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

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

गु वार, िदनांक ०४ ऑग ट, २०१६ / ावण १३, 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 - ४२ 
------------------------------------- 

  
अिलबाग (िज.रायगड) येथील िज हा सामा य ग्णालयातील  

त ज्ञ डॉक्टरां या िरक्त पदांबाबत 
  

(१) *  ५८४३३   ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.समीर कुणावार (िहगंणघाट), 
अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), ी.िवजय काळे (िशवाजीनगर) :   
स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) अिलबाग (िज.रायगड) येथील िज हा सामा य ग्णालयात त ज्ञ डॉक्टरांची 
१२ पदे, वगर्-२ मधील डॉक्टरांची ५ पदे, अितिरक्त िज हा श यिचिक सक, 
िनवासी वै यकीय अिधकारी, त्रीरोग त ज्ञ, शािररीक िवकृती त ज्ञ, मनोिवकृती 
त ज्ञ, क्षिकरण त ज्ञ, सजर्न, भीषक, क्षयरोग त ज्ञ, नेत्र श यिचिक सक, 
कान, नाक व घसा त ज्ञ अशी अनेक उपचार करणार्या त ज्ञ डॉक्टरांची पदे 
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िरक्त अस यामुळे ग्णांना दे यात येणार्या आरोग्य सेवेवर मोठया प्रमाणात 
पिरणाम होत अस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, या ग्णालयात उपचार कर यासाठी डॉक्टर उपल ध नस यामुळे 
अनेक ग्णांना उपचारासाठी मुंबइर् येथील शासकीय ग्णालयात पाठिवले जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सवर्सामा य नागिरकांना उ तम आरोग्य सेवा दे यासाठी या 
िज हा सामा य ग्णालयात त ज्ञ डॉक्टरांची िरक्त पदे भर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. दीपक सावंत : (१) अंशत: खरे आहे. 
     सामा य ग्णालय, अिलबाग येथे महारा ट्र वै यकीय व आरोग्य सेवा, 
गट-अ (वगर्-१) या १९ मजंूर पदांपैकी ७ पदे भरलेली आहेत. तसेच महारा ट्र 
वै यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वगर् -२) या मंजूर ३१ पदांपकैी २४ पदे 
भरलेली आहेत. गट-अ (वगर्-१) मधील िवशेषज्ञाची पदे िरक्त असली तरी 
गणालयात येणार्या गणांना वगर्- २ म ये कायर्रत िवशषेज्ञ तसेच रा ट्रीय 
आरोग्य अिभयानांतगर्त कंत्राटी प दतीने कायर्रत असले या िवशषेज्ञामाफर् त 
आरोग्य सेवा परुिव यात येतात. 
(२) अंशत: खरे आहे. 
     ग्णालयात उपल ध असलेले िवशेषज्ञ, वै यकीय अिधकारी तसेच रा ट्रीय 
आरोग्य अिभयानांतगर्त कायर्रत िवशेषज्ञामाफर् त ग्णालयात येणार्या ग्णांना 
आव यक आरोग्य सेवा ता काळ उपल ध क न दे यात येतात. तथािप, 
अ यव थ ग्णांसाठी आव यक सुिवधा ग्णालयाम ये उपल ध नस यास यांना 
पुढील उपचारासाठी मुंबई येथील शासकीय ग्णालयात सदंिभर्त केले जाते. 
(३) महारा ट्र वै यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (गे्रड पे ५४०० व यावरील) 
िरक्त पदे भर याची कायर्वाही शासन तरावर सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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नरपड, घोलवड, बोडीर् आिण झाई (िज.पालघर) या गावामं ये  
समुद्रा या भरती या पा याने झालेले नुकसान 

