनाींक १४ ऑक््ो्र, २०१३ दरम्यान मुीं्ई मॅ् न या दनयम्ा्य ्ढती य
यतनातील लाभाींयर नाराजी व्यक्त कली, ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, ददनाींक १२ ड सें्र, २०१३ दरम्यान वासनान अपर प्रधान मुख्य यनसींरक्षकाींना
(प्रवासन) पत्र पाायन
ू चुकीच्या पध्दतीन पदोन्नती य यतनाचा लाभ दणा-या यन प्रवासन
प्रमख
ु ायरुध्द कारयाईच ेदव ददल, ा खर ेा काय,

(४) असल्यास, उक्त ्ा् १,२ य ३ नुसार च्कवी करायात ेली ेा काय,

(५) असल्यास, च्कवीच्या अनष
ु ींगान दोषी ेढळणा-या व्यक्तीींयर वासनादयार कोणती
कारयाई करायात ेली या यत ेा,

(६) नसल्यास, कारयाईस ाोणा-या ददरीं गाईची सयासाधारण कारण काय ेात ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) त (४) यनक्षत्रपाल सया प्रयव दनयम १९९७ मधील
दनयम (३) (अ) नुसार, ्याींनी यनपाल पद धारण कल ेा ेणण माध्यिमक वाळा प्रमाणपत्र
परीक्षा उत्तीणा य कमान वरक्षणणक पात्रतसा यनपाल म्ाणून तीन यषाााून कमी नााी अवी

दनयिमत सया ाालल्या व्यक्तीमधन
ू , ्यषातच्या ेधार, पात्रतच्या अधीन रााून योग्य
व्यक्तीस पदोन्त करायात यईल.
माध्यिमक वालाींत परीक्षा उत्तीणा नसलल्या यनरक्षक य यनपाल याींना यत्त यभाग,
वासन दनणाय, ददनाींक ०१.०४.२०१० मधील तरतूदीनुसार ेश्यासीत प्रगती योजनच्या दस
ु रा

लाभ मींजरू करण्ा्त, मा.मााराषर प्रवासकीय न्यायािधकरण, मीं्
ु ई यथ दाखल मळ
ू अजा
क्रमाींक

८८२/२०१२

मध्य,

मा.न्यायािधकरणान

न्यायदनणायामध्य, ेश्यासीत प्रगती

ददनाींक

१३.१०.२०१३

अन्यय

योजनच्या दस
ु रा लाभ मींजूर करण ाा

ददलल्या

सीं्ींिधत

कमाचाऱ्याींचा अिधकार नसून असा लाभ कयळ तो कमाचारी त्यासााब दनधााररत कलल्या अ्ी य
वतीची पूतत
ा ा करीत असल तरच दायात याया, अस स्पष् कल ेा.

मा.मााराषर प्रवासकीय न्यायिधकरण, मीं्
ु ई च्या उक्त दनणायापय
ू ी यनरक्षक य

पदोन्नत यनपाल याींना यनक्षत्रपाल पदाची यतनश्रणी दायात ेली असली तरी जाणीयपूयक
ा
दायात ेली नााी.
सदर

कमाचाऱ्याींना,

यत्त

यभाग,

वासन

तरतद
ू ीनस
ु ार ेश्यासीत प्रगती योजनच्या दस
ु रा लाभ

दनणाय,

ददनाींक

०१.०४.२०१०

मधील

दय ारत नसल्यान, सदर लाभ काढून

घायाकरीता य ाालल्या अदतप्रदानाची यसूली करायाकरीता, अपर

प्रधान मुख्य यनसींरक्षक

(प्रवासन-दय्ु यम सींयगा) मााराषर रा्य, नागपूर याींच्या ददनाींक १३.०८.२०१५ रोजीच्या पत्रान्यय
दनदे व दायात ेल ेात.

(५) य (६) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (5)
मौिे िालाम (ता.मावळ) िामशेत हद्दीत एिवीरा दे वीच्या
ड (ोंगरावर िववववववधतेची हानी होत असल्हयाााात
(५)

९२२४ (०७-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड () :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कामवत ाद्दीत कालाा यथील एकयीरा दयीचा प्रिसध्द

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

गगर यन अिधका-याींच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु

अज्ञाताींनी प्यल्यान जरयययधतची मोयाया प्रमाणात ाानी ााली ेा, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास,

गगर यन पररसरात ययध प्रकारच यन्य जीय प्राणी यास्तव्य करतात मात्र

जींगल प्यल्यान त्याींची यसदतस्थान नष् ााली ेात, ा खर ेा काय,
(३) असल्यास सपा, मुींगूस याींचा यायर जींगलात मोयायाप्रमाणात यायरत असन
ू नागरीकाींमध्य
भीती दनमााण ााली ेा, ा खर ेा काय,

(४) असल्यास, यन यभागाच्या दोषी अिधका-याींयर कारयाई करायात ेली काय य
असल्यास, कोणती ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-१०-२०१५) :(१) म्ज कालाा यथील यनक्षत्रात ेगीची घ्ना
घ लली नााी. त्यामळ
ु जरयययधतची मोयाया प्रमाणात ाानी ाोायाचा प्रश्न उद्ायत नााी.
(२) प्रश्न उद्ायत नााी.

(३) सपा, मुींगूस याींचा यायर सदर पररसरात ेा, तथाप या्ा्त भीती असल्याची
नागरीकाींक ू न कोणतीाी तक्रार प्राप्त ाालली नााी.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
धचपळूण तालुक्यातील (जि. रत्नाधगरी) या लसुिसांचन प्रिल्हपाांची
पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राची ननववदा रद्द िेल्हयाााात

(६)

१२४२० (०६-०४-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िचपळूण तालक्
ु यातील (जज.रत्नािगरी) मींढ
ु तफते साय ,े कापर, गाींग्रई, गणवपरू , ररक््ोली-

दतय ी या लघु िसींचन प्रकल्पाींची पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त असलल्या य ररतसर
प्रवासकीय मान्यता ाालल्या कामाींच्या दनयदा रद्द करायात ेल्या ेात, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास, जजल््यातील िसींचनाचा अनव
ु ष य

गगरी भागातील उन्ााळी ाीं गामात

पायाच्या पाायाची य वतीसााब पाायाची तीर ट ्ीं चाई असल्यान सदर प्रकल्पाींची काम सरु
ु
ाोायाच्या

ष्ष्ीन

फतर

दनयदा

प्र क्रया

सुरु

करण्ा्त

स्थादनक

लोकप्रदतदनधीींची

ददनाींक ३१ जानयारी, २०१५ रोजी मा. जलसींधारण मींत्री याींना दनयदन दऊन यनींती कली
ेा, ा ाी खर काय,
(३) असल्यास तदनुषींगान कोणती कायायााी कली ेा या करायात यत ेा,
(४) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (6)
श्रीमती पांििा मुांड (े (०६-१०-२०१५) :(१) य (२) ाोय, ा खर ेा.

(३) गणवपूर, ररक््ोली-दतय ी या योजनाींची ताींत्रत्रक व्ययाायाता तपासणीच काम मााराषर

जलसींधारण माामीं ळ औरीं गा्ाद याींच पत्र ददनाींक २४ ड सें्र, २०१४ अन्यय क्षत्रत्रय स्तरायर
चालू ेा. तथाप, मााराषर जलसींधारण माामीं ळ, माामीं ळाच पत्र, ददनाींक २३ फतब्रुयारी,
२०१५ अन्यय ेिथाक दादयत्य मयााददत करायाच्या ातून मुींढ तफता साय ,े कापर, गाींग्रई,

गणवपूर, ररक््ोली-दतय ी योजनाींची प्रवासकीय मान्यता रद्द करायाच्या प्रस्ताय मुख्य
अिभयींता, लघु िसींचन (जलसींधारण), पुण याींचक ू न ददनाींक ५ म, २०१५ च्या पत्रान्यय

जलसींधारण माामीं ळास पाायायात ेला ेा. तसच योजनाींची ताींत्रत्रक व्ययाायाता
तपासायासााब मुख्य अिभयींत्याची त्रत्रसदस्यीय सिमती दनयुक्त कली असून सदर सिमतीचा
अायाल प्राप्त ााल्यानींतर सींचालक मीं ळाच्या ्राकीमध्य ायून त्याअनुषींगान पुढील कायायााी
करायाच दनयोजन ेा.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
भूम, पराांड (ा व वाशी तालुक्यातील (जि.उस्मानाााद) पा र
तलावाच्या दस्
ु स्तीसाठन ननधी िमळयाची मागणी

(७)

१२८०३

(उस्मानाााद) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.राहुल मोटे (पराांड (ा), श्री.राणािगिीतिसांह पाटील
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भूम, पराीं ा य यावी तालक्
ु यातील (जज.उस्माना्ाद) पाार तलायाच्या दरु
ु स्तीसााब दनधी
िमळायाची मागणी मा.प्रधान सिचय, जलसींधारण यभाग याींचक

माा जानयारी, २०१५ च्या

दस
ु -या सप्तााात तसच तत्पुयी अनक यळा कली ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगान वासनान कोणती कायायााी कली या करायात यत
ेा,

(३) अदयाप कोणतीच कायायााी कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मांड (
ु े (०६-१०-२०१५) :(१), (२) य (३) ाोय, तथाप ० त १०० ाक््र िसींचन
क्षमता असलल्या प्रकल्पाींच परररक्षण य दरु
ु स्ती या योजनेंतगात लखावीषा सींकताींक क्रमाींक
२७०२ १४७९ खाली दनधी िमळायासााब, वासन पत्र ददनाींक ७/११/२०१३ अन्यय दनधााररत

कलल्या कायापध्दतीच अनुपालन करुन पररपूणा प्रस्ताय सीं्ींिधत मीं ळ कायाालय य मख्
ु य
अिभयींता कायाालय याींच िवफतारवीन वासनास सादर करण ेयश्यक ेा. त्यानुसार जजल्ाा
पररषद, उस्माना्ाद याींचक ू न यथायोग्य प्रस्ताय प्राप्त ााल्यानींतर दनधीच्या उपलब्धतच्या
अधीन त्यायर वासनाक ू न उिचत दनणाय घता यण वक्य ेा.
___________

य.स. ९४ (7)
सड (ि / अिन
ुम ी तालुक्यातील (जि.गोंहदया) शेंड (ा िोयलारी येथील
(८)

साठवण ाांधा-याचे ााांधिाम ननिृष्ट्ट असल्हयाााात

१२९९४ (०८-०४-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स क / अजन
ुा ी तालुक्यातील (जज.गगददया) वें ा/कोयलारी यथ जजल्ाा पररषद लघु

पा्ीं ्धार यभागामाफतात ्नयायात ेलल्या साायण ्ींधा-याच ्ाींधकाम दनकृष् सादात्य
यापरुन तसच गरज नसलल्या दाकाण ्ाींधायात ेल्याचा ेरोप वें ा/कोयलारी यथील

सरपींच य नागरीकाींनी कला असल्याच ददनाींक २३ नोव्ाें ्र, २०१४ रोजी या त्यासम
ु रास कला
ेा ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, या साायण ्ींधा-याींची च्कवी करुन दोषी अिधका-याींयर काय कायायााी कली
ेा या करायात यत ेा ेा,
(३) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (१३-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.

अवा प्रकारच तक्रारी्ा्तच पत्र सरपींच, ग्राम पींचायत कोयलारी याींच माध्यमान माा

ऑगस््, २०१४ च सुमारास लघु िसींचन यभाग, जजल्ाा पररषद, गगददया या कायाालयास प्राप्त
ााल ेा.

(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगान उपयभागीय अिभयींता, लघु िसींचन उपयभाग ेमगाींय याींनी
च्कवी करुन ददनाींक २० ऑक््ो्र, २०१४ रोजी अायाल लघु िसींचन यभाग, जजल्ाा पररषद,
गगददया या कायाालयास सादर कला. सदर ्ींधारा योग्य दाकाणी ्ाींधायात ेल असल्याच य
तक्रारीत कोणतीाी सत्यता नसल्याच अायालात नमद
ू कल ेा.

त्यानींतर ददनाींक १८ जून, २०१५ रोजी कायाकारी अिभयींता, लघु िसींचन, जजल्ाा पररषद,

गगददया याींनी सदर ्ींधाऱ्याची मोका च्कवी कली असता कोयलारी वें ा यथील ्ींधारा
सुजस्थतीत ेढळून ेला. त्यामळ
ु कोणत्यााी अिधकाऱ्याींयर कायायााी करायात ेली नााी.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
पारोळा (जि.िळगाांव) तालुक्यातील िलयक्
ु त िशवार
(९)

अिभयानात २० गावे सेयात आल्हयाााात

१३०९८ (०८-०४-२०१५).

ड (ॉ.सतीश (अणासाहे ा) पाटील (एरां ड (ोल) :

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारोळा

(जज.जळगाींय) तालुक्यात ३६गाय ाी ्ँ कर फत

सन्माननीय

असूनाी प्रत्यक्षात जलयुक्त िवयार

अिभयानात २० गाय घायात ेलली ेा य प्रत्यक्षात सातच गायात कायाक्रम मींजूर ाालल
ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, त्याची कारण काय ेात,
(३) असल्यास, सींपूणा २० गायाींना जलयुक्त िवयार अिभयानअींतगात काम घाया्ा्त
वासनाची भूिमका काय ेा ?

य.स. ९४ (8)
श्रीमती पांििा मुांड (े (१३-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा अींवत: खर ेा, पारोळा तालुक्यात सतत ३
यषे ्ँ करग्रस्त असलली य भयषयात ाोऊ वकणारी अवी २० गाय ेात.
दनय

सन २०१५-१६ च्या जलयक्
ु त िवयार अिभयानाींतगात पारोळा तालक्
ु यातील ७ गाय गाय
दनकषानुसार दनय ायात ेली असून त्यामध्य काम सुरु ेात.

(२) जळगाय जजल्ायास सन २०१५-१६ करीता जलयुक्त िवयार अिभयानाींतगात २३२ गाय
दनय ायाच उद्दीष् दायात ेल ाोत. पारोळा तालुक्यातील गाय दनय ीच्या दनकषानुसार
पाणलो् काम सुरु असलली ७ गाय सन २०१५-१६ करीता दनय ायात ेलली ेात.

(३) जलयक्
ु त िवयार अिभयान सन २०१९ पयंत रा्यायात यणार असन
ू दरयषी ५००० गाय
्ीं चाईमुक्त करायाच उदद्दष् असन
ू पारोळा तालुक्यातील इतर गाय दनय ीच्या दनकषानुसार
दरयषी दनय ायात यणार ेात.

