
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

श्रीगोंदा (जि. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग् णालयात असलेली िीवनदायी रुग् णवाहीिा 
मागील एि वर्ाापासनू बांद असल् याबाबत 

  

(१)  ७१ (२३-१२-२०१४).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग् णालयात असलेली िीदनदायी रुग् णदाहीका 
मागील एक दर्ाापासून बींद असल् यामु े रुग् णाींना आपत् कालीन पररजथथतीत आरोग् य सेदा 
मम त नसल् याने त् याींच् यात तीर अ असींतोर् पसरला असल् यान ेमाहे ् ्ोंबर, २०१४ मध्ये दा 
त् यादरयायान आढ ून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू रुग् णदािहका पूदादत सुरु कर् याबाबत सासनाने कोणती तातचीची 
कायादाही केली दा कर् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणती कायादाही कर् यात आली नसल् यास लदलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     श्रीगोंदा येथील रुग्णदाहीका िद.१३ माचा, २०१४ पासून ््ोबर, २०१४ पयतं 
दाहनचालका अभादी बींद होती. सदरहू कालादधीत आपत्कालीन दैद्यकीय सेदेची (१०८-
एएलएस) रुग्णदािहका उपलब्ध होती. त्याम ेु रुग्णाींची गैरसोय झालेली नाही. 
(२) ग्रामीण रुग्णालय श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथील रुग्णदािहका चालक िद. १३.३.२०१४ 
पासून गैरहिर असल्यान ेपयाायी यवयदथथा याहणून ग्रामीण रुग्णालय िामखेच जि.अहमदनगर 
येथील दाहन चालकाची िद. १०.१०.२०१४ पासून प्रतततनयुती दे्यात आली होती. त्याम ेु 
रुग्णदािहकेमसदाय एकही रुग्ण दींचचत रािहलेला नाही. रुग्णदािहका पुदादतपणे सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील आरोग् य सेवसेाठी पुरेसा ननधी ममळत नसल्याबाबत 
  

(२)  ५०९ (२३-१२-२०१४).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.अननल िदम 
(ननफाड) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आरोग् य सेदेसाी  पुरेसा तनधी मम त नसल्याम ेु रुग्णालयासाी  लागणा्या 
साधन सामुग्रीसाी  तनधी अपुरा पचत असल्यामु े अनेक रुग्णालयामधून रुग्णाींना पुरेसी 
आरोग्य सेदा मम त नसल्याचा प्रकार माहे नोयवहेबर, २०१४ मध्ये दा त्यादरयायान तनदसानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील आरोग्य सेदेसाी  पुरेसा तनधी उपलब्ध करुन दे्याबाबत सासनान े
कोणती तातचीची कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायादाही कर्यात आली नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील सासकीय रुग्णालयाींना लागणा्या साधन सामुग्री या बाबीखाली सन २०१४-१५ 
या आचथाक दर्ाामध्ये रु. ६४,१४,३४,०००/- इतका तनधी उपलब्ध करुन िदलेला आहे. 
(२) द (३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

गोंददया जिल्हयातील वनोपि आिण मोहफुल यावर  
शासन रॉयल्टी िमा िरत असल्याबाबत 

  

(३)  ४१९२ (२२-१२-२०१४).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंिदया जिल्हयातील दनोपि आणण मोहफुला फुल यादर सासन रॉयल््ी िमा करत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दनोपि आणण मोहफुला फुल यादर इतर काही राज्य रॉयल््ी घेत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जिल्हयातील अनेक गरीब कु्ूींब या उद्योगधींद्यादर उपजिलदका कररत 
असल्याम ेु त्यादरील रॉयल््ी िमा करणे रदद् करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०७-०१-२०१६) : (१) गोंिदया जिल््यात मोहफुल दग ून इतर 
दनोपिाची तनधाातर लर अकी प्रक्रियेनुसार िाहीर मललादात लदिी कर्यात येते. त्यादर रॉयल््ी 
आकार्यात येत नाही. मोह फुलाचा यवयापार द लदतनयोग राज्य उत्पादन सुल्क लदभागाच्या 
अखत्याररत येतो. 
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     मोहाफुल द फ े हे भारतीय दन अचधतनयम, १९२७ चे कलम िमाींक २(४) मधील 
तरतूदीनुसार दनोपि आहे. त्यामु े दन लदभागाचा दाहतकू तनयमान् दये सदर दनोपिाच्या 
दाहतूकीसाी  दाहतकू परदानगीची आदश्यकता आहे. 
     मोहाफुल द फ े दनोपि असल्याने दन कायद्याखाली दन लदभागाचे तनयींत्रण आहे. 
तरी मोहाफुल बा गणे, लदकण,े दाहतूक करणे, त्याींचा दापर करणे, परराज्यात त्याींची आयात- 
तनयाात करणे त्याींची लदल्हेदा् लादणे यादर राज्य उत्पादक सुल्क लदभागाचे मुींबई दारु बींदी 
कायदा १९४९ अींतगात तनयींत्रण  असत,े मुींबई प्रोिहबबसन ॲ् १९४९ अींतगात तनचगाममत 
केलेल्या िदनाींक १३ मे १९७६ च्या अचधसूचनमेध्ये िदलेल्या अनुसूची मध्ये नमूद के्षत्र द 
कालादधी द त्या का ातला मोहाफुल सींकलन द जिल् हा मसमेअींतग त दाहतूक कररता  राज्य, 
उत्पादन सुल्क लदभागाचे परदाना / अनुज्ञप्तीची आदश्यकता नसते. 
(२) हे खरे आहे. 
     मध्य प्रदेस द छत्तीसगच राज्यामध्ये रॉयल््ी घे्यात येत नाही. 
(३) द (४) गो ा केलेल्या मोह फुलादर रॉयल््ी आकारली िात नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मािी व ववद्यमान आमदार तसेच िमाचा-याांना वैद्यिीय  
देयिाच्या एिूण ३ टक् िे शुल् ि न आिार्याबाबत 

  

(४)  ६५३८ (०९-०४-२०१५).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती 
नगर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय 
सावािननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मािी द लदद्यमान आमदार तसेच कमाचा-याींना ददै्यकीय देयके प्रततपूतीसाी  
सासनाने िदनाींक ३० डचसेंबर, २०१० रोिी सासन तनणायाच् या लददरणपत्रामध् ये देयकाींच् या एकूण 
३ ् के सुल् क रुग् ् ा प्रसासनाकच ेभर् याचे नमुद केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे राज्यातील मसक्षक-मसक्षकेत्तर कमाचा्याींची दैद्यकीय देयके मींिूर कर्यासाी  
आरोग्य लदभागाकचून देयकाच्या ३ ्के रकम दसुल कर्यात येते हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यापुढे उत सुल् क लदद्यमान आिी-मािी आमदार द सरकारी कमाचारी तसचे 
मसक्षक-मसक्षकेतर कमाचारी याींच्या दैद्यकीय देयकाींदर न आकार् याबाबत काय कायादाही 
कर् यात आली आहे, 
(४) असल् यास, असी क्रकती दैद्यकीय देयके तनणायाअभादी प्रलींबबत आहे ? 

डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सादाितनक आरोग्य लदभाग, सासन तनणाय ि.जिरुफी/१०००/प्र.ि.९०/२०००/आरोग्य-३,    
िद. १० िुल,ै २००१ च्या पररमसषी “अ” मध्ये िदलेल्या अ.ि. १ ते १४ सींदगाा सासकीय 
कमाचारी द त्याींचेदर अदलींबून असणारे कु्ुींब तसचे मा.आमदार, मा.खासदार मा.मींत्री, 
मा.सभापती द मािी आमदार याींना लदनासुल्क दैद्यकीय उपचाराची सदलत दे्यात आलेली 
आहे. 
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     मसक्षक-मसक्षकेत्तर कमाचारी याींचा लदनासुल्क यादीत समादेस नसल्याने ३% 
आकार्यात येते. मसक्षण लदभागाकचून ३% आकारणी न करणेबाबत प्रथताद या लदभागास 
प्राप्त झाला असून त्यादर कायादाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  
मौि ेधचखली (जि. बुलढाणा) आरोग् य बहहत आराखडयाम् ये दोन वर्ाापूवी जिल् हा रपरुग् णालय 

मांिूर झाले असून प्रत् यक्ष  िाम झाले नसल् याबाबत 
  

(५)  १०३८६ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सावािननि आरोग् य 
आिण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे चचखली (जि.  बुलढाणा) आरोग् य बहहत आराखचयामध् ये दोन दर्ाापूदी जिल् हा 
उपरुग् णालय मींिूर झाले असून प्रत् यक्ष काम झाले नसल् याचे माहे नोयव हेंबर, २०१४ मध्ये दा 
त्यादरयायान तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उत कामासाी  तनधीची उपलब् ध करुन प्रत् यक्ष कामाची सुरुदात केयव हा द 
क्रकती िददसात कर्यात येणार आहे 
(३) अद्यापपयतं जिल् हा उप रुग् णालयाच े काम सुरु न झाल् याचे तनलींबनाची सदासाधारण 
कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१३-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदरहू कामाचे अींदािपत्रक द आराखच े सादाितनक बाींधकाम लदभागाकचून प्राप्त करुन 
घे्याची कायादाही जिल्हा सल्य चचक्रकत्सक बुलढाणा याींच्या थतरादर सुरु आहे. अींदािपत्रक द 
आराखच ेप्राप्त होताच तनधी उपलब्धतेबाबतची कायादाही कर्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

राहुड लघु मसांचन प्रिल्प (ता.चाांदवड, जि.नामशि) योिनेबाबत 
 

  

(६)  १४४८४ (०८-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांधारण मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कायाकारी अमभयींता, लघु मसींचन लदभाग (िलसींधारण) नामसक (जि. नामसक) या 
लदभागाअींतगात राहुच लघ ु मसींचन प्रकल्प (ता.चाींददच, जि.नामसक) या योिनेच्या उियवया 
कालयवयाचे क्रकमी ०/०० त े०/४ येथील पुर चारी तयार कर्यात कामास नालदन्य पुणा योिनेत 
माहे िुल ै२०१४ या मिहन्यात मींिुरी देदुन तनधीची तरतुद कर्यात आली आहे हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, चाींददच तालुयातील सातत्याने दषुका ग्रथत असलेल्या भागातील उपरोत 
कालयवयाचे कामाबाबत अद्याप पयतं सींबींधीत लदभागाकचून कामास सुरूदात कर्याबाबत 
कायादाही कर्यात आलेली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सासनाने उपरोत कामाबाबत कोणती कायादाही केलेली आहे दा करीत आहे, 
(४) अद्याप कायादाही केली नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१२-२०१५) : (१) होय 
(२) द (३) नाही, तथालप, सदर योिनेची तनलददा कायादाही अींततम ्प्प्यात असून त्यात प्राप्त 
ीरलेल्या मे.एम.एस. कीं न्रो्ेक, ि गाद या अमभकरणाचा तनलददा जथदकह तीचा प्रथताद      
मा. मुख्य अमभयींता, लघु मसींचन (िलसींधारण) महाराषर राज्य पणुे याींच्याकच ेिद. १६/१०/१५ 
रोिी पाीलद्यात आलेला आहे, तनलददा जथदकह तीनींतर द तनधीच्या उपलब्धतेनुसार लदर्याींक्रकत 
योिनेच ेकाम पूणा कर्यात येईल 
(४) प्रश्नच उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  
रािुरा तालुक्यातील (जि.चांद्रपूर) साखरवाही शेतमशवारात लघुपाटबांधारे तलावाची ननममातीबाबत 

  