(२) *  ६१५७२   ी.अिमत घोडा (पालघर) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नरपड, घोलवड, बोडीर् आिण झाई (िज.पालघर) या गावांम ये िदनांक ८ मे, 
२०१६ रोजी वा यासमुारास समदु्रा या मोठया भरतीचे पाणी घसुनू लोकां या 
शतेजिमनी क्षारयुक्त होऊन नािपक झा या असनू घरांचेही मोठया प्रमाणात 
नुकसान झाले आहे तसेच महारा ट्र व गुजरात सीमेवरील झाई गावातील पूल 
भरती या पा याखाली गे यामुळे गावाचा शहराशी संपकर्  तुटला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, या गावात समुद्र िकनारी बधंारे बांधले नसून ितवरां या झाडांची 
मोठया प्रमाणात तोड क न खार जिमनीवर मातीचा भरणा क न अनिधकृत 
बांधकामे सु  अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदरहू गावांना समुद्रिकनारी बधंारे बांधनू दे यासाठी ग्राम थांनी 
गेली २० वष मागणी क नही शासनाने अ याप कोणतीच कायर्वाही केलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त मागणी या अनुषंगाने धपूप्रितबंधक बंधारे बांध याबाबत व 
खार जिमनीवर अनिधकृत बांधकामे करणार्यांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) समुद्रा या मो या भरतीच ेपाणी सदर गावात घसुून 

लोकां या शेतजिमनी क्षारयकु्त होऊन नािपक झाले या आहेत ही बाब खरी 
नाही. 
     झाई गावाजवळील बडुता (Submersible) पलू भरती या पा याखाली 
गे यामळेु गावाचा शहराशी काही कालावधीसाठी  संपकर्  तुटला होता ही बाब खरी 
आहे. 
     तथािप सदर िठकाणी मोठा पलू बांध याचे  काम मंजूर असून कामाची 
िनिवदा प्रिक्रया प्रगतीपथावर आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     प्र नांिकत झाई ता.तलासरी या िठकाणी सन १९९० म ये २४७ मी., सन 
२००५ म ये ४०० मी., सन २००८ म ये १५० मी. समुद्र धपुप्रितबधंक बंधारा 
बांध यात आलेला आहे.              
     प्र नांिकत नरपड येथ े समदु्र धपुप्रितबंधक बंधारे बांध या या कामाची 
िनिवदा प्रिक्रया पूणर् झाली असून पावसा यानंतर सदर काम हाती घे याच े
िनयोजन आहे. 
     ितवरां या झाडांची मो या प्रमाणात तोड क न खार जिमनीवर मातीचा 
भरणा क न अनिधकृत बाधंकामे सु  अस याची बाब खरी नाही.            
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

पाटण (िज.सातारा) तालुक्यातील वनिवभागा या ह ीतील गाव ेव  
वा याव यांना जोडणार्या र यांना मा यता िमळ याबाबत 

  

