
महारा ट्र िवधानसभा 
दसुरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

गु वार, िदनांक २८ जलु,ै २०१६ / ावण ६, १९३८ ( शके ) 
  
(१) िव त आिण िनयोजन, वने मतं्री 

 

यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) ग्रामिवकास, मिहला व बाल िवकास मतं्री 
(३) जलसंपदा मंत्री 
(४) खारभमूी िवकास मंत्री 
(५) सावर्जिनक आरोग्य आिण कुटंुब क याण 

मतं्री 
(६) जलसंधारण मंत्री 
(७) रोजगार हमी योजना मंत्री 

 
  

------------------------------------- 

प्र नांची एकूण संख्या - ४१ 
------------------------------------- 

  
वसई (िज.पालघर) तालुक्यातील गोिखवरे वन पिरके्षत्रामधील  

वनजिमनीवर झाले या अनिधकृत बांधकामांबाबत 
  

(१) *  ६००७७   ी.िवलास तरे (बोईसर) :   स माननीय वने मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई  (िज.पालघर) तालुक्यातील बापणे पोलीस चौकी या बाजलूा असले या 
गोिखवरे वन पिरके्षत्रामधील सव नं. ११४ या राखीव वनजिमनीवर अनिधकृत 
चाळी व औ योिगक यापारी गाळे बांध यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर बेकायदा चाळी व औ योिगक यापारी गाळे िन कािसत 
कर याबाबत थािनक लोकप्रितिनधींनी िदनांक १४ मे, २०१६ रोजी वा या 
समुारास मा.वने मतं्री यांना पत्र िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, या अनुषंगाने सदरहू चाळी व गाळे िन कािसत कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
मराठवा यात “मागेल याला शतेतळे” ही योजना संथगतीने सु  अस याबाबत 

  

(२) *  ५९०३४   ी.प्रतापराव पाटील िचखलीकर (लोहा), ी.िवनायकराव 
जाधव-पाटील (अहमदपरू), ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.िवजय 
वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.प्रकाश आिबटकर 
(राधानगरी), ी.अतलु सावे (औरंगाबाद पूवर्), ी. यंबकराव िभसे (लातूर 
ग्रामीण), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद), ी.अिजत पवार (बारामती), 
ी.राहुल मोटे (परांडा), ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा) :   स माननीय रोजगार 

हमी योजना मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवा यात “मागले याला शतेतळे” ही शासनाने राबिवलेली योजना 
अ यंत सथंगतीने सु  अस याचे नुकतेच माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, आतापयर्ंत ७ हजार ४७८ शतेत यांसाठी कायार्रंभ आदेश काढले 
असतानाही केवळ १६७ अजर्दार शतेकर्यांनी शेततळे पणूर् केली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, या योजनेची कामे संथगतीने सु  अस याची कारण ेकाय आहेत, 
(४) अस यास, शतेत यांची कामे ता काळ पणूर् हो या या टीने शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. जयकुमार रावल : (१) नाही. 

(२) नाही. या योजने अंतगर्त ३८३९३ शतेकर्यांनी ऑनलाईन न दणी केली आहे. 
यापकैी १५७७० कामांना मजंूरी दे यात आलेली आहे. मंजूरी िदले या कामांपैकी 
१२७०५ कामांच ेकायार्रंभ आदेश दे यात आले आहे. स य:ि थतीत १८११ कामे 
शतेकर्यांनी पूणर् केली असनू १६४४ कामे पुणर् वा या शेवट या ट यात आहेत. 
आतापयर्ंत ९४५ शतेकर्यानंा ४३४.७३ लक्ष अनदुान वाटप कर यात आले आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) शतेत यांची कामे पूणर् क न घे याबाबत आयुक्त कृषी यां या तराव न 
तालुका कृषी अिधकारी यांना सूचना दे यात आ या आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

अिलबाग (िज.रायगड) तालुक्यातील धरमतर खाडीवर बांधले या  
बंधार्याचे काम िनकृ ट दजार्च ेझा याबाबत 

  

(३) *  ५३९२२   ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.समीर कुणावार (िहगंणघाट), 
ी.अतलु भातखळकर (कांिदवली पूवर्), अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), 
ी.िवजय काळे (िशवाजीनगर) :   स माननीय खारभमूी िवकास मंत्री पढुील 

गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अिलबाग (िज.रायगड) तालुक्यातील धरमतर खाडीवर खारभमूी िवकास 
िवभागाने बांधले या बंधार्याचे काम िनकृ ट दजार्चे कर यात आ याने बंधारा 
वारंवार फुटत अस यामळेु खाडी िकनार्यावर असले या भात शेतीचे दरवषीर् 
मो या प्रमाणात नुकसान होत अस याच ेमाहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, बंधार्याचे िनकृ ट दजार्च े काम करणार्या संबंिधतावंर कारवाई 
कर याबाबत तसेच फुटले या बंधार्याच े काम ता काळ कर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िदवाकर रावते : (१) धरमतर खाडीवर १९ शासकीय योजना असून 
िद.२९.०६.२०१६ या मो या भरतीमुळे शहाबाज या खारभमूी योजने या बांधाला 
साखळी क्रमाकं ८५१५ मी. ते ८५२० मी. म ये खांड पडलेली होती. शहाबाज 
खारभमूी योजनेच ेबांधकाम १९६६ म ये झाले असून नूतनीकरणाचे काम १९९१ 
म ये कर यात आले आहे. 
(२) शहाबाज योजने या पडले या खांडीची दु ती थािनक शेतकर्यां या 
सहा याने तातडीने कर यात आली आहे. नूतनीकरणाचे अंदाजपत्रक तयार 
कर यात येत असून यानसुार पुढील कायर्वाही कर यात येईल. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

भंडारदरा (िज.अहमदनगर) धरणावरील र ता, सीसीटी ही  
कॅमेरे व भकंूपमापक यंत्र दु त कर याबाबत 

  

(४) *  ६२१६५   ी.बाळासाहेब थोरात (संगमनेर), डॉ.पतंगराव कदम (पलसू 
कडगेाव) :  स माननीय जलसंपदा मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भंडारदरा (िज.अहमदनगर) धरणावरील र याची दरुव था झाली असनू 
सीसीटी ही कॅमेर्यांपैकी काही कॅमेरे व भकंूपमापक यतं्रही बंद अस याचे माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यासंदभार्त शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, भंडारदरा धरणावरील र ता, सीसीटी ही कॅमेरे व भूकंपमापक यतं्र 
दु त कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२), (३) व (४) भंडारदरा धरणावरील र याची दु ती कर यात आली आहे. 
धरणावरील ११ सीसीटी ही कॅमेर्यापैकी १ कॅमेरा बंद असनू तो वॉरंटी अतंगर्त, 
संबंिधत कंपनीकड ेदु तीसाठी पाठिव यात आला आहे. 
भकंूपमापक यतं्र दु तीसाठी आव यक कायर्वाही के्षित्रय तरावर सु  आहे. 

----------------- 
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िजहे कठापूर (ता.कोरेगांव, िज.सातारा) उपसा जलिसचंन योजनेमधनू नेर 
धरणावरील वंिचत गावांना पाणी दे याबाबत 

  

(५) *  ६०३००   ी.शिशकातं िशदें (कोरेगाव), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब 
पाटील (कराड उ तर), ी.मकरंद जाधव-पाटील (वाई), ी.सरेुश लाड (कजर्त), 
ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), ी.हनुमंत डोळस (माळिशरस) :   स माननीय 

जलसंपदा मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िजहे कठापूर (ता.कोरेगांव, िज.सातारा) उपसा जलिसचंन योजनेमधनू नेर 
धरणावरील विंचत गावांना पाणी दे याबाबतचा िनणर्य कृ णा खोरे महामंडळाने 
सन २०१४ म ये वा यादर यान घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने अ याप कोणतीच कायर्वाही केलेली नस याने 
नेर धरणावरील गावांना पा यापासून वंिचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, या गावांना िजहे कठापूर योजनेमधनू पाणी दे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२) व (३) के्षत्रीय तरावर सवक्षण व तांित्रक अ यास सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे केनवड े(ता.कागल, िज.को हापूर) येथील पाझर तलावात अ नपणूार् 
प्रक पाचे पाणी सोड याबाबत 

  

(६) *  ५७०६५   ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.भा कर जाधव (गुहागर) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे केनवड े (ता.कागल, िज.को हापूर) येथील पाझर तलावात अ नपणूार् 
प्रक पाचे पाणी सोड याची मागणी  थािनक लोकप्रितिनधी यांनी मा.मखु्यमंत्री व 
मा.जलसंपदा मंत्री, आदींकड ेसात याने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त मागणी या अनुषगंाने पाझर तलावात अ नपूणार् प्रक पाचे 
पाणे सोड याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) अशा प्रकारची मगणी के याबाबतचे पत्र प्रा त झा याच े
आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

पंढरपूर (िज.सोलापूर) उपिज हा ग्णालयातील बंद असलेला  
आयसीयु युिनट सु  कर याबाबत 

(७) *  ५८२८३   ी.भारत भालके (पंढरपूर), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम) :   स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर िज यातील पढंरपूर येथे येणार्या लाखो भािवकांवर व पिरसरातील 
नागिरकांना अ याधुिनक वै यकीय सुिवधा अ प दरात िमळावी हणनू 
को यवधी पये खचर् क न शासनाने उभारले या उपिज हा ग्णालयात आयसीयु 
युिनट बदं असनू, गे यावषीर् सहा डॉक्टरांनी राजीनामे िद याने ग्णांना 
वै यकीय सेवा उपल ध होत नस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, पंढरपूर येथील उपिज हा ग्णालयात आयसीय ुयुिनट पु हा सु  
कर यासोबतच येथील डॉक्टरांची िरक्त पदे भर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपक सावंत : (१) अशंत: खरे आहे.  वै यकीय अिधकारी संवगार्तील १४ 
पैकी ५ पदे िरक्त आहेत. काही िवशेषज्ञांची पदे िरक्त आहेत. तथािप 
आय.पी.एच.एस.अतंगर्त तज्ञ डॉक्टराकंडून उपचार व श त्रिक्रया िवभागाचे व इतर 
िवभागांचे कामकाज सु  ठेव यात आले आहे. आव यकतेनसुार काही ग्णांना 
िवशषेोपचारासाठी इतरत्र संदिभर्त केले जात आहे. आयसीयु युिनट 
प्रितिनयुक्तीवरील िवशेष तज्ञां या मदतीने यात्रे या काळात कायार्ि वत कर यात 
येते. 
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(२) वै यकीय अिधका-यांची िरक्त पदे भर याबाबत लवकरच जािहरात काढ यात 
येईल. तसेच आयसीयु सु  कर याबाबत िनदश दे यात येतील. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