(७)  १४८३१ (०८-०४-२०१५).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िलसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासनाच् या लघुमसींचन (िलसींधारण) लदभागाींतगात रािुरा तालु यातील (जि.चींरपुपुर) 
साखरदाही सेतमसदारात लघुपा्बींधारे तलादाची तनममाती कर् यासाी  साखरदाही, बोचखा आणण 
िहदारातील १८ सेतक् याींच् या २९.१३४ हे ्र सेतिममनीच ेअचधग्रहण कर् यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कामाच े अींदािपत्रक द त् याची प्रसासकीय मान् यता प्राप् त त् याचप्रमाण े
तनलददा प्रक्रिया पूणा करून िदनाींक १२ ्गथ ्, २०१४ ला कामाची सुरूदात झाल् याचे दसालदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर तलाद तनममातीकररता सेतक् याींचा िममनीचा दर हा २.४० लाख प्रतत 
हे ्र ीरलद् यात आलेल् या अल् प दरामु े सतेक् याींमध् ये असींतोर् तनमााण झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, कोरचदाहू सेतिममनीला १० लाख तर ओलीत सतेीसाी  १२ लाख रूपये दर 
मम ाला तर तलादासाी  सतेिममनी सेतकरी देणार असल् याचे तनदसानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत सासन काय उपाययोिना करणार आहे दा करीत आहे, 
(६) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१२-२०१५) : (१) द (२) होय 
(३) भुसींपादन प्रथताद जिल्हाचधकारी कायाालयास सादर केला आहे, जिल्हाचधकारी 
कायाालयाकचून सींयुत मोिणी झाल्यानींतर खािगी दा्ाघा्ीचे प्रथताद तयार कर्यात 
येतील. त्यादे ी सदर िममनीचे दर प्रचमलत सासन तनयमानुसार तनजश्चत कर्यात येतील. 
सध्या कुीलीही क्रकीं मत ीरलद्यात आलेली नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रत्यक्ष काथतकाराींच्या क्रकती िममनी िाणार याची सींयुत मोिणीनींतर खात्री करुन नींतर 
७/१२ उतारातील आकारणी प्रमाणे सीघ्र गणकानुसार तनजश्चती केलेल्या क्रकेमतीदर अचधक २०० 
्के िदलासा रकम प्रमाणे खािगी दा्ाघा्ीने भुधारकास मोबदला दे्यात येईल. 
(६) सद्य:जथथतीत प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  
दहांगोली तालुक्यात िह र्ी खात्यािडून िलयुक्त मशवार योिनेच्या मोदहमेमुळे पाणलोट वविास 

िायाक्रम योिनेची िाम ेअधावट अवस्थेत असल्याबाबत 
  

(८)  २०८३४ (१४-०८-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहींगोली तालुयात कह र्ी खात्याकचून िलयुत मसदार योिनेच्या मोिहमेम ेु पाणलो् 
लदकास कायािम योिनेची काम ेअपूणाादथथेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामु े तेथील मसमें् नालाबाींध, माती नालाबाींध, ढा ीच ेबाींध ई.िलमसींचनाची 
काम ेअधाद् जथथतीत सोचून दे्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िलसींधारण द िलमसींचनाची आिची जथथती काय तसेच पाणलो् लदकास 
कायािम योिनेंतगात भुमीहीन, सतेमिूर, बचतग् सदथय द सेतकरी याींना द्यादयाच ेअींदाि े
दीच को्ी रुपयाींच ेअनुदान अद्याप िदले गेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बहुताींस िीकाणी बनाद् ग्रामसभा कागदोपत्री दाखदून सममत्या कर्याच े
प्रकार ग्रामथथाींनी केलेल्या तिारीनुसार तनदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, या सींपूणा प्रकारास दोर्ी यवयतीींदर सासन कोणती कारदाई करणार आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१५) : (१) द (२) नाही. 
     मसमें् नाला बाींध-४, माती नाला बाींध-१३, २४२६२ हे्र के्षत्रात ढा ीच े बाींध, इतर 
काम-े २८७ ही एकाजत्मक पाणलो् यवयदथथापन कायािम अींतगात िलमसींचनाची कामे पूणा 
कर्यात आली आहेत. 
(३) िहींगोली तालुयात एकूण १२ पाणलो्ाींची काम ेमींिूर आहेत. पाणलो्ाींची सदा काम ेपूणा 
झालेली आहेत.  िहींगोली तालु यात उपजिदीका कायािमाींतगात भूमीहीन सेतमिूर, बचतग् 
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सदथय द सतेकरी याींना द्यादयाच े अनुदान दा्पाची प्रक्रिया चाल ू आहे. उपजिदीका 
कायािमासाी  रु. ५.८० लक्ष खचा कर्यात आला आहे. 
(४) नाही. 
(५) द (६) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

िागनति पयाटन स्थळाचा दिाा लाभलेल्या  
माथेरान मधील सांरक्ष ि रेमलांगबाबत 

  

(९)  २१०२१ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधान), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िागततक पया् न थथ ाचा दिाा लाभलेल्या माथेरान मधील पया् न थथ ादरील सींरक्षक 
रेमलींग तीन दर्ाापासून तु्लेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या उन्हा ी हींगाम द पया् काींची नेहमीच ददा  असल्यान ेअपघात हो्याची 
सयता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत नगरपामलका द दन लदभाग माथेरान याींच्याकच े थथातनक िनतेन े
दारींदार तिारी करून सुध्दा कोणतीच कायादाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींरक्षक रेमलींग बसलद्याबाबत सासनाने कोणती कायादाही केली दा 
कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०१-२०१६) :(१)  हे खरे नाही. 
     सन २०१०-११ मध्ये माथेरान पया् न थथ ादरील एकूण १३ पॉईं्दर सींरक्षक रेमलींगची 
काम ेकर्यात आलेली आहेत. सद्यजथथतीत सदर सींरक्षक रेमलींग सुयवयदजथथत आहेत. तसेच 
िर काही िीकाणी सींरक्षक रेमलींग नादरुुथत झाली तर ती ताबचतोब दरुुथत केली िातात. 
(२) द (३) हे खरे नाही. 
     अद्यापपयतं असी कोणतीही दघुा् ना घचलेली नाही. तसेच दन लदभाग माथेरान 
याींच्याकच ेयासींदभाात कोणतीही लेखी तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) मागील तीन दर्ाापासून दाहनत  माथेरान येथ े िमा होणा्या महसूलातून सींयुत दन 
यवयदथथापन सममती माथेरान याींच्या माफा त सींरक्षक रेमलींगच्या दरुुथती द देखभालीची काम े
केली िातात. 
(५) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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मौि ेनाांदगाव पेठ (जि.अमरावती) येथून मोठया प्रमाणात गौण खननिाची 

 रचल िर्यात येत असल्याबाबत 
  

(१०)  २१४७६ (१०-०८-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय िलसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा नाींदगाद पीे (जि.अमरादती) जथथत बिि्सकालीन तलादातुन तसचे इतर तलादातुन 
जिल् हा पररर्देची कुील् याही प्रकारे परदानगी न देता मोयाया प्रमाणात गौण खतनिाची उचल 
कर् यात येत असनू, लाखो रुपयाींच् या गौण खतनिाची चोरी होत असताना अमरादती जि.प.चे 
मुख् य कायाकारी अचधकारी याींचकेच े तिार करुनही उत् खननाचे काम सुरुच आहे, द लाखो 
रुपयाींचे गौण खतनि काढले िात असल्याचे िदनाींक २४ फेिुदारी, २०१५ रोिी दा त्यासुमारास 
तनदसानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकासीच्या अनुर्ींगाने गौण खतनिाची उचल द चोरी करणा्याींदर 
कोणती कारदाई कर्यात आली आहे दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
    ग्राम पींचायत नाींदगाद पेी याींच्या मामसक ीराद ि.१०, िदनाींक २४ डचसेंबर, २०१५ नुसार 
दे्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रान्दये तसेच कायाकारी अमभयींता लघुमसींचन लदभाग, जिल्हा 
पररर्द अमरादती याींनी िदनाींक ४ माचा, २०१५ चे पत्रान्दये म.ेश्रीहरी असोमसएट्स प्रा.मल. 
औरींगाबाद तफ  श्री. आर.एस.चयवहान याींना सदर तलादामधून गौण खतनि उत्खनन कर्याची 
परदानगी दे्यात आली होती. त्यानुसार सींबींचधताने १७५० िास गौण खतनि कररता रुपये 
४,१०,१००/- एदढ्या रकमेचा भरणा केलेला आहे. 
(२), (३) द (४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  
राज् याच् या मदहला बालवविास ववभागामाफा त अांगणवाड्या व ममनी अांगणवाडयािररता के्ष ्ीय 

िायाालयािडून अहवाल न घेताच सादहत्य खरेदी िेल्याबाबत 
  

(११)  २२६५५ (१७-०८-२०१५).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या मिहला द बाललदकास लदभागामाफा त अींगणदायाया द ममनी अींगणदाचयाकररता 
प् ललाथ ्ीक च्ई, दिन कर् याच ेमसीन, लहान मलुाींकररता खाऊ, और्धी, सैक्षणणक सािहत् य 
इत् यादीची खरेदी फेिुदारी, २०१५ रोिी दा त्या दरयायान कर् यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, सदर खरेदी कर् यापूदी मिहला द बाललदकास लदभागाच् या आयु ताींनी या 
खरेदीची गरि आहे क्रकीं दा नाही याबाबत के्षत्रीय कायाालयाकचून अहदाल न घेताच खरेदीच े
प्रथ ताद मींत्रालयात सादर केले, हे खरे आहे काय, 
(३) सदर खरेदी प्रक्रिया अत् यींत घाई गचबचीने द सींकाथ पद ररत् या तसेच ई-तनलददा पध् दतीचा 
दापर न करता दर करार पध् दतीन ेकर् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, के्षत्रीय कायाालयाकचून मागणी नसताना अत् यींत घाई गचबचीन े द ई-तनलददा 
प्रक्रिया हेतुपुरथ परपणे ्ा ून खरेदी प्रक्रिया कर् याची सदासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सासनामाफा त सदर खरेदी प्रक्रियेची चौकसी कर् यात येईल काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) आयुत, एकाजत्मक बाल लदकास सेदा योिना याींचे थतरादर िदनाींक ०७/०२/२०१५ रोिी 
उपमुख्य कायाकारी अचधकारी (बाल कल्याण), जिल्हा पररर्द याींची लदलदध लदर्याबाबत आढादा 
बैीक आयोजित केली होती. सदर बैीकीत लदलदध दथतूींच्या खरेदीबाबत मागणी के्षबत्रय 
अचधका्याींनी केली होती.  त्यानुसार आयुताींनी सासनाकच ेलदलदध दथतूींच्या खरेदीच ेप्रथताद 
पाीलदले होत.े 
(३) द (४) अींगणदाचीतील लाभार्थयांची गरि लदचारात घेऊन लदभागामाफा त केलेली खरेदी ही 
सदा सासकीय तनयम/तनकर्, कें रपु सासनाच्या मागादसाक सूचना इत्यादीींच ेका्ेकोरपणे अदलींब 
करुन कर्यात आली आहे. 
(५) सासनाच्या लदलदध लदभागाकचून मागील १५ दर्ाामध्ये झालेल्या खरेदीची चौकसी 
कर्यासाी  मा.मुख्य सचचद याींच्या अध्यक्षतेखाली अप्पर मखु्य सचचद (लदत्त) द प्रधान 
सचचद (उद्योग) असी बत्रसदथयीय सममतीची तनयुती िदनाींक ०६/०८/२०१५ अन्दये कर्यात 
आली आहे. 
  