___________
राज्यातील ववदभम वगळता ताांत्रत्रि व्यवहायमता नसलेली
िलसांधारणची िामे रद्द िरयाचा सेतलेला ननणमय
(१०)

१६३९५ (१७-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (िशड (ी), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी),

अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्हवे), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळ
ु िापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रा्यातील ेघा ी वासनाच्या कालखीं ातील यदभा यगळता जलसींधारणाच्या कामाची
व्ययाायाता तपासन
ू , २५० ाक््रपयंतची काम रद्द करायाची िवफतारस करायाकरीता वासनान

मुख्य अिभयींत्याींच्या अध्यक्षतखाली तीन सदस्य सिमती म, २०१५ मध्य या त्यादरम्यान
दनयुक्त कली, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, सदर सिमतीन ेपला अायाल वासनास सादर कला ेा काय,
(३) असल्यास, रा्यातील

कती य कोणकोणती काम अव्ययााया असल्याची िवफतारस

सिमतीन कली ेा,
(४) सदरच्या दनकषातून यदभा यगळायाची कारण काय ेात,

(५) ेघा ी वासनाच्या काळातील कामाींची व्ययाायाता तपासायासााब मुख्य अिभयींत्याींच मत
घायात ेल नााी काय,

(६) नसल्यास, त्याची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (३१-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.

जलसींधारण यभाग वासन दनणाय ददनाींक ८ म, २०१५ अन्यय ददनाींक १ एप्रल, २०१४

नींतर तसच ददनाींक १ एप्रल, २०१४

पूयी (यदभा यगळून) ्या योजनाींची दनयदा प्र क्रया

चाल/ू पण
ु ा ााली ेा, ्या योजनाींच कायाारींभ ेदव दनगािमत करायात ेलल परीं तु कामास
प्रत्यक्ष सुरुयात ाालली नााी य प्रवासकीय मानयता ददलल्या ेात. परीं तु पुढील कोणतीाी
कायायााी

ाालली

नााी

अवा सया योजनाींच

(०

त

२५० ाक््र) ताींत्रत्रक

तपासायासााब तीन मख्
ु य अिभयींता याींची सिमती गाबत करायात ेलली ेा.

व्ययाायाता

य.स. ९४ (9)
(२) य (३) सिमतीन ेपला अायाल मााराषर जलसींधारण माामीं ळास सादर कला असून
सदर अायाल माामीं ळाच्या यचाराधीन ेा.

(४) यदभाातील प्रवासकीय मान्यता प्राप्त योजनाींच्या उयाररत
माामीं ळाक

उपलब्ध

असलल्या

दनयतव्यायाचा

यचार

कीं मतीचा य यदभाासााब

करता,

यदभाातील

काम

या

दनकषानुसार यगळायात ेली ेात.

(५) ददनाींक १ एप्रल, २०१४ पुयी प्रवासकीय मान्यत ददलल्या परीं तु प्रत्यक्षात काम सुरु न
ाालल्या तसच ददनाींक १ एप्रल, २०१४ नींतर प्रवासकीय मान्यता ददलल्या सया योजनाींची

तपासणी (यदभा यगळून) करायासााब मख्
ु य अिभयींता, लघु िसींचन (जलसींधारण) पण
ु याींच
अध्यक्षतखाली सिमती गाबत करायात ेली ेा.
(६) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
राज्यातील महहला व ाालिल्हयाण ववभागाने ाालगह
ृ ाांच्या भोिनाचे अनुदान न हदल्हयाााात.
(११)

१६५६८ (१४-०८-२०१५).

श्री.अिमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.वविय

वड (ेट्टीवार (रम्हपूरी), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी), अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.वर्ाम गायिवाड ( (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम),
ड (ॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), श्री.भाऊसाहे ा िाांाळे (श्रीरामपरू ), श्री.िािशराम पावरा (िशरपरू ),
श्री.तानािी

मुटिुले

(हहांगोली),

श्रीमती

ननममला

गाववत

(इगतपूरी),

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव रे ल्हवे), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ासवराि पाटील (औसा), श्री.गणपत
गायिवाड ( (िल्हयाण पूव)म , श्री.सभ
ु ार् भोईर (िल्हयाण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),
श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरााड (), श्री.प्रशाांत ाांा (गांगापूर),

श्री.उल्हहास पाटील (िशरोळ), श्री.प्रिाश आत्राटिर (राधानगरी), श्री.योगेश (ााप)ू सोलप
(दे वळाली), श्री.अिन
ुम खोतिर (िालना), श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड ( दक्षक्षण), श्री.सुभार् सााणे
(दे गलूर), ड (ॉ.सुजित िमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर) :
सन्माननीय महहला व ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा्यातील ्ालगा
ृ ाींच्या भोजनाच्या अनुदानाची सव्याव को्ी रुपयाींची रक्कम मदाला य
्ालयकास यभागान
ा खर ेा काय,

अदयाप ददली नसल्याच माा म, २०१५ च्या सुमारास दनदवानास ेल

(२) असल्यास, अनाथ ्ालकाींच्या भोजनासााब वासनाक ू न तात ीन दनधी दयाया, अनाथ
्ालकाींना साींभाळायाऱ्या सयकाींच यतन दयाय, अवा ययध मागायाींसााब ्ालयकास
सींस्थाचालक

य

कमाचारी

सींघ्नन

माा

म-२०१५

मध्य

या

त्यादरम्यान

ेयुक्तालय पुण यथ धरण ेींदोलन करायात ेल ा ाी खर ेा काय,
(३)

असल्यास,

रा्यातील

अनाथ्ालगा
ृ

चालक

य

कमाचाऱ्याींच्या समस्या

्ालयकास
तात ीन

सो यायासााब कोणती कायायााी कली या करायात यत ेा,
(४) अदयाप, उक्त प्रश्ना्ा्त कोणतीच कायायााी ाोत नसल्यास यलीं्ाची कारण काय
ेात ?

य.स. ९४ (10)
श्रीमती पांििा मुांड (े (१४-१०-२०१५) :(१) सदर प्रकरणी प्रलींत्र्त तसच चालू अनुदान दायासााब

रु.१५६,४५,११,०००/- इतक्या रकमची पुरयणी मागणी प्रस्ताय सादर कला ाोता. तथाप,
सदरचा प्रस्ताय दनधी अभायी मान्य ाोऊ वकला नााी.
(२) ा खर ेा.
(३) यरील अ.क्र. १ प्रमाण
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यात सातत्याने वक्ष
ृ तोड ( िरयात येत
असल्हयाने पयामवरणाचा समतोल ढासळत असल्हयाााात

(१२)

१६६७० (१४-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी),

ड (ॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात सातत्यान यक्ष
ृ तो
यक्ष
ृ लागय

करायात यत असून त्या ्दल्यात

करायात यत नसल्यान पयाायरणाचा समतोल ढासळत चालला असून गायोगायी

असणार लाकू तो

ाोऊ लागली असन
ू

व्यायसादयक यक्ष
ृ ाींची तो

करीत असल्यान यक्ष
ृ ाींची सींख्या ापायायान कमी

यवष म्ाणज तो ायास ्ींदी असलल चींदन य सागयान ाा ाची तस्करी

मोयाया प्रमाणात सुरु असल्याच माा म, २०१५ मध्य या त्या दरम्यान दनदवानास ेल ेा,
ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त दाकाणी ाोणारी अयरध यक्ष
ृ तो ीला ेळा घालायासााब वासनान
कोणती कायायााी कली ेा या करायात यत ेा,

(३) अदयाप, कोणतीच कायायााी कली नसल्यास ाोणा-या यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०९-२०१५) :(१) ा खर नााी.

मागील ३ यषाात पींढरपूर तालुक्यामध्य मााराषर ाा

तो ाया्ा्त (यदनयमन)

अिधदनयम, १९६४ अींतगात यक्ष
ृ तो ीस परयानगी दायात ेलल्या तसच त्यानुषींगान लागय
करायात ेलल्या यक्ष
ृ ाींची सींख्या पुढीलप्रमाण:यषा

परयानगी ददलला
यक्ष
ृ प्रकार

२०१२-१३
२०१३-१४

साग

२०१४-१५

यक्ष
ृ ाींची सींख्या

परयानगी ददल्यानींतर

४७६

९५२

११०५

२२१०

५०

१००

(२), (३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

यक्ष
ृ लागय

सींख्या

य.स. ९४ (11)
अमरावती जिल्ह्यातील व नतवसा तालुक्यातील िलयुक्त िशवार अिभयानाांतगमत
िरयात येणाऱ्या िामाांााात

(१३)

१६८१७ (१४-०८-२०१५).

अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्हवे), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी) :
करतील काय :(१)

अमरायती

जजल््यातील

य

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

दतयसा

तालुक्यातील

जलयुक्त

िवयार

अिभयानाींतगात

पालकमींत्री याींनी पााणी करून नाला खोलीकरण पाार तलायातील गाळ काढण यासारखी काम
यगान करून ाी काम पायसाळयापूयी पूणा करायाच दनदे व सीं्ींिधताींना माा म-२०१५ मध्य या
दरम्यान ददल, ा खर ेा काय,
(२)

असल्यास,

अमरायती

जजल््यातील

य

दतयसा

तालक्
ु यातील

अिभयानाींतगात करायात यणारी काम पुणा करायात ेली काय,

जलयक्
ु त

िवयार

(३) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात,

श्रीमती पांििा मुांड (े (१३-१०-२०१५) :(१) अींवत: खर ेा.

दतयसा तालक्
ु यामध्य जजल्ाास्तरीय ेढाया ्राकीमध्य मा. पालकमींत्री अमरायती याींनी सया
यींत्रणाींना पायसाळयापूयी जास्तीत जास्त काम पूणा करायी अस दनदव ददलल ेात.

(२) दतयसा तालुक्यामध्य ेराख यानुसार ३७२ काम पूणा करायाच उदद्दष् असून त्यापरकी
पायसाळयापूयी ३३० काम पूणा ााली ेात.
अमरायती

जजल्ायामध्य

ेराख यानस
ु ार

एकूण

पायसाळयापूयी ३४४१ काम पूणा ााली ेात.

५६३५

काम

असन
ू

त्यापरकी

(३) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
िलयक्
ु त िशवार अिभयानाांतगमत सस्
ु असलेल्हया िामाांना ननधी उपलब्ध होत नसल्हयाााात

(१४)

१६९२८ (१४-०८-२०१५).

अॅड (.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी),
प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव

रे ल्हवे) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मागील दोन यषाापासन
कमी प्रमाणात ाालल्या पायसामळ
रा्यात अयाषणग्रस्त
ू
ु

पररजस्थती दनमााण ााली असल्यान जिमनीत मुरयुन पाणी पातळी याढयायासााब एकाजत्मक
पाणलो् व्ययस्थापन कायाक्रम य ययध योजनाींची साींग

घालून रा्यात जलयुक्त िवयार

अिभयानाचा जोरदार वुभारीं भ करायात ेला य ययध कामाींना सुरुयाताी करायात ेली
अस असुनाी ्या दाकाणी या योजनतींगत
ा काम सुरु करायात ेली त्या परकी एकााी

दाकाणी काम करायासााब वासनाचा दनधी ेला नसल्याच माा म, २०१५ मध्य या
त्यादरम्यान दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,
(२)

असल्यास,

जलयुक्त

िवयार

अिभयानात

काम

करणाऱ्या

ययध

सिमत्या

असून

जजल्ाास्तरीय सिमतीच अध्यक्ष जजल्ाािधकारी असताींत त्याींच्याच साीन अनक कामाींना मींजूरी

य.स. ९४ (12)
िमळत परीं तु यरील कामाींचा कायाारींभ ेदवच िमळत नसल्यान ययध काम प्रलींत्र्त ेात,
ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी वासनान च्कवी करुन कोणती कायायााी कली या करायात यत
ेा,
(४) नसल्यास, यामागील यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (१३-१०-२०१५) :(१) ा खर नााी.

(२) जजल्ाास्तरीय कायाकारी सिमती अिभयानासींदभाात अींमल्जायणी्ा्त दनणाय घण /
गायाींची / कामाींची दनय
यासींदभाात काम करत.
या

सिमतीन

करण / त्याींना मान्यता दण / कृती ेराख ा तयार करण इ.

प्रवासकीय मान्यता ददल्यानींतर कायाारींभ ेदव

ा अींमल्जायणी

यींत्रणक ू न दायात यत असतात. ऑगस््, २०१५ अखर रा्यात १,१८,४९९ काम पण
ू ा ााली
असून ३१,८३० काम प्रगतीपथायर ेात.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
अमरावती वनववभागाांतगमत आठ वनपररक्षेत्र येत असून यापविी अनधधिृतररत्या
पवसे िमळणाऱ्या िागाांवर वणी लावयासाठन वनवपरक्षेत्र अधधिारी मुख्य
वनसांरक्षिाांवर दााव आणीत असल्हयाााात

(१५)

१६९६८ (१७-०८-२०१५).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.अिमन पटे ल

(मांा
ु ादे वी), अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अमरायती यनयभागाींतगात ेा यनपररक्षत्र यत असून यापरकी अनिधकृतररत्या परस

िमळणाऱ्या जागाींयर यणी लायायासााब यनपरक्षत्र अिधकारी मुख्य यनसींरक्षकाींयर द्ाय
ेणीत असल्याच माा, म २०१५ मध्य या त्या दरम्यान दनदवानास ेल ेा,

ा खर ेा

काय,
(२) असल्यास, सध्याच्या वासनान ्दल्याींच जुन दनयम मो ीत काढून यभागीय स्तरायर
अिधकाऱ्याींना

्दली

प्र क्रया

रा्यायास

साींिगतल्यान सध्या या यभागीय

अिधकाऱ्याींयर सीं्ींिधत लोकप्रदतदनधी, मींत्री द्ाय ेणत असल्यान काम करायास

स्तरायरील

अ थळा

यत ेात ा पााता वासन त्यरीत ेयश्यक कायायााी करणार या करीत ेा का
(३) नसल्यास, यामागील यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-१०-२०१५) :(१) खर नााी.

(२) ‘’मााराषर वासकीय सयकाींच ्दली यदनयमन य कायाालयीन कताव्य पार पा ताींना
ाोणाऱ्या यलीं्ास प्रदत्ींध अिधदनयम २००५’’ यामध्य वासकीय सयकाींच्या ्दलीसींदभाातील

य.स. ९४ (13)
तरतूद याीत करायात ेल्या ेात. प्रवासकीय अिधकाराींच यकेंद्रीकरण करायाचा भाग
म्ाणून

यन

वासनाच्या

यभागातील

ददनाींक

ययध

२२.०५.२०१५

सींयगाातील

रोजीच्या

वासकीय

सयकाींच्या

अिधसच
ू नन्यय

यनयत्ृ त

्दल्या
य

करायासााब

रा्यस्तरायरील

्दल्याीं्ा्त क्षत्रत्रय स्तरायर अिधकार प्रदान करायात ेल ेात.

या्ा्त यभागीय स्तरायर लोकप्रदतदनधी या मा.मींत्री ्दल्याींसााब द्ाय ेणत ेात,
ाी ्ा् खरी नााी.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
आांाेगाव (जि.पुणे) येथील माळीण व आसाणे या गाव हद्दीतील ाुद्रा नदी पात्रालगत पाईरड (ोह
या ाांधाऱ्याांचे िाम अपूणम अवस्थेमयेये असल्हयाााात.