िज हा पिरषदे या (िज.िसधंदुगुर्) अनेक अगंणवा यांना  
िवजेची सुिवधा उपल ध नस याबाबत 

  

(८) *  ५७०८८   ी.वैभव नाईक (कुडाळ) :   स माननीय मिहला व बाल 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसधुंदगूर् िज हयातील िज हा पिरषदे या मिहला व बालिवकास िवभागामाफर् त 
कायर्रत असले या १५६९ अगंणवाडयांपैकी ९३६ अंगणवाडयांना अ याप िव यतु 
पुरवठा कर यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर िज हयातील ग्रामपंचायतीने १० टक्के िनधी मिहला व बाल 
िवकासासाठी खचर् करणे बधंनकारक असतांनाही िव युत जोडणीसाठी 
ग्रामपंचायतीने िनधी उपल ध क न न दे याची कारणे काय आहेत, 
(३) अस यास, सदर अंगणवाडयांमधील िव युत जोडणीबाबतची कायर्वाही िकती 
िदवसात पूणर् कर यात येणार आहे ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े : (१) िजल ् याम ये एकूण कायार्ि वत १५६९ अंगणवाडी 

कद्रापैकी ७३९ अंगणवाडी कद्रांना िवजेची सिुवधा उपल ध नाही. 
(२) व (३) कद्र शासनाच ेअगंणवाडी िव युत कनेक्शन घेणे व याची देयके अदा 
कर यासाठी कोणतेही प्रावधान नाही. तसेच अंगणवाडींना िव यतु पुरवठयाची 
देयके अदा कर यासाठी िनधीची तरतदू नसते. िव यतु देयके अदा करणेसाठी 
संबंिधत ग्रामपंचायतीने िनधीच े तरतूद करणे अपेिक्षत आहे. तथािप यांचेकड े
पुरेसा िनधी उपल ध होत नस याने खचर् भागिवता येत नाही. िज हा पिरषद, 
िसधंदुगुर् यांनी यांचे तराव न अंगणवाडीसाठी िव यतु परुवठा देयके अदा 
करणेसाठी तरतूद उपल ध क न दे याची कायर्वाही कर यात येत आहे.      

----------------- 
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कारंजा व वािशम (िज.अकोला) वन पिरके्षत्राम ये िविवध योजनतगर्त 
कर यात आले या कामांम ये झालेला गैर यवहार 

  

(९) *  ६२२८१   ी.हिरष िपपंळे (मिुतर्जापूर) :   स माननीय वने मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला िज यातील कारंजा व वािशम वन पिरके्षत्राम ये िविवध योजनतगर्त 
वनसंरक्षण, िनकृ ट वनाचे पुनर पण व जलसंधारणा या कामामं ये मो या 
प्रमाणात अिनयिमतता के याबाबत मुख्य वनसंरक्षक, यवतमाळ यां याकड े
तक्रारी प्रा त झा याच े िदनांक २० मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, प्रा त तक्रारीव न कर यात आले या चौकशीत ३ कोटी ९१ लाख 
पयांचा गैर यवहार झा याचे िन प न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) अस यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

  
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) व (२) हे खरे नाही. 

(३) अकोला िज यातील कारंजा व वािशम वन पिरके्षत्राम ये िविवध योजनतगर्त 
वनसंरक्षण, िनकृ ट वनाचे पुनर पण व जलसंधारणा या कामाम ये मो या 
प्रमाणात अिनयिमतता झा याबाबत थािनक वृ तपत्रात िद.२३.०५.२०१६ रोजी 
बातमी प्रिस द झाली आहे. या वनपिरके्षत्रामं ये सन २०१२-१३ त ेसन २०१४-१५ 
या कालावधीत िज हावािषर्क योजनेअतंगर्त केले या कामासंंदभार्त प्रा त 
तक्रारीं या अनुषंगाने िवभागीय वनअिधकारी (दक्षता) यानंी चौकशी केली आहे. 
सदर चौकशीत कारंजा व वािशम वन पिरके्षत्रात अनुक्रमे .४१,२०,८२७/- व 
.१९,०९,६६७/- इतक्या रक्कमेची अिनयिमतता झा याच े िन प न झाले. 
याअनुषंगाने संबंिधत वनपिरके्षत्र अिधकार्यांिव द िवभागीय चौकशी सु  
कर यात आली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही.                                          

----------------- 
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िज हा कृषी अिधकारी व उपिवभागीय कृषी अिधकारी (िज.परभणी)  
यांनी जल व मदृसंधारणा या कामात केलेली अिनयिमतता 

  

(१०) *  ६०९२५   ी.मधुसूदन कदे्र (गंगाखेड) :   स माननीय जलसंधारण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िज हा कृषी अिधकारी व उपिवभागीय कृषी अिधकारी (िज.परभणी) यांनी 
सन २०१० ते २०१६ या कालावधीत जल व मदृसंधारणा या कामात मोठया 
प्रमाणात अिनयिमतता व गैर यवहार के याप्रकरणी सामािजक कायर्कत तसेच 
थािनक लोकप्रितिनधींनी कृषी आयुक्त, पुणे, िवभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर 
यां याकड ेिदनांक ५ मे, २०१६ रोजी वा यासुमारास लेखी तक्रारी के या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या गैर यवहाराबाबत यापूवीर्ही प्रा त झाले या तक्रारींवर शासनाने 
कोणतीही कायर्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने शासनाने संबिंधतांवर कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     तथािप, मा.लोकप्रितिनधी यांनी िज हािधकारी, परभणी यांचेकड े िद. ०६ 
जून, २०१६ रोजी या पत्रा वये तक्रार केली आहे. प्रा त तक्रार  िज हािधकारी 
परभणी यांनी िद.१० जून, २०१६ रोजी िवभागीय कृिष सहसंचालक, लातूर 
यांचेकड ेचौकशीसाठी वगर् केली आहे. िवभागीय कृिष सहसंचालक लातूर यांनी 
िद. २७ जून, २०१६ रोजी या पत्रा वये िज हा अिधक्षक कृिष अिधकारी, 
उ मानाबाद यांची चौकशी अिधकारी हणून िनयुक्ती केली असून प्राथिमक 
चौकशी अहवाल सादर कर या या सूचना िद या आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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को हापूर िज यातील शतेकर्यां या िपकाचंे  
व यप्रा यांकडून होत असलेले नकुसान 

  

(११) *  ५९५४९   ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी) :   स माननीय वने मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी, भदुरगड, आजरा, गगनबावडा व शाहूवाडी (िज.को हापूर) 
तालुक्यामं ये व य प्रा यांची नागरी व तीकड ेचारा आिण पा यासाठी भटकंती 
सु  अस याने या व यप्रा यांकडून शतेकर्यां या िपकांचे लाखो पयांच ेनकुसान 
होत अस याचे िदनांक ५ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) अस यास, व यप्रा यांकडून होणार्या शतेातील नुकसानीला शासनाकडून 
िमळणारी नकुसान भरपाई अ य प अस याने शतेकर्यांना रात्रग ती घालून 
िपकांच ेसंरक्षण करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी व यप्रा यांना रोख यासाठी वन िवभागाने कोण या 
उपाययोजना के या आहेत, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) व (२) िदनाकं ०१.०४.२०१६ ते िदनांक ३०.०६.२०१६ 

या कालावधीत को हापूर िज यातील राधानगरी, भदुरगड, आजरा, गगनबावडा 
व शाहूवाडी येथे व यप्रा यांनी शतेिपकांचे नुकसान के याची ७६८ प्रकरणे 
िनदशर्नास आली आहेत. सदर प्रकरणी प्रचिलत शासन िनणर्यातील तरतदूीनसुार 
संबंिधत नुकसानग्र त शतेकर्यास नकुसान भरपाईपोटी . ४०,९७,०१८/- 
अथर्सहा य अदा कर यात आले आहे.  
     व यप्रा यांकडून झाले या पीक नुकसानीपोटी यावया या आिथर्क 
सहा यात शासन िनणर्य िद. ९ जलुै २०१५ अ वये दपुटीने वाढ कर यात आली 
आहे. 
(३) वनके्षत्रालगत असले या के्षत्रामधील वनप्रा यांचा उपद्रव रोख या या टीने 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना कर यात येतात. 

• व यप्रा यां या िप या या पा या या सोईकरीता वनके्षत्रात वनतळी 
बांध यात येतात. 

• व यप्राणी वनके्षत्राबाहेर येऊ नये हणनू व यप्राणी प्रितबंधक चर 
खोद यात येतात. 
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• वनके्षत्रातील जल त्रोतांचे बळकटीकरण कर यात येते. 
• कुरणिवकासाची कामे कर यात येतात. 

(४) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
ज हार (िज.पालघर) तालुक्यातील बंधार्यां या बांधकामाम ये झालेला गरै यवहार 
  

(१२) *  ५४६५५   डॉ.बालाजी िकणीकर (अंबरनाथ), ी.गणपत गायकवाड 
(क याण पवूर्), ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पवूर्), ी.अतलु सावे (औरंगाबाद पूवर्) :   
स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर िज यात पाणलोट क्षेत्राचा कायापालट क न जमीन ओिलताखाली 
आण याकिरता कृिष बंधारे बांध यासाठी शासनाने िनधी उपल ध क न िदलेला 
असताना, ज हार तालुक्यात अिधकारी व ठेकेदारां या संगनमताने कृिष बंधारे 
बांध याची बनावट कागदपत्र ेतयार क न करोडो पयांचा गरै यवहार झा याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, या आिथर्क गैर यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व त नषुंगाने शासनाने संबंिधतांवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     तथािप, ज हार तालुक्यातील कामांबाबत िद.१६ नो हबर २०१५ या 
लोकमत वतर्मान पत्राम ये “ज हार म ये पाणलोटाची असंख्य कामे झाली 
कागदोपत्रीच” या मथ याखाली बातमी छापून आली होती.” 
(२) लोकमत वतमार्नपत्रातील आले या बातमी या अनषुंगाने उप िवभागीय कृषी 
अिधकारी, वाडा िज.पालघर यानंी चौकशी केली असून गैर यवहार झालेला 
नस याच ेआढळून आले आहे.    
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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पाटण (िज.सातारा) तालुक्यातील मोरणा गुरेघर या म यम धरणातून उपसा 
जलिसचंन योजने वारे शतेीला पाणी दे याबाबत 

  