___________ 
  

जिल् हा पररर्द परभणी अांतगात चारठाणा (ता.जिांतूर) येथ ेिोल् हापूरी बांधा-याांच े 
मागील बािसू खोलीिरणाच ेिाम ननिह ष्ट्ट दिााचे झाल्याबाबत 

  

(१२)  २४५४१ (१४-०८-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) जिल् हा पररर्द परभणी अींतगात चारीाणा (ता.जिींतूर) येथ े सुध् दा कोल् हापूरी बींधा-याींचे 
मागील बािसू खोलीकरणाच ेकाम चाल ूआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरचे काम अततसय तनकह ष ् दिााच े झालेले आहे असी तिार अचधक्षक 
अमभयींता थ थातनकथ तर औरींगाबाद याींचेकच ेम,े २०१५ मध् ये कर् यात आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, तिारीच ेअनुर्ींगान ेकोणती कारदाई केली आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२१-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधा्याच्या चारीाणाच्या मागील बािसू खोलीकरणाचे अींदािपत्रक 
तयार करुन मान्यतेथतद जिल्हाथतरीय सममतीकच े िदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी सादर 
कर्यात आलेले आहे. 
(२) असा प्रकारच े तनदेदन कायाकारी अमभयींता, (लघु पा्बींधारे) जिल्हा पररर्द, परभणी 
याींच्याकच ेआढ ून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जिल्हायातील अांगणवाडी सेवविा भरती प्रकक्रया प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१३)  २५६७६ (१७-०८-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हातील अींगणदाची सेलदका भरती प्रक्रिया दीच दर्ाापासून प्रलींबबत असल्याचे 
माहे म,े २०१५ च्या पिहल्या आीदचयात तनदासनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणदाची सेलदका भरतीसाी  हिारो पात्र मिहलामध्ये नारािी तनमााण झाली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भरती प्रक्रिया प्रलींबबत राह्याची कारणे काय आहेत, सदरहु भरती 
प्रक्रिया तातचीन ेपुणा कर्याबाबत सासनान ेकोणती कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणा्या लदलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:जथथती 
काय आहे? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) द (३) हे खरे नाही. 
     साींगली जिल् ्यातील १३ एकाजत्मक बाल लदकास सेदा योिना प्रकल् पामध् ये माहे म,े 
२०१५ अखेर अींगणदाची सेलदका-३१, अींगणदाची मदतनीस-७२, ममनी अींगणदाची सेलदका-१२ 
असी एकूण ११५ पदे रर त होती. सदर पदे ही रािीनामा, सेदातनदहत् ती या कारणाम ेु रर त 
झालेली आहेत. या पदाींची भरती प्रकल् प थ तरादरुन प्रत् येक दर्ी प्रकल् पाकचील रर त पदानुसार 
िािहरात देऊन केली िात.े 
     तसेच एकाजत्मक बाल लदकास सेदा योिनेच े ब क्ीकरण द पुनसरंचना अींतगात 
समालदष ् असणा-या प्रकल् पातील कायारत अींगणदाची कें रपुात अततरर त अींगणदाची सेलदका ही 
मानधनी पदे कें रपु सासनाकचून मींिूर कर् यात आली आहेत. यासींदभाात राष रमाता जििाऊ 
सेदाभादी सींथ था, धु े द इतर याींनी मा.उच् च न् यायालय, औरींगाबाद खींचपीी येथ ेया पदाच् या 
भरती प्रक्रियेमध् ये मदतनीसाींना अततरर त अींगणदाची सेलदका पदादर सामादून घेणेबाबतची 
रर् याचचका िमाींक ७५०५/२०१४ दाखल केली होती. सदर याचचकेमध् ये  मा.उच् च न् यायालय, 
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खींचपीी औरींगाबाद याींनी िदनाींक २८/८/२०१४ च् या आदेसान् दये अततरर त अींगणदाची सेलदका 
भरती प्रक्रियेस थ थचगती िदली होती. त् यानुसार आयु त, मिहला द बाल लदकास, पुणे याींनी 
िदनाींक ०२/०९/२०१५ च् या पत्रान् दये २० जिल् ्यातील भरतीप्रक्रियेस थ थचगती िदली होती. 
     मिहला द बाल लदकास लदभाग, सासन तनणाय िदनाींक १५ नोयव हेंबर, २०१४ अन् दये 
अततरर त अींगणदाची सेलदका तथा पोर्णाहार समुपदेसक या पदादर मदतनीसाींना सामादून 
घे् याबाबत तरतूद कर् यात आलेली आहे. या आधारादर मा.उच् च न् यायालयात खींचपीी 
औरींगाबाद याींनी रर् याचचका िमाींक ७५०५/२०१४ तनकाली काढली असून उपरो त सासन 
तनणायाप्रमाणे कायादाही कर् यास अनुमती िदलेली आहे. तथालप कें रपु सासनाने अततरर त 
अींगणदाची सेलदका तथा पोर्णाहार समुपदेसक ही पदे सद्यःजथथतीत भर् यात येऊ नयेत अस े
तनद स िदलेले आहेत. त् यामु े दरील पदे भर् यात आलेली नाहीत. 
(४) प्रश् न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

वपांगलाक्ष ी देवी (ता.ररसोड, जि.वामशम) येथील तलावम् ये होत असलेले अनतक्रमण 
  

(१४)  २६५५९ (१७-०९-२०१५).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िलसांधारण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लपींगलाक्षी देदी तलाद (ता.ररसोच, जि.दामसम) हा तलाद अततिमणाच् या लद ख् यात 
सापचला असून १०० एकराच् या दर के्षत्रफ  असलेल् या तलादाच् या बािलुा सेती करुन 
अततिमण करत असल् याची बाब तसेच तनरुपयोगी दनथ पती दाढल् यामु े या तलादाची मोी  
ददुासा झाली असून हा ऐततहासीक तलाद नामसेर् हो् याच् या मागाादर असून जिल् हा पररर्द 
दामसम याींनी तातचीने अततिमण काढून द तलादाची साफसफाई करत असल् याची मागणी 
श्री.लदनोद िोसी याींनी िदनाींक १३ मे, २०१५ रोिी दा त् या सुमारास जिल् हा प्रसासनाकच े केली 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी जिल् हा प्रसासन द प्रसासनामाफा त काही कायादाही कर् यात 
आली क्रकीं दा येत आहे का, 
(३) नसल् यास, अद्यापही कायादाही मध् ये िदरींगाई होत असल् याचे कारणे काय ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(२१-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     असा प्रकारचे तनदेदन लघुमसींचन लदभाग/उप लदभाग, जिल्हा पररर्द, दामसम याींच े
कायाालयात आढ ून आले नाही. तथालप, सदर तलाद हा बि्ीस कालीन तलाद असनू योिनेच े
बाींधकाम अींदािे १५० दर्ाा पेक्षाही पूदीचे असल्याने याबाबत योिनेसी सींबींधीत कोणतेही 
दथताऐदि मुख्य कायाकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्द, दामसम याींचे कायाालयात उपलब्ध 
नसल्याचे तसेच मोकाथथ ी पाहणी करुन तलादाच े बुचीत के्षत्रात द पुणासींचय पात ीच े
पररघात मोयाया प्रमाणात पाणथ  दनथपती असल्यान े सन २००५-२००६ मध्ये सासकीय 
यींत्रसामुग्रीचा दापर करुन मोयाया प्रमाणात तलदातील गा  द पाणथ   दनथपतीींच ेतनमुालन 
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कर्यात आले. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये देखील िलयुत  मसदार अमभयाना अींतगात 
लोकसहभागातून साधारणत: ३५,००० घन मम्र एदढा गा  पाणथ  दनथपतीसह तलादातील 
पाणी नसलेल्या कोरयाया बुचीत के्षत्रातील भागातून काढ्यात आला आहे. 
(२) द (३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जिल््यात अांगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत समािमांददर किां वा  
ग्रामपांचायत िायाालयात भरत असल्याबाबत 

  

(१५)  २६७९७ (१७-०८-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगच जिल््यात सासनान े ीरदून िदलेल्या के्षत्रात अींगणदायायासाी  हकाची िागा 
मम त नसल्याम ेु ३१९९ पकैी १ हिार १२० अींगणदायाया भायायाच्या खोलीत समािमींिदर 
क्रकीं दा ग्रामपींचायत कायाालयात भरत असल्याच े नकुतेच माहे िनू, २०१५ मध्ये तनदसानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींगणदायायाींमध्ये मलुाींना मसकलद्यासाी  लागणा-या अींगणदाची सेलदका द 
मदतनीस याींची सींख्या अपुरी असल्याचेही तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाात सासनाने सखोल चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून 
आले, 
(४) तद्नुसार सासन थतरादर काय कायादाही कर्यात आली दा येत आहे, नसल्यास, त्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-१२-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
     रायगच जिल् ्यात २६७९ अींगणदाची कें रपु द ६०४ ममनी अींगणदाची कें रपु असाप्रकारे एकूण 
३२८३ अींगणदाची कें रपु मींिूर द कायारत आहेत. यापकैी भायायाच् या खोलीत-३००, समािमींिदर-
१८५ द ग्रामपींचायत कायाालय-२५ असाप्रकारे एकूण ५१० अींगणदायाया भरत आहेत. उदाररत 
२७७३ अींगणदायाया थ दतःच् या इमारतीत/प्राथममक सा ा/सादाितनक िीकाणी/मींिदरात भरत 
आहेत. 
(२), (३) द (४) हे खरे नाही. 
      तथालप अींगणदाची सेलदका, मदतनीस, ममनी अींगणदाची सेलदका याींची रर त पदे मिहला 
द बाल लदकास लदभाग, सासन तनणाय िदनाींक १३/०८/२०१४ नुसार प्रकल् पथ तरादर भर् याची 
कायादाही सुरु आहे. 
 
  

___________ 
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रस् मानाबाद जिल् ्यातील साखळी मसमेंट बांधांयाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१६)  २७१३१ (१७-०८-२०१५).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२-१३ मध् ये तत् कालीन मुख् यमींत्री याींनी उथ मानाबाद जिल् ्यातील ी्ंचाई तनदारनाथा 
साख ी मसमें् बींधारे बाींधणेसाी  मुख् यमींत्री सहायता तनधीतून रु. ८ को्ी िदले होत,े हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, अचधक्षक, जिल्हा कह लर् अचधकारी, उथ मानाबाद हा तनधी खचा कर् यामध् ये 
अपयसी ीरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अचधक्षक, जिल्हा कह लर् अचधकारी हे कामात दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्यास, उत प्रकरणाची चौकसी केली आहे दा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-१२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर रु.८.०० को्ी तनधीपकैी कह र्ी लदभागास रु. ५.५७ को्ी इतका तनधी दे्यात आला 
होता द तो पूणा खचा कर्यात आला आहे. 
(३), (४) द (५) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

दौड तालुक्यातील कफरांगाई माता मांददर पररसराचा वविास  
वन तीथा पयाटन योिनेअांतगात िर्याबाबत 

  

(१७)  २८२४३ (२७-१०-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौच तालुयातील क्रफरींगाई माता मींिदर पररसराचा लदकास दन तीथा पया् न योिनेअींतगात 
कर्याबाबतच ेतनदेदन थथातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.दन मींत्री याींना माहे िून, २०१५ मध्ये 
दा त्यादरयायान िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये दन तीथा पया् न योिनेसाी  सासनाने क्रकती तनधीची 
तरतूद केली आहे, 
(३) असल्यास, उत बाबत सासनाने कोणती कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ कररता इको-्ुररझम (राज्य) या योिनेसाी  रु. ३५७०.०० लक्ष इतया 
तनधीची तरतुद कर्यात आली आहे. 
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(३) सदर पया् न थथ ाचा लदकास कर्यासाी  आदश्यक प्रथताद सादर कर्याच्या सुचना 
िद.१३/१०/२०१५ रोिी अप्पर प्रधान मुख्य दनसींरक्षक (अथासींकल्प, तनयोिन द लदकास) 
महाराषर राज्य नागपूर द मखु्य दनसींरक्षक (प्रादेमसक) पणेु याींना दे्यात आल्या 
आहेत. सदरहू प्रथताद तयार कर्याची कायादाही उपदनसींरक्षक, पुणे याींच ेथतरादर सुरु आहे. 
(४) कायादाही सुरु असल्याने प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

आांबेगाव, िुन्नर (जि.पुणे) तालुक्याम्ये वन खात्याच्या िममनीवर झालेले अनतक्रमण 
  

(१८)  २८९२७ (१३-०१-२०१६).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाद, िुन्नर (जि.पुणे) तालुयामध्ये दन खात्याच्या िममनीदर मोयाया प्रमाणात 
अततिमण झाल्याचे माहे ््ोबर २०१५ मध्ये दा त्या दरयायान तनदसानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी थथातनक प्रसासनाकचून कोणती दींचात्मक कारदाई कर्यात 
आली दा येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०४-२०१६) : (१) आींबेगाद, िुन्नर (जि.पुणे) तालुयातील िुन्नर 
दनलदभागामध्ये लोकसासन आींदोलन या सींघ्न ेमाफा त सन २०११-१२ पासून अततिमण होत 
आहे.   सदर होत असलेले अततिमण दे ोद ेी ह्लद्याची कायादाही कर्यात आलेली 
आहे.  परींतु अततिमण ह्लदल्या नींतर सदर अततिमण पुन्हा पुन्हा त्याच िागेदर करतात.  
सन २०१५ मध्ये आींबेगाद तालुयातील क ींब, थोराींद े, खचकी द तनघा्ेदाची असे चार 
गादात दनिममनीदर अततिमण करुन एकूण ७४ झोपचया उ्या केल्याच े तनदसानास आले 
होते. 
(२) द (३) िददाणी द फौिदारी न्यायालय, या गादातील अनेक दन िममनीदर केलेले 
अततिमणाबाबत यापूदी सींबींचधत आरोपीींना फेिुदारी, २०१५ मध्ये साध्या कैदेची मसके्षचा आदेस 
िदला होता.  तथालप, त्याच िीकाणी पुन्हा पुन्हा झोपचयाींचे अततिमण होत आहे. सध्या 
अजथतत्दात असलेल्या एकूण ७४ झोपचयाींपकैी ६३ झोपचयाींबाबत िददाणी द फौिदारी 
न्यायालय, घोचगेाद येथे िदनाींक १६.०२.२०१५ रोिी प्रकरण न्यायप्रलदष् केले आहे. उदारीत ११ 
झोपचयाींबाबत चौकसी पूणा करुन प्रकरण न्यायप्रलदष् कर्यात येत आहे. 
  