(१६)

१७६८३ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िािशराम पावरा (िशरपूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ेीं्गाय (जज.पुण) यथील माळीण य ेसाण या गाय ाद्दीतील ्ुद्रा नदी पात्रालगत
पाईर ोा या ्ींधाऱ्याींच काम अपण
ू ा अयस्थमध्य मागील अनक यषाापासन
ू प ू न असल्याच
माा एप्रल, २०१५ मध्य या त्या दरम्यान दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, या ्ींधाऱ्याच काम अपुणा अयस्थमध्य प ू ाोत या ्ींधाऱ्यासााब लाखो रुपयाींचा
दनधी उपलब्ध असताींना या दनधी मधून कााी प्रमाणात सीं्ींिधत ाकदारान काम करून अधाय्
काम सो ू न ाकदार दनघन
ु गला असल्यान या पररसरातील ेददयासी वतकऱ्याींना वती य

इतर ्ा्ीींसााब उपलब्ध ाोणाऱ्या पाायापासून यींिचत रााय लागत असल्यान वासन त्यरीत
ेयश्यक कायायााी करणार या करीत ेा काय,

(३) नसल्यास, यामागील यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (३१-१०-२०१५) :(१) ाोय.
नााी.

सदरच काम जानयारी, २०१० मध्य सुरु करायात ेल असून अदयाप पूणा ाालल

(२) ा खर नााी.
मााराषर जलसींधारण माामीं ळ, औरीं गा्ाद याींनी ददनाींक २१ ऑगस््, २००९ अन्यय
सदर कामास रुपय ५२५.२९ लक्ष प्रवासकीय मान्यता प्रदान कली ाोती. योनजच्या रस्त्याच
काम, मुख्य धरणाच जलरोधी खींदकाच खोदकाम य भराईकाम, धरणाच ्ाजू भरायाच
मातीकाम इ.काम करायात ेली. माचा, २०१५ अखर या कामायर रुपय ५७४.४१ लक्ष इतका

खचा ाालला ेा. कामाच रुपय १०५५.२४ लक्ष सध
ु ाररत अींदाजपत्रक तयार करायाच काम
सरु
ु ेा.

(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (14)
राज्यातील दल
ु क्षम क्षत असलेले पाच व्याघ्र प्रिल्हप तसेच अभयारयाना सशक्त िरयाााात.
(१७)

१८८६४ (१४-०८-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा िळवा) :
सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) रा्यातील दल
ु क्षा क्षत असलल पाच व्याघ्र प्रकल्प तसच अभयारायाींना सवक्त करायाचा
दनणाय रा्य वासनान माा म २०१५ मध्य घतला ेा, ा खर ेा काय
(२) असल्यास, या योजनच सयासाधारण स्यरूप काय ेा,
(३) असल्यास, या योजनयर कती खचा अपक्षक्षत ेा ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-११-२०१५) :(१) रा्यात ६ व्याघ्र प्रकल्प य ४८ अभयाराय ेात,
केंद्र वासनाच्या व्याघ्र प्रकल्पाकररता यवष व्याघ्र दलाची

दनिमाती करायाच योजजल असून

त्या अनुषींगान रा्यातील पें च व्याघ्र प्रकल्प य ता ो्ा अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाकररता यव ष
व्याघ्र दलाची दनिमाती करायात ेली ेा तसच मळघा् व्याघ्र प्रकल्प य नयगाय नागणारा
व्याघ्र प्रकल्प यथ यवष व्याघ्र दलाची दनिमाती करायाची कायायााी सुरु ेा,

(२) व्याघ्र प्रकल्प योजना ाी केंद्र वासनाची असून त्याकरीता केंद्र वासनादयार अनुदान

उपलब्ध करुन ददल जात, त्याकररता केंद्र वासनाच्या अिधनस्त असलल्या राषरीय व्याघ्र
सींयधान प्रािधकरणासो्त

रा्य वासनादयार सामींजस्य करार कला जातो, त्या अींतगात

रा्यातील व्याघ्र प्रकल्पाींतील यन्यजीयाींच्या सींरक्षण य सींयधानाच्या अनायती ्ा्ीींसााब केंद्र
वासन १००% तर ेयती काया्ा्ीींकररता केंद्र य रा्य वासन ५०.५० या समप्रमाणात दनधी
उपलब्ध करुन दायात यतो,
यवष व्याघ्र सींरक्षण दलाच्या कमाचाऱ्याींच यतन य भत्त ा अनायती ्ा्ीमध्य यत
असन
ू त्याकररता केंद्र वासन १००% अनद
ु ान उपलब्ध करुन दत,

(३) सन २०१५-१६ मध्य “व्याघ्र प्रकल्प” योजनतगात रा्यातील ६ व्याघ्र प्रकल्प िमळून रु.
२१८८.५८६ लक्षच्या काया्ा्ीींना केंद्र वासनान मींजूरी ददली ेा.
___________

ववदभामतील मेळसाट, ताड (ोाा, तुमसर, अिोट पररसरातील वासाांची िशिार िस्न त्याांची िातड (ी
(१८)

नखे, हाड (ाांची िगभर तस्िरी िरणाऱ्या टोळीााात

१९२२१ (१७-०८-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड () :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) यदभाातील मळघा्, ता ो्ा, तुमसर, अको् पररसरातील याघाींची िवकार करुन त्याींची

कात ी नख, ाा ाींची जगभर तस्करी करणाऱ्या ्ोळीला ददनाींक ७ सप््ें ्र, २०१३ च्या सुमारास
नयी ददल्ली यथ पक ायात ेल, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी वासनान अिधक च्कवी कली ेा काय,
(३) असल्यास, पक ायात ेलल्या ्ोळीन ेतापयंत रा्यातील
कल्याच दनदवानास ेल ेा,

कती याघाची िवकार

य.स. ९४ (15)
(४) याघाच्या िवकारीला पाय्ींद घालायाच्या ष्ष्ीन वासनान कोणती काोर उपाययोजना
कली ेा या करायात यत ेा ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-१०-२०१५) :(१) मळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील ढाकणा पररक्षत्रात

ाालल्या याघाच्या िवकारीच्या (प्रथम गुन्ाा ररपो्ा क्र. १०/१०, ददनाींक ४ माचा, २०१३)
अनुषींगान मााराषरातील याघ िवकार प्रकरणाचा छ ा
न ददल्ली यथ

लायायाकररता गाबत

Action Team

ददनाींक २४ ड सें्र,२०१३ रोजी ३ ेरोपीींना मुद्दमाल य रोख रक्कमसा अ्क

कली तथाप १ ेरोपी फतरार ेा,

(२) ददनाींक ४ माचा, २०१३ रोजी जारी प्रथम गुन्ाा ररपो्ा क्र. १०/१० प्रकरण न्यायालयात
६४/२०१४ अन्यय दाखल करायात ेल ेा. सदर प्रकरणी न्यायालयान ददनाींक १८ जन
ु ,
२०१४ रोजी तीन ेरोपीींना सक्त मजूरीची िवक्षा य रु. ५०,०००/- दीं

य एका ेरोपीला सक्त

मजरू ीची िवक्षा य रु. १०,०००/- दीं ाची िवक्षा ाोाायली ेा य ेरोपीींना दोषमक्
ु त करायात
ेल सदर ेदवा यरुध्द यररषा न्यायालयात अपल दाखल करायात ेल ेा, उयाररत ६
ेरोपी य १ फतरार ेरोपी यरुध्द न्यायालयात ेरोपपत्र दाखल

करायात ेल ेा,

(३) मााराषरातील याघ िवकार प्रकरणाचा छ ा लायायाकरीत गाबत Action Team न
मााराषर पोलीस, यन्यजीय अपराध दनयींत्रण ब्युरो (WCCB) य ददल्ली पोलीस मदत घऊन

याघाच्या अयययाींच्या व्यापर प्रकरणी ११ प्रथम यनगन्
ु ा नगदयल असन
ू प्रकरण न्यायालयात

दाखल करायात ेल ेा, रा्यातील २१ ेरोपी य पररा्यातील २८ ेरोपी याींना अ्क
करायात ेली ेा, याघाींच्या िवकारीची ३ प्रकरण य याघाच

ाा /अययय/चाम

तस्करीचा

प्रकरण ेात,
(४) पेंच य ता ो्ा व्याघ्र प्रकल्पाच्या धतीयर नयगाय-नागणारा य मळघा् व्याघ्र प्रकल्पात
दखी STPF तरनात करायासााब वासनान नक
ु तीच मान्यता प्रदान कली ेा.
___________

ााल वविास प्रिल्हप अधधिारी, िुलाम या िायामलयाला पूवीप्रमाणेच
एल वॉड ( (िुलाम/पजश्चम) िायामलयातील िागा िमळणेााात

(१९)

१९६३९ (१४-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :

सन्माननीय महहला

व ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

‘’्ाल

यकास

प्रकल्प

अिधकारी,

कुलाा

या

कायाालयाला

पूयीप्रमाणच

एल

यॉ ा

(कुलाा/पजश्चम) कायाालयातील जागा िमळण्ा्त ‘’ या यषयायरील ददनाींक १६ म, २०१५

रोजीच दनयदन अणुवक्तीनगर, मुीं्ई यथील लोकप्रदतदनधीींनी मा. मदाला य ्ाल कल्याण
मींत्री याींना ददल ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, सदर दनयदनाच्या सींदभाात कोणती कायायााी करायात ेली ेा या करायात
यत ेा,
(३)

नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (16)
श्रीमती पांििा मुांड (े (०५-१०-२०१५) :(१) ाोय.

(२) ्ालयकास प्रकल्प अिधकारी, कुलाा कायाालयाच्या दद. १६.०५.२०१३, दद.२२.११.२०१३ य दद.

११.०६.२०१४ रोजीच्या पत्रान्यय जागा उपलब्ध करून दाया्ा्त उप ेयक्
ु त, ्ा
ु ई
ृ न्मीं्

माानगरपािलका, एल यॉ ,ा कुलाा (प) मुीं्ई याींना कळयायात ेल ेा. तसच भ्ी य
चचाादयार लयकरात लयकर एल यॉ ा मधील जागा उपलब्ध करून दाया्ा्त यनींती कली
ाोती. त्यायर सदयजस्थतीत एल यभाग कायाालयाच्या इमारतीत जागा उपलब्ध करण वक्य
ाोत नााी. अस साा.ेयुक्त, ्ा
ृ न्मुीं्ई माानगरपािलका, एल यभाग, कुलाा याींनी ददनाींक
१५.०६.२०१५ च्या पत्रान्यय प्रकल्प कायाालयास कळयल ेा. मा.सदस्याींच्या दनयदनाच्या

अनुषींगान यायभागाच्या दद.२५.०८.२०१५ रोजीच्या पत्रान्यय प्रधान सिचय, नगर यकास
यभाग याींना जागा उपलब्ध करून दण्ा्त सीं्ींधीताींना सच
ू ना दण्ा्त कळयायात ेल
ेा.

(३) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________

मेळसाट व्याघ्र प्रिल्हपाच्या प्रनताांधधत क्षेत्रातील ववववध भागात (ता.अिोट, जि.अिोला) येथील
आहदवासीांच्या ििमनी लीि वर सेऊन अववधररत्या गौण खननिाच्या
(२०)

अनेि खादानी व स्टोन रशरशर असल्हयाााात

१९७६५ (१७-०८-२०१५).

ड (ॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रदत्ींिधत क्षत्रातील भागात मलकापरू , गाजीपरू , पोप्ख ,
रुधा्ी, लखमापूर, ्ींधारा (ता.अको्, जज.अकोला) यथील ेददयासी गायाींमध्य ेददयासीींच्या
जिमनी लीज यर घऊन अयरधररत्या ग्ण खदनजाच्या अनक खादानी य स््ोन क्रवर ेात, ा
खर ेा काय,
(२) असल्यास, याक
काय,

मासूल य यन यभाग जाणून्ज
ा करीत ेा, ा ाी खर ेा
ू ून दल
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणी वासनान च्कवी कली ेा काय, च्कवीनस
ु ार पुढ कोणती
कारयाई कली या करायात यत ेा,

(४) अदयाप कारयाई कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-१०-२०१५) :(१), (२) य (३) मळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच ्फतर ाोन

मध्य गाजीपूर, रुधा्ी, लखमापूर ्ींधारा ाी गाय यत नााीत. तथाप अकोला यन यभागाच
कायाक्षत्र असलल्या ्फतर ाोनमधील पोप्ख

य मलकापूर िभल यथील खाणीस ्फतर ाोन

अिधसूचीत ाोायापूयीच मासूल यभागामाफतात परयानगी दायात ेली असल्यान सदर खाणी
सरु
ु ाोत्या. ददनाींक २७.०८.२०१४ रोजी जजल्ाा खाणकाम योजना २०१४ अींतगात
सिमतीची जजल्ाािधकारी, अकोला याींचक
मलकापूर िभल यथील खाणी
खदानी ्ींद ेात.

जजल्ाास्तरीय

्राक पार पा ली असन
ू सदर ्राकीत पोपरख

्ींद करायाचा

य

दनणाय घायात ेला ेा. त्यानुसार सदर

य.स. ९४ (17)
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
रायगड ( जिल्ह्यातील िनामळा अभयारयात वारां वार वणवे लागत असल्हयाााात
(२१)

१९८१० (१७-०९-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.धवयश
म ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ार्

उफम पांडड (तशेठ पाटील (अिलााग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायग

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

जजल््यातील कनााळा अभयारायात यारीं यार यणय लागत असल्यान तथील

यन्यजीय य यनसींपत्ती नष् ाोत असून पयाायरणाच सींतुलनाी त्र्घ त ेल, ा खर ेा
काय,

(२) असल्यास, सदरच यणय नरसिगाक नसल्याचा सींवय दनसगाप्रमीमध्य ेा, ा ाी खर ेा
काय,
(३) असल्यास, या सींवयानस
ु ार वासनान च्कवी कली ेा काय, त्यात काय ेढळून ेल,
(४) तसच यारीं यार लागणार यणय रोखायाकरीता कोणत्या उपाययोजना कल्या ेात ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-१०-२०१५) :(१) कनााळा पक्षी अभयारायात सन २०१५ मध्य
जमीनीलगत एकूण ६ यळा ेग लागल्याच दनदवानास ेल ेा. त्यामध्य जिमनीलगतचा
पालापाचोळ्यासा एकूण १४.०० ा. क्षत्राच नुकसान ााल ेा.

(२) य (३) सदरची ेग ाी ेकजस्मक असून कोणीाी जाणीयपूयक
ा ेग लायल्याच ेढळून
ेलल नााी.

(४) यनयणय रोखायाकररता खालीलप्रमाण उपाययोजना कल्या ेात :


ेग प्रदत्ींधक जाळरषा माा ड सें्र त जानयारी मध्य घायात ेल्यात.

ेगीच्या ाीं गामात यनाच्या एखादया भागात ेग लागलीच तर त्याची त्यरीत दखल
घायाकररता रोजींदारीयर फतायर यॉचर नमल.



एखादया भागात ेग लागलली ेढळल्यास जयळपासच फतायर यॉचर, क्षत्रत्रय कमाचारी
य ग्रामपररजस्थती यकास सिमतीच मदतीन ेगीयर दनयींत्रण कल.



सींरक्षक्षत क्षत्रातून ेग लागलच दाकाण त्यरीत दनदवन
शं ास यणकररता दनरीक्षण मनोर
तयार करायात ेलल ेात.