(१३) *  ५४१३५   ी.शंभूराज देसाई (पाटण) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाटण (िज.सातारा) तालुक्यात कृ णा खोरे िवकास महामंडळातगंर्त मोरणा 
गुरेघर या म यम धरण प्रक पाचे काम पणुर् कर यात आले असनू या 
प्रक पा या मा यमातून प्रक पा या डा या व उज या बाजुने कॅनॉल दारे शतेीला 
पाणी दे याच ेकाम प्र तािवत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, प्रक पा या डा या व उज या बाजनेु ने यात येणार् या कॅनॉलचा 
या िवभागातील शतेक-यानंा कोणताही फायदा होत नसनू या िवभागातील शेतक-
यांचे बहूतांशी जमीन के्षत्र यामुळे कोरडवाहू राहत अस याने शतेकर्यांच ेकोरडवाहू 
राहणारे जमीन के्षत्र ओिलताखाली ये याकरीता कॅनॉलऐवजी उपसा जलिसचंन 
योजने वारे शेतीला पाणी यावे अशी मागणी या िवभागातील शेतकर्यांनी आिण 
लोकप्रितिनधी यांनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, मा.जलसंपदा मंत्री यांनी िदले या िनदेशानसुार या संदभार्तील 
सिव तर अहवाल सातारा पाटबधंारे िवभागाचे अिधक्षक अिभयंता यांनी तयार 
केला असून तो मा यतेकरीता सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, मोरणा गरेुघर धरण प्रक पातून या िवभागातील शेतकर्यां या 
जिमनीला उपसा जलिसचंन योजने वारे जा तीत जा त जमीन क्षते्राला पाणी 
दे याकरीता शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२) होय. 
     िवषयांिकत प्रकरणाबाबत मा.लोकप्रितिनधी यांनी िद. १९-११-२०१५ 
रोजी या पत्रां वये मागणी केली आहे. 
(३) नाही. 
     काल याऐवजी उपसा िसचंन योजने वारे पाणी उपल ध कर याचा प्र ताव 
अ यािप तयार झालेला नाही. 
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(४) उज या प्रवाही काल याऐवजी बंिद त पाईपलाईन व उपसा िसचंन योजना 
करावी अशी थािनक लोकप्रितिनधींची मागणीचे प्र ताव के्षित्रय तरावर तयार 
कर यात येत आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

सातारा व सागंली िज यातील धरणामधील गाळ काढ याबाबत 
  

(१४) *  ६११३९   ी.जयकुमार गोरे (माण), ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.अिमन 
पटेल (मुंबादेवी) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा व सांगली िज यातील बहुताशं धरणातील गाळच काढला जात 
नस यामुळे वषार्नुवष गाळाचे प्रमाण वाढत अस याची बाब माहे मे, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदरील धरणातील गाळ काढला जात नस याने यात पाणी 
साठिव याची क्षमता कमी होत असून पावसाचे पाणी एका मयार्दे या पलीकड े
साठिवता येत नस यामुळे धरणातील पाणी नदीत सोडून यावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या दोन िज यातील धरणातील गाळ काढ याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) व (२) अशंत: खरे आहे. 

     पाटबंधारे प्रक पाम ये (धरणाम ये) गाळ येईल असे गहृीत ध न अचल 
साठा (dead storage) ची तरतूद संक पनात केलेली आहे. याम ये प्रतीवषीर् 
गाळ साठ याची प्रिक्रया चालू राहते. तथािप, यांचा धरणा या उपयुक्त पाणी 
सा यावर पिरणाम होत नाही. 
(३) रा यातील पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे प्रक प व त सम लहान 
जलाशयातील गाळ काढ याचे कामे जलयकु्त िशवार व जलसंधारण कायर्क्रमातनू 
संबंिधत िवभागामाफर् त केली जातात. जलसंपदा िवभागांतगर्त मोठे, म यम व 
लघु पाटबंधारे प्रक पातील गाळ शतेकर्यांना यां या वत: या यंत्रणेमाफर् त 
िवनामू य घेवनू जा यासाठी प्रचिलत धोरणानसुार मा यता आहे. 
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     िस दनाथ व सोरडी तालुका जत या लघु पाटबधंारे तलावातील गाळ 
रोजगार हमी योजनेतून काढ यात येत आहे. 
(४) नाही. 

----------------- 
  

ीरामपूर (िज.अहमदनगर) पंचायत कायर्के्षत्रातील इंिदरा आवास योजनेतील 
घरकुले िनकृ ट दजार्ची बांध याबाबत 

  

(१५) *  ६२५५४   ी.भाऊसाहेब कांबळे ( ीरामपूर), ी.अिमन पटेल 
(मुंबादेवी) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ीरामपूर (िज.अहमदनगर) पंचायत कायर्के्षत्रात सन २००५-२००६ या वषार्त 
१० लाख पये खचर् क न उभार यात आलेली इंिदरा आवास योजनेतील ३३ 
घरकुले िनकृ ट दजार् या बांधकामामळेु पडली अस याचे माहे जनू, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार िनकृ ट दजार् या घरांचे बांधकाम करणार्यांवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) नाही. 

     तथािप, ३३ घरकुलांची कामे अपूणार्व थेत आहे. 
(२) अपूणर् घरकुलांबाबत गट िवकास अिधकारी यांचमेाफर् त चौकशी केली आहे. 
(३) घरकुले िनकृ ट दजार्ची अस याच े िदसनू आले नाही. घरकुले अपूणर् 
अस यामुळे लाभा यार्ंकड े पाठपुरावा क न घरकुल पूणर् कर याची कायर्वाही 
कर यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रा ट्रीय आरोग्य अिभयानांतगर्त कर यात आले या  
औषध खरेदी गैर यवहारा या चौकशीबाबत 

  

(१६) *  ५३७४२   ी.अतलु भातखळकर (कािंदवली पूवर्), ी.प्रशांत ठाकूर 
(पनवेल), ी.िभमराव तापकीर (खडकवासला) :   स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा ट्रीय आरोग्य अिभयानांतगर्त २९७ कोटी पयां या औषध खरेदीत 
गैर यवहार झा या या आरोपाखाली िनलंिबत केले या विर ठ अिधकार्यां या 
चौकशीसाठी िवलंब होत अस याचे माहे मे २०१६ म ये वा या दर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या चौकशीस िवलंब हो याची कारणे काय आहेत, 
(३) अस यास, या गैर यवहाराची चौकशी कधीपयर्ंत पूणर् कर यात येणार आहे, 
(४) तसेच, या चौकशीम ये सदरच ेविर ठ अिधकारी दोषी आढळ यास यांना 
बडतफर्  कर यात येणार आहे काय, 
(५) नस यास, याची काय कारणे आहेत ? 
  
डॉ. दीपक सावंत : (१)  हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्त आरोग्य सेवा 
संचालनालयामाफर् त तसेच रा ट्रीय आरोग्य अिभयान योजनेअतंगर्त कर यात 
आले या औषध खरेदीची चौकशी कर यासाठी डॉ. भगवान सहाय, अपर मखु्य 
सिचव यांची एक सद यीय सिमती िनयुक्त कर यात आली असून चौकशी 
सिमतीचा अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदयानंा सादर कर यात आला आहे. 
     चौकशी सिमतीचा अहवाल िवभागास प्रा त झा यानतंर अहवालातील 
िन कषर् िवचारात घेऊन िनयमानसुार पढुील कायर्वाही कर यात येईल. 

----------------- 
  

मौजे डहेणे (ता.खेड, िज.पुणे) प्राथिमक आरोग्य कद्रात वै यकीय  
अिधकारी उपि थत नस याने ग्णांचा झालेला मृ य ु

  

(१७) *  ६१२७६   ी.सुरेश गोरे (खेड आळंदी) :   स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे डहेणे (ता.खेड, िज.पुणे) प्राथिमक आरोग्य कद्रात डॉक्टर व 
पिरचािरकांची सखं्या कमी असनू वै यकीय अिधकारीही आरोग्य कद्रात उपि थत 
रहात नस याचे माहे मे २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच वै यकीय अिधकारी प्राथिमक आरोग्य कद्रात उपल ध नस याने माहे 
मे २०१६ म ये वा यादर यान वै यकीय उपचार न िमळा याने २ ग्णांचा बळी 
गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, दगुर्म आिदवासी भागात असलेले डहेणे प्राथिमक आरोग्य 
कद्रातील कायार्लयीन वेळेप्रमाणे काम न करणार्या सबंंिधत दोषी अिधकारी व 
कमर्चार्यांवर शासनाने काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे डहेणे या प्राथिमक आरोग्य कद्रात एकूण २८ पदे मंजूर असून २५ 
पदे भर यात आली आहे. तसेच रा ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अिभयानांतगर्त ३ पदे 
भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौजे डहेणे प्राथिमक आरोग्य कद्रात दररोज सरासरी ४५ ते ५० बाहय ग्ण 
उपचार घेत असून आंतर ग्ण िवभागात ५ त े ७ ग्ण उपचार घेत आहेत. 
स यि थतीत तेथील वै यकीय अिधकारी हे मुख्यालयी राहत असून जनतलेा 
आरोग्य सेवा परुिवत आहेत. यामुळे संबंिधत अिधकारी/कमर्चारी यां यावर 
कारवाई कर याचा प्र न उद्भवत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

को हापूर िज यातील ग्रामपचंायतींचे लेखापिरक्षण  
कर याचे अिभलेखे गहाळ झा याबाबत 

  

(१८) *  ६०८८४   ी.चंद्रदीप नरके (करवीर), डॉ.सुिजत िमणचकेर 
(हातकणगंले), ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी) :   स माननीय ग्रामिवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) को हापूर िज हयातील चंदगड, गगनबावडा, शाहुवाडी, भुदरगड, करवीर व 
इतर १० ग्रामपंचायतीच ेअिभलेखे (द तर) गे या ३ त े ४ वषार्पासनू िनधी व 
लेखापिरक्षण िवभागास तपासणीसाठी िमळत नस याने लेखापिरक्षणाचे काम 
थांबले अस याचे िदनांक १९ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उमगाव (ता.चंदगड) ग्रामपचंायतीच ेसन २००९ ते २०१२ व धुदंवड े
(ता.गगनबावडा) ग्रामपंचायतीच ेसन २००८ ते २०१० च ेअिभलेखे (द तर) िमळत 
नस याने या ग्रामपंचायतीत गैर यवहार झा याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यात काय 
आढळून आले, 
(४) अस यास, चौकशीनुसार अिभलेखे (द तर) गहाळ करणार्या ग्रामपंचायतींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) अशंत: खरे आहे. 