___________ 
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पुणे जिल्हयातील मसांहगडावर वारांवार दरड िोसळ्याच्या घटना घडत असल्याबाबत 
  

(१९)  २९०१२ (२१-१२-२०१५).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय वने मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल््यातील ऐततहामसक मसींहगचादर पादसाळ्यात दारींदार दरच कोस ्याच्या घ्ना 
घचत असताींना सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने उपाययोिना नसल्याचे माहे ्गथ्, २०१५ मध्ये दा 
त्या दरयायान तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरच कोस ्याचा धोकाच तनमााण होऊ नये द सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या दा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, लदलींबाची सदासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) : (१) पुणे जिल््यातील मसींहगच येथे माहे २१.६.२०१५ 
रोिी दरचीच ेदगच पचून श्री.सौरभ गायकदाच द श्री.गिानन राऊत हे पया् क क्रकरको  िखमी 
झालेले आहेत. 
(२) मसींहगच-गो ेदाची रथत्याींदर दरच को सणा्या िागी सुरक्षा िाळ्या बसलद्याकररता सन 
२०१४-१५ मध्ये जिल्हा दालर्ाक योिनाींतगात दनातील मागा द पुल दरुुथती या मसर्ाातींगात 
रकम रु.७५.५६ लक्ष तनधी प्राप्त करुन दे्यात आलेला आहे. सन २०१५-१६ मध्ये रकम 
रु.४९.२६ लक्ष तनधी प्राप्त झालेला आहे. प्राप् त तनधी सादाितनक बाींधकाम लदभागाकच े
हथताींतरीत कर्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर येथील पेंच व्याघ्र पिल्पातील मुख्य वनसांरक्ष ि 
 याांच्या िायािाळात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२०)  २९१९५ (१३-०१-२०१६).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय वन े
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुख्य दनसींरक्षक पेंच यवयाघ्र प्रकल्प, नागपूर याींच्या कायाका ात याहणिचे माहे िुल,ै 
२०१२ पासून झालेल्या कामामध्ये द तनलददा काढ्यामध्ये मोीया प्रमाणात गैरयवयदहार 
झाल्याची बाब तनदसानास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उत प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चोकसीच े तनषकर्ा काय आहेत द त्यानुसार सींबींचधताींदर कोणती कारदाई 
कर्यात आली दा येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) द (४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई व ठाणे पररसरातील वाढत्या नागरीिरणाने खाडयाही असुरक्षक्ष त असल्याबाबत 
  

(२१)  ३०११० (१४-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई द ीाणे पररसरातील दाढत्या नागरीकरणाने खाचयाही सुरक्षक्षत रािहलेल्या नाहीत, 
सासनाने द ीा्याच्या खाचीक्रकनारा प्लेममींगो सींरक्षक्षत के्षत्र याहणून घोलर्त केला असल्याचे माहे 
्गथ्, २०१५ मध्ये दा त्या दरयायान तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या तीन दसकात ीाणे खाचीसह सदाच खाचयाींचे नाले झाले असून ज्या खार 
फु्ीच्या साजन्नध्यात प्लेममींगो पक्षी बागचतात ते खारफु्ीचे के्षत्रच या का ात तब्बल ३० 
्याींनी कमी झाल्याचे अ्यासकाींचे याहणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या खाचीक्रकना्यासह ततदराींचे के्षत्र सींरक्षक्षत कर्याबाबत सासनान े कोणती 
कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१६) : (१) ीाण ेखाची मध्ये आढ णारी िैदलदलदधता, तसेच 
मुींबईकराींसाी  उत्तम पया् न थथ  आणण तेथील पक्षी द इतर िीदसींपदा याींच ेअचधदासादर 
तसेच काींद दनादर प्रततकूल पररणाम होऊ नये याहणून िदनाींक ०६.०८.२०१५ रोिी १६९० हे्र 
के्षत्राची ीाणे खाची प्लेममींगो अभयार्य घोलर्त कर्याबाबत अचधसूचना प्रमसध्द कर्यात 
आलेली आहे. 
(२) भारतीय दन्यिीद सींथथा, चहेराचून याींची नकुत्याच प्रमसध्द केलेल्या अहदालामध्ये ीाणे 
खाची सह महाराषराचे क्रकनारदती भागातील खाची भागातील काींद दन के्षत्रात सन २०१३ च्या 
तुलनेत ३६ चौ.क्रक.मी. न ेदाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालयान ेरर् याचचका ि. ३२४६/२००४ मध्ये िदलेलया आदेसाच्या अनुर्ींगान े
सासन थतरादरुन खाची क्रकना्यादरील काींद नाचे सींरक्षण द सींदधान कर्याकररता पुढील 
प्रमाणे पादले उचल्यात आलेली आहेत:- 

१) त्ीय के्षत्रातील काींद दनाच े सींरक्षण द सींदधान कर्याकररता काींद दन कक्षाची 
तनममाती कर्यात आलेली आहे. काींद दन कक्षातींगात  मुींबई, नदी मुींबई, ीाणे आणण 
ममरा-भाईंदर के्षत्रातील काींद दनाचे प्रभादीपणे सींरक्षण द सींदधान कर्याकरीता मुींबई 
काींद दन सींधारण घ्काची तनममाती कर्यात आलेली आहे. 
२) मा.न्यायालयाच्या आदेसानुसार राज्य सासनाकचून काींद दनाला दैधातनक दिाा द 
सींरक्षण प्राप्त हो्याकरीता सरकारी िममनीदरील काींद दन के्षत्र “राखीद दन”े याहणून 
आणण खािगी िममनीदरील काींद दन के्षत्र “दन”े याहणून घोलर्त कर्यात येत आहे. 
३) काींद दनाचे सींदधान कर्याकरीता काींद दन रोपदाि्का तयार करणे आणण रोपदने 
असे कायािम काींद दन कक्षाकचून राबलद्यात येत आहेत. काींद दन रोपदन कायािम 
अींतगात काींद दन कक्षाकचून २२६.४९ हे्र के्षत्रादर काींद दनाची लागदच कर्यात 
आलेली आहे. GIZ या प्रकल्पाींतगात ीाणे खाची के्षत्रात काींद दन सींदधान द सींरक्षण 
कर्याकरीता लदलदध प्रकल्प राबलद्यात येत आहे. 
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४) नगर पामलका द पोलीस याींच्या सहकायााने लदलदध िीकाणी अततिमण ह्लद्याची 
कायादाही कर्यात आली आहे. मुींबई काींद दन सींधारण घ्काकचून मुींबई, मुींबई 
उपनगरातील सुमारे २२४० अनाचधकह त झोपयायाचे तनषकासन कर्यात आलेले आहे. 
५) काींद दनाच्या सींरक्षणासाी  एक थपीच बो् खरेदी करुन काींद दन के्षत्रात दन 
कमाचा्याींमाफा त गथत घाल्यात येते. 

(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणापाडा (हातगड) (ता. सुरगाणा, जि. नामशि) सुमारे तीनशे लोिवस्तीचे गाव वन 
खात्यामुळे गत पन्नास वर्ाापासून अांधारात वावरत असल्याबाबत 

  

(२२)  ३०१४५ (१३-०१-२०१६).   श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव 
म्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीाणापाचा (हातगच) (ता. सुरगाणा, जि. नामसक) हे समुारे तीनसे लोकदथतीच ेगाद तनयवदल 
दन खात्याच्या आचमुीेपणामु े गत पन्नास दर्ाापासून अींधारात दादरत असल्याच े माहे 
्गथ्, २०१५ मध्ये दा त्यादरयायान तनदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामथथाींनी सासन दरबारी दीि िोचणी मींिूर करुनही गादात लदिेचे पोल 
्ाक्यासाी  दन खात्याच्या िममनीचा दापर करादा लागतो दन खातेच त्यास नकार देत 
असल्यान ेलदिेसाी  सदा सामुग्री येऊन पचून दीि िोचणी केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य सासनान े या प्रकरणी चौकसी करुन सुरगाणा तालुयातील ीाणापाचा 
येथील लोकदथतीला दीि िोचणी करुन दे्याबाबत कोणती कायादाही केली दा कर्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायादाही होत नसल्यास लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०३-२०१६) : (१), (२) द (३) अनुसुचचत िमाती द इतर पारींपारीक 
दनतनदासी (दन अचधका्याींची मान्यता) अचधतनयम २००६ अींतगात तनयम ३(२) नुसार दनेत्तर 
कामासाी  दनक्षेत्राचा दापर करणेस परदानगी देणेबाबत हातगच ते ीाणापाचा येथील ११ 
के.यवही.उच्च दाद लदद्युत दािहनीचे काम कर्याकरीता लागणारे दनके्षत्र ०.९२४ हे. कररता 
सहायक अमभयींता, म.रा.लद.लद.कीं . उपलदभाग, सुरगाणा याींनी प्रथताद सादर केलेला होता. सदर 
प्रथतादास उप दनसींरक्षक, पुदा नामसक याींच्या िदनाींक ०४.०३.२०१४ रोिीच्या आदेसान्दये 
मींिुरी दे्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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आदगाव (ता. श्रीवधान, जि. रायगड) येथे नवी मुबई येथील एिा नामाांित बबल्डसाने  
आरक्षक्ष त िांगलातून अनधधिह त िसेीबीच्या सहाय्यान ेरस्ता िेल्याबाबत 

  

(२३)  ३०४२९ (१३-०१-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (ररण) :   
सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदगाद (ता. श्रीदधान, जि. रायगच) येथे नदी मुबई येथील एका नामाींक्रकत बबल्चसान े
खरेदी केलेल्या आपल्या िागेमध्ये िा्यासाी  आरक्षक्षत िींगलातून अनचधकह त िेसीबीच्या 
सहाय्याने रथता केल्याचे नकुतेच माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये दा त्यादरयायान तनदसानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात थथातनक ग्रामथथाींनी दन लदभागाकचून तिार करुनही अद्यापी दन 
लदभागाकचून कोणतीच कारदाई कर्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेसखोल चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
(४) तद्नुसार दोर्ी लदकासकादर कोणती कारदाई कर्यात आली दा येत आहे नसल्यास, 
त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१६) : (१), (२) द (३) मौिे आदगाद ता.श्रीदधान, जि.रायगच 
येथील राखीद दन े ग् ि. १५३ मधून अनधकह तररत्या िसेीबीच्या सहाय्यन े रथता 
कर्याबाबतची तिार प्राप्त झालेली आहे. याबाबत दन सद क्षण, रोहा याींनी िागेदर िाऊन 
चौकसी केली असता सदर िीकाणी कच्चा बैलगाची द पायदा् रथता असल्याच े तनदसानास 
आले आहे. 
       तिारीतील नमूद रथता नदीन नसून १९८० पूदीचे असल्याचे काही गादक्याींनी 
क लदले आहे. त् याबाबत तिारकताा याींनी आके्षप घेतला आहे. सबब सदर रथता िुन ेआहे 
क्रकीं दा कस ेयाबाबत फेर चौकसी कर्याच्या सूचना िदल्या आहेत. 
(४) चौकसी अींती योग्य ती कायादाही कर्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्यात खार फुटीच्या के्ष ्ाचे िर्यात आलेले सवेक्ष ण 
  