सींरक्षक्षत क्षत्रातील दग
ा भागात एकूण १४ सींरक्षण कु्ी स्थापत करायात ेलल
ु म

ेात. अवा दग
ा भागात क्षत्रत्रय कमाचारी यस्ती करुन ेळीपाळीन जींगल क्षत्रातून
ु म
गस्त करतात.


तसच यनात ेग लायणाऱ्या गुन्ागाराींयर भारतीय यन अिधदनयम १९२७ च तसच
यन्यजीय (सींरक्षण) अिधदनयम १९७२ अींतगात कायायााी कली जात.
___________

य.स. ९४ (18)
गारमाळ (ता.खालापूर, जि.रायगड () येथील ड (ोंगर माथ्यावरील
प्रायाांसाठन वन ववभागामाफंत व्यवस्था िरणेााात

(२२)

२०१४८ (१७-०८-२०१५).

श्री.धवयश
म ील पाटील (पेण), श्री.सुभार् उफम पांडड (तशेठ पाटील

(अिलााग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) म्ज गारमाळ (ता.खालापूर ,जज.रायग ) ा गाय

गगरमाययायर यसलल असन
ू या दाकाणी

मोयाया प्रमाणायर प्राायाींची यस्ती असून उन्ााळ्यात प्राणी य ग्रामस्थ याींना पाायाची व्ययस्था
गली अनक यषे यन यभागामाफतंत करायात ेलली नााी, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, गारमाळ यथ प्राायासााब य ग्रामस्थाींसााब यन यभाग पायाच्या पाायाची
व्ययस्था करणार ेा काय,
(३) नसल्यास, कारण कोणती ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०८-१०-२०१५) :(१) य (२) म्ज गारमाळ ्या गायातील लोकाींना य
प्राायाींना पाणी पुरयाा करण ा यनयभागाच्या कायाकक्ष्ाार ेा. तथाप म्ज गारमाळ य

ेसपासच्या जींगल क्षत्रात ेढळून यणाऱ्या यन्यप्राायाींकरीता म्ज गारमाळपासून अींदाज २
त

३

क.मी. अींतरायरुन याात

असलल्या ेीं्ा नदीत पाायाची उपलब्धतता असून

पायसाळ्याच्या कालायधीत प णाऱ्या पायसामळ
ु माा जानयारीपयंत सदर नदी याात असत.
सदर नदीत नरसिगाक

ोा असन
ू सदर

ोाात ाऱ्याच पाणी णारपत असल्यान पुन्ाा पायसाळा

सुरु ाोईपयंत दाकदाकाणी नदी पात्रात मु्लक प्रमाणात पाणी साचलल असत. सदरच
नदीतील

ोाामध्य पाणी णारपायाच्या उद्दवान यनयभागान ेीं्ा नदीच यरील ्ाजस
ू

असणाऱ्या नाल्याींना दग ी नाला्ींध य जलवोषक खींदक
जजरयायाची काम कलली असन
ू त पाणी ेीं्ा नदीतील

घालून पाणी अ यून पाणी

ोाात साचत. त्यामळ
ु यन्यप्राायाींच्या

मु्लक पाायाचा सााा उपलब्ध ाोत असतो म्ाणून यगळ्यान पाणी पुरयाा करायाची
ेयश्यकता भासत नााी.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
अचलपूर चाांदरू ाािार आणण मोशी तालुक्यातील मेंढपाळ व्यक्तीांना चराई पासेस िमळयाााात
(२३)

२०४६९ (१७-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफम ाच्चू िड (ू (अचलपूर), श्री.गणपत

गायिवाड ( (िल्हयाण पूव)म , श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) वासन दनणाय क्रमाींक ३२ ददनाींक २ ऑगस््, १९७१ अन्यय भूिमदान मेंढपाळ व्यक्तीींना
प्राधान्यक्रमान चराई पासस िमळून त्याींच्याकररता २५ ्क्क चराई क्षत्र राखीय कराया्ा्त
स्थादनक लोकप्रदतदनधी अचलपूर यधानसभा याींनी ददनाींक २६ सप््ें ्र, २०१३ रोजी मागणी
कली ाोती, ा खर ेा काय,

य.स. ९४ (19)
(२) असल्यास, वासनान या्ा्त कोणती कायायााी कली या करायात ेली ेा,
(३) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.

वासन दनणाय क्रमाींक तथाप एमएफतपी १३६९/६३६९५ ा , ददनाींक ०२.०८.१९७१ मध्य

मेंढी चारणा-याींना कीं या भिू माीनाींनी प्राधान्यान चराई पासस दाया्ा्त कुालीाी तरतूद नााी.

उक्त वासन दनणायान्यय वासकीय यनक्षत्रात चराईसााब गुराींच प्राधान्य ारयायात ेलल
ेा. त्यात मेंढीचा समायव नााी.

(२) य (३) यनक्षत्रात गुर चराई सींदभाात वासन दनणाय ददनाींक ०६.१२.१९६८ अन्यय दनयमायली
तयार करायात ेलली ेा. दनयम-७ नुसार Grazing in forests by goats should be

prohibited altogether for sheep grazing specified area should be set apart and
separate incidence and rate of fees fixed after obtaining Government approval’’

अमरायती जजल््यातील वासकीय यन क्षत्रात मेंढी चराईकरीता यन क्षत्र उपलब्ध

करायाची सुसाध्यता तपासाया्ा्त वासन दनणाय क्रमाींकक- एमएफतपी-२१०३/प्र.क्र.१३५/फत-१,

ददनाींक २३.१२.२००३ अन्य अमरायती, पूया मळघा् य पजश्चम मळघा् या यन यभागाींसााब
चराई जमा्ींधी अिधका-याींची दनयुक्ती करायात ेली ाोती. त्यानींतर वासन दनणाय क्रमाककएमएफतपी-२१०३/प्र.क्र.१३५/फत-१, ददनाींक २१.०३.२००५ अन्यय रा्यात इतर यन यभागासााब
चराई जमा्ींदी अिधकारी म्ाणून सााय्यक यनसींरक्षक

दजााच अिधका-याींची दनयुक्ती करणत

ेली त्यानुसार सन २००७ मध्य सदर चराई जमा्ींदी अिधका-याींनी वासनास अायाल सादर

कला.त्यायर सयाकष यचार करुन वासन दनणाय क्रमाींकक- एमएफतसी-२१०३/प्र.क्र.१३५/फत-१,
ददनाींक ०६.०५.२००८ अन्यय रा्यातील ४८ यन यभागातील चराई ्ींदी अायालास मान्यता
प्रदान करायात ेली ेा. त्यानस
ु ार अमरायती जजल््यातील मेंढी चराईकरीता वासकीय
यनक्षत्र उपलब्ध नााी.

___________
आप्पापाड (ा, मालाड ( (पूव)म येथे वविास ननयोिन रस्त्यावर वन खात्याच्या ििमनीला लागून
असलेल्हया िभांतीिवळ खडड (ा तयार

(२४)

२०६२४ (१७-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेप्पापा ा, माला

ाल्हयाने त्या हठिाणी

श्री.सुननल प्रभू (हदांड (ोशी) :

ालेले साणीचे साराजाज्य

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(पूय)ा , मुीं्ई पी/उत्तर यभाग, सव्ाे क्र. २३९ (१)(भाग) ाया दाकाणी

यकास दनयोजन रस्त्यायर यन खात्याच्या जिमनीला लागून असलल्या िभींतीजयळ खड ा

तयार ााल्यान त्या दाकाणी घाणीच साराजा्य ााल असन
ू सदरचा खड ा ्ज
ु यायासींदभाात
यन यभागाची परयानगी िमळायासींदभाात स्थादनक लोकप्रदतदनधीनी ददनाींक ४ माचा, २०१५
रोजी या मा.यन मींत्री, याींना एक लखी दनयदन ददल, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास, या दनयदनानस
ु ार वासनान दनणाय घतला ेा काय, त्याींच स्यरुप काय ेा,
(३) अदयाप दनणाय घतला नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (20)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) ा खर ेा.

(२) य (३) सदर खडडयाची यन यभागाच य मुीं्ई माानगरपािलकच्या अिधकाऱ्याींनी ददनाींक
२७.०४.२०१५ रोजी सींयक्
ु त पााणी कली ेा. सदर खड ा माापािलकास्तरायर ्ज
ु यायाचा
दनणाय घायात ेला ेा. त्या्ा्त मुीं्ई माानगरपािलकला सींजय गाींधी राषरीय उदयान
कायाालयान ेयश्यक कायायााी कराया्ा्त कळयल ेा.
___________
रायगड ( जिल्हहातील ििमत तालक्
ु यातील िळां ा येथील ाािलिेचा िुपोर्णाने
(२५)

२०९५१ (१४-०८-२०१५).

ालेला मत्ृ यू

श्री.सुरेश लाड ( (ििमत), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांड (ुरांग ारोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधमन) :
करतील काय :(१) रायग

सन्माननीय महहला व ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

जजल्ाातील कजात तालक्
ु यातील कळीं ् यथील एका सव्या यषााच्या मजु स्लम

समाजातील ्ािलकचा कुपोषणान मत्ृ यु ााला, ा खर ेा काय,

(२) सदर तालुक्यात ८८ कुपोषत ्ालक ेात ााी खर ेा काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी च्कवी कली ेा काय,

(४) असल्यास, च्कवीत काय ेढळून ेल या तदनस
ु ार कुपोषत ्ालकाींची सींख्या घ्ायी
म्ाणून कोणती कायायााी कली या करायात यत ेा,

(५) अदयाप कोणतीच कायायााी कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात?
श्रीमती पांििा मुांड (े (०५-१०-२०१५) :(१) ा खर नााी.

सीं्ींिधत ्ालक ा कुपोषत ाोत. परीं तू त्याचा मत्ृ यू कुपोषणामळ
ु ाालला नसन
ू मत्ृ यूच

कारण मुत्रमागााचा सींसगा ााल्यामुळ इतर अयययाी त्यामळ
ु दनकामी ााल्यान मत्ृ यू ााला
असाया, अस यरदयकीय अिधकारी, प्राथिमक ेरोग्य केंद्र, कळीं ् याींनी कळयल ेा.
(२) ा खर ेा.

(३) य (४) एकाजत्मक ्ाल यकास सया योजना कजात-१ य कजात-२ िमळून एकूण सॅम

श्रणातील ४६ य मॅम श्रणीतील १३८ ्ालक ेात. कुपोषत ्ालकाींची सींख्या घ्ायी म्ाणून
२०१४-१५ मध्य मध्य ग्राम ्ाल यकास केंद्रामध्य सॅम श्रणातील ९० य मॅम श्रणातील २५९

अवा एकूण ३४९ ्ालकाींना दाखल कल ाोत. त्यापरकी सॅम श्रणातील ६२ य मॅम श्रणातील १६६
अवा एकूण २२८ ्ालकाींमध्य सुधारणा ााली ेा.
(५) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________

य.स. ९४ (21)
ििमत तालुक्यातील (जि.रायगड () धचल्हहार नदीवर लोभेवाड (ी पत्राचीवाड (ी
येथे ााांधलेल्हया िसमेंट ाांधाऱ्याांना गळती लागल्हयाााात

(२६)

२०९६७ (१४-०८-२०१५).

श्री.सरु े श लाड ( (ििमत), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मांर
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांड (ुरां ग ारोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधमन) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कजात तालुक्यातील (जज.रायग ) िचल्ाार नदीयर लोभया ी पत्राचीया ी यथ २०१२ मध्य
्ाींधलला िसमें् ्ींधाऱ्याला एप्रल-म२०१५ च्या दरम्यान गळती लागली ेा, ा खर ेा
काय,
(२) असल्यास, या पाणी गळतीमळ
ु ्ींधारा कोर ा प ू लागला ेा, ााी खर ेा काय,
(३) असल्यास, या्ा्त वासनान च्कवी कली ेा काय,

(४) असल्यास, पाायाअभायी वतकऱ्याींच भाजीपाला उत्पादक वतकऱ्याींच नुकसान ाोत ेा,
ााी खर ेा काय,

(५) असल्यास, ्ींधाऱ्यातील पाणी गळती ्ींद ाोायाकरीता वासनान कोणती कायायााी कली या
करायात यत ेा ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (०२-११-२०१५) :(१) य (२) ा खर नााी.
(३), (४) य (५) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
लातूर जिल्ह्यात गेल्हया दोन वर्ामपासून सामाजिि वनीिरण ववभागाच्या रोपवाटीिा
ाांद राहहल्हयाने िलयक्
ु त िशवार अिभयाांना अांतगमत वक्ष
ृ लागवड (ीसाठन जिल्ह्यात

(२७)

२१०२७ (१४-०८-२०१५).

रोपे िशल्हलि नसल्हयाााात

श्री.त्र्यांािराव िभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््यात गल्या दोन यषाापासून सामाजजक यनीकरण यभागाच्या रोपया्ीका ्ींद
रादाल्यान जलयक्
लागय ीसााब जजल््यात रोप िवल्लक
ु त िवयार अिभयाींना अींतगात यक्ष
ृ

नसल्याची मादाती ददनाींक ३० म, २०१५ रोजी या त्या सुमारास दनदवानास ेली ेा, ा खर
ेा काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वासनान च्कवी कली ेा काय,
(३) असल्यास, रोपया्ीका ्ींद करायाची सयासाधारण कारण कोणती ेात,
(४) असल्यास, रोपाींची जजल््यात योजनच्या लागय ीकरीता कमतरता भासत असल्यान नयीन
रोपया्ीका सुरु कराया्ा्त वासन स्तरायर कोणती कायायााी करायात ेली ेा या यत
ेा ?

श्रीमती पांििा मांड (
ु े (१७-१०-२०१५) :(१) नााी.
(२) प्रश्न उद्ायत नााी.

य.स. ९४ (22)
(३) रोपया्ीका ्ींद करायात ेलल्या नााीत.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
ाुलढाणा जिल्ह्यातील अजिांठा पवमत राांगामधील िांगलात प्रचांड ( वक्ष
ृ तोड (
(२८)

ाल्हयाने होत असलेला पयामवरणाचा ऱ्हास

२१०७९ (१४-०८-२०१५).

श्री.हर्मवधमन सपिाळ (ाुलढाणा) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ुलढाणा जजल््यातील अजजींाा पयात राींगामधील जींगलात प्रचीं
पयाायरणाचा ऱ्ाास ाोत ेा, ा खर ेा काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

अजजींाा

पयात

राींगाचा

ऱ्ाास

थाीं्यायासााब

यक्ष
ृ तो

ााल्यान

वासनान

कोणत्या

उपाययोजना कल्या या करायात यत ेात,
(३) तसच सदर पयात रागाींमध्य जलसींधारण य भूमीसींधारणासााब उपाययोजना ााती घायाची
्ा् वासनाच्या यचाराधीन ेा कीं या कस ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२३-१०-२०१५) :(१) ्ुलढाणा जजल््यातील अजजींाा पयात राींगामध्य
प्रींच

यक्ष
ृ तो

ाोत असल्यान दनदवानास ेल ेा.