     को हापूर िज यातील १४ ग्रामपंचायतीचे अिभलेखे लेखापिरक्षणासाठी 
उपल ध न हते. यापकैी ६ ग्रामपंचायतीचे अिभलेखे उपल ध झाले असून, 
उवर्िरत ८ ग्रामपंचायतीचे अिभलेखे अ याप उपल ध झालेले नाहीत. 
(२) अशंत: खरे आहे. 
     ग्रामपंचायत एमगाव (ता.चंदगड) कडील सन २००८-०९ त े २०११-१२ चे 
अिभलेखे उपल ध झालेले नाहीत. 
     ग्रामपंचायत धुंदवड े ता.गगनबावडा या ग्रामपंचायतीच ेसन २००७-०८ त े
२००९-१० या कालावधीच े द तर उपल ध असून सदर ग्रामपंचायती या 
कामकाजातील गैर यवहाराबाबत फौजदारी गु हा न द क न सदर अिभलेख े
पोलीस क टडीम ये आहेत. 
(३) को हापूर िज यातील १४ ग्रामपंचायतीच े द तर लेखापिरक्षणास उपल ध 
क न िदले नस याबाबत सहा यक संचालक, थािनक िनधी लेखा पिरक्षा, 
को हापूर यांनी िनदशर्नास आणून िद यावर चौकशी केली असता यापैकी ६ 
ग्रामपंचायतीच े द तर उपल ध झाले असून अ यापही ८ ग्रामपंचायतीचे द तर 
लेखापिरक्षणासाठी उपल ध क न िदले नस याचे चौकशीअंती िनदशर्नास आले 
आहे. 
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(४) याकरीता संबिधत जबाबदार ग्रामसेवक यां यािव द कारवाई प्र तािवत 
कर यात आली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

िसदंखेडराजा (िज.बुलढाणा) तालुक्यातील भोगावती नदीवर िसमट  
बांध टाक  याच ेकाम प्रलंिबत अस याबाबत 

  

(१९) *  ५६८४३   डॉ.शिशकातं खेडकेर (िसदंखेड राजा) :   स माननीय 
जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसदंखेडराजा (िज.बलुढाणा) तालुक्यातील भोगावती नदीचे खोलीकरण क न 
 याच नदीवर पाच िठकाणी िसमट बांध बांध याकरीता िसचंन िवभागाने सवक्षण 
क न प्र  ताव शासनाला सादर क न एक वषार्चा कालावधी लोटला तरी 
अ यापही या कामाला सु वात झाली नस  याचे माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यावषीर् १९ गावात जलयुक्  त िशवार योजना राबिव  याचा शासनाने 
िनणर्य घेऊनही या सदंभार्त पुढे कोणतीच कायर्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस  यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस  यास, भोगावती नदीच ेखोलीकरण क न िसमट बांध बांध याबाबत व 
जलयुक्त िशवार योजना राबिव याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     तथािप, िज हािधकारी बलुडाणा या याकडून िद.१५ माचर् २०१६ या 
पत्रा वये बलुडाणा िज यातील १४ न याचा  पुनजीर्वन संदभार्त प्र ताव 
शासनास प्रा त झाला आहे. सदर प्र तावातील १० न यावरील िसमट नालाबांध 
कामांना मजंुरी दे यात आली आहे. 
 भोगावती नदीसह उवर्रीत प्र ताव िवचाराधीन आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
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     सन २०१६-१७ म ये िसदंखेड राजा तालुक्यातील १८ गावांची जलयुक्त 
िशवार अिभयानात िनवड कर यात आली असून .१४८२.४१ लक्ष चा कृती 
आराखडा तयार कर  यात आला आहे. उपरोक्त गावांतील ७६ कामांच े 
अंदाजपत्रक तयार केले असनू ६८ कामां या प्रशासिकय मा यता व ई- िनिवदेची 
कायर्वाही पणूर् झाली आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) जलयुक्त िशवार अिभयानातंगर्त बलुडाणा िज हयात सन २०१६-१७ म ये 
२४५ गावांची िनवड कर यात आली आहे. स यि थतीत २२२ कामे सु  कर यात 
आली आहेत. यापकैी २० कामे पूणर् झाली असून २०२ कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

आमगांव (िज.ग िदया) येथे उपिज हा ग्णालय उभार या या मागणीबाबत 
  

(२०) *  ६२५६१   ी.सजंय पुराम (आमगाव) :   स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आमगांव, सालेकसा व देवरी (िज.ग िदया) तालुक्यातील अितदगुर्म आिदवासी 
भागातील ग्णांना उपचारासाठी िज हा ग्णालयात जावे लागत अस याने या 
ग्णांना जवळच ग्णालयाची सेवा-सुिवधा िमळ यासाठी आमगांव येथ ेउपिज हा 
ग्णालय उभार याबाबतची मागणी येथील नागिरकांनी वारंवार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस यास, उक्त मागणी या अनुषंगाने शासनाने आमगावं उपिज हा 
ग्णालय उभार याबाबत पढेु कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 

(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासन तरावर सन २०११ या जनगणनेवर आधारीत जोड बहृत आराखडा 
कर याची कायर्वाही सु  आहे. सदर माग या जर िनकषात बसत असतील तर 
जोड बहृत आराखडयाम ये समावेश कर याची कायर्वाही शासन तरावर कर यात 
येईल. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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कजर्त (िज.रायगड) येथील नदी ना यांवर बांध यात आले या  
िसमट कािँक्रट या बंधारे बाधंकामात झालेली अिनयिमतता 

(२१) *  ६३१३३   ी.सुरेश लाड (कजर्त) :   स माननीय जलसधंारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजर्त (िज.रायगड) येथील आिदवासी जनतलेा पाणी उपल ध हो याकरीता 
नदी ना यांवर बांध यात आले या िसमट काँिक्रट या बंधारे बांधकामात मो या 
प्रमाणात अिनयिमतता तसेच जाणीवपूवर्क दलुर्क्ष क न िनकृ ट व दजार्िहन कामे 
के याबाबतचे िनवेदन मा.ग्रामिवकास मंत्री यां याकड ेिदनांक १३ मे, २०१६ रोजी 
थािनक लोकप्रितिनधींनी िदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीअंती दोषी यक्तींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.लोकप्रितिनधी या िद. १३ मे २०१६ रोजी प्रा त झाले या पत्रा या 
अनुषंगाने िज हािधकारी रायगड यांना शासना या िद. ३०/०५/२०१६ व 
२०/०७/२०१६ रोजी या पत्रा वये कायर्वाही कर याबाबत कळिव यात आले आहे. 
      िज हािधकारी, रायगड यांनी शासना या वरील पत्रां या अनुषगंाने प्रक प 
अिधकारी, आिदवासी िवकास, पेण यांचकेडून चौकशी अहवाल मागिवला आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

कुकडी (िज.पुणे) प्रक पातंगर्त असले या िडभें धरणा या पाणी  
गळती प्रितबंध कामां या प्र तावाबाबत 

(२२) *  ५८६१५   ी.िदलीप वळसे-पाटील (आंबेगाव) :   स माननीय जलसंपदा 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे िज यातील कुकडी प्रक पातंगर्त असले या िडभें धरणा या इ पेक्शन 
गॅलरी व फाऊंडशेन गॅलरी मधून १४४१ िल./प्र.से. इतकी पा याची गळती होत 
अस याच े िनवेदन थािनक लोकप्रितिनधींनी िदनांक ०३ जून, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, एव या मो या प्रमाणात गळती अस यामुळे धरण सुरिक्षतता 
पुनर्िवलोकन सिमतीने पाणी गळती प्रितबंध कामे तातडीने कर यासाठी 
उपाययोजना सुचिव या असनू या संबंधीचा प्र ताव शासनाकड ेसन २०१२ म ये 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्र तावास मा यता िदली आहे काय, तसेच धरणातून होत 
असलेली पा याची गळती थांबिव यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२) होय, 
(३) िडभें धरणा या दु तीची व गळती प्रितबधंक कामे महारा ट्र जलक्षते्र सुधार 
प्रक पा अतंगर्त प्र तावीत कर यात आली होती. तथािप जागितक बँकाकडून 
महारा ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रक पासाठी वाढीव िनधी मंजूर न झा याने प्र ताव 
मा य झाला नाही. 
     िडभें धरण हे दगडी बांधकामातील धरण असून यांची बहूताशं कामे सन 
२००१ म ये पूणर् झाली. मखु्य िनिवदेमधील काही ग्राऊटींग कामे अपूणर् असून 
कंत्राटदाराने सन २००२ पासनू काम बंद ठेवले आहे. कंत्राटदारािव द िज हा 
यायालयात यांचे िविवध माग या या अनुषंगाने यायालयात प्रिक्रया सु  
असून िनिवदा तरतदुीनसुार कंत्राटदारा या िनिवदा अतंीम कर याची प्रिक्रया 
के्षत्रीय तरावर प्रगतीपथावर आहे. धरण सुरिक्षतता पनुर्िवलोकन सिमतीने 
सुचिवले या उपाययोजनांनसुार उवर्िरत कामांचे वततं्र अंदाजपत्रक तयार क न 
वेगळया िनिवदे वारे कर याच ेिनयोजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

तुळजापूर (िज.उ मानाबाद) तालुक्यात एकाि मक पाणलोट के्षत्र  
यव थापन कायर्क्रमातंगर्त झालेला गरै यवहार  

  

(२३) *  ५४५९६   ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्) :   स माननीय कृषी मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) तुळजापूर (िज.उ मानाबाद) येथे एकाि मक पाणलोट के्षत्र यव थापन 
कायर्क्रमातंगर्त २० कोटीचा गैर यवहाराप्रकरणी िदनांक १४ माचर्, २०१६ रोजी 
त कालीन िज हा कृषी अिधकार्यासह १२ संबंिधतावंर िनलंबनाची कारवाई 
कर यात आली असताना, कृषी िवभागाचे उप सिचव यांनी िदनांक १६ माचर्, 
२०१६ रोजी पु हा न यान ेआदेश काढून एक िदवसापूवीर् केले या कारवाईला 
थिगती िदली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, या प्रकरणी शासनाने काही चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व यानसुार संबिंधतावंर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) तुळजापूर, िज. उ मानाबाद येथ ेएकाि मक पाणलोट 