(२४)  ३०५५१ (१४-०१-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.राधािह ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.मनोहर भोईर (ररण) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्य खार फु्ी कक्षाने महाराषर ररमो् सेजन्सींग ॲ्च थपेस ॲजप्लकेसन सें्रच्या 
(एमआरएससी) बरोबरीन ेमुींबई, नदी मुींबई आणण ीाणे जिल््यातील खार फु्ीच्या के्षत्राच ेहाय 
ररझॉल्यूसन सल्ेलाई् इमलिरीच्या माध् यमातून िदनाींक १ ्गथ्, २०१५ पासून थदतींत्रररत्या 
सद क्षण कर्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) मुींबई सहर तसेच उपनगरात खार फु्ीच्या के्षत्रादर मोयाया प्रमाणादर अततिमण 
झाल्यामु े खारफु्ीच ेके्षत्र नष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी केलेल्या सद क्षणात कोणकोणत्या बाबी तनदसानास आल्या, 
त्यानुसार खार फु्ीदरील अततिमण काढून ्ाक्याच्या दृष्ीने तसेच खार फु्ीदर अततिमण 
होऊ नये याहणून सासनाने कोणती कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मा.उच्च न्यायालयाने रर् याचचका 
ि. ३२४६/२००४ मध्ये िदलेल्या तनणायानुसार महाराषर ररमो् सेमसींग अ्च ॲजप्लकेसन सें्र 
(MRSAC) ने महसलू लदभागाचे बरोबरीने मुींबई, मुींबई उपनगर आणण ीाणे जिल््यातील नदी 
मुींबई येथील काींद दनाचे सन २००५ मध्ये हाय ररझॉल्युसन सल्ेलाई् इमलिरीच्या माध्यमातून 
सद क्षण केलेले आहे. तथालप, काींद दन कक्षाने नयवयाने सन २०१५ मध्ये असे सद क्षण केलेले 
नाही. 
(२) द (३) मुींबई द मुींबई उपनगरातील “राखीद दन”े याहणून अचधसूचचत काींद दन द खािगी 
िममनीदरील काींद दनापासून ५० मी अींतरादर काही तुर क िीकाणी भराद ्ाकून अनाचधकह त 
झोपयाया कर्याचा प्रयत्न कर्यात आला आहे.  असा एकूण २२४० अनाचधकह त झोपयाया 
तनषकामसत कर्यात आलेल्या आहेत. 
       काींद दनाचे सींदधान कर्याकरीता काींद दन रोपदा्ीका तयार करणे आणण  रोपदने 
असे कायािम काींद दन कक्षाकचून राबलद्यात येत आहेत. काींद दन रोपदन कायािम 
अींतगात काींद दन कक्षाकचून २२६.४९ हे्र के्षत्रादर काींद दनाची लागदच कर्यात आलेली 
आहे. GIZ या प्रकल्पाींतगात ीाणे खाची के्षत्रात काींद दन सींदधान द सींरक्षण कर्याकरीता 
लदलदध प्रकल्प राबलद्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  
बुलढाणा जिल्हा पररर्देच्या मदहला व बालिल्याण सममतीअांतगात धचखली प्रिल्पाचे दोन भाग 

िरुन दोन स्वतां् प्रिल्प िायाालय तयार िर्याबाबत 
  

(२५)  ३१०५३ (१२-०१-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हा पररर्देच्या मिहला द बालकल्याण सममती अींतगात चचखली प्रकल्प फार 
मोीा असनू त्यामध्ये एकूण २२३ अींगणदाची द ८ ममनी अींगणदायाया आहेत त्याच्या फार 
मोयाया प्रमाणात भार एकाच प्रकल्प अचधका्यादर येत असल् याच ेमाहे ्गस्, २०१५ मध्ये 
दा त्यादरयायान तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चचखली प्रकल्पाचे दोन भाग करुन दोन थदतींत्र प्रकल्प कायाालय तयार 
कर्याबाबत सासनान ेकोणती कायादाही केली आहे दा कर्यात येत आहे, 
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(३) अद्यापपयतं कुीलीच कायादाही कर्यात आली नसल्यास लदलींबाची सदासाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) चचखली बाल लदकास प्रकल्पाचे दोन भाग करुन दोन थदतींत्र बाल लदकास प्रकल्प तयार 
कर्याचा प्रथताद िदनाींक ०२ माचा, २०१६ रोिी कें रपु सासनाच्या मींिूरीसाी  सादर कर्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

खारघर (ता.पनवले, जि.रायगड) येथील िाांदळवनाच्या हिारो झाडाांची  
पोक्लेनच्या सहाय्यान ेबेिायदेशीर तोड िेल्याबाबत 

  

(२६)  ३११०७ (१३-०१-२०१६).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सुभार् रफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय वन े मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खारघर (ता.पनदले, जि.रायगच) येथील दाथतूलदहार सोसाय्ीच्या मागील खाचीत 
काींद दनाच्या हिारो झाचाींची पोलेनच्या सहाय्याने बकेायदेसीर दहक्षतोच कर्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस इमारती समोर असलेल्या काींद दनाची होत आलेली दहक्षतोच 
नागरीकाींनी दरुध्दनीदरुन क दनू देखील तोच करणा्या यवयती लदरुध्द कोणतीच कारदाई 
कर्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काींद दनाची दहक्षतोच करताना दापर्यात आलेली पोलेन अद्याप 
बेदारसजथथतीत आढ ूनही सींबींधीत मालकालदरुध्द कोणतीच कारदाई कर्यात आली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०३-२०१६) : 
(१) खारघर (ता.पनदेल, जि.रायगच) येथील दाथतूलदहार सोसाय्ीच्या मागील खाचीभागाींमध्ये 
मलग्रोद दहक्षाींची तोच झाल्याचे आढ ून आलेले नाही. 
(२) द (३) पोलीस इमारती समोर असलेल्या काींद दनाची दहक्ष तोच होत असल्याबाबत 
कोणत्याही नागरक्रकाींनी अथदा इसमाींनी दन लदभागास दरुध्दनीद्दारे क लदलेले नाही. मात्र 
पोलीस ीाण ेखारघर याींनी िद. १४.१०.२०१५ अन्दये क लदल्यानींतर दहक्ष तोच झाली आहे क्रकीं दा 
कस े? याबाबत चौकसी केली असता सदर िीकाणी दहक्ष तोच झाल्याच आढ ून आले नाही. 
तसेच घ्नाथथ ी कुीलीही यींत्र सामुग्री बेदारस जथथतीत आढ ून आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 



लद.स. ११२ (21) 

 
मुनत ािापूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील जितापूर नािट या गावाांम्ये  

अांगणवाडीची इमारत नसल्याबाबत 
  

(२७)  ३११६२ (१२-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला व बाल वविास मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुतत ािापूर (जि.अमरादती) तालुयातील जितापूर नाक् या गादाींमध्ये अींगणदाचीची 
इमारत नसल्यामु े येथील गादक-याींनी अनकेदे ा एकाजत्मक बाललदकास अचधकारी याींना ४ 
दर्ाात पाचद ेा तनदेदन देऊनही अद्यापपयतं कोणतीच कायादाही कर्यात आली नसल्याच े
िदनाींक ३० ्गथ्, २०१५ रोिी दा त्यासुमारास तनदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील तालुयात अींगणदाची झालीच नाहीत तर गादक् याींनी आींदोलन 
कर्याचा इसारा िदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत अचधका् याींदर सासनान ेकोणती कारदाई केली आहे दा करणार आहे, 
(४) तसेच सदरील गादाला अींगणदाची मम ्याबाबत सासनाने काय कायादाही केली आहे दा 
करणार आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायादाही कर्यात आली नसल्यास त्याची सदासाधारण  कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०९-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     जितापूर नाक् हे गाद अमरादती जिल््यात नसून त ेअकोला जिल््यात आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द (४) मौि ेजितापूर नाक् येथे अींगणदाची कें रपु इमारत बाींध्याबाबत कोणतीही ्ा ा्ा  
झालेली नाही. सन २०१०-११ या दर्ाामध्ये जितापूर नाक् या गादाकरीता अींगणदाची कें रपु 
इमारतीचे बाींधकामास रुपये ४ लक्ष इतका तनधी  अकोला जिल्हा पररर्देद्दारे दे्यात आलेले 
होता. तथालप सदर गादातील ममनी अींगणदाची कें रपुाकरीता िागा उपलब्ध असल्याबाबतच े
प्रमाणपत्र ग्रामपींचायतीकचून प्राप्त न झाल्याम ेु मींिूर तनधी ग्रामपींचायत समसेदपूर याींचेकच े
दगा कर्यात आलेला नाही. 
     सन २०१६-१७ मध्ये ग्रामपींचायतकचून ममनी अींगणदाची कें रपुाकरीता िागा उपलब्ध 
असल्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर प्रसासकीय मान्यता देऊन तनधी उपलब्ध 
करुन दे्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
 
  

___________ 
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मौि ेआदगाव (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) येथे अनधधिह त  
खननि रत्खनन सुरु असल्याबाबत 

  

(२८)  ३२०४८ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुभार् रफा  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय वन ेमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) श्रीदधान (जि.रायगच) तालुयातील आदगाद या िीकाणी एका लदकासकाने गत 
दर्ाभरापासून खतनि उत्खनन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत लदकासकाने उत्खनन कर्यापूदी सासनाची पूदा परदानगी घेतली होती 
काय, 
(३) असल्यास, खतनि उत्खननासाी  दन लदभागाच्या िागेचा अनचधकह त दापर करुन दन 
और्धी झाच ेनष् होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनचधकह तपणे उत्खनन करुन पयाादरणाचा ्हास करणा्या लदकासकाींदर 
सासनाने कोणती कायादाही केली दा कर्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (१६-०३-२०१६) : (१), (२) द (३) हे खरे नाही, मौि े आदगाींद, 
ता.श्रीदधान जि.रायगच येथे कोणत्याही लदकासकाने दनखात्याच्या िागेत गेल्या दर्ाभरापासनू 
खतनि उत्खनन केलेले नाही. तथालप ग् नीं.१५२/३ च्या खािगी मालकीच्या िममनीदर 
सींबींचधत िमीन मालकान ेसेततळ्यासाी  खयाचा खोदलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

सन २००७ पासून महाराष्ट्रातील सुमारे एि लाख हेक्टरहुन  
अधधि वन िममनीवर अनतक्रमण झाल्याबाबत 

  

(२९)  ३२४८८ (१३-०१-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय वन े मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००७ पासून महाराषरातील समुारे एक लाख हे्रहुन अचधक दन िममनीदर 
अततिमण झाले असल्याच ेमाहे ््ोबर, २०१५ च्या पिहल्या आीदयायात तनदसानास आले 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अततिमणामु े दनसींपदा देगान ेनष् होत असून याम ेु पयाादरणाच्या 
समतोलादर गींभीर पररणाम होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००७ पासनू दन िममनीदर होत असलेले अततिमणासींदभाात सासन 
कोणती कायादाही करणार आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०३-२०१६) : 
(१), (२) द (३) माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर महाराषरातील अींदाि े३७४५३ हे्र दनिममनीदर 
अततिमण (िनुे द नदीन) असल्याचे तनदसानास आले आहे. 
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     महाराषर िमीन, महसूल सींिहता, १९६६ अनुसार दनलदभागामाफा त अततिमण 
ह्लद्याची कायादाही कर्यात येते. तसेच दनिममनीदर अततिमण होऊ नये याहणून के्षत्रीय 
कमाचा्याींमाफा त तनयममत गथत कर्यात येत असून अततिमण आढ ून आल्यास त्दरीत 
ह्लद्याबाबत द चौकसी अींती प्रकरण न्यायप्रलदषी कर्याबाबत कायादाही कर्यात येते. 
     दन अततिमणाच्या आिमक प्रदहत्तीला आ ा घाल्यासाी  सींयुत दनयवयदथथापन 
सममती माफा त गादक्याींना अदैध कह त्यापासनू परादहत्त कर्याची काम कर्यात येते. तसचे 
दे ोदे ी पोलीस लदभागाची मदत घेदून अततिमण तनमुालन कर्यात येत.े तथालप, अनुसूचचत 
िमाती द इतर पारींपाररक दन तनदास (दन हकाींची मान्यता) अचधतनयम, २००६ आणण 
तनयम २००८ अींतगात अमान्य दायवयाींबाबत ग्रामसभेकच े दादे remand केल्यानींतर ग्रामसभेन े
त्यादर क्रकती िददसाींत कायादाही करणे  बींधनकारक आहे, याबाब तनयमात तरतूद नसल्यामु े 
ही प्रकरणे या थतरादर अनाीायी प्रलींबबत राहतात. दन हकाींची मान्यता अचधतनयम, २००६ 
च्या कलम ४ (५) च्या तरतूदीींमु े अततिमणे तातचीने काढणे सय होत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईत मसग्नलवर मभि मागणांया, वस्तुांची ववक्री िरणांया तसेच नशेच्या  
आहारी गेलेल्या मुलाांच्यासाठी ववशेर् सुधारगहह देणेबाबत 