(२) अजजींाा पयात राींगाचा -ाास थाीं्यायासााब यनअिधकारी य कमाचारी याींच्यामाफतात
दनयिमत गस्त घालून अयरध यक्ष
ृ तो ीला ेळा घालायाचा प्रयत्न कला जातो. तसच

ेगीपासून यनाींच रक्षण, जल य मद
ु त यनव्ययस्थापनाच माध्यमातून
ृ सींधारणाच काम सींयक्
य लोकसाभागातन
करायात यत असून पयाायरणाचा -ाास थाीं्यायाच्या उपाययोजना
ू
करायात यत ेात.

(३) सदर पयात राींगामध्य भम
ययध
ू ी य जल सींधारण उपाययोजना प्रस्तायत असन
ू
योजनामधून सदर काम करायात यत ेा.

___________

(२९)

सामाजिि वनीिरण ववभागासह रोिगार हमी योिनेच्या िामाााात

२११११ (१७-०८-२०१५).

श्री.हर्मवधमन सपिाळ (ाुलढाणा) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामाजजक यनीकरण यभागासा रोजगार ामी योजना य इतर माध्यमातून माामागा
अथया पोच मागााच्या क ला मोयाया प्रमाणायर यक्ष
ृ लागय

कली जात अेाा ा खर ेा

काय,

(२) असल्यास, पयाायरण सींतल
ु नासााब यनस्पती प्रजाती सींयधान ेराख ा तयार करायात
ेला ेा काय,

(३) असल्यास, ददघा ेयुषय असलल्या यनस्पती प्रजातीींचा त्यामध्य समायव ेा काय,

(४) असल्यास, पयाायरण सींतुलनासााब यवष उपाययोजना य ेराख ा तयार कराया्ा्त
काय कायायााी कली या करायात यत ेा,

(५) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (23)
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२६-१०-२०१५): (१) सामाजजक यनीकरन यभागामाफतात मुख्य जजल्ाा
रस्त पोच मागा य इतर मागााच्याक ला यक्ष
ृ लागय
(२)

माामागाव्यदतररक्त

अन्य

जजल्ाा

रस्त,

कली जात.

तालक
ु ा

रस्त,

पोच

मागा इ.च्या

क ला

यक्ष
ृ लागय ीचा कायाक्रम स्थादनक पररजस्थतीच्या गरजनुसार घायात यतो. त्या अींतगात
रस्त्याच्या क ला अजस्तत्यात असलला ाा ोरा यगळून इतर मोकळ्या क्षत्रात यक्ष
ृ लागय

करायात यत. त्यामुळ यक्ष
ृ लागय ी्रो्रच अजस्तत्यात असलल्या ाा ो-याचसुध्दा सींयधान ाोत
असत.

यन यभागात यनक्षत्राकरीता काया अयोजना दर दाा यषाासााब तयार कली जात.
त्यानुसार यक्ष
ृ लागय ीच काम पार पा ली जातात.
(३) ाोय.
(४)

सामाजजक

यनीकरणामाफतात

असतो.तदनींतर सदर यक्ष
ृ लागय

घायात

यणारा

यक्ष
ृ लागय

कायाक्रम

ाा

चार

यषााचा

ाी सीं्ींिधत यींत्रणस पढ
ु ील व्ययस्थापनकररता ास्ताींतरीत

करायात यत. सन २०१५-१६ मध्य रा्यातील १३९०

क.मी. सन २०१६-१७ मध्य २०००

क.मी. सन २०१७-१८ मध्य १३०० क.मी. अस एकूण ४६०० क.मी. रस्ता दत
ु फताा यक्ष
ृ लागय

कायाक्रम रा्य याषाक योजना अींतगात मींजूर ेा.
(५) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
गोरे गाांव पूवेिड (ील हदांड (ोशी आयटी पािमच्या मागील भागातील सुमारे २५
एिरचा हररत पट्टा नष्ट्ट िरयात येत असलेल्हया तरशरारीााात

(३०)

२१३७१ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा

िळवा), श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरे गाव), श्री.ववभव वपचड ( (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरााड (), श्री.हनुमत
ां
ड (ोळस (माळिशरस), श्री.पाांड (ुरां ग ारोरा (शहापूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) गल्या कााी यषाापासन
ू गोरगाींय पय
ू ेक ील ददीं ोवी ेय्ी पाकाच्या मागील भागातील

सुमार २५ एकरचा ाररत पट्टा नष् करायात यत असलल्या तक्रारीच्या अनुषींगान च्कवीसााब
सााय्यक यनसींरक्षकाची दनयुक्ती करायात ेल्याची ्ा् माा म, २०१५ दरम्यान दनदवानास
ेली, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, वासनान प्राप्त असलल्या तक्रारीच्या अनुषींगान करायात ेलल्या च्कवीच
दनषकषा काय ेात,

(३) असल्यास, प्राप्त दनषकषााच्या अनुषींगान ाररत पट्टा नष् करणा-या या ज्ा्दार असणा-

या दोषी व्यक्तीींयर य यकासकायर वासनान कोणती कारयाई कली ेा या करायात यत
ेा,
(४) नसल्यास, कायायााीस ाोणाऱ्या ददरीं गाईची सयासाधारण कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (24)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) मााराषर ्ाईम्स यतामानपत्रात ेलल्या ्ातमीच्या

अनुषींगान च्कवी कराया्ा्त मुख्य यन सींरक्षक, सींजय गाींधी राषरीय उदयान ्याींनी
सााय्यक यनसींरक्षकाींना च्कवी करायाच दनदे व ददल ाोत.
(२), (३) य (४)

सदर च्कवीत ददीं ोवी ेय्ी पाकाच्या मागील क्षत्र ा सींजय गाींधी राषरीय

उदयानाच्या ्ाारील खाजगी क्षत्र असल्याच दनदवानास ेल ेा. सदरच क्षत्र खाजगी क्षत्र
असल्यान यन यभागामाफतात कायायााी करायाचा प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
स्याद्री व्याघ्र प्रिल्हपातील तसेच इिो सेजटसहटव्ह

ोनमधील स्थाननि

िनतेवर लादलेल्हया िाचि अटी व ाांधने रद्द िरणेााात
(३१)

२१८८८ (१७-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) पा्ण तालक्
ु यात केंद्र य रा्य वासनान स्याद्री व्याघ्र प्रकल्प य इको सजन्सद्व्ा ाोन
घोषत कला ेा, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास,

स्याद्री प्रकल्प य इको सजन्सद्व्ा ाोन मध्य पा्ण तालुक्यातील या

यभागातील स्थादनक जनतयर या प्रकल्पाच्या ष्ष्ीन अनक जाचक अ्ी य ्ींधन लादायात
ेली ेात, ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, या दोन्ाी प्रकल्पातील ्ािधत जनतयर लादलल्या जाचक अ्ी तसच ्ींधन रद्द
करण्ा्त रा्य वासनाक

तसच केंद्र वासनाक

मागणी कली, ा ाी खर ेा काय,

(४) असल्यास रा्य वासनान सदरच्या जाचक अ्ी य ्ींधन रद्द करणसींदभाात कोणता दनणाय
घतला ेा,

(५) अदयापाी यासींदभाात दनणाय घतला नसल्यास दनणाय न घायाची सयासाधारण कारण काय
ेात ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीवार

(२७-१०-२०१५)

२०१२/प्र.क्र.२४०/फत-१, ददनाींक

:(१)

वासन

अिधसूचना

२१.०८.२०१२ अन्यय स्याद्री

व्याघ्र

क्रमाींक

:

ब्ल्यूएलपी

प्रकल्पाचा कोअर य

्फतराोन क्षत्र घोषत करायात ेलल ेा. तथाप इको सजन्सद्व्ा ाोन अदयाप घोषत
करायात ेलला नााी.
(२) ा खर नााी.
(३) ा खर ेा.
(४) य (५) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (25)
पारिशवनी (जि.नागपूर) वन िममचाऱ्याांच्या पथिाने दे वलापर येथील एिा वन िममचाऱ्याांच्या
सरावर धाड ( टािून सागवान लािूड ( िप्त िेल्हयाााात

(३२)

२२३७९ (१४-०८-२०१५).

श्री.डड ( मल्हलीिािन
ूम रे डड (ी (रामटे ि) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पारिवयनी

(जज.नागपरू )

कमाचाऱ्याींच्या घरायर धा

यन

कमाचाऱ्याींच्या

पथकान

दयलापर

यथील

एका

यन

्ाकून माा फतब्रुयारी, २०१५ मध्य या त्यादरम्यान सागयान लाकू

जप्त कल, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, या कमाचाऱ्याींयर कोणत्या कलमान्यय गुन्ाा दाखल करायात ेला य त्याींचयर
कोणती कारयाई कली या करायात यत ेा,

(३) अदयाप कायायााी कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) माा फतब्रुयारी, २०१५ मध्य पारिवयणी (जज.नागपूर)

यन कमाचाऱ्याींच्या पथकान दयलापार यथीलश्री.ददयाकचींद िवयलाल िवयन, यनमजूर, छयारी
त्र्् याींच्या घरी धा

्ाकून त्याींच घरात साायून ायलल ६६ नग साग िचराण ०.६७४ घन

मी्र एयढा माल जप्त कला ेा.

(२) श्री.ददयाकचींद िवयलाल िवयन, यनमजूर, छयारी त्र्् याींच्या यरुध्द यन अिधदनयम,

१९२७ च कलम २६(१) अ, २६(१) ई, ४१ य ४२ अन्यय यनगन्
ु ाा क्रमाींक १४/९ ददनाींक
०२.०२.२०१५ रोजी नगदयला ेा. श्री.िवयन याींना ददनाींक २३.०२.२०१५ रोजीच्या ेदवान्यय

दनलींत्र्त करायात ेल असन
ू त्याींच्यायरुध्द यभागीय च्कवीची कायायााी सरु
ु करायात
ेली ेा.

(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
नाांदेड ( जिल्ह्यातील मख
ु ेड ( तालक्
ु यातील पाणलोट व शेततळयाच्या
(३३)

िामामयेये प्रचांड ( प्रमाणात

२२८८१ (१४-०८-२०१५).

ालेल्हया गवरव्यवहार

श्री.सुननल राऊत (ववरशरोळी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींद

जजल््यातील मख
ु

तालुक्यातील पाणलो् य वततळयाच्या कामामध्य प्रचीं

प्रमाणात ाालल्या गररव्ययााराची च्कवी करायात ेली असन
ू सदर च्कवीमध्य सीं्ींिधत
कमाचारी य अिधकारी याींच्याक ू न करो ो रुपयाींची यसल
ु ी करायाच दनदे व ददल गल ेा.
परीं तु, अदयापाी या रक्कमची यसुली करायात ेली नसल्याच माा म, २०१५ दरम्यान
दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, सदर गररव्ययााराच्या यसल
ु ीच्या प्रकरणात दोषीींना अभय दणाऱ्या अिधकाऱ्याींयर
वासन कााी काोर कारयाई करणार ेा काय,
(३) असल्यास, त्याचा तपवील काय,
(४) नसल्यास, त्यामागील यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (26)
श्रीमती पांििा मुांड (े (३१-१०-२०१५) :(१) ाोय. अींवत: खर ेा.

(२) य (३) याप्रकरणी ज्ा्दार असलल्या अिधकारी/कमाचारी याींचक ू न यसूली करायाकररता
जजल्ाा अिधक्षक कृषी अिधकारी, नाींद

याींच स्तरायरुन कारण दाखया नो्ीस दायात ेलल्या

ेात.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील सावांतवाड (ी येथील िसई-दोड (मागम मधील वनववभागाच्या िमीनीत
िेरळीयन व्यक्तीने अनतरशरमण िस्न ाेिायदा वक्ष
ृ तोड ( िेल्हयाााात
(३४)

२३५१६ (१४-०८-२०१५).

श्री.अिमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नािगरी जजल््यातील सायींतया ी यथील कसई-दो मागा मधील यनयभागाच्या सम
ु ार
१५०० एकर जमीनीत करळीयन व्यक्तीन अदतक्रमण करुन ्कायदा यक्ष
ृ तो , सपा्ीकरण य
व

उभारल असल्याच माा एप्रल, २०१५ मध्य या त्यादरम्यान दनदवानास ेल ेा, ा खर

ेा काय,
(२) असल्यास, सदर जमीनीच्या सात्ारायर मााराष् वासन राखीय यन म्ाणून नगद ेा, ा
ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, वासनाच्या यनजिमनीयर अदतक्रमण करणा-याींयर वासनान कोणती कारयाई
कली अथया करायात यत ेा,
(४) नसल्यास, या्ा्त यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०५-१०-२०१५) :(१) म्ज कसई (ता.दो ामागा), रत्नािगरी जजल््यात

नसून िसींधुदग
ु ा जजल््यात ेा. कसई स.क्र. १५२/१ मधील ८.१० ा. क्षत्रापरकी सुमार १.००
ा.ेर क्षत्रामध्य अयरध यक्ष
ृ तो
परीं तु साध व

ेढळून ेली. सदर क्षत्रात सपा्ीकरण करणत ेलल नााी.

उभारायात ेल ाोत. सदर व

माा फतब्रुयारी मध्य यनपाल मणरी,

यनसींरक्षक कसई याींनी तात्काळ काढून ्ाकली असन
ू त्या्ा्त ददनाींक १८.२.२०१५ रोजी
गुन्ाा नगदयायात ेलला ेा.

अयरध यक्ष
ृ तो ीमध्य इजायींली जातीची १८९ ्ु

ेढळून ेली. ्ु ायरील नुकसानी

रू.२७,०३१/- असून जागयर दाकदाकाणी गोळा करून ायलला इींजायली जळायू कीं ्ा १८.०००

घ.मी. इतका माल िमळाला असून त्याची कीं मत रूपय २२,६८०/- एयढी ेा. सदर माल जप्त
करून सरकार जमा करून यक्री ेगार दो ामागा यथ याातक
ू करणत ेलली ेा.