के्षत्र यव थापन कायर्क्रमातंगर्त झाले या गैर यवहारप्रकरणी वगर्-१ व वगर्-२ या 
पाच अिधकार्यांना िद.१४.३.२०१६ या शासन आदेशा वये िनलिंबत कर यात 
आले आहे. वगर्-३ या  कमर्चार्यांबाबत िश तभंगिवषयक प्रािधकारी, िवभागीय 
कृिष सहसंचालक, लातूर अस याने यां या िनलंबनाबाबतचा िनणर्य िवभागीय 
कृिष सहसंचालक, लातूर यांनी प्रचिलत कायार्लयीन कायर्प दतीनसुार घे याबाबत 
शासनाने आदेश िदले होते. तथािप, अनावधानाने शासना या िद.१४.३.२०१६ या 
पत्रानसुार वगर्-३ या  कमर्चार्यांनाही िनलंिबत कर याबाबत कळिव यात आले 
होते. परंत,ु ही चूक लक्षात आ याने वगर्-३ या  कमर्चार्यांबाबत 
िश तभंगिवषयक प्रािधकारी, िवभागीय कृिष सहसंचालक, लातूर हे अस याने, 
संबंिधत कमर्चार्यां या िनलबंनाबाबत उिचत िनणर्य िवभागीय कृिष सहसंचालक, 
लातूर यांनी िनयमानसुार घे याबाबत  शासन पत्र िद.१६.३.२०१६ नसुार  यांना 
कळिव यात आले आहे. यानसुार सात कमर्चार्यानंा यां या तराव न िनलिंबत 
केले आहे. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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वडी, हनवतखेडा व हट्टा (िज.परभणी) या तीन गावातील  
साखळी बंधार्यांची कामे िनकृ ट दजार्ची झा याबाबत 

  

(२४) *  ६२६४७   ी.िवजय भांबळे (िजतंूर) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी िज यातील िजतूंर-सेलू मतदार सघंातील वडी येथील तीन, 
हनवतखेडा येथील दोन व हट्टा येथील दोन या तीन गावातंील साखळी बंधार्यांची 
कामे िनकृ ट दजार्ची झाली असनू यात अनेक त्रटुी आहेत अशी तक्रार संबिंधत 
लोकप्रितिनधीनंी प्रधान सिचव, जलसंधारण िवभाग यांचेकड े िदनांक २३ जनू, 
२०१६ रोजी वा या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, यासंदभार्त शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व त नसुार सबंंिधतांिव द पढेु 
कोणती कारवाई केली वा कर यांत येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा. लोकप्रितिनधी यांनी यां या िद. १३/०६/२०१६ या पत्रा वये 
केले या तक्रारी या अनुषंगाने िज हािधकारी, परभणी यांनी कायर्कारी अिभयतंा, 
लघुपाटबंधारे परभणी (रा य तर), यांचेमाफर् त िजतंरू व सेल ू तालुक्यातील 
जलयुक्त िशवार अिभयान अंतगर्त सु  असले या िसमट नालाबांध कामाबाबत 
चौकशी क न अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. 
       तथािप, सदर प्रकरणी या यतं्रणेने काम केलेल आहे याच यतं्रणेकडून 
चौकशीची कायर्वाही झा याचे िदसून येत आहे. चौकशीच ेकाम पारदशीर्पणे व 
गुणव तापुवर्क हावे यासाठी त्रय थ यंत्रणेकडून चौकशी करणे आव यक 
अस यामुळे नजीक या िज हयातील विर ठ तरावरील तांित्रक अिधकार्याकडून 
सदर कामांची व िद. २३/०६/२०१६ या िनवेदना या अनुषंगाने चौकशी क न 
अहवाल सादर करणेबाबत िवभागीय आयकु्त, औरंगाबाद यांना शासना या िद. 
१८/०७/२०१६ रोजी या पत्रा वये सूचना दे यात आ या आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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तरोडा (ता.कळंब, िज.यवतमाळ) येथे जलयकु्त िशवार योजनेम ये कर यात 

आले या बधंार्याचे काम िनकृ ट दजार्चे झा याबाबत 
  

(२५) *  ६१७४०   डॉ.अशोक उईके (राळेगाव) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तरोडा (ता.कळंब, िज.यवतमाळ) येथ ेबेबंळा कालव े िवभागामाफर् त ३ िसमट 
बंधा-याचे खोलीकरण असमातंरण अशी कामे कोणतेही तातं्रीक मागर्दशर्न न घेता, 
प्राकलनापेक्षा कमी िसमट व गज वापरले अस यामुळे एकूण ६३ लाख पये खचर् 
क नही सदरहू कामे िनकृ ट दजार्ची झाली अस याच े िदनांक १३ जून, २०१६ 
रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, जलयुक्त िशवार या योजनेम ये तालुका कृषी अिधकारी हे सिचव 
अस याने यानंी संबंिधत काम तपासणी करणे आव यक असताना कुठ याही 
प्रकारची तपासणी न करता देयके अदा कर यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीनसुार िनकृ ट दजार्चे काम करणार्यांवर व गैर यवहार 
करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     तथािप, लोकमत वृ तपत्राम ये िद.१३/०६/२०१६, १४/०७/२०१६ व  
१५/०६/२०१६ रोजी बात या प्रिसद्ध झा या हो या. 
(२) तालुका कृिष अिधकारी हे तालुका तरावरील जलयुक्त िशवार कामाच े
सम वय राख याचे काम पहातात. तालुका कृिष अिधकारी व गट िवकास 
अिधकारी, कळंब यानंी सदर कामास भेट िदली आहे. 
(३), (४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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नागपूर िज  यातील पच अभयार य व इतर प्रादेिशक वन िवभागातील 
तलावा या गाळ काढणे, र ता दु ती व इतर िवकास कामांबाबत 

(२६) *  ६२९७२   ी.िड म लीकाजूर्न रे डी (रामटेक) :   स माननीय वने मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िज  यातील पच अभयार य व इतर प्रादेिशक वन िवभाग येथील 
तलावांची माती उपसा क न दु ती करणे, जलसाठा वाढिवणे आिण पयर्टन 
के्षत्रातील र त ेव इतर िवकास काम कर यासाठी या आिथर्क वषार्त २० कोटीचा 
िनधी मंजूर कर याबाबत थािनक लोकप्रितिनधींनी मा.वने मतं्री यांना माहे माचर्, 
२०१६ या पिह या आठव यात िनवदेना वारे िवनंती केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, या अनुषगंाने मा.मतं्री महोदयांनी अ पर प्रधान मुख्य वन 
सरंक्षक (अथर्संक प िनयोजन व िवकास) नागपूर यांना संबंिधत कामांबाबत 
िनदश िदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, पच अभयार य व इतर प्रादेिशक वन िवभागातील कामे तातडीने 
पूणर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 

(३) सन २०१६-१७ म ये पच याघ्र प्रक पातील देवलापार (व यजीव) 
वनपिरके्षत्रातील बखारी येथील जु या तलावाचा गाळ काढणे व वे ट वअेर 
(सांडवा) दु तीचे काम पूणर् कर यात आले आहे. र ता दु ती व इतर 
िवकासा मक कामांना तांित्रक व प्रशासकीय मंजूरी प्रा त क न घेऊन सदर कामे 
रा य योजनांतगर्त िनसगर् पयर्टन योजना व नागपूर िज हा वािषर्क योजनांतगर्त 
प्र तािवत कर यात आली आहेत. तसेच नागपूर प्रादेिशक िवभागामाफर् त सन 
२०१५-१६ म ये जलसाठा वाढिव या या टीने . ४५३.०० लक्षची मदृ व 
जलसंधारणाची कामे कर यात आली असनू सन २०१६-१७ म ये जल व मदृ 
संधारण कामासाठी . ११६३.२४ लक्ष रक्कमेची ३१२ कामे मंजूर कर यात आली 
असून यापकैी पावसा यापवूीर् ११८ कामे पूणर् झाली असून उवर्िरत सवर् कामे 
माहे िडसबर, २०१६ पयर्त पणूर् केली जाणार आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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द ड (िज.पुणे) तालुक्यातील नवीन मुठा काल या या  
िवतरीकांमधनू पाणी गळती होत अस याबाबत 

  

(२७) *  ६१३५३   ी.राहूल कुल (द ड) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) द ड (िज.पुणे) तालुक्यातील नवीन मुठा काल या या िवतरीकाचंी देखभाल 
दु ती मागील ४० वषार्त झाली नस याने िवतरीकांची दरुव था झाली अस याने 
सदर िवतरीकाचंा िव तार व सुधारणा कर याबाबतचा प्र ताव माहे जनू, २०१६ 
म ये वा यादर यान शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, नवीन मुठा काल या या िवतरीकांचा िव तार व सुधारणा 
कर याबाबत या प्र तावास मंजूरी देणे तसेच आव यक िनधी उपल ध 
कर याबाबत मा.जलसंपदा मंत्री यां या दालनात झाले या बैठकीतील 
आदेशानसुार अंदाजपत्रके सादर कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) व (२) अशंत: खरे आहे. द ड तालुक्यातील िव तार व 

सुधारणा अतंगर्त दु तीची १० कामे प्र तािवत आहेत. यापकैी ३ कामाचं े
प्र ताव शासनास जून, २०१६ म ये प्रा त झालेले असनू याची छाननी सु  आहे. 
या तीन कामां या प्र तावांना छाननी अंती प्रशासकीय मा यतेनतंर िनधी 
उपल ध क न दे याची कायर्वाही कर यात येईल. उवर्िरत प्र तावांचे सवक्षण व 
अ वेषण तसेच अदंाजपत्रके तयार कर याबाबतची कायर्वाही के्षित्रय तरावर सु  
आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

सावगंी (िजचकर) (ता.व ड, िज.अमरावती) येथील बेलनदीवरील  
वसतं बंधारा देखभाल दु  तीअभावी बंद अस  याबाबत 

(२८) *  ५५८२४   प्रा.िवरद्र जगताप (धामणगाव रे वे), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.अ  दलु 
स तार (िस लोड), डॉ.संतोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) व ड (िज.अमरावती) तालुक्यात जलिसचंनाकरीता बांध  यात आले  या सांवगी 
(िजचकर) येथील १६० हेक् टर िसचंनक्षमता असले  या बेलनदीवरील वसंत बंधारा 
दु  ती व देखभालअभावी बदं अस  याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर  यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, या बंधार् याची दु  ती व देखभाल कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर  यात येत आहे, 
(३) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२) बेलसावंगी बंधार्यांचे बांधकाम बेल नदीवर सावंगी (िजचकार) गावाजवळ सन 
१९७२ म ये कर यात आले. सदर बंधार्यावर ५ िक.मी. लांबीचा कालवा तयार 
क न १६० हे. िसचंन क्षमता िनमार्ण कर यात आली होती. सदर बंधार्याव न 
खरीप व र बी/दहंुगामी िसचंन प्र तािवत होते. याकाळात र बी हंगामात नदी 
प्रवाहीत राहत होती. यामळेु बधंार्याजवळ पाणी उपल ध होऊन शेतकर्यांना 
नदीतील पा याचा प्रवाह वळता क न पाणी देणे शक्य होते. आता बंधार्याचे 
वरील भागात िसचंन प्रक प, बंधारे इ. झा यामळेु नदीचा मळु प्रवाह कमी झाला 
अस याने बधंार् यातून र बी हंगामात पाणी उपल ध होत नाही. यामळेु 
बंधार्यांवरील िसचंन सन १९९३-९४ पासून बंद आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