  

(३०)  ३२६७३ (२३-१२-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत मसग्नलदर मभक मागणा्या, दथतुींची लदिी करणा्या तसेच नसेच्या आहारी 
गेलेल्या मलुाींची सु्का केल्यानींतर त्याींना सैक्षणणक द सामाजिकदृषट्या मुख्य प्रदाहात 
आण्यासाी  मुींबई दा मुींबई बाहेर एकही लदसेर् सुधारगहह नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत या मलुाींकररता काम करणा्या एका सामाजिक सींथथेन े पुढाकार 
घेऊन सासनाकच ेलदसेर् सुधारगहहाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीनुसार या मुलाींसाी  लदसेर् सुधारगहहासाी  सासनाने सत्दर कोणत े
प्रयत्न केले आहेत दा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०३-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे. 
     तथालप या लदभागाींतगात असा मलुाींच ेपुनदासनासाी  सुधारगहह नसले तरी मुींबई द मुींबई 
बाहेर बालगहहे/तनरीक्षणगहहे कायाान्दीत असून त्याद्दारे असा मलुाींच ेपुनदासन कर्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
     असाप्रकारचा कोणताही प्रथताद, या लदभागाकच ेप्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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िळगाव शहरात महापामलिेतफे अांगणवाड्याना दे्यात येणारा पोर्ण आहार बांद िेल्यामुळे 
अांगणवाडयातील बालिे िुपोवर्त आढळल्याबाबत 

  

(३१)  ३२६७४ (१२-०१-२०१६).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ि गाद सहरात महापामलकेतफ  अींगणदायायाना दे्यात येणारा पोर्ण आहार ीेकेदाराींच्या 
आपआपसातील दादाींमु े गेल्या दोन दर्ाापासून बींद कर्यात आल्यान े१४७ अींगणदायायातील 
केलेल्या सद क्षण द आरोग्य तपासणीत एकूण ४२ बालके कुपोलर्त आढ ली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोर्ण आहार बींद केला गेला नसता तर कुपोर्णाची सींख्या तनजश्चतपणे 
कमी झाली असती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोर्ण आहारास िदलेली थथचगती द झालेल्या चौकसीत काय तनषपन्न 
झाले, 
(४) असल्यास, दोर्ी ीेकेदाराींदर द अन्य िबाबदाराींदर कारदाई तनजश्चत कर्यात आली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, ततचे थदरुप काय आहे, 
(६) असल्यास, सदर पोर्ण आहार सत्दर सुरु करुन कुपोर्ण हद्दपार कर्यासाी  कोणती 
उपाययोिना कर्यात येत आहे ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०३-२०१६) : 
(१) बाल लदकास प्रकल्प अचधकारी (नागरी) ि गाींद या प्रकल्पाींतगात ि गाींद सहर-८७, 
चोपचा-१७, अींम नेर-२६, धरणगाींद-६, पारो ा-६, एरींचोल-४ असा एकूण १४६ अींगणदायाया 
असून प्रकल्पाींतगात कुपोर्णाची आकचदेारी पुढीलप्रमाणे आहेत. 
 
एकूण दिन घेतलेली 

बालके 
 

साधारण बालके 
 

मध्यम कमी दिनाची 
बालके 

ततर अ कमी दिनाची 
बालके 

१९१५८ १४९३४ ४१५४ ७० 
 

 
(२), (३), (४), (५) द (६)  जिल्हाचधकारी याींचे अध् यक्षतेखाली गी त जिल्हा आहार पुरदीा 
सममतीमाफा त तनदच केलेल्या मिहला बचत ग्/ मिहला सींथथा याींचेमाफा त पोर्ण आहाराचा 
पुरदीा खींचीत सुरु आहे. पोर्ण आहारास थथचगती िदलेली नसल्यामु े चौकसी कर्यात 
आलेली नाही. तसेच आहार अखींचीत सुरु असल्यान े पुरदीा करणा्या मिहला बचत ग्/ 
मिहला सींथथाींदर कायादाही कर्याचा प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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ििात तालुक्यात (जि.रायगड) मोठया प्रमाणात वन के्ष ् असलेल्या िळांब ते साळोख 
रस्त्याच्या बािूच्या वनिममनीमधील मुरुम तसचे माती रा्ीच्या वळेी  

िेसीबी मशीन लावून चोरुन ववक्री िेली िात असल्याबाबत 
  

(३२)  ३३५२४ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किात तालुयात (जि.रायगच) मोीया प्रमाणात दन के्षत्र असलेल्या क ींब त े सा ोख 
रथत्याच्या बािूच्या दनिममनीमधील मुरुम तसेच माती रात्रीच्या दे ी िसेीबी मसीन लादून 
चोरुन लदिी केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामु े दनसींपदेलाही धोका तनमााण झाला असून दन लदभागाकचून कोणतीही 
कारदाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी थथातनक िनतेनी तसेच लोकप्रतततनधीनी माहे ्गथ् २०१५ मध्ये 
दनलदभाग जि.रायगच याींच्याकच ेतिार करुन लक्ष देधले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत कारदाई न कर्याची कारणे कोणती ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१) द (२) हे खरे नाही. तथालप, िदनाींक १४/०८/२०१५ 
रोिी दनपाल, बोरगाींद द राऊच थ्ॉफसह मौिे क ींब सींपािदत दन.स.नीं.िनुा २०५ (नदीन 
१७३) मध्ये ३x३ मी्र लाींबीच े १ मी्र खोलीचे खोदकाम केल्याच े तनदसानास आल्यान े
प्र.रर.ि. १/२०१५-१६, िदनाींक १४/०८/२०१५ अन्दये गुन्हा नोंदलदला आहे. 
(३) असा प्रकारची कोणतीही तिार प्राप्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई रपनगर बोरीवली पूवा सांिय गाांधी राष्ट्रीय रद्यान पररसरात पडणां या 
 पावसाचे पाणी मुख्य नाल्यात सोड्याची व्यवस्था नसल्याबाबत 

  

(३३)  ३३६१७ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर बोरीदली पूदा सींिय गाींधी राषरीय उद्यान पररसरात पचणा्या पादसाचे 
पाणी मुख्य नाल्यात सोच्याची यवयदथथा नसल्यान,े सदरहू पाणी उद्यानाला लागून असलेल्या 
मालाच मधील कुरार जयवहलेि, आप्पा पाचा, िाींतीनगर आिद लोकदथतीमध्ये मसरुन मोीया 
प्रमाणात रिहदाश्याींच्या मालमत्तचेे नुकसान होत असल्याकारणाने सदरहू साींचपाणी दाहून 
ने्याची यवयदथथा कर्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी मा.दन े मींत्री महोदयाींना           
िदनाींक १७ डचसेंबर, २०१४ रोिी िदलेल्या लेखी तनदेदनाद्दारे केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उत साींचपाणी दाहून ने्याची प्रलींबबत समथया सोचलद्यासाी  सासनातफ  
कोणती कायादाही कर्यात आली दा येत आहे, 
(३) अद्याप सासनाने कायादाही केली नसल्यास त्याची सदासाधारण कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) द (३) पाणदहा  तज्ञ, गोमखु सींथथा पुणे याींचेमाफा त सींिय गाींधी राषरीय उद्यानातील 
पाणदहा  आराखचा तयार कर्याचे काम कर्यात आले आहे. त्यानसुार ज्या दथतीत 
पादसाच ेपाणी मसरते त्या दथतीच्या समपात ीत फत चर खोदनू चोंगरात पचणारे पादसाच े
पाणी मुख्य नाल्यात द लदल्यान ेप्रश्न दीघाका ासाी  सु्णार नाही, कारण चोंगरातून दाहणारे 
पाणी पूदी ज्या नसैचगाक नाल्यातून िात होते त्या नाल्यादर झोपयायाींच ेअततिमण झालेले 
आहे. त्यामु े चोंगरादरचे पाणी चर खोदनू द लदल्यानींतर देखीलही पादसाचे पाणी द 
मैलापाणी ममस ून झोपयायाींत मसर्याची सयता नाकारता येऊ सकत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई रपनगरातील बोरीवली पूवा सिय गाांधी राष्ट्रीय रद्यानाच्या  
सांरक्ष ि मभांतीच्या बाांधिामात झालेला आधथाि गैरव्यवहार 

  

(३४)  ३३६२० (१३-०१-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोरीदली पूदा सिय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या सींरक्षक मभींतीच्या 
बाींधकामासाी  सन २०१३-१४ द २०१४-१५ या दर्ाात, सींबींचधत लदभागाचे अचधकारी द कीं त्रा्दार 
याींनी आचथाक सींगनमत करुन, गैरयवयदहार द अतनयममतता केल् याप्रकरणी कारदाई करणेबाबत 
लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री महोदय द सचचद, दने महाराषर राज्य याींना िदनाींक ७ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोिी लेखी तनदेदन िदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत तनदेदनाच्या अनुर्ींगाने सासनाने चौकसी करुन, दोर्ी लदरुध्द अद्याप 
कोणती कारदाई केली दा कर्यात येत आहे, 
(३) अद्याप याबाबत सासनान ेकायादाही केली नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१६) :(१) श्री.रािेस लोखींच े सींपादक, आदाि माझा, 
दहतदािहनी, ीाणे (प.) याींनी सींिय गाींधी राषरीय उद्यानातील आरे येथील सलोह कॉक्रि् 
मभींतीच्या बाींधकामासाी  सन २०१३-१४ द २०१४-१५ या दर्ात सींबींचधत लदभागाच ेअचधकारी द 
कीं त्रा्दार याींनी आचथाक सींगनमत करुन गैरयवयदहार द अतनयममतता केल्याप्रकरणी कारदाई 
करणेबाबतची तिार िदनाींक ११.०५.२०१५ च्या लेखी तनदेदनाद्दारे केली आहे. 
(२) द (३) उपरोत तनदेदनाच्या अनुर्ींगाने चौकसी केली असता गैरयवयदहार द अतनयममतता 
झाल्याचे आढ ून न आल्यान ेकारदाई कर्याचा प्रश्नच उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई शहरातील सांिय गाांधी राष्ट्रीय रद्यान पररसरातील १९९५ पूवीच्या घराांना  
पयाायी घरे देऊन ज्याांचे ७ हिार रुपये भरणा िरावयाचे रादहले त्याांना  

एि सांधी रपलब्ध िरुन दे्याबाबत 
  

(३५)  ३३७५० (१३-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सहरातील सींिय गाींधी राषरीय उद्यान पररसरातील १९९५ पूदीच्या घराींना पयाायी 
घरे देऊन ज्याींचे ७ हिार रुपये भरणा करादयाचे रािहले त्याींना एक सींधी उपलब्ध करुन 
दे्यासींदभाात िदनाींक १३ डचसेंबर, २०१५ रोिीच्या सुमारास मा.मींत्री दन े याींना मा.पयाादरण 
मींत्री याींनी थथातनक लोकप्रतततनधीींच्या लदनींतीदरुन मसफारस केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात मा.दनमेींत्री याींनी कोणता तनणाय घेतला आहे, त्याचे थदरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कारदाई केली दा कर्यात येत आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) द (३) सींिय गाींधी राषरीय उदयान पररसरातील १९९५ पूदीच्या झोपची धारकाींना रु. ७  
हिार भर्याकरीता मुदत दाढदनू मम ्यासींदभाात मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या 
िनिहत याचचका ि.८३/२००८ द ८४/२००८ तसेच नो्ीस ्फ मोसन ३४८/२०१० फे्ा ्यात 
आल्या आहेत. मा.सदोच्च न्यायालयात लदसेर् लदनींती याचचका ि. २२३३८/२०१२ दाखल 
कर्यात आली असनू त्या सींदभााचा तनणाय प्रलींबबत आहे. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर आिण मसांधुदगेु जिल्हयातील नतलारी पररसराला अभयार्य 
 घोवर्त िर्याबाबतचा प्रस्ताव 

  