(२) दो ामागा पररक्षत्रातील कसई यथील सव्ाे क्र. १५२/१ क्षत्र ८.१० ा. यनक्षत्राची सायींतया ी
यनयभागातील नमुना नीं्र १ मध्य नगद असून त मााराषर खाजगी यन (सींपादन)
अिधदनयम, १९७५ अींतगात च्कवीयर प्रलींत्र्त ेा. ददनाींक १४ जुल,र २०१५ च्या वासन
पररपत्रकानस
ु ार या क्षत्राच्या ७/१२ उताऱ्यायरी, भोगय्ादार सदरी मााराषर वासन राखीय य
यन इतर अिधकारा मध्य मााराषर वासन यन यभाग जमीन खाजगी यन कायदयाखाली

य.स. ९४ (27)
सींपादन करायासााब असा वरा ेा. तसच इतर अिधकारामध्य गणव भालचींद्र स्यार, वींभा
दत्ताराम स्यार, यनीता वींभा स्यार इ.खाजगी व्यक्तीींची नाय ेात.
(३) म्ज कसई यथील स.क्र. १५२/१ या वासनाच जिमनीयर तात्परु त व

उभारल ाोत, त

दनदवानास यताच काढून ्ाकायात ेल ेा.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
वसई (पव
ू )म जि. पालसर िामण गावातील णखांड (ीपाड (ा येथे िस्टम अधधिाऱ्याांना ववववध
(३५)

प्रिातीच्या लािड (ाचे िांटे नर आढळून आल्हयाााात

२३९८३ (१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) रा्यातील यसई (पय
ू )ा जज.पालघर कामण गायातील णखीं ीपा ा यथ ददनाींक २ जन
ू २०१५

रोजी कस््म अिधका-याींना ययध प्रजातीच्या लाक ाच कीं्नर ेढळून ेल. त्यात ८२ लाख
कीं मतीच ययध प्रजातीच लाकू

असल्याच दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, कस््म अिधका-याींनी माीं यी यन यभागावी सींपका साधला, त्यानुसार माीं यी
पररक्षत्र मीं ळाच्या अिधका-याींनी कीं्नर जप्त कली अस ददनाींक ६ जून, २०१५ रोजी या
त्यासम
ु ारास दनदवानास ेल ेा, ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, या्ा्त वासनान कोणती कारयाई कली या करायात यणार ेा ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-१०-२०१५) :(१) य (२) ााण यनयभागातील यसई (पूय)ा जज.पालघर
कामण

गायातील

णख ीींपा ा

यथ

ायरक््र,

रव्ान्य,ु

इीं्िलजन्स,

मीं्
ु ई

ाोन,

यदु न्

्ी.ेर.ेर. याींनी एक ्यारस रलर कीं्नर ददनाींक २ जून, २०१५ रोजी ताब्यात घऊन पुढील
च्कवीसााब यनक्षत्रपाल, माीं यी याींच्या ताब्यात ददला ेा. यामध्य रक्तचींदन/िवसम या

जातीचा यनोपज ेढळून ेला ेा. सदराू जप्त मालाच नमून तपासणीसााब Center
forensic Science Laboratory, Hydrabad यथ यरज्ञादनक तपासणीसााब पाायायात ेलल
असन
ू त्याची प्रजाती य प्रतयारी दनजश्चत कल्यानींतर त्याच मल्
ू य ारयल वक्य ाोइाल.

(३) सदर कीं्नरमधील ा यनोपज जप्त करुन दद.२ जून, २०१५ अन्यय यनगुन्ाा नगदयला

असून एका ेरोपीला अ्क करायात ेली. सदर ेरोपीस यसई को्ाात ाजर करायात
ेल असता त्यास ददनाींक ६.६.२०१५ पयंत यन कोााी दायात ेली ाोती. पुढील तपास
करायात यत ेा.

___________
पुणे व रायगड ( जिल्ह्याांच्या सीमेवरील ताजम्हणी अभयारयाच्या सांरक्षण आणण
व्यवस्थापनासाठन पुरेसा िममचारीवगम नसल्हयाााात

(३६)

२४१२६

(खड (िवासला) :

(१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश

हटळे िर

(हड (पसर),

श्री.िभमराव

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तापिीर

य.स. ९४ (28)
(१)

पुण

य

रायग

जजल््याींच्या

सीमयरील

ताजम्ाणी

अभयारायाच्या

सींरक्षण

ेणण

व्ययस्थापनासााब सुमार अ ीच यषाानींतराी पुरसा कमाचारीयगा दनयुक्त करायात ेलला
नसल्याची ्ा् माा एप्रल २०१५ च्या दतस-या ेायडयात दनदवानास ेली, ा खर ेा
काय,
(२) असल्यास, या अभयारायाच्या पररसरात इको सन्सद्व्ा ाोन दनमााण करायाचा प्रस्ताय
रा्य वासनाच्या यचाराधीन ेा, ा ाी खर ेा काय,
(३) असल्यास, त्या्ा्त वासनान कोणती कायायााी कली या करायात यत ेा,
(४) अदयाप कोणतीच कायायााी कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री.

सुधीर

मुनगांटीवार

(१९-१०-२०१५)

:(१)

ताजम्ाणी

यन्यजीय

अभयारायाच्या

व्ययस्थापनासााब पुण यन यभागातील ७ य रोाा यनयभागातील ४ अवी एकूण ११ पद मख्
ु य
यनसींरक्षक (यन्यजीय), पण
ु याींच्याक

यगा कराया्ा्त दनणाय घायात ेला ेा,

(२), (३) य (४) पयाायरण सींयदनवील क्षत्र घोषत करायाचा प्रस्ताय तयार करायाची कायायााी
प्रगतीपथायर ेा
___________
पण
ु े जिल्ह्यात ननम्म्या अांगणवाडयाांना स्वत:च्या इमारती नसल्हयाााात
(३७)

२४२६५ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांिय (ााळा) भेगड (े (मावळ) :

सन्माननीय महहला व

ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण जजल्ाा नयन यषाात जजल््यातील अींगयाडयाींना कायापाल् करुन त्या अींगणयाडया

करायाचा ध्यास जजल्ाा पररषदन घतला असला तरी जजल््यातील जयळपास दनम्म्यााून
अींगणयाडयाींना स्यतकची इमारतच नााी, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, ४५७० परकी २३३४ अींगणयाडयाींना इमारत ेा, तर २२३९ दाकाणी इमारतच
नााी, ा ाी खर ेा काय,
(३) असल्यास, यथील वाळा या समाजमींददर, खाजगी वाळा, मींददर, प्राथिमक वाळा,
ग्रामपींचायत या दाकाणी भरत ेात ा ाी खर ेा काय,
(४) असल्यास, या अींगणयाडयाींना ाक्काची इमारत उपलब्ध करुन दण ्ा्त वासन स्तरायर
दनणाय ााला ेा काय, नसल्यास यलीं्नाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (१९-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.
(२) ा खर ेा.

एकाजत्मक ्ाल यकास सया योजनअींतगात पुण जजल््यासााब सन २०१५-१६ मध्य

४५७० अींगणयाडया कायारत ेात. त्यापरकी २३३४ अींगणयाडयाींना स्यत:ची इमारत ेा य
उयाररत २२३६ अींगणयाडयाींना स्यत:ची इमारत नााी.
(३) ाोय, ा खर ेा.

य.स. ९४ (29)
पुण जजल््यामध्य एकूण ४५७०

अींगणया ी केंद्र कायााजन्यत असून २३३४ अींगणया ी

केंद्राींना स्यत:च्या इमारती ेा उयाररत २२३६ अींगणया ी केंद्र ा जजल्ाा पररषद मालकीच्या

म्ाणजच समाजमींददर २५७, खाजगी य इतर ७१३, मींददर-११२, प्राथिमक वाळा ८३२,
ग्रामपींचायत ३२२ या दाकाणी भरतात.
(४) एकाजत्मक ्ाल यकास सया योजना अींतगात प्रत्यक यषी जजल्ाा दनयोजन सिमती,
ेददयासी उपयोजना अींतगात अींगणया ी इमारत ्ाींधकामाींना दनधी उपलब्ध करुन ददला जातो.
___________
िोल्हहापूर जिल्ह्यातील राधानगरी अभयारय वविासािररता ३० िोटीचा
आराखड (ा सादर िरयात आल्हयाााात

(३८)

२४३९३

(िशरोळ) :

(१७-०९-२०१५).

श्री.प्रिाश

आत्राटिर

(राधानगरी),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.उल्हहास

पाटील

(१) कोल्ाापूर जजल््यातील राधानगरी अभयाराय यकासाकररता ३० को्ीचा ेराख ा सादर
करायात ेल्याच माा म, २०१५ मध्य दनदवानास ेल, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, अभयारायातील कच्च्या रस्त्यायर मुरुम ्ाकायाच कामामध्य ८ ददयस ५८
लाखाींचा खचा करायात ेला, ा ाी खर ेा काय,

(३) असल्यास, तत्कािलन यन पररक्षत्रपाल श्री एस.एस.पा्ील याींच्या सींगनमतान कींत्रा्दाराींन
चुकीच काम कल्याच दनदवानास ेल, ा खर ेा काय?

(३) असल्यास, चुकीच काम करणार यन क्षत्रपाल य कींत्रा्दारायर फत्जदारी गुन्ाा दाखल
कराया्ा्त वासनाची भिू मका काय ेा?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१) ाोय, ा खर ेा.
(२) ा खर नााी.

राधानगरी अभयारायात पा्पन्ााळा ा इदरगींज पाार भाग-१ य भाग-२ भाीं ण ग् त
सीतचा माळ भाग-२ अस ३ भागात कच्च्या रस्त्यायर मरु
ु म ्ाकायाच काम ४३ ददयसाींत पण
ू ा
करायात ेल असून त्यायर अींदाजपत्रकीय ्ा्ीींनुसार रु. ४४.४३ लक्ष खचा ााला ेा.
(३) ा खर नााी.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
िोंाड (ावाड (ी (ता.चाांदगड (,जि.नािशि) येथे ववहहरीत पड (लेल्हया
(३९)

दीड ( वर्ीय त्रााट्याचा मत्ृ यु

२४४५५ (१७-०८-२०१५).

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
काय :-

ाल्हयाााात

श्री.पांिि भि
ु ाळ (नाांदगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मांर
ु ा

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कग् या ी (ता.चाींदग ,जज.नािवक) यथील वतकऱ्याींच्या यदारीत प लल्या दी

यषीय

त्र््यायाचा यन अिधकाऱ्याींच्या दल
ा पणामळ
ु क्ष
ु ददनाींक १३ माचा, २०१५ रोजी या त्यासम
ु ारास
मत्ृ यू ााला, ा खर ेा काय,

य.स. ९४ (30)
(२) असल्यास, उपरोक्त घ्नची वासनान च्कवी कलली ेा काय, च्कवीत काय ेढळून
ेलल ेा,

(३) असल्यास, च्कवीनस
ीं ीताींयर वासनान कोणती कारयाई कलली ेा, या करीत
ु ार सीं्ध
ेा ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) :(१) म्ज कग् या ी ता. चाींदय , जज.नािवक यथील

श्री.अींकुर कासलीयाल याींच मालकीच्या याीरीत प ू न ददनाींक ११.०३.२०१५ रोजी त्र््् मत
ृ
ााल्याची घ्ना दनदवानास ेली ेा.

तथाप, सदर त्र््यायाचा मत्ृ यू यन अिधका-याींच दढसाळ दनयोजन य ालगजीपणामुळ

ाालला नााी.

(२) य (३) त्र््् याीरीत प ल्याची ्ातमी िमळताच उययनसींरक्षक, पजश्चम नािवक
याींचक ील

रस्क्यू

पथकान

घ्नास्थळी

तात्काळ

जाऊन

याीरीत

प लल्या

त्र्््यास

याीरीतून ्ाार काढायाची कायायााी सुरु कली.

याीर ्रीच खोल असल्यान त्र््यायास याीरीयरुन रान्क्यल
ु ाईज करण वक्य नव्ात.

म्ाणून, क्रनच सााय्यान एक ररकामा पींजरा त्र््् ्सलल्या कपारीसमोर सो ायात ेला.
तथाप ्राच कालायधी ाोऊनाी त्र््् याीरीत सो लल्या ररकाम्या

पींजरा यर घायात

ेला. क्रनच्या ेयाजामळ
सदर त्र््यायान िभतीपो्ी याीरीतील पाायात उ ी मारली.
ु

त्यामुळ तो याीरीतील गाळात रुतला असल्यान याीरीतील पाणी उपसायात ेल. याीरीतून
त्र््याया ्ाार काढल्यायर तो ाालचाल करत नव्ाता. स्थादनक पवुयरदयकीय अिधका-याींक ू न
त्र््यायाची

तपासणी

कल्यानींतर

त्यास

नािवक

यथ

पवय
ु रदयकीय िचकीत्सालय नािवक याींनी तपासणी

ेणून

सााय्यक

पवु

ेयुक्त,

कली असता सदर त्र््यायाचा मत्ृ यू

ााल्याच त्याींनी साींिगतल. सदर घ्नत कोणीाी वासकीय अिधकारी/कमाचारी या अन्य कोणी
ज्ा्दार नसल्यान कारयाईचा प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
माहहम येथील ाालसुधारगह
ृ ातील िवदयाांमयेये
(४०)

ालेल्हया मारहाणीत अांमली पदाथम ववरशरीच्या

सांशयावस्न अटि िेलेल्हया एिा ााल गुटहे गाराचा

२४५०९ (१७-०८-२०१५).

ालेला मत्ृ यू

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांाेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मांर
ु ा िळवा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर),
श्री.सुरेश लाड ( (ििमत) :
करतील काय :-

सन्माननीय महहला व ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मादाम यथील ्ालसध
ु ारगा
ृ ातील करदयाींमध्य ाालल्या मारााणीत अींमली पदाथा यक्रीच्या
सींवयायरुन अ्क कलल्या एका ्ाल गुन्ागाराींचा मत्ृ यू ााला, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास, या्ा्त वासनान च्कवी कली ेा काय,

(३) असल्यास, त्यात काय ेढळून ेल ेा य त्यानुसार याप्रकरणी पुढ काय कारयाई
करायात ेली ेा,

(४) अदयाप च्कवी या कारयाई करायात ेली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?

य.स. ९४ (31)
श्रीमती पांििा मुांड (े (०५-१०-२०१५) :(१) ा खर नााी.

मादाम यथील सुधारगा
ृ ातील प्रयवीत नाम अिमर खान यय १७ यषे यास अींमली पदाथा

यक्रीच्या सींवयायरुन अ्क कलली नव्ाती. तर सदर प्रयवीताींस चोरीच्या सींवयायरुन
(ेय.पी.सी.कलम ३७९) खाली अ्क कली ाोती.

दद.१८ म, २०१५ रोजी सदर प्रयिवत सींस्थतून पळून जात असताना इतर प्रयिवताींनी

त्यास पक ू न मारााण कली असल्याच दनषपन्न ाालल ेा. मात्र, ्ाल न्याय मीं ळ

याींचक ू न जािमन मींजूर ााल्यामळ
ु दद.२० म, २०१५ रोजी त्याला पालकाींच्या ताब्यात दायात
ेल. सदर प्रयिवत दद.२० म, २०१५ पयंत सींस्थत ाोता, त्या कालायधीत त्यान मारााण
ााली असल्याची तक्रार कलली नााी. पालकाींच्या ताब्यात दद.२० म, २०१५ रोजी नायर
ाॉजस्प्लमध्य दाखल कल. यदयकीय उपचारदरम्यान दद.२८ म, २०१५ रोजी त्याचा मत्ृ यू
ाालला ेा. सदर प्रयिवताचा मत्ृ यू सींस्थच्या ेयारात

कीं या सींस्थत दाखल असताना

ाालला नााी.
(२) ाोय.