िबलोली (िज.नांदेड) येथील ग्रामीण ग्णालयाचे उपिज हा  
ग्णालयात ेणीवधर्न करणेबाबत 

(२९) *  ५७८६९   ी.सभुाष साबणे (देगलूर) :   स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नांदेड िज हयातील िबलोली येथील ग्रामीण ग्णालयाचे उपिज हा 
ग्णालयात ेणीवधर्न करावयाचा प्र ताव शासनाने िदनांक २७ जानेवारी, २०१५ 
रोजी या पत्रा वये मागिव यानसुार िज हा श यिचिक सक, नांदेड यां याकडून 
प्र ताव शासनास प्रा त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, उपिज हा ग्णालयात ेणीवधर्न करावया या प्र तावास मंजूरी 
दे यात आली आहे काय, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 



28 

डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे आहे. 
    नांदेड िज यातील िबलोली येथील ३० खाटां या ग्रामीण ग्णालयाच े ५० 
खाटां या उपिज हा ग्णालयात ेणीवधर्न कर याबाबतचा प्र ताव शासनास 
प्रा त झाला आहे. 
(२) व (३) रा य मतं्रीमंडळा या बठैकीम ये झाले या िनणर्यानसुार 
िद.१७.०१.२०१३ व िद.९.०६.२०१४ या शासन िनणर्या वये रा यात १३६८ आरोग्य 
सं था थापन / ेणीवधर्न कर यास मा यता दे यात आली आहे.  या आरोग्य 
सं था १००% कायार्ि वत हो यापवूीर्च थािनक लोकप्रितिनधी / जनतेकडून 
न याने आरोग्य सं था थापना / ेणीवधर्ना या िनवेदने प्रा त होत आहेत. या 
अनुषंगाने एकित्रत धोरणा मक िनणर्याची बाब शासना या िवचाराधीन 
आहे.  याम ये िबलोली येथील ३० खाटां या ग्रामीण ग्णालयाच े ५० खाटां या 
उपिज हा ग्णालयात ेणीवधर्न कर याची बाब समािव ट आहे. 

----------------- 
  

िसदेंवाही (िज.चंद्रपूर) तालुक्यातील ग्रामपंचायती या ग्रामसिचवांनी  
एलइडी ट्रीट लाईट या खरेदीत केलेला गरै यवहार 

  

(३०) *  ५५५१८   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय ग्रामिवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसदेंवाही (िज.चंद्रपूर) तालुक्यातील नवरगाव, िशवणी, पळसगाव जाट, 
पळसगाव, मोहाडी, पेठगाव, गुंजेवाही, यासह अनेक गावांम ये िव यतु खांबांवर 
लाव याकरीता १४ या िव त आयोगामधनू ३६ वटॅ एलइडी ट्रीट लाईटची खरेदी 
कर यात आली असून बाजाराम ये एका ३६ वटॅ एलइडी ट्रीट लाईटची िकंमत 
१७०० ते २००० पये असताना संबिंधत ग्रामसिचवानंी नागपूर या इलेक्ट्रीक 
दकुानामधून ४५०० त े५८०० या दराने खरेदी क न लाखो पयांचा गैर यवहार 
केला अस याची बाब िदनाकं ५ जनू, २०१६ रोजी वा यासुमारास िनदशर्नास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, एलइडी ट्रीट लाईटची खरेदी नागपूर येथून क न संबंिधत 
ग्रामपंचायतीपयर्ंत आण याकरीता २५० त े३०० पये प्रित एलइडी ट्रीट लाईट 
याप्रमाण े अितिरक्त वाहतकू खचार्च े ग्रामसिचवांनी ग्रामपंचायतीमधून बनावट 
देयक घेतली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, पंचायत सिमती, िसदेंवाही या िदनांक ३० मे, २०१५ रोजी या 
आमसभेत संबंिधत सरपंचानंी या प्रकरणाची तक्रार केली असता याबाबत चौकशी 
कर याचे िनदश सभा यक्षानंी िदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या प्रकरणाची चौकशी क न सबंंिधत ग्रामसिचवांवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पंकजा मुंड े : (१)  पंचायत सिमती िसदेंवाही मधील नवरगाव, िशवणी, 

गुंजेवाही यासह एकूण २१ ग्रामपंचायतीम ये एलइडी पथिद यां या खरेदीम ये  
अिनयिमतता झाली आहे, हे खरे आहे. तथािप, पळसगांव (जाट), मोहाडी, 
पेठगांव या ग्रामपंचायतींम ये एलइडी पथिद यांची खरेदी कर यात आलेली नाही. 
(२)  हे, खरे नाही. 
    ग्रामपंचायत नवरगांव, नाचनभट्टी, पडरी, गडमौशी, क चेपार, पवनपार व 
घोट या ग्रामपचंायतीनी खरेदी केले या एलइडी पथिद यां या देयकात वाहतूक 
खचर् दाखिवला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) पंचायत सिमती िसदेंवाही अंतगर्त १४ या कद्रीय िव त आयोगाअंतगर्त प्रा त 
िनधीमधून एलइडी ब ब खरेदी कर यात आले या २१ ग्रामपंचायतींची चौकशी 
कर यात आली आहे. सदर खरेदीम ये अिनयिमतता झाली असून संबंिधत  
ग्रामपंचायतींनी सदरची खरेदी िविहत कायर्पद्धतीचा अवलंब न करता के याच े
िनदशर्नास आले आहे. यानुषगंाने गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती 
िसदेंवाही यांनी िदनांक १६.७.२०१६ या पत्रा वये संबंिधत सरपंच व सिचवांना  
कारणे दाखवा नोटीस बजाव यात आली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे गोराई, बोरीवली पि चम (मुबंई) येथ ेए सेल इं फ्रा िल. कंपनीकडून 
कांदळवनाची अवैध तोड क न शासकीय जिमनीवर केलेले अितक्रमण 

  

(३१) *  ६३२५०   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय वने मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे गोराई, बोरीवली पि चम (मुंबई) येथे ए सेल इं फ्रा प्रोजेक्ट िल. या 
कंपनीने शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता कांदळवनाची अवधै तोड क न 
मातीचा भराव घालून बाग बगीचा व सुमारे १० ते १२ फुट उंचीच ेकंुपण ॲग्रोनेट 
वाप न वॉटर िकंगडम या बाजसू चार ते पाच मजली इमारतींचे अवैध बांधकाम 
के याचा अहवाल िवभागीय वनािधकारी, कांदळवन संधारण घटक, मुंबई यांनी 
िदनांक २० मे, २०१४ रोजी वा यासमुारास अ पर प्रधान सिचव मुख्य 
वनसंरक्षक (व यजीव), मुबंई याना पाठिवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबतचा अहवाल िवभागीय वनािधकारी, कांदळवन संधारण 
घटक, मुबंई यांनी िदनांक २० मे, २०१४ रोजी वा यासमुारास मा.अ पर प्रधान 
मखु्य वनसंरक्षक (व यजीव), मुंबई यांना पाठिवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदरहू प्रकरणी मुख्य वनसंरक्षक यांनी आयुक्त-बहृ मुंबई, 
िवभागीय अपर मखु्य सिचव-महसलू, प्रधान सिचव-नगरिवकास, प्रधान सिचव-
पयार्वरण, अ पर आयुक्त-कोकण िवभाग, पोिलस आयकु्त-मुंबई, िज हािधकारी-
मुंबई उपनगर, अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (व यजीव) व सद य सिचव-
पयार्वरण िनयंत्रण बोडर् यां याकड े कादंळवनांची अवैध तोड क न नुकसान 
करणार्यांिव द कायदेशीर कारवाई कर याबाबत िद. ४ जून, २०१४ रोजी वा 
यासमुारास कळिव यात येऊनही याबाबत कोणतीही कायर्वाही कर यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या प्रकरणाची चौकाशी क न शासनाने संबंिधतांवर कारवाई 
कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१)  हे अंशत: खरे आहे. 

      िवभागीय वन अिधकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांनी ए सेल 
इं फ्रा प्रोजेक्ट िल. कंपनीने कादंळवन न ट क न मातीचा भराव क न बाग-
बगीचा तयार के याचे व आजूबाजूस िहरवे ॲग्रोनेट वाप न कंुपन के याबाबतचा 
अहवाल सादर केलेला आहे. सदर अहवालात ५ मजली इमारतीचे बांधकाम सु  
अस याच ेनमदू केले आहे. तथािप, सदर इमारती या वधैतेबाबत कोणतेही भा य 
केलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही.    
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   अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (व यजीव) यां या िदनांक २१.०५.२०१४ 
रोजी या पत्रा या अनुषंगाने शासनाने आयुक्त, बहृ मुंबई महानगरपािलका, 
िवभागीय आयुक्त - कोकण, पोलीस आयुक्त - मुबंई, िज हािधकारी - मुंबई 
उपनगर, व पयार्वरण िनयंत्रण बोडर् यांना कांदळवनांची अवधै तोड क न नुकसान 
करणार्यांिव द कायदेशीर कारवाई कर याबाबत िदनांक ४.०६.२०१४ या शासन 
पत्रा वये सुचना िनगर्िमत के या हो या. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     सदरच ेके्षत्र राखीव वने अथवा संरिक्षत वने हणनू अिधसूिचत नाही आिण 
ते वनिवभागा या ता यात नस याने वनअिधकार्यांना भारतीय वन अिधिनयम, 
१९२७ अंतगर्त कायर्वाही कर याचे अिधकार नाहीत. सदर या कादंळवन 
र्हासाबाबत पयार्वरण संरक्षण अिधिनयम, १९८६ अंतगर्त कारवाई कर याचे 
अिधकार महसूल िवभाग व प्रदषुण िनयतं्रण मंडळाला अस याने महारा ट्र प्रदषुण 
िनयतं्रण मंडळाला यांनी िदले या तक्रारीवर िवषयांिकत प्रकरणाची दखल घेऊन 
ए सेलव डर् या यतं्रणेवर िद. २३.०६.२०१४ रोजी गोराई पोलीस ठाणे येथे FIR 
दाखल केलेला आहे. सदर प्रकरण याय प्रिव ठ आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

अहमदनगर िज यातील अगंणवाडींकरीता कर यात आले या  
शालेय सािह यां या खरेदीत झालेला गरै यवहार 

  

(३२) *  ५५४२८   ी.िवजय औटी (पारनेर) :   स माननीय मिहला व बाल 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर िज यातील अंगणवाडीसाठी (ग्रामीण प्रक पांतगर्त) पूवर् शालेय 
संच व अ य सािह यां या खरेदीम ये स वा कोटी पयांचा गैर यवहार झा याचे 
िदनांक २० एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस यास या प्रकरणात आधी खरेदी नंतर िनधीची उपल धता के याचेही 
िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) अस यास, या चौकशीम ये काय आढळून आले व यानसुार शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

(२),  (३),  (४) व (५) एकाि मक बाल िवकास सेवा योजना  आयकु्तालयाने मजंूर 
अनुदानामधुन अहमदनगर िज हयातील अंगणवा यांसाठी सािह य खरेदीसाठी िनधी 
वाटपाच े आदेश िनगर्िमत केले होत.े आयकु्तालयाकडून सािह य  खरेदीसाठी प्रा त 
झाले या मंजरूीनसुार एकाि मक बाल िवकास प्रक प  अिधकारी अहमदनगर 
यांचे तरावर खरेदीची प्रिक्रया राबिव यात आली आहे. तसेच या खरेदीसाठी िव तीय 
अनुदान BDS  अथर्संक प प्रणालीवर आयकु्तालयाकडून  उपल ध क न दे यात 
आ यानतंर िनधी कोषागारातनू आहरीत कर यात आला आहे. 