(३) *  ५४३७५   ी.शंभूराज देसाई (पाटण) :   स माननीय वने मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाटण (िज.सातारा) तालुक्यातील स याद्री या पवर्तरांगाम ये ड गरी व दगुर्म 
भागात अनेक गावे व वा याव या वस या असून या अनेक गावांना जोडणारे 
र ते हे वनिवभागा या ह ीतून जात आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, मौजे हंुबरणे, कसणी, धनगरवाडा, गणेवाडी (ठोमसे), पाचगणी, 
च हाणवाडी (धामणी), कोळेकरवाडी (डरेवण) व डफळवाडी (ता.पाटण, िज.सातारा) 
या गावानंा व वाडयाव यांना जोडणारे वनिवभागा या ह ीतील र ते 
कर याकरीता मा यता िमळ याबाबतचे प्र ताव सातारा वनिवभागाचे उप 
वनसंरक्षक यां यामाफर् त शासनाकड ेसादर केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या वन ह ीतनू र ते कर यास मा यता िमळावी याकरीता िदनांक 
२ माचर्, ३१ माचर्, २०१५ व ७ स टबर, २०१५ रोजी लोकप्रितिनधींनी मा.वने मतं्री 
यां याकड ेपत्र यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, सदरहू वन िवभागा या ह ीतील र ते कर याकरीता मा यता 
दे यासदंभार्त शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) हे खरे आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
     सातारा िज यातील पाटण मतदारसंघातील मौजे हंुबरणे, कसणी, 
धनगरवाडा, गणेवाडी (ठोमसे), पाचगणी, च हाणवाडी (धामणी), कोळेकरवाडी 
(डरेवण) व डफळवाडी या गावांना व वा याव यानंा जोडणारे वनिवभागा या 
ह ीतील र ते करणेकरीता मा यता िमळणेबाबतचे प्र ताव प्रा त झाले नाहीत. 
(३)  हे खरे आहे. 
     मौजे गणेवाडी (ठोमसे) ता. पाटण र यास परवानगी िमळणेसंदभार्त 
िदनांक ०२ माचर् २०१५ व मौजे गोकुळ तफर्  पाटण अतंगर्त हंुबरणे गावास र ता 
परवानगी िमळणेसदंभार्त िदनांक ०७ स टबर २०१५ ला लोकप्रितनीधींनी मा. 
वनमंत्री यांचेकड ेपत्र यवहार केला आहे.                         
(४) अनसुिूचत जमाती व इतर पारंपािरक वनिनवासी (वन हक्काचंी मा यता) 
अिधिनयम २००६ या कलम ३ (२) अ वये वनजिमनीवर शासकीय यतं्रणे दारे 
र ते तयार कर याकिरता :- (अ) ग्रामसभेने ठरावा दारे िशफारस के यास (ब) 
आव यक वनजमीन एक हेक्टर पेक्षा कमी अस यास (क) दर हेक्टरी ७५ 
वकृ्षांपेक्षा अिधक झाडांची तोड होत नस यास, यास मंजूरी दे याचे अिधकार 
उपवनसंरक्षक यांना आहेत. मौजे च हाणवाडी त े धामणी ता. पाटण या 
र या या बांधकामासाठी आव यक ०.४५ हे. वनजिमनी या प्र तावास अनसुूिचत 
जमाती व इतर पारंपािरक वनिनवासी (वन हक्कांची मा यता) अिधिनयम २००६ 
या कलम ३ (२) खाली उपवनसंरक्षक, सातारा यांनी िद. ५.०९.२०१५ रोजी 
मा यता िदली आहे. गोकुळ तफर्  पाटण अतंगर्त हंुबरणे हा र ता व यजीव 
िवभागा या अख यािरत येतो. तथािप, िवभागीय वन अिधकारी, (व यजीव) 
चांदोली-कोयना अभयार य ि थत कराड यां याकड ेसदर र याचा प्र ताव प्रा त 
झाला नाही. 
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(५) मौजे कसणी, धनगरवाडा, गणेवाडी (ठोमसे), पाचगणी, कोळेकरवाडी (डरेवण) 
व डफळवाडी या गावांना जोडणारे र यांच े प्र ताव संबंिधत काम करणार्या 
यंत्रणे दारे प्रा त नस याने पुढील कायर्वाही करता आली नाही, यामुळे िवलंब 
झालेला नाही. 

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

लोणार (िज.बलुढाणा) तालुक्यात मनरेगा अंतगर्त मंजूर  
झाले या िविहर वाटपात झालेला गैर यवहार 

  

(४) *  ५५०५५   डॉ.संजय रायमुलकर (मेहकर) :   स माननीय रोजगार हमी 
योजना मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोणार (िज.बुलढाणा) तालुक्यातील दु काळी पिरि थतीवर मात कर यासाठी 
शासनाने दोन वषार्पूवीर् मनरेगा अतंगर्त मजंूर केले या िविहर वाटपात गरै यवहार 
झा याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, या प्रकरणाची चौकशी शासनाने केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार िविहर वाटपात गरै यवहार करणार्या दोषींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

     याबाबत िनवेदन / तक्रार िज हािधकारी बलुढाणा कायार्लयास प्रा त झाली 
आहेत. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी िज हािधकारी, बुलढाणा यांचे िद.१४.६.२०१६ रोजी या 
आदेशा वये चौकशी सिमती गिठत कर यात आली आहे. तसेच मखु्य कायर्कारी 
अिधकारी, िज हा पिरषद, बुलढाणा यांच े िद.२७.६.२०१६ रोजी या आदेशा वये 
चौकशी सिमती गिठत कर यात आली  आहे. सदर चौकशी सिमतीकडून अहवाल 
प्रा त झा यानतंर यानसुार ता काळ आव यक कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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माढा (िज.सोलापूर) तालुक्यात पाझर तलावासंाठी संपािदत केले या  
जिमनीचा मोबदला शतेकर्यांना दे याबाबत 

  