(३) सदर प्रकरणी च्कवी सींस्था स्तरायर यभागीय उपेयुक्त, म.य.्ा.य. पोिलस यभाग य

्ाल न्याय मीं ळ, मुीं्ई वार/ मुीं्ई उपनगर याींनी कलली ेा तसच प्रकरणी. मा उच्च
न्यायालयास

सुमो्ो

पीेयएल

यािचका

दाखल

असून

प्रकरणाचा

अायाल

मा.उच्च

न्यायालयास सादर करायात ेलला ेा. सदयजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रयषा ेा.
सींस्था स्तरायर नमायात ेलल्या सिमतीच्या अायालानस
ु ार प्रयिवत अिमर खान यास

्या ददयवी मारााण ााली तव्ाा कताव्यायर ाजर असलल श्री.्ी.्ी.रायळ (गा
ृ पाल)
श्री.ेप्पासाा् यरक

(रक्षक) याींना सयतून दनलींत्र्त कलल ेा. तसच, श्री.तुषार िभलायकर

(अिधक्षक) याींना कारण दाखया नोद्स ्जायायात ेलली ेा.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________

नािशि जिल्हहा पररर्दे च्या महहला व ाालिल्हयाण ववभागाअांतगमत १५ पदे ररक्त असल्हयाााात
(४१)

२४६०५ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नािशि पजश्चम) :

सन्माननीय

महहला व ााल वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नािवक जजल्ाा पररषदच्या मदाला य ्ालकल्याण यभागाअींतगात जयळपास १५ पद ररक्त
ेात, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास, या ररक्त पदाींची तात ीन भरती करायात यायी अवा प्रकारची मागणी दखील
मदाला य ्ालकल्याण सिमतीच्या माा २०१५ मध्य ाालल्या ्राकीत करायात ेली, ा ाी
खर ेा काय,
(३) असल्यास, ाी ररक्त पद भरायाच ष्ष्ीन वासनान काया कायायााी कली या कली जात
ेा ?

य.स. ९४ (32)
श्रीमती पांििा मुांड (े (०५-१०-२०१५) :(१) ाोय.
(२) ाोय.

(३) सदयजस्थतीत मदाला य ्ाल यकास ेयक्
ु तालयाींतगात ग्-् च्या ररक्त पदाींची सींख्या
अिधक

ेा. तसच

दनणायानुसार यभागाक

ग्राम

यकास

यभागाक ू न

ददनाींक

२८/०५/२०१३

रोजीच्या

वासन

ग् ् ची एकूण ४४९ पद यगा करायात यणार ेात. त्यापरकी ३६४

ग्-् पद यगा ााली ेात. परीं तु फतक्त ९६ अिधकारी यगा ााल ेात. त्यामुळ ररक्त पदाींची

सींख्या अिधक ेा. सदर ररक्त पदाींपक
र ी सरळसयच्या को्यातील १४७ पद भरायासााब
मााराषर लोकसया

ेयोगास एप्रल, २०१४ ला मागणीपत्र ददल असन
ू अेायोगान जााीरात

प्रिसध्द कली ेा. तसच १८८ पद सामान्य प्रवासन यभागाच्या मान्यतन प्रदतदनयुकतीन

भरायात यणार असल्याच ददनाींक ९/४/२०१५ रोजीच्या पत्रान्यय सया यभागाींना कळयायात
ेल ेा. सीं्ींिधत तालुक्याींच्या साायक ग् यकास अिधका-याींक

ररक्त पदाचा अदतररक्त

कायाभार दायाच्या सच
ू ना या यभागाच्या ददनाींक २८/५/२०१५ च्या पररपत्रकान्यय ददल्या
ेात.

___________
िुड (ाळ (जि.िसांधुदग
ु )म तालुक्यातील गावाांचा इिो सेजटसटीव्ह
ोनमयेये समावेश िरयात आल्हयाााात

(४२)

२४९६१ (३१-०७-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ववभव नाईि (िुड (ाळ) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) कु ाळ (जज.िसींधुदग
ु )ा तालक्
ु यातील ३३ ग्रामपींचायतीसा ४८ मासूली गायाींचा इको
सजन्स्ीव्ा ाोनमध्य समायव करायात ेला ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, ेतापयंत इको सजन्स्ीव्ा्ा्तच कती यस्तूदनषा अायाल जजल्ाा प्रवासनान
वासनास सादर कल ेात य त्यानुषींगान अिधकच्या कोणत्या उपाययोजना करायात ेल्या
ेात य अायालाच्या अनुषींगान ेतापयंत कती जनसुनायाया घायात ेल्या ेात,
(३) असल्यास, सदर इको सजन्स्ीव्ा ाोनमध्य अ्ी
कोणती कारयाई करायात ेली

य वतीच पालन न करणा-याींयर

यत ेा,

(४) अदयाप वासनास प्राप्त ाालल्या अायालानुसार कायायााी या उपाययोजना करायात ेली
नसल्यास त्याची कारण काय ेात ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-१०-२०१५) :(१) य (२) पजश्चम घा् पयाायरण सींयदनवील
क्षत्रा्ा्त

ॉ. कस्तुरीरीं गन ्याींच्या अध्यक्षतखाली उच्चस्तरीय ग्ान केंद्र वासनास

सादर

कलल्या अायालानुसार कु ाळ (जज.िसींधुदग
ु )ा तालुक्यातील ४८ मासूली गायाींचा पजश्चम घा्
पयाायरण सींयदनवील क्षत्रात समायव ेा,

पजश्चम घा् पयाायरण सींयदनवील क्षत्रात समायष् असणाऱ्या उपरोक्त सया ४८ गायात
प्रत्यकी एकक जनसन
ु ायणी घायात ेली ेा, जजल्ाा प्रवासनान िसींधुदग
ु ा जजल््यात
असणाऱ्या समायष् सया गायाींच्या पररसींयदनिवल क्षत्राच िसमाींकन य प ताळणीचा एकत्रत्रत

य.स. ९४ (33)
अायाल रा्य सिमतीला सादर कला ेा, रा्यस्तरीय सिमतीच्या अायालाच्या अनुषींगान
रा्य

वासनान

पजश्चम

घा्

क्षत्रातील

पररसींयदनवील

क्षत्रा्ा्तचा

अायाल

िसींधुदग
ु ा

जजल््यातील कु ाळ तालक्
ु यातील ३१ गाय पररसींयदनिवल क्षत्रात समायष् करायाच
प्रस्तायत

करायात ेल ेा,

(३) य (४) केंद्र वासनामाफतात पजश्चम घा् पररसींयदनवील क्षत्रा सीं्ींधीची अींदतम अिधसूचना
अदयाप प्रिसध्द करायात ेलली नााी. त्यामुळ

इको सजन्स्ीव्ा ाोनमध्य अ्ी य वतीच

पालन न करणाऱ्याींयर कारयाईचा प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
मुांाई शहर आणण उपनगरात नोिरी िरणाऱ्या महहलाांसाठन शासिीय वसतीगह
ृ वाढववयाााात
(४३)

२५१०६ (१४-०८-२०१५).

ड (ॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय महहला व ााल

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुीं्ई वार ेणण उपनगरात मदालाींसााब वासकीय यसतीगा
ृ ाची सींख्या ाी

११ असून

यसतीगा
ृ ामध्य प्रयव घणा-या मदालला सल्फत ड क्लरवनचा अिधकार दायात ेलला नााी
तसच ाॉस््लमध्य मदालाींना दनयत्ृ त ाोईपयंत नव्ा तर ययाच्या कयळ पन्नास यषाापयंत
रााता यत, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास,

लोकसींख्यच्या मानान ाॉस््ल्सची सींख्या अल्प असूनाी दनयत्ृ तीला कयळ ८

त १० यषे ्ाकी असताना मदालाींना पुन्ाा नव्यान दनयासाची सोय करायी लागत ा ाी खर
ेा काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी वासनान यमन्स ाॉस््लची सींख्या याढयाया्ा्त य
मदालाींना ड क्लरवनचा अिधकार य दनयत्ृ त ाोईपयान्त राााया्ा्त कोणती कायायााी कली या
करायात यत ेा,

(४) नसल्यास यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (०२-११-२०१५) :(१) अींवत: खरेा.

मुीं्ई वार ेणण उपनगरात एकूण १२ नोकरी करणाऱ्या मदालाींसााब यसदतगा
ृ कायारत

ेात. नोकरीकरणाऱ्या मदालाींना ३ यषाापयंतच यसदतगा
ृ ात रााता यईल. अपयादात्मक
पररजस्थतीत जजल्ाा मदाला कल्याण सिमतीच्या परयानगीन ६ मदान्याींनी एका यळस

दनयासाचा कालायधीत याढयता यईल. परीं तु रााायाचा कालायधी ५ यषाापक्षा अिधक असणार

नााी तसच नोकरीसााब प्रिवक्षण घणाऱ्या मदालस १ यषाासााबच यसदतगा
ृ ात रााता यणार
ेा.

(२) रा्यात कायारत असलल्या सया नोकरी करणाऱ्या मदालाींच यसदतगा
ृ ा केंद्र वासन
परु स्कृत योजनेंतगात कायारत असन
ू या्ा्त केंद्र वासनान ारयन
ू ददलल्या दनकषानस
ु ार
कायारत ेात. केंद्र वासनान जन
ू , २०१५ मध्य नव्यान लागू कलल्या योजननस
ु ार

नोकरी

करणाऱ्या मदालाींना ३ यषाापयंतच यसदतगा
ृ ात रााता यईल. अपयादात्मक पररजस्थतीत जजल्ाा
मदाला कल्याण सिमतीच्या

परयानगीन ६ मदान्याींनी एका यळस दनयासाचा कालायधी

य.स. ९४ (34)
याढयता यईल. परीं तु रााायाचा कालायधी ५ यषाापक्षा अिधक असणार नााी तसच नोकरीसााब
प्रिवखण घणाऱ्या मदालस १ यषाासााबच यसदतगा
ृ ात रााता यणार ेा. मदालसो्त तीची

१८ यषा ययापयंतची मल
ु गी य ५ यषाापयंतचा मल
ु गा दखील यसदतगा
ृ ात रााू वकतो.
(३) रा्यात कायारत असलल सया नोकरी करणाऱ्या मदालाींच यसदतगा
ृ ा केंद्र वासन पुरस्कृत

योजनेंतगात कायारत असून या्ा्त केंद्र वासनान ारयून ददलल्या योजननस
ु ार रा्यण
्ींधनकारक ेा.

(४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________
िोल्हहापूर जिल्ह्यातील आिरा व चांदगड ( येथील िांगलाना सातत्याने आग लागत असल्हयाने
(४४)

वनसांपदे चे मोठ्या प्रमाणात नुिसान होत असल्हयाााात

२५५४० (१७-०९-२०१५).

श्रीमती सांयेयादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड (), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा िळवा) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) कोल्ाापूर जजल््यातील ेजरा य चींदग

ा दोन्ाी तालक
दनसगारम्य ेणण जींगल
ु

सींपत्तीन पररपुणा असून सींदर जींगलाना सातत्यान ेग लागत असल्यान यनसींपदच मोयाया
प्रमाणात नक
ु सान ाोत ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, सदर दोन्ाी तालक्
ु यात ेग लागून जींगलसींपत्तीच नुकसान ाोत असल्यान
उपाययोजना

करायाची

मागणी

मा.यन

मींत्री

याींचक

चींदग च

लोकप्रदतदनधी

याींनी

दद.१५/६/२०१५ रोजी कली ेा, ा ाी खर ेा काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगान वासनान कोणती कायायााी कली या करायात यत
ेा,

(४) अदयाप, कोणतीच कायायााी कली नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-१०-२०१५) :(१) ेजरा यनपररक्षत्रात एकूण
क्षत्र ेा य चींदग

१७५६०.३६ ा. जींगल

यनपररक्षत्रात एकूण १३९१० ा. जींगल क्षत्र ेा. यरील यनक्षत्रात

जळीताच्या घ्ना करकोळ स्यरुपाच्या असून ाालली नक
ु सानी अल्प प्रमाणात ेा.
(२) ा खर ेा.

(३) य (४) यनक्षत्रात ेगी लागू नयत म्ाणून पुढील प्रमाण उपाययोजना कल्या जातात.


यनाद्दी य मालकी क्षत्राच्या ्ाजन
ू तसच रस्त्याच्या ्ाजन
ू ३ मी,

६मी, १२मी, रुीं दीच्या

जाळरषा घायात यतात.


प्रत्यक दनयतक्षत्रासााब दोन फतायर यॉचर याप्रमाण सया दनयतक्षत्रायर फतायर यॉचर नमून
ेगीच्या घ्ना घ ू नय म्ाणून दक्षता घतली जात.



जींगलामध्य दाकदाकाणी यॉच ्ॉयर दनमााण कलल ेात.



यनामध्य ेगी लागू नय म्ाणन
ू पोस््सा छापन
ू ग्रामसभा घऊन लोकाींच्या मध्य
जनजागत
ृ ी करायात यत.

य.स. ९४ (35)



सींयुक्त यनव्ययस्थापन सिमत्याींची मदत घायात यत.

ेग लागल्याच दनदवानास यताच यनकमाचारी य ग्रामस्थ याींच्या मदतीन तात्काळ
ेगीयर दनयींत्रण ाऊन ेग यायली जात.



गुप्तसया दनधी अींतगात जळीताची ्ातमी दणा-यास ्क्षीस म्ाणून अनुदानाच या्प
ाोत.



कोल्ाापूर

यनयभागामध्य

कुााी

यणया

लागल्यास

त्याची

नमकी

मादाती

िमळयायासााब यभागीय कायाालयात दनयींत्रण कक्षाची स्थापना करणत ेलली ेा.
सदर दनयींत्रण कक्ष चोयीस तास कायााजन्यत ेा.
___________
पाठसाांगवी (ता.भूम, जि.उस्मानाााद) येथील शेतिऱ्याांच्या शेतालगत
िसमेंट ाांधाऱ्याचे िाम ननिृष्ट्ठ दिामचे होत असल्हयाााात

(४५)

२६१३६ (१७-०९-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौगल
ु े (उमरगा), श्री.अिन
ुम खोतिर (िालना) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाासाींगयी (ता.भम
ू , जज.उस्माना्ाद) यथील श्री.जयिसींग

कल्ीव याींच्या वतालगत

िसमें् ्ींधाऱ्याच काम अदतवय दनकृष् दजााच ाोत असल्यान त्याची च्कवी करण ्ा्त
पररसरातील ययध सामाजजक सींघ्ना य कायाकत्यांदयार ददनाींक २७ फतब्रय
ु ारी, २०१५ रोजी य
त्या सुमारास जजल्ाािधकारी, उस्माना्ाद, याींना लखी दनयदनादयार यनींती कली ेा ा खर
ेा काय,

(२) असल्यास, उक्त दनयदनाच्या अनुषींगान कुालीच कायायााी ााली नााी ा ाी खर ेा
काय,

(३) असल्यास, यलीं्ाची सयासाधारण कारण कोणती,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी वासन कोणती य कव्ाा कायायााी करणार ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (३१-१०-२०१५) :(१) ा खर ेा.

सदरील कामा्ा्तच दनयदन ददनाींक ११ ड सें्र, २०१४ रोजी जजल्ाािधकारी उस्माना्ाद

याींना प्राप्त ााल ेा.
(२) उपयभागीय अिधकारी, लघु पा््ींधार उपयभाग, परीं ा, जजल्ाा पररषद याींनी सदर

कामाची क्षत्रत्रय पााणी ददनाींक २० ड सें्र, २०१४ रोजी कली असून काम गुणयत्तनुसार
ाालल ेा.