----------------- 
  

वायंगणी (ता.कणकवली, िज.िसधंुदगुर्) ग्रामपंचायतीत झालेला गैर यवहार 
  

(३३) *  ६०६०४   ी.वैभव नाईक (कुडाळ) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वायंगणी (ता.कणकवली, िज.िसधुंदगुर्) ग्रामपंचायतीत मोठया प्रमाणात होत 
असले या आिथर्क गैर यवहार व गैरकाराभाराबाबत चौकशी कर याच े िनवेदन 
आिदनाथ सेवा मंडळ, वायंगणी व ग्राम थांनी िदनांक १५ जून, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िसधंदुगुर् िज हयाचे मा.पालकमंत्री तथा ग्रामिवकास रा यमतं्री यांना 
िदले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यापूवीर् ग्रामपंचायती या आिथर्क गैर यवहार व गरैकारभाराची 
चौकशी कर याची मागणी लोकप्रितिनधी यांनी मुख्य कायर्कारी अिधकारी, 
िसधंदुगुर् व गट िवकास अिधकारी, कणकवली यां याकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िनवेदना या अनुषंगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीनसुार शासनाने पुढे कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ीमती पंकजा मंुड े: (१)  हे खरे नाही. 
     अशा प्रकारचे कोणतेही िनवेदन प्रा त झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथािप, मा.लोकप्रितिनधी यांनी ग्रामपंचायतीला सन १९९९ ते माचर्, २०१६ 

पयर्ंत रा यसरकार तसेच कद्र शासनाकडून िविवध योजनांतगर्त पुर कारातून 

िमळाले या आिथर्क उ प नातनू िविवध  कामांवर कर यात आले या खचार्ची 
मािहती िमळ याबाबतच े िदनांक १३.४.२०१६ रोजीचे िनवेदन प्रा त झाले होते. 
यास  अनुस न ग्रामपंचायत वायंगणीमाफर् त सदरची मािहती संबिंधत 
मा.लोकप्रितिनधी यांना  िद.२०.६.२०१६ रोजी रिज टर टपालाने पाठिव यात 
आलेली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

शहापूर बहृत लघु पाटबंधारे (ता.अकोट, िज.अकोला) प्रक पासाठी सपंादन 
कर यात आले या जिमनी या कामामं ये झालेला गरै यवहार 

  

(३४) *  ६२२९६   ी.हिरष िपपंळे (मुित र्जापूर) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर बहृत लघ ु पाटबधारे (ता.अकोट, िज.अकोला) प्रक पाचे काम सु  
असून जिमनी या संपादना या कामात भूसंपादन अिधकारी यानंी गैर यवहार 
के याची तक्रार भ्र टाचार िनमुर्लन सिमतीचे कायर्कत यांनी अमरावती िवभागीय 
आयुक्त यां याकड ेकेली अस याच े िदनाकं १२ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, भसंूपादन अिधकारी यांनी भसूपंादनाचा नवीन कायदा २०१३ म ये 
तरतदु नसताना यांनी मळु दरा या दीडपट दराने रक्कम अदा के याचहेी 
अहवालात नमदू कर यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीनसुार संबिंधत दोषींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) या बाबत संबंिधत अजर्दाराची तक्रार िज हािधकारी, अकोला कायार्लयास 
िदनांक १३.७.२०१६ रोजी प्रा त झाली आहे. सदर तक्रारीबाबत चौकशी 
कर याकरीता अ पर िज हािधकारी अकोला यांची िनयुक्ती कर यात आली आहे. 
(४) चौकशीअतंी दोषी आढळ यास दोषीवर िनयमानसुार कायर्वाही कर यात 
येणार आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

िबलोली (िज.नांदेड) येथील घरकुल लाभधारकांच ेइंिदरा  
आवास योजनेचे अनुदान िमळ याबाबत 

  

(३५) *  ५९५५०   ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी) :   स माननीय 
ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िबलोली (िज.नांदेड) येथील दािरद्रय रेषेखालील घरकुल लाभधारकांचे इंिदरा 
आवास योजनेचे ३ कोटी ८० लक्ष पये शासनाकड े परत गे याच े माहे जून, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, दु काळी पिरि थतीमळेु सन २०१२ ते २०१६ कालावधीत पिहला 
ह ता मंजूर होऊनही उवर्िरत रक्कम शासनाकड े परत गे याने इंिदरा आवास 
योजनेतील लाभा यार्ंना अनदुान िमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
लाभधारकांचे अनुदान पूवर्वत यांना परत िमळ याकिरता कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) नाही. 

       कद्र शासनाने िदले या िनदशानसुार इंिदरा आवास योजनतगर्त असलेला 
अखिचर्त िनधी रा य शासनाकड े परत गेला नसनू “रा य यव थापन कक्ष-
ग्रामीण गहृिनमार्ण” यांचेकडील रा य तरावरील बक खा यात जमा कर यात 
आला आहे. 
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(२) नाही. 
     सन २०१५-१६ पासून PFMS प्रणाली वारे रा य तरीय बक खा यातून 
लाभा यार्ं या बक / पो ट खा यात िनधीच ेथेट िवतरण कर यात येणार आहे. 
तसेच, सन २०१५-१६ पूवीर् या घरकुलांना NEFT / RTGS वारे रा य तरीय 
बक खा यातून लाभा यार्ं या बक / पो ट खा यात िनधीच ेथेट िवतरण कर यात 
येणार आहे. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे उ ल, िरसवड व घाटेवाडी (ता.पाटण, िज.सातारा) लघु पाटबंधारे, साठवण 
व पाझर तलावांची कामे सु  कर याकरीता िनधी उपल ध क न दे याबाबत 

(३६) *  ५४२३८   ी.शंभूराज देसाई (पाटण) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाटण (िज.सातारा) तालुक्यात जलसंधारण िवभागामाफर् त मौजे उ ल, 
िरसवड व घाटेवाडी येथे अनुक्रमे लघ ुपाटबधंारे, साठवण व पाझर तलावां या 
कामांना मंजूरी देऊनही िनधी अभावी तसेच काही तािंत्रक कारणा तव सदरहू 
कामे पूणर् झालेली नस याने या िवभागातील बहुतांशी के्षत्र हे कोरडवाहू रािहले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, मौजे उ ल, येथील शेतकर्यांना भसूंपादनाचा मोबदला तसेच 
प्रक पाचे काम पणूर् करणेकिरता १४७७.०१ लक्ष पयांचे सुधािरत अंदाजपत्रक 
मंजुरीकिरता सादर कर यात आले असून यास मजंुरी दे याची मागणी क नही 
मंजुरी दे यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, मौजे उ ल, िरसवड व घाटेवाडी येथे अनुक्रमे लपा, साठवण व 
पाझर तलावाचंी कामे पूणर् झा यास अनकु्रमे २४३ हेक्टर, २४४ हेक्टर व १२५ 
हेक्टर असे एकूण ६१२ हेक्टर के्षत्र ओिलताखाली येणार असून ही कामे सु  
कर याकिरता शासनाने धोरणा मक िनणर्य घ्यावा याकिरता मा.जलसंधारण मंत्री 
यां याकड े िदनांक ७ जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास पत्र यवहार कर यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, मौजे उ ल, िरसवड व घाटेवाडी येथे अनुक्रमे लपा, साठवण व 
पाझर तलावाचंी कामे पूणर् कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशदें : (१) अंशत: खरे आहे. 
     पाझर तलाव घाटेवाडी या योजनेच ेकाम पूणर् झालेले अस याने सुमारे २४३ 
हेक्टर के्षत्रास अप्र यक्ष िसचंनास लाभ होत आहे. लघु पाटबंधारे तलाव उ ल या 
योजनेचे काम अपूणर् अस याने व साठवण तलाव िरसवड या कामास असले या 
िवरोधामुळे या दोन योजनांचा लाभके्षत्रास िसचंनाचा लाभ झालेला नाही.        
(२) सदर योजनेचे रक्कम पये २९२२ लक्षच े सुधािरत अंदाजपत्रकातील त्रटुी 
पुतर्तेची कायर्वाही िवभागीय तरावर सु  आहे.            
(३) होय.  
(४) घाटेवाडी पाझर तलावाचे काम पूणर् झाले आहे. लघु पाटबंधारे तलाव उ ल 
या योजनेच े काम ४० टक्के पूणर् झाले असून भूसंपादन मोबदला अदा 
कर याकरीता थािनक िवरोधामळेु स या काम बंद आहे. साठवण तलाव िरसवड 
या कामास असले या शतेकर्यां या ती  िवरोधामुळे काम हाती घेता आले नसून 
योजना होणेबाबत शेतकर्यांच ेमन वळिव याचा प्रय न सु  आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

सालेकसा (िज.ग िदया) येथील ग्रामीण ग्णालयात अ याव यक  
सुिवधां या अभावासह डॉक्टरांची पदे िरक्त अस याबाबत 

  

(३७) *  ६२५७१   ी.सजंय पुराम (आमगाव) :   स माननीय सावर्जिनक 
आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (िज.ग िदया) येथील शासकीय ग्रामीण ग्णालयात अ याव यक 
सुिवधांचा अभाव असनू या ग्णालयात वै यकीय अधीक्षक, वै यकीय अिधकारी, 
 ा-िकरण ततं्रज्ञ, अिधपािरचािरक, िलपीक कक्षसेवक व व छता कमर्चारी यांची 
पदे सन २०११ पासून िरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या ग्रामीण ग्णालयात ग्णांना अ याव यक सुिवधांसह चांग या 
प्रकारे वै यकीय उपचार िमळ यासाठी सदरची िरक्त पदे भर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपक सावंत : (१) हे अंशत: खरे आहे. 
     ग्णालयाम ये क्ष-िकरण यंत्र, इ.सी.जी. मशीन, प्रयोगशाळा इ यादी 
सुिवधा उपल ध असून यामाफर् त प्रयोगशाळा चाच या, क्ष-िकरण चाच या, 
इ.सी.जी. चाच या, लहान-मोठया व कुटंुब क याण श त्रिक्रया, प्रसूती कर यात 
येतात. 
     वै यकीय अिधक्षकाच े१ पद िरक्त असून, वै यकीय  अिधकार्याच े३ पैकी 
२ पदे भरलेली आहेत. वगर् “क” ची १४ पैकी ९ पदे भरलेली आहेत तसेच वगर् 
“ड” ची ७ पैकी ४ पदे भरलेली आहेत असे एकूण २५ पैकी १५ पदे भरलेली 
आहेत. 
(२) वगर्-१ ची िरक्त पदे पदो नतीने व नामिनदशनाने भरणे, गट-अ ची िवशषेज्ञ 
वै यकीय अिधकार्यांची पदे मलुाखती वारे भरणेबाबतची कायर्वाही शासन 
तरावर चालू आहे. वगर्-३ व वगर्-४ ची पदे भर याबाबतची कायर्वाही उपसंचालक 
तरावर चालू आहे. 