(३६)  ३४६१२ (१३-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर आणण मसींधुदगुा जिल्हयातील ततलारी पररसराला अभयार्य घोलर्त 
कर्याबाबतचा प्रथताद दनलदभागाने सासनाकच ेसादर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रथतादाच्या अनुर्ींगाने केयवहापासनू अींमलबिादणी होणार आहे, 
(३) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ततलारी येथे अभयार्य घोलर्त कर्याच्या अनुर्ींगाने मुख्य दन्यिीद रक्षक तथा प्रधान 
मुख्य दनसींरक्षक (दन्यिीद), महाराषर राज्य, नागपूर याींचे कचून प्राप्त प्रथतादात काही त्रु्ी 
आढ ून आल्या आहेत. त्या अनुर्ींगाने त्रु्ीींची पूताता केल्यानींतर सदाकर् लदचाराअींती 
अींमलबिादणी होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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मसांधुदगुा जिल््यात ५७७ अांगणवाडी िें द्राांना स्वत:ची इमारती नसल्याबाबत 
  

(३७)  ३४६५५ (१२-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   
सन्माननीय मदहला व बाल वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुा जिल््यात १२४३ तनयममत अींगणदायाया द तर ३२७ ममनी अींगणदायाया असी 
एकूण १५७० अींगणदाची कें रपु असताना त्यापैकी ५७७ अींगणदाची कें रपुाींना थदत:ची इमारती नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अींगणदाची कें रपुातून ससुींथकाराचे धच ेिदले िात असतात त्याच अींगणदाची कें रपुाींना थदत:ची 
थदतींत्र इमारत नसल्याने बालकाींना लदद्यािानसाी  अचचणी येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नाबाचा माफा त अींगणदाचीच्या कें रपुाच्या बाींधकामासाी  १०० ्के अनुदान िदले िात 
असतानाही आिममतीस मसींधुदगुा जिल््यातील ५७७ िीकाणी अींगणदाची कें रपुाची थदतींत्र इमारत 
नस्याची सदासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०३-२०१६) : (१) अींसत: खरे आहे. 
       मसींधुदगुा जिल््यातील थदत:ची इमारत, प्राथममक सा ा, खािगी इमारत, समािमींिदर 
द सादाितनक इमारतीत भरणारी अींगणदाची कें रपुाींची जथथती खालीलप्रमाणे आहे. 

मींिूर अींगणदाची कें रपु 
 

थदत:ची इमारत असलेल्या 
अींगणदाची कें रपुाींची सींख्या 

 

प्राथममक सा ा, खािगी 
इमारत, समािमींिदर द 

सादाितनक इमारतीत भरणारी 
अींगणदाची कें रपुाींची सींख्या 

 
१५६९ 

 
१००८ 

 
५६१ 
 

(२) हे खरे नाही. ज्या अींगणदाची कें रपुाींना थदत:ची इमारत नाही असा अींगणदाची कें रपुाींना 
थदत:ची इमारत उपलब्ध होईपयतं थथातनक थतरादर ग्रामपींचायती माफा त पयाायी बैीक 
यवयदथथा करुन बालकाींना लदद्यािानासाी  येणा्या अचचणी दरू केल्या आहेत. 
(३) मसींधुदगुा जिल््यात िागेची उपलब्धता नसल्याम ेु सद्य:जथथतीत ४४० अींगणदाची कें रपुाींना 
थदतींत्र इमारत उपलब्ध करता येत नाही. 
  

___________ 
  

रा म्हपुरी वन ववभाग (जि. चांद्रपूर) के्ष ्ाांतगात अवधैररत्या तोड िरुन  
साठववलेले सागवान िप्त िेल्याबाबत 

  

(३८)  ३५०४४ (१३-०१-२०१६).   श्री.सरेुश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ियाहपूरी दन लदभाग (जि.चींरपुपूर) के्षत्राींतगात भगदानपूरपासून तीन क्रक.मी. िींगलात 
अदैधररत्या सागदनाची तोच करुन घरी साीलदलेले सागदान िदनाींक ३ ््ोबर, २०१५ 
रोिीच्या सुमारास िप्त कर्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी अ्क कर्यात आलेल्या आरोपीींदर कोणत्या कलमान्दये गुन्हा 
दाखल कर्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचेदर कोणती कारदाई केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कारदाई केली नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) भारतीय दन अचधतनयम, १९२७ चे कलम २६(१), (च)(फ)(ई), ४१, ५२, महाराषर दन 
तनयमादली, २०१४ चे तनयम ३१/८२ तसेच भारतीय दींच सींिहता कलम ३७९ अन्दये गुन्हा 
दाखल कर्यात आला आहे. 
(३) सदर दनगुन्हा प्रकरणात श्री.मनोि लदीोबा बारसागच ेद इतर २ आरोपीींना अ्क कर्यात 
आलेली असून त्याींना ियाहपूरी न्यायालयात हिर कर्यात आले असता त्याींना न्यायालयान े
ससता िामीन मींिूर केला आहे. सदर प्रकरणाची अचधकची चौकसी सुरु आहे. 
(४) लदलींबाचा प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला रेल्व ेस्थानिाच्या पासाल ववभागामधून वनरत्पादन असलेल्या  
डड ांिाची होत असलेली वाहतूि 

  

(३९)  ३५१३२ (३१-०१-२०१६).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय वन ेमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला रेल्दे थथानकाच्या पासाल लदभागामधून दनउत्पादन असलेल्या डच ींकाची दाहतूक 
होत असल्याच्या गुप्त मािहतीदरुन दोन लाख रुपयाींचा मुदे्दमाल (२१ पोती) ११ जदीं्ल डच ींक 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िप्त कर्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेल्देमध्ये क्रकराणा माल याहणून हा डच ींक बुक कर्यात आला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकसी कर्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीच े तनषकर्ा काय द त्यानुसार दोर्ीींदर कारदाई कर् यात आला आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर दनउपि ड्रायगम याहणून असोक भाई क्रकराणा बािार, अकोला याींच्याकचून नाथाभाई 
क्रकराणा बािार, िहींगोली या नादाने पासाल बुक कर्यात आले होत.े 
(३) २१ पोते डच ींक िप्त करुन दनगुन्हा ररपो ा् ि.७६८/१७, िदनाींक ८.९.२०१५ रोिी िारी 
कर्यात आले असून, पुढील चौकसी सुरु आहे. 
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(४) चौकसी अहदाल प्राप्त झाल्यानींतर कायादाही कर्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

सहयाद्री व्याघ्र प्रिल्पाची घोर्णा होऊनही मागील अनेि वर्ाापासून या  
प्रिल्पाचे िाम रखडल्याबाबत 

  

(४०)  ३५२३७ (१३-०१-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय वन े
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदोलीसह कोयना अभयार्याच्या समादेस असलेल्या सहयारपुी यवयाघ्र प्रकल्पाची 
अचधसूचना सासनान े४ दर्ाापूदी िारी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही यासींदभाातील सदा काम ेीप्प आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाची नेमकी सद्यजथथती काय आहे, 
(४) असल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१६) :(१) महसलू द दन लदभाग, अचधसूचना िमाींक 
चब्ल्यूएलपी :- १०.०८/प्र.ि.२३२/फ-१ िदनाींक ०५.०१.२०१० अन्दये स्यारपुी यवयाघ्र राखीद के्षत्र 
घेलर्त कर्यात आले अस ू त्यात चाींदोली राषरीय उद्यान द कोयना अभयार्याचा समादसे 
करणेत आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दन्यिीद (सींरक्षण) अचधतनयम, १९७२ मधील तरतूदीच्या अचधन राहून खालील काम े
कर्यात आली आहेत. 

  स्यारपुी यवयाघ्र राखीद के्षत्राच ेकोअर द बफर के्षत्र तनजश्चत करणेत आलेले आहे. 
  यवयाघ्र सींदधान आराखचा तयार करुन त्यास राषरीय यवयाघ्र सींदधान प्राचधकरण याींची 

िदनाींक २५.१०.२०१३ रोि मींिूरी प्राप्त कर्यात आलेली आहे. 
  कें रपु सासन तसेच राज्य सासनाकचून प्रकल्पातील दन्यिीद लदकासात्मक कामाींसाी  

तनधी उपलबध करुन िदला िात आहे. 
  स्यारपुी यवयाघ्र सींदधान प्रततषीानाची थथापना कर्यात येऊन त्याद्दारे 

थदतींत्र्यररत्या तनधी उभारणेत आलेला आहे. 
  चॉ.श्यामाप्रसाद मखुिी िन दन लदकास योिनेंतगात बफर के्षत्रातील गादात 

लदकासात्मक काम ेकर्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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गोंददया जिल्हयातील ममनी अांगणवाडी सुरु िर्याबाबत 
  

(४१)  ३५४२६ (१२-०१-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंिदया जिल्हयातील ममनी अींगणदाची सुरु कर्याबाबत थथातनक लोकप्रतततनधीींनी तनदेदन 
िदलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनदेदनाींदर अद्यापयतं कोणतीच कायादाही कर्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनदेदनादर सासन कायादाही करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०३-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) द (३) हे खरे नाही. 
     गोंिदया जिल््यात नदीन अींगणदाची कें रपु सुरु कर्याबाबतचा प्रथताद कें रपु सासनाच्या 
मींिूरीसाी  िदनाींक ०२ माचा, २०१६ रोिी सादर कर्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

ताट-वाटी वािवून मुिबधीर मुले शोधता येत असल्याच े 
सोलापुरातील यशस्वी प्रयोग िेल्याबाबत 

  

(४२)  ३५४४५ (१२-०१-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवा) :   सन्माननीय 
मदहला व बाल वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयातील एका कु्ुींबाने प्रायोचगक तत्दादर ता्-दा्ी दािदून मुकबधीर मुले 
सोधत असल्याच ेयसथदी प्रयोग केल्याच ेमाहे ््ोबर २०१५ मध्ये तनदसानास आले, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, ता्-दा्ी प्रयोग मुकबधीर बालकाींसाी  यसथदी होत असल्याच ेसोलापुरातील 
भाींगे कु्ुींबबयाींनी दाखदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रयोगाींचा अींगणदाची सेलदकेच्या कामात उपयोगी येणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदर उपिम सासन थदीकारणार आहे काय, 
(५) असल्यास, सासन काय प्रयत्न करत आहे, 
(६) नसल्यास, लदलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(११-०३-२०१६) :(१) होय. 
    तथालप, सदर उपिम यवहाईस ्फ यवहाईसलेस या असासकीय सींथथेचा असनू त्यास 
जिल्हा पररर्देच्या मिहला द बाल कल्याण लदभागान ेसहकाया केले आहे. 
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(२) होय. 
(३) होय. 
(४), (५) द (६) सदर उपिम राज्यातील अींगणदाची कें रपुामध्ये राबलदता येणे सय आहे का? 
याबाबत तपासणी करुन तनणाय घे्यात येईल. 
  