(३) य (४) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (36)
सोलापूर आणण नगर जिल्ह्यांतील माळढोि अभयारयासाठन आरक्षक्षत असलेल्हया ििमनीचे
(४६)

िािड (े िमी िरयासांदभामत राज्यशासनाने िेंद्र सरिारिड (े प्रस्ताव पाठववल्हयाााात
२६३८४ (१०-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती िशांदे (सोलापरू शहर मयेय) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर ेणण नगर जजल््यींतील माळढोक अभयारायासााब ेरक्षक्षत असलल्या जिमनीच
ेक

कमी करायासींदभाात रा्यवासनान केंद्र सरकारक

प्रस्ताय पाायला असल्याच माा

म, २०१५ दरम्यान दनदवानास ेल ेा, ा खर ेा काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त अभयारायाच ्ािधत ाालल्या वतक-याींना ददलासा िमळाया यासााब
वासनान केंद्र सरकारक
यत ेा,

पाायलल्या प्रस्तायाचा कोणता पाापुराया कला ेा या करायात

(३) अदयाप, पाापुराया कला नसल्यास, ाोणा-या यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-१०-२०१५) :(१) अामदनगर जजल््यातील श्रीगगदा, कजात य

सोलापूर जजल््यातील उत्तर सोलापूर, माढा, मोाोळ य करमाळा तालुक्यातील राखीय यनक्षत्र
य गायरान /वासकीय क्षत्र तसच उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ४.७३ च्. क.मी. इतक खाजगी
क्षत्र अस एकूण ३६६.६६ च्.

क.मी. क्षत्र माळढोक पक्षी अभयारायाकररता पुनगााबत

करायाच्या प्रस्तायास रा्य यन्यजीय मीं ळाच्या दद. २० फतब्रय
ु ारी, २०१४ रोजीच्या ्राकीत

मान्यता प्रदान कली ेा. त्यानस
ु ार दद.०४ जुन, २०१४ रोजीच्या पत्रान्यय सदर प्रस्ताय पुढील
कायायााीसााब राषरीय यन्यजीप मीं ळाक

पाायला ेा.

(२) सदर प्रस्ताय राषरीय यन्यजीय मीं ळाच्या ्राकीत ायाया्ा्त रा्य वासनाच पत्र दद.१९
जानयारी, २०१५ य ०४ फतब्रय
ु ारी, २०१५ अन्यय यनींती करायात ेली. त्यानस
ु ार ददनाींक १४
माचा, २०१५ रोजी ाालल्या राषरीय यन्यजीय मीं ळाच्या स्थायी सिमतीच्या ३३ व्या ्राकीत
ाा प्रस्ताय चचेला ेला असता सिमतीच्या अध्यक्षाींनी सदर प्रस्ताय पुन्ाा एकदा रा्य वासन

दाखयून भयषयात ाोणाऱ्या राषरीय यन्यजीय मीं ळाच्या पुढील ्राकीत ायाय अवा सच
ू ना
ददल्या ाोत्या. त्यानींतर मा. मख्
ु यमींत्री ्याींच्या दद.२२ म, २०१५ य २८ ऑगस््, २०१५

रोजीच्या पत्रान्यय अभयाराय क्षत्र ३६६.६६ च्. क.मी. ायाया्ा्तच्या वासनाच्या भिू मकचा

पुनरुच्चार करुन ्या्ा्त लयकर दनणाय घाया्ा्त मा.रा््यमींत्री (स्यतींत्र कायाभार)
पयाायरण, यन य यातायरण ्दल याींना यनींती करायात ेली ेा.

दद.१८.०८.२०१५ रोजी ाालल्या राषरीय यन्यजीय मीं ळाच्या स्थायी सिमतीच्या ३५ व्या
्राकीत ्या यषयायर चचाा ाोऊन मीं ळाच सदस्य

ॉ.एच.एस.िसींग ्याींच्या नतत्ृ याखालील

ग्ाला सदर प्रस्तायाची तपासणी करायाच दनदा व दायात ेल ेात.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.
___________

य.स. ९४ (37)
िोयना आणण चाांदोली अभयारयातील स्याद्री व्याघ्र प्रिल्हपाच्या सीमाांवर असलेल्हया
पवनऊिाम प्रिल्हपामुळे वटय िीवाांवर तेथील पयामवरणावर होणाऱ्या पररणामाचा शोध
(४७)

सेयासाठन एि अभ्यास गटाची ननयक्
ु ती िरयाच्या प्रस्तावाााात

२६४९६ (१७-०८-२०१५).

श्री.उल्हहास पाटील (िशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा,

साींगली,

कोल्ाापरू

ेणण

रत्नािगरी

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

जजल््यात

कोयना

ेणण

चाींदोली

अभयारायातील स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमाींयर असलल्या पयनऊजाा प्रकल्पामुळ यन्य
जीयाींयर तथील पयाायरणायर काय पररणाम ाोत ेा याचा वोध घायासााब वास्त्रीय

पध्दतीयर ेधाररत पाच तींज्ञाचा एक अ्यास ग्ाची दनयुक्ती करायाचा प्रस्ताय वासनाच्या
यचाराधीन ेा, ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तायायर वासनान दनणाय घतला ेा काय, त्याच स्यरुप काय ेा य
सदर अ्यास ग्ाची दनयक्
ु ती कली ेा काय,

(३) अदयापाी या प्रस्तायायर वासनान दनणाय घतला नसल्यास, ाोणाऱ्या यलीं्ाची कारण
काय ेात य या्ा्तची सदय:जस्थती काय ेा ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-१०-२०१५) :(१), (२) य (३) यन (सींयधान) अिधदनयम, १९८०
अींतगात मााराषरातील पयन उजाा प्रकल्पाींसााब यनक्षत्र यळतीकरणाच अनक प्रस्ताय सादर कल
जातात.

यनक्षत्रायरील

पयन

उजाा

प्रकल्पाींचा

यन,

पयाायरण

य

यन्यजीयाींयर

ाोणाऱ्या

पररणामाींचा वास्त्रोक्त अ्यास करायाच्या ेयश्यकत्ा्त पयन उजाा क्षत्रातील तज्ञ तसच
यन, पयाायरण य यन्यजीय क्षत्रातील तज्ञाींची सिमती दनयुक्ती करुन सदर सिमतीक ू न प्राप्त
ाोणार दनषकषा य िवफतारवीनस
ु ार या यषयी धोरण दनजश्चत करायाची प्रधान मख्
ु य यनसींरक्षक
(यन ्ल प्रमुख), मााराषर रा्य, नागपूर याींनी ददनाींक १७.४.२०१४ रोजीच्या पत्रान्यय

वासनास यनींती कली ेा त्या अनुषींगान २६.०८.२०१४ च्या वासन पत्रान्यय पयन उजाा

प्रकल्पाीं्ा्त यन (सींयधान) अिधदनयम, १९८० अींतगात सुधारीत मागादवाक सूचना दनगािमत
ााल्या ेात कीं या कस, या्ा्त केंदद्रय पयाायरण, यन य जलयायु पररयतान मींत्रालय, नयी
ददल्ली याींना यचारणा करायात ेली ेा.

___________
किनवट (जि.नाांदेड () शहरात सागवान वक्ष
ृ ाांची सरामस ताड ( होऊन
लािड (ाची मोठ्या प्रमाणात तस्िरी होत असल्हयाााात

(४८) २६७८७ (१७-०९-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड ( दक्षक्षण), श्री.सभ
ु ार् सााणे (दे गलूर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कनय् (जज.नाींद ) वारात सागयान यक्ष
ृ ाींची सराास तो
चाकी वासकीय दनमवासकीय य खाजगी ज

ाोऊन दच
ु ाकी, तीन चाकी, चार

याानाींनी या लाक ाची मोयाया प्रमाणात तस्करी

ाोत असल्याच माा एप्रल, २०१५ मध्य या त्यादरम्यान दनदवानास ेल, ा खर ेा काय,
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(२) असल्यास, सागयान तस्करीकररता रल्यचा यापर करायात यतो, ा ाी खर ेा काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी ेतापयंत कती गुन्ा स्थादनक पोिलस स्थानकाींत दाखल करायात
ेल,

(४) असल्यसा, त्याचयर कोणती कारयाई कली या करायात यत ेा ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-१०-२०१५) :(१)
तपासणीनाका

कनय् यन पररक्षत्रामध्य िचखली यनउपज

कनय् यथ अयरध सागयानाच याातूकीचा गुन्ाा ददनाींक १.५.२०१५ रोजी

नगदयन
ू सागयान २५ नग २,४५७ घ.मी. रु.६०,६८५/- इतक्या कीं मतीचा माल पकअप जीपसा
जप्त करायात ेलला ेा.

(२) ददनाींक १७.३.२०१५ रोजी गा ी क्र. १७४०६ कृषणा एक्सप्रसच्या रल्य पासाल

ब्यामुळ रात्री

११.५० याजता ्ोगीमध्य प्लास््ीकच ्ॅगमध्य यना परयाना याातूक ाोत असलला सागायन
माल मद
ु ख

रल्य स्थानकायर यन अिधकारी, रल्य अिधकारी य रल्य पोलीस अिधकारी याींच्या

समक्ष जप्त करायात ेलला ेा. अयरध याातक
ू ाोत असलला सागयान माल यनपररमीं ळ
अिधकारी, मद
ृ ख

याींनी ददनाींक १९.३.२०१५ रोजी ताब्यात घतलल ेा. सदरील जप्त

कलल्या मालामध्य सागयान क्साईज ४७९ नग असन
ू याची कीं मत रु.१२,११८/- एयढी ेा.
सदरील जप्त कलला माल भोकर वासकीय ेगारायर जमा कलला ेा.

(३) अयरध याातक
ू ीच यन गन्
ु ा स्थादनक पोलीस स््वनमध्य नगदयायात ेलल नााी.
(४) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
मौिे ड (ोंगरशेवली (ता.धचखली, जि.ाल
ु ढाणा) येथे
वटय प्रायामुळे वपिाांचे

(४९)

२७३०६ (१७-०८-२०१५).

अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
काय :-

(१) म्ज

ालेले नि
ु सान

श्री.राहुल ाोंद्रे (धचखली), श्री.अिमन पटे ल (मुांाादे वी),
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

गगरवयली (ता.िचखली, जज.्ुलढाणा) य इतर गायातील वतकऱ्याींच्या वतातील

पकाींच नक
ु सान यन्य प्राायापासून ााल असल्यान वतकऱ्याींनी यन परीक्षत अिधकारी
्ल
ु ढाणा याींना माा ड सें्र, २०१४ मध्य या त्यादरम्यान दनयदन ददल ेा ा खर ेा काय,

(२) असल्यास, वतकऱ्याींना यन्य प्राायापासन
ाालल्या पकाींच्या नक
ू
ु सानीचा मो्दला
नुकसान ग्रस्त वतकऱ्याींना वासनाक ू न काय कायायााी करायात ेली या यत ेा,

(३) अदयापपयंत कुालीच कायायााी करायात ेली नसल्यास यलीं्णाची कारण काय
ेात ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१९-१०-२०१५) :(१) म्ज

गगरवयली िवयारातील गायाींमधील वतीच

यन्यप्राायाींमळ
ु नुकसान ााल्यामळ
ु माा सप््ें ्र, २०१५ मध्य ४ वतक-याींनी नक
ु सान भरपाई
िमळाया्ा्त अजा यनपररक्षत्र अिधकारी (प्रादिवक), ्ुलढाणा याींचक

ददल ेात.
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(२)

यन्यप्राायाींनी

वतपकाींच

नुकसान

कल्या

प्रकरणी

प्रचिलत

वासन

दनणायान्यय

नुकसानग्रस्त वतक-याींना ेिथाक मदत दायात ेली ेा.
(३) प्रश्न उद्ायत नााी.

___________
महहला आधथमि वविास महामांड (ळाच्या वेतन व व्यवस्थापिीय सांचालि भत्ता वाढववयाााात
(५०)

२७४७० (१७-०८-२०१५).

ड (ॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय महहला व ााल

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मदाला ेिथाक यकास माामीं ळ ा एकमय माामीं ळ मदालाींकरीता अजस्तत्यात ेा, ा
खर ेा काय
(२) असल्यास, या माामीं ळा अींतगात मदालाींच प्रश्न सो यायास वासनाला मदत िमळत, ा
ाी खर ेा काय,
(३) असल्यास, या माामीं ळात अिधकारी य कमाचारी याींना यतन य व्ययस्थापकीय सींचालक
भत्ता इतर माामीं ळापक्षा सयाात कमी िमळतो, ा ाी खर ेा काय,
(४) असल्यास, इतर माामीं ळाींना यतन य व्ययस्थापकीय सींचालक भत्ता ाा त्याींच्या
मागणीनुसार १० त २० को्ी रुपय िमळतो तर मदाला ेिथाक यकास माामीं ळाला ााच
भत्ता १८ को्ी रुपय मागणी असतानााी कयळ १ को्ी रुपय िमळतो, ा खर ेा काय,
(५) असल्यास, वासन ाा भत्ता याढयायाकरीता कोणती कायायााी करीत ेा काय,
(६) नसल्यास, यलीं्ाची कारण काय ेात ?
श्रीमती पांििा मुांड (े (०३-१०-२०१५) :(१) वासनाच्या दद.२० जानयारी, २००३ रोजीच्या वासन
दनणायान्यय रा्यातील मदालाींच्या यकासाच्या कामासााब (स्यींयसााय्यता ्चत ग्ाींची

दनिमाती, मदालाींच यवष प्रिवक्षण कायाक्रम, मदाला उत्पादनाींसााब ्ाजारपा य अनुषींिगक

ेधारसया इ.) मदाला ेिथाक यकास माामीं ळास िवखर सींस्था म्ाणन
ू घोषत करायात
ेल ेा.
(२) ाोय.
(३) माामीं ळातील अिधकारी य कमाचारी याींना िमळणार यतन कमी नसून त्याींना दनयमानुसार
यतन य भत्त अदा करायात यतात.

(४) मदाला ेिथाक यकास माामीं ळास (मायम) दनयिमत १ को्ी इतक व्ययस्थापकीय
अनुदान मींजूर ेा. तथाप, याव्यदतररक्त ेयफतॅ
सााय्याच

रा्यामध्य

तजजस्यनी

ग्रामीण

मदाला

या ेींतरराषरीय सींस्थच्या ेिथाक
सक्षमीकरण

कायाक्रम

मायममाफतात

रा्यायात यतो. सदर कायाक्रमाींतगात माामीं ळातील अिधकारी य कमाचारी याींच्या यतनापो्ी
रा्यवासनाचा दास्सा म्ाणन
ू रू.७८.०० को्ी इतकी तरतद
ू सन एप्रल, २००७ त सप््ें ्र,
२०१५ पयंत करायात ेली ेा. या तरतुदीमधून सदर माामीं ळातील अिधकारी/कमाचारी
याींच यतन अदा करायात यत.
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(५) य (६) तजजस्यनी कायाक्रम ेणखी दोन यषे मुदत याढ िमळण्ा्तची कायायााी सुरू
असल्यान य या योजनतन
ू कमाचारी यींद
ृ ाच यतन अदा करायात यत असल्यान सदय:जस्थतीत
भत्ता याढयायाचा प्रश्न उद्ायत नााी.

___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

मुांाई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
वासकीय मध्ययती मद्र
ु णालय, मीं्
ु ई.