(३) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
कजर्त (िज.रायगड) येथे जलयुक्त िशवार, दगडी चेक डॅ प, वकृ्षलागवड,  

रोप लागवड इ यादी कामामं ये झालेली अिनयिमतता 
  

(३८) *  ६३१३७   ी.सुरेश लाड (कजर्त) :   स माननीय वने मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कजर्त (िज.रायगड) येथे जलयुक्त िशवार, दगडी चेक डॅ प, वकृ्षलागवड, रोप 
लागवड इ यादी कामे िनयमानसुार व मापदंडानसुार न करता, कामाम ये 
अिनयिमतता होऊन बनावट देयके काढ याबाबत या तक्रार मा.िव त, िनयोजन 
व वने मंत्री यां याकड े िदनांक १३ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले, यानषुगंाने शासनाने दोषींवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

रा यातील अवषर्ण प्रवण तालुक्यातील योजना पूणर् कर यासाठी  
िदलेला िनधी प्रलंिबत अस याबाबत 

  

(३९) *  ५९८१८   ी.सभुाष साबणे (देगलूर), डॉ.सजंय रायमुलकर (मेहकर), 
ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील मराठवाडा, िवदभर् यासह पि चम महारा ट्रात अनेक िसचंन प्रक प 
अपूणर् अस याने यासाठी रा य शासनाने कद्र शासनाकड े १० हजार कोटीची 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यातील अवषर्ण प्रवण तालुक्यातील योजना गे या दोन-तीन 
वषार्पासून पूणर् कर यासाठी अडीच हजार कोटीं या पॅकेजची ही कद्र शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त िनधीपैकी माहे जून, २०१६ अखेर िकती िनधी रा याकड े
सुपूदर् केला आहे व अ यापही िकती िनधी प्रा त होणे बाकी आहे, 
(४) अस यास, उपरोक्त १० हजार कोटी व अडीच हजार कोटीचा िनधी अ यापही 
प्रा त झालेला नस यास यासाठी शासनाने कोणता पाठपुरावा केला आहे, 
(५) अस यास, याबाबतची स य:ि थती काय आहे ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) व (२) होय, 

  िवदभर् व मराठवा यातील आ मह याग्र त १४ िज हयातील १०७ अपणूर् िसचंन 
प्रक प ३ वषार्त पूणर् कर यासाठी कद्र शासनाने ७१८७ कोटी पयाचे पॅकेज मंजूर 
करावे अशी मागणी रा य शासनाने कद्र शासनाकडे केली आहे. 
   रा यातील अवषर्ण प्रवण तालुक्यातील अपूणर् िसचंन प्रक प ३ वषार्त पणूर् 
कर यासाठी कद्र शासनाने  . ३५०० कोटी एवढा िनधी पॅकेज या व पात 
उपल ध क न यावा अशी मागणी रा य शासनाने कद्र शासनाकड ेकेली आहे. 
असे एकूण . १०,६८७ कोटी एवढया िनधीची मागणी कद्र शासनाकड ेकेली आहे. 
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(३) व (४) सदर प्र तावास अ याप मा यता िमळालेली नाही. जून, २०१६ अखेर 
कोणताही िनधी रा याकड े सुपूदर् कर यात आलेला नाही. प्र तावाबाबत कद्र 
शासनाचे तरावर कायर्वाही सु  आहे. 
(५) सदर प्र ताव कद्र शासना या मा यते या िवचारािधन आहे. 

----------------- 
  

मालाड पूवर् (मुबंई) येथे मे. ओमकार िरए टसर् तफ राबिव यात येणार्या 
प्रक पाचे मु य कमी दाखवून शासनाची केलेली फसवणूक 

  

(४०) *  ६३३७४   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय वने मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालाड पवूर् (मुंबई) येथ ेमे.ओमकार िरऍ टसर् ॲ ड डे हलपसर्तफ राबिव यात 
येणार्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना हा प्रक प संजय गाधंी रा ट्रीय 
उ यानापासनू ३९९ मी. अतंरावर अस याने िनयोिजत इमारती या बांधकामाचे 
एकूण प्रक प मु य िवकासकांनी केले या लेखापिरक्षणानसुार . १९०४/- कोटी 
पयांचे असतानाही मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, सजंय गांधी रा ट्रीय उ यान 
यांनी . १४५३.५३ कोटी पये दाखवून शासनाचे करोडो पयांच े नुकसान 
के याच ेमाहे फेबु्रवारी, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, मे.ओमकार िरए टसर् ॲ ड डे हलपसर् या सनदी लेखापाल यांनी 
या प्रक पाची िकंमत .१९०४/- कोटी अस याबाबतचे प्रमाणपत्रा वारे िदनांक २२ 
एिप्रल, २०१६ रोजी वा या समुारास मुख्य वनसरंक्षक, संजय गांधी रा ट्रीय 
उ यान यांना कळिवलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने शासनाने संबंिधत अितिरक्त प्रधान मखु्य 
वनसंरक्षक (व यजीव), मखु्य वनसंरक्षक-संजय गांधी रा ट्रीय उ यान यां यासह 
संबंिधत अिधकारी व कमर्चारी यां यावर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मखु्य वनसंरक्षक व संचालक, सजंय गांधी रा ट्रीय उ यान, बोरीवली 
यांना प्रक प यंत्रणेने सादर केलेले . १४५३.५३ कोटीचे प्रक प मू य हे िदनांक 
२८.०८.२०१४ रोजीचे होते. उक्त प्रक पाचे सुधारीत प्रक प मू य . १९०४ कोटी 
अस याच े सक्षम अिधकार्या या दाख याची प्रत प्रक प यतं्रणेने िदनांक 
२७.०४.२०१६ रोजी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व यजीव) पि चम मुंबई यांना 
सादर केले आहे. 
     यानसुार रा य व यजीव मंडळा या मा यतेसाठी शासनास सादर कर यात 
आले या प्र तावात प्रक प मू य . १९०४ कोटी दशर्िव यात आलेले आहे. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  

तारळी (ता.पाटण, िज.सातारा) या म यम धरण प्रक पाचे  
काम िनकृ ट दजार्चे झा याबाबत 

  

(४१) *  ५४२६४   ी.शंभूराज देसाई (पाटण) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृ णा खोरे िवकास महामंडळातंगर्त तारळी (ता.पाटण, िज.सातारा) या 
म यम धरण प्रक पाचे काम सन १९९८ पासून शासनाने सु  क न १५ वषार् या 
प्रदीघर् कालावधीनंतर ४ वषार्पूवीर् धरणाचे काम पूणर् केले आहे या धरणा या 
कामास िनकृ ट दजार्चे सािह य वापरले अस याने धरणाच े पुणर्ता काम हे 
िनकृ ट दजार्च ेझाले अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, धरणाचे काम िनकृ  ट दजार्च ेझा याने धरणा या डा या तळातून, 
गॅलरीतनू, धरणा या उज या बाजूला व धरणा या म यिठकाणी अशा 
िठकिठकाणी मुख्य िभतंीला गळती लागली अस याने धरणातील पाणी मो या 
प्रमाणात वाहून जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, रा याचे मा.जलसंपदा व जलसंधारण रा यमंत्री तथा सातारा 
िज याचे पालकमतं्री यांनी िदनांक ३० जानेवारी, २०१५ रोजी वा यासमुारास 
प्रक पा या पाहणी दौ-यादर यान प्र यक्ष या गळतीची पाहणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, तारळी धरणाची दु ती कर याबाबत व िनकृ ट दजार्च ेकाम 
करणार्या ठेकेदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) व (२) नाही. 

    तारळी धरणाच ेकाम सन १९८२ त े२०१२ या प्रदीघर् कालावधीत सु  होते. 
तारळी धरणासाठी कोलग्राउंट मॅसनरी या नवीन ततं्रज्ञानाचा वापर कर यात 
आला आहे. बांधकाम कालावधीत घेतले या ९५% पेक्षा जा त गणुिनयतं्रण 
चाच या यश वी ठर या आहेत. यामळेु धरणाच े पणुर्त: काम िनकृ ट दजार्च े
झाले आहे असे हणता येणार नाही. 
    मात्र धरणाच े गॅलरीत गळती िदसनू येते तसेच धरणा या बा य भागावर 
ओल िदसनू येत आहे. 
    धरणा या बांधकामाम ये ग्राऊंटीग कर याची आव यकता असून सदर उपाय 
योजने अंती धरणाची गळती िनयतं्रणात येवू शकते. 
(३) होय. 
(४) तारळी धरणा या कामा  या िनिवदा अ याप अतंीम झा या नाहीत. या 
िनिवदांमधील शतीर्नसुार गळती िनयतं्रणात आणणेसाठी ठेकेदारां या खचार्ने 
गळती प्रितबंधक उपाययोजना करणेच ेकाम सु  आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही.  

----------------- 
  
  
िवधान भवन :   डॉ. अनंत कळसे 
मुंबई.   प्रधान सिचव, 

महारा ट्र िवधानसभा 
________________________________________________________ 
मदु्रणपूवर् सवर् प्रिक्रया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर 

मदु्रण: शासकीय म यवतीर् मदु्रणालय, मुबंई. 