___________ 
  

ििात तालुक्यात वन ववभागाला अांधारात ठेवून आददवासीांच्या  
िमीनीवर अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(४३)  ३५६७२ (१५-०२-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) किात तालुयात दन लदभागाला अींधारात ीेदून आिददासीींच्या िमीनीदर अततिमण करुन 
अनेक धनदींतानी सासकीय अचधका्याींसी सींगनमत करुन एिीं्ामाफा त ्ोलेिींग बींगले अनके 
िीकाणी उभारले आहेत हे अमलकचचे तनदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसी काय आढ ून आले आहे द त्यानसुार या प्रकरणी पुढे कोणती कारदाई 
केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) अद्याप चौकसी दा कारदाई केली नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

बागलाण तालुक्यातील (जि.नामशि) साल्हेर-मुल्हेर पररसरात  
बेसुमार वहक्ष तोड होत असल्याबाबत 

  

(४४)  ३५७९० (१३-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय वन े मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बागलाण तालुयातील (जि.नामसक) साल्हेर-मुल्हेर पररसरात पया् नथथ  याहणून मींिुरी 
मम ाल्याने लदलदध कामे हाती घे्यात आली असताना मात्र त्या पररसरात बेसुमार दहक्षतोच 
होत असून दन लदभागाच ेयाकच ेदलुाक्ष होत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये तनदसानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहक्षतोच कर्यास परदानगी नसताना मुींगसा-लपींप दाच े रथता मुल्हेर त े
आमलयाबाद रथत्यादर खुलेआम झाचाींची दहक्षतोच सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू दहक्षतोच करणा्याींदर दन लदभागाकचून कारदाई न हो्याची कारणे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकसी करुन सींबींचधताींदर कचक कारदाई कर्याबाबत सासनाची 
भूममका काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१६) : (१) बागलाण तालुयातील जि.नामसक पररसराला 
पया् नथथ  याहणून मींिूरी मम ाल्यापासून माहे सप् े्ंबर, २०१५ पयतं अदैध दहक्षतोच प्रकरण 
तनदसानास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द (४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

पुसद वन ववभाग आिण पैनगांगा अभयार्याांतगात वनरपि तपासणी नाक्याांवर २४ तास 
िायारत िमाचांयाांची ननयुक्ती िर्याबाबत 

  

(४५)  ३६०३१ (१३-०१-२०१६).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), प्रा.अशोि रईिे (राळेगाव), 
श्री.रािेंद्र निरधने (रमरखेड) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) पुसद दन लदभाग आणण पैनगींगा अभयार्याींतगात िीकिीकाणी दनउपि तपासणी नाके 
उभार्यात आले असून नायाींदर २४ तास कायारत कमाचा्याींची तनयुती कर्यात आली आहे 
काय, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुसद, उमरखेच द महागाींद तालुयातील गगनमा  फा्ा, िेदली, चचखली, 
सोनदाबी, सादरगाद बींगला, खींचा ा, नाींदगयवहाण, धनोचा या दनउपि तपासणी नायादरुन 
मोीया प्रमाणात सागदानाची तथकरी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं कोणतीही मोी  सागदान तथकरी पकचली गेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी सासनाकचून कोणती कायादाही कर्यात आली दा येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द (४) तपासणी नायादरुन मोयाया प्रमाणात सागदान तथकरीच्या घ्ना घचल्या नसल्या 
तरी दनगुन्हा तनदसानास आल्यानींतर त्याची दखल घेऊन योग्य ती कायादाही कर्यात येत.े 
  

___________ 
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मौि ेइांझा (ता.िारांिा, जि.वामशम) येथे रोदहणीने  
धडि ददल्यान ेएिा मुलाचा महत्य ूझाल्याबाबत 

  

(४६)  ३६२०२ (१३-०१-२०१६).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे इींझा (ता.कारींिा, जि.दामसम) येथील प्रततक नामदेद भोयर हा दन्य प्रा्यापासून 
लपकाचे सींरक्षण कर्यासाी  गेला असता रोिहणीन े धचक िदल्यामु े िदनाींक २४ ्गथ्, 
२०१५ रोिी महत्यूमखुी पचला त्याला आचथाक मदत मम ्यासाी  जिल्हाचधकारी दामसम द 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकच ेिदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी दा त्यासुमारास मागणी केली,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार प्रसासनामाफा त कोणती कायादाही कर्यात आली दा 
कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रचमलत सासन तनणायानुसार दन्यप्रा्याींच्या हल्यामु े यवयती क्रकरको  िखमी/कायमच े
अपींगत्द आल्यास क्रकीं दा महत्यू झाल्यास नकुसान ग्रथत यवयतीस क्रकीं दा महत झाल्यास नुकसान 
ग्रथत यवयतीस कायदेसीर दारसास अथासहाय्य िदले िाते. तथालप प्रचमलत सासन तनणायात 
रोही या दन्यप्रा्याींच्या समादेस नाही. सबब सदर प्रकरणी महत यवयतीच्या दारसास अथा 
सहाय्य अदा कर्यात आलेले नाही. 
    प्रततक नामदेद भोयर ्याींच्या कु्ुींबबयाींना मा. मुख्यमींत्री आचथाक सहाय्यता तनधीतून 
लदसेर् बाब याहणून आचथाक मदत मम ्याबाबतचा प्रथताद जिल्हाचधकारी, दामसम याींच्या 
माफा त मुख्यमींत्री सचचदालयास सादर कर्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

वाडा तालुक्यातील परळी वनववश्रामगहहाच्या दरुुस्तीवर लाखो रुपयाांचा  
खचा दाखवून ननिह ष्ट्ट दिााचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४७)  ३८०२४ (१३-०१-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय वने मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाचा (जि.पालघर) तालुयातील सन २०१३-१४ मध्ये पर ी दन लदश्रामगहहाच्या दरुुथतीदर 
लाखो रुपयाींचा खचा दाखदून तनकह ष् दिााचे बाींधकाम केल्याच ेिदनाींक १२ िुल,ै २०१५ रोिी दा 
त्यासुमारास तनदसानास आले, हे खरेआहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सासनाने कोणती चौकसी केलीआहे, 
(३) असल्यास, चौकसी अनुर्ींगान ेसींबींचधताींदर कोणती कारदाई केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची सदासाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) : (१) श्री. पदन असोक सेलार, पत्रकार, मी. मराी , 
मु.पो.दाचा. जि.पालघर याींनी दनलदश्रामगहहाच्या दरुुथतीकामी कर्यात आलेल्या खचााच्या 
चौकसीबाबत िदनाींक २.७.२०१५ रोिी तिार अिा प्राप्त झालेला आहे. 
(२) उत तिारीनुसार उपदनसींरक्षक, ियवहार, सहाय्यक दनसींरक्षके, दनीकरण द दन्यिीद, 
दाचा द कतनषी अमभयींता, ीाणे दनदहत्त याींनी चौकसी केली आहे. 
(३) चौकसीच्या अनुर्ींगान ेतत्कालीन दनके्षत्रपाल, पूदा दाचा याींचा खुलासा प्राप्त झाला असून, 
त्यादर सींथकरण सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
  

तुमसर तालुक्यातील मिुराांचे सन २०१२ पासून २०१५ पयतंचे बोनस ममळणेबाबत 
  

(४८)  ३९१६२ (१३-०१-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय वन ेमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सासन दन लदभाग भींचारा तफ  तुमसर तालुयातील अतत दगुाम आिददासी 
लदभागातून गरीब मिूराींकचून तेंद ूपान ेसींकलनाची काम ेकेली िातात, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ५३३७ मिुराींना सन २०१२ ते १५ पयतंचे मिुरी द बोनस मम ाले नाही. 
त्यामु े त्याींनी आींदोलन कर्याबाबत माहे सप् े्ंबर २०१५ च्या दरयायान जिल्हाचधकारी भींचारा 
याींना तिार तनदेदन िदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यादर सासनाने कोणती कायादाही केली दा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१६) :(१) भींचारा दन लदभागातील तुमसर तालुयात इच्छूक 
थथातनक मिूराींकचून तेंद ूपाने सींकलनाची काम ेकेली िातात. 
(२) सन २०१२-१३ चे बोनस दा्प पूणा झालेले आहे. सन २०१४ रु. ६९.०० लाख तनधीपकैी 
रु.७.०० लाखाचे बोनस दा्प झाले असून, दा्पाची प्रिीया सुरु आहे. सन २०१५ चा तेंद ू
बोनस अद्याप तनजश्चत यवहादयाचा आहे. जिल्हाचधकारी याींना तिार तनदेदन िदले आहे, हे खरे 
आहे. 
(३) उत तिारीत फत आकचदेारी दसालदली आहे. याहणून तिारदाराींना ज्या मिूराींना बोनस 
मम ाले नाही, त्याींची नाद े उपलब्ध करुन दे्यास क लदले आहे. मिूराींच्या, नादाची यादी 
अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

___________ 
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िामनेर तालुक्याच्या (जि.िळगाव) वन ववभागात मशिारीसाठी  
आलेल्या ६ व्यक्तीांना पोलीसाांनी िेलेली अटि 

  

(४९)  ३९४२३ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधािह ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय वन ेमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामनेर तालुयाच्या (जि.ि गाद) दन लदभागात महाराषर सासनाच्या नादान े थ्ीकर 
लादलेल्या ्ा्ासुमो गाचीतनू हरणाच्या द तनलगायीच्या मसकारीसाी  आलेल्या ६ यवयतीींना 
िदनाींक १ म,े २०१५ च्या मध्यरात्री िामनेर-पा घी रथत्यादर, गोंचखेल साखर कारखान्यािद  
सथत्राींसह अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने अचधक चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय काय आढ ून आले द त्यानुसार सींबींचधताींदर कोणती कारदाई 
केली आहे दा कर्यात येत आहे ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१६) : (१), (२) द (३) ता. िामनेर (जि.यदतमा ) गोंचखे  
साखर कारखान्यालगत िदनाींक ०१.०५.२०१५ चे रात्री महाराषर सासन असे जथ्कर लादलेल्या 
एका पाींढ्या रींगाच्या ्ा्ा सुमो दाहनात (ि.एम एच-१९ य ु५२४) ०६ यवयती अदधैररत्या 
लदना परदाना ०२ रायफल द जिदींत काचतूस ेबा गून कोणता तरी सींजे्ञय गुन्हा कर्याच्या 
इराद्याने दादरत असताना मम ून आल्याने थथातनक पोमलसाींनी त्याींना अ्क करुन िामनेर 
पोमलस ीा्यात िद. ०२.०५.२०१५ रोिी भाग-५ गुन्हा रजिथ्र नीं. ७३/२०१५ भा द लद कलम 
१७० आमा ॲ् ३,४/५ प्रमाणे दाखल कर्यात आला आहे. 
     सदर पकच्यात आलेले ०६ इसम दन्य प्रा्याींची मसकार करणारे मसकारी नसनू, ते 
अदैध सथत्रसाीा कब्ित बा गणारे तसचे थदत:च े दाहनादर महाराषर सासन असे थ्ीकर 
लादून सरकारी नोकर असल्याच ेभासलदणारे गुन्हेगार आहेत. 
     गुन्हे तपासात सदा आरोलपताींलदरुध्द ीोस पुरादा हथतगत झाल्याने त्याींच्या लदरुध्द प्रथम 
शे्रणी न्यासदींचाचधकारी, िामनेर याींचे न्यायालयात िदनाींक १७.०८.२०१५ रोिी दोर्ारोप पत्र    
ि. ६६/२०१५ रोिी पाीलद्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

मुांबई-नवी मुांबई ला िोडणारा मभांवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूसह ववमानतळासाठी िनााळा 
(जि.रायगड) अभयार्याचे के्ष ् िमी िर्याच्या अधधसूचनेबाबत 

  

(५०)  ३९६४३ (०६-०१-२०१६).   श्री.राधािह ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय वन ेमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नदी मुींबईला िोचणा-या मभदींची-न्हादासेदा सागरी सतेूसह लदमानत ासाी  कें रपु 
सासनान ेपनदेल नजिकच्या कनाा ा पक्षी अभयार्याच ेके्षत्र तब्बल चार चौरस क्रक.मी न ेकमी 
कर्याची अचधसूचना िदनाींक १७ िून, २०१५ रोिी प्रमसध्द करुन िदनाींक १७ ्गथ्, २०१५ 
पयतं हरकती द सूचना मागलदल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें रपु सासनाच्या उपरोत तनणायामु े उरण आणण पनदेल तालुयातील १८ 
गादाींच्या के्षत्रातील अदघे आी चौ.क्रक.मी. के्षत्रच मसल्लक राहणार आहे तसेच कनाा ा 
अभयार्यातील पस-ुपक्षाींचे अजथतत्द धोयात आले आहे,  हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी राज्य सासनाने कें रपु सासनाला केयवहा क लदले आहे द 
याबाबत सासनान ेकोणता तनणाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, लदलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. अभयार्याच ेके्षत्र १२.१० चौ.क्रक.मी 
आहे. त्यात कोणताही बदल कर्यात आलेला नाही.     
    तथालप कें रपुीय पयाादरण, दन आणण पाणी हदामान बदल, मींत्रालय नदी िदल्ली याींनी 
कनाा ा पक्षी अभयार्याचे के्षत्राभोदती पयाादरण सींदेदनसील के्षत्र (इका सेन्सी्ीयवह झोन) 
बाबतची प्रारुप अचधसूचना िदनाींक १७.०६.२०१५ रोिी प्रमसध्द केली आहे. सदर अचधसूचनेमु े 
प्रभादी होणा्याकचुन हरकती द सुचना मागलद्यात आलेल्या होत्या. प्राप्त हरकतीींचा लदचार 
केल्यानींतर कनाा ा अभयार्याच ेमसमेपासून ० त े८ क्रक.मी. पयतंचे ३१.७० चौ. क्रक.मी. के्षत्र 
पयाादरण सींदेदनसील के्षत्र याहणून िदनाींक २२.०१.२०१६ च्या अचधसूचनेन्दये घोलर्त कर्यात 
आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द (४) प्रश्न उद्् ादत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासकीय मध्यदती मुरपुणालय, मुींबई. 