(५) *  ६३६३८   ी.बबनराव िशदें (माढा) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माढा (िज.सोलापूर) तालुक्यात १६५ पाझर तलावासाठी २० वषार्पवूीर् संपािदत 
केले या जिमनीचा मोबदला अ याप शतेकर्यांना दे यात आला नस याच ेमाहे 
मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर पाझर तलावासाठी संपािदत केले या जिमनीचा मोबदला 
दे याची मागणी िज हािधकारी यां याकड े थािनक लोकप्रितिनधी व शेतकरी 
यां याकडून वारंवार क नही कोणतीही कायर्वाही कर यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, पाझर तलावासाठी संपािदत केले या जिमनीचा मोबदला 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
    लघुिसचंन (जलसंधारण) िवभाग, सोलापूर माफर् त माढा तालुक्यात ३४ पाझर 
तलावांचे काम झालेले आहे. सदर पाझर तलावांच ेभसंूपादनाचे प्र ताव भूसंपादन 
कायदा - सन १८९४ नसुार तयार क न िज हािधकारी, सोलापूर यांचे माफर् त 
उपिवभागीय अिधकारी, माढा िवभाग, कुडूर्वाडी यांना सादर कर यात आले हाते. 
परंतु दर यान भसूंपादन कायदा सन १८९४ र  झा याने “नवीन भसूंपादन 
कायदा सन २०१३” नुसार सदर प्र ताव फेरसादर कर याची कायर्वाही 
प्रगतीपथावर आहे. याबाबतची सदयि थती खलीलप्रमाणे :- 
     १) संयुक्त मोजणी पूणर् झालेले ०८ भसंूपादन प्र तावांवर िज हािधकारी, 
सोलापूर  यांचेकड ेकायर्वाही सु  आहे. 
     २) ०८ भसंूपादन प्र तावांबाबत खाजगी वाटाघाटी लघुिसचंन (जलसंधारण) 
िवभाग, सोलापूर यांचेकड ेसु  आहे. 
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     ३) १४ भसूंपादन प्र तावांची सयंकु्त मोजणी भमूी अिभलेख कायार्लय, 
माढा यांचे कडून सु  आहे. 
     ४) ०४ भसंूपादन प्र ताव - लघुिसचंन (जलसंधारण) िवभाग, सोलापूर यांचे 
माफर् त तयार क न उपिवभागीय अिधकारी, माढा िवभाग, कुडूर्वाडी यांचेकड े
सादर कर यात आले आहेत. 

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

मौजे मंचनपूर (ता.अकोट, िज.अकोला) येथील पात्र लाभा यार्ंना  
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून वगळ  याबाबत 

(६) *  ६११४३   ी.अिमत झनक (िरसोड), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.संग्राम थोपटे (भोर) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मंचनपूर (ता.अकोट, िज.अकोला) येथील पात्र लाभा यार्ंना प्रधानमंत्री 
आवास योजने या यादीमधनू वगळ यात आले अस याचे माहे मे, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वगळ यात आले या लाभा यार्ंना प्रधानमंत्री आवास योजनेम ये 
समािव ट क न घ्यावे असे िनवेदन मौजे मंचनपरू ग्रामपंचायतीने गटिवकास 
अिधकारी यांना िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त िनवेदनानुसार या लाभा यार्ंना प्रधानमंत्री आवास योजने या 
यादीम ये समािव ट कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मुंड े : (१) व (२) कद्र शासना या सूचनेनसुार “ग्राम उदय से 

भारत उदय” कायर्क्रमांतगर्त सामािजक, आिथर्क व जात सवक्षण २०११ अंतगर्त 
गावातील कुटंुबाची मािहती  ग्रामसभेपुढे ठेव यात आली होती. 
     प्रधानमतं्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतगर्त लाभा यार्ंची िनवड / या या 
तयार कर या या सूचना िनगर्िमत कर यात आ या नाहीत.       
     अकोट (िज.अकोला) तालुक्यात मौजे मंचनपूर येथील पात्र लाभा यार्ंना 
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील यादीमधून वगळ यात आले अस याच े िनवेदन 
मौजे मंचनपूर ग्रामपचंायतीने गटिवकास अिधकारी यांना िदले आहे. 
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(३) कद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अतंगर्त लाभाथीर् 
िनवड/या या तयार कर या या सूचना िनगर्िमत के या आहेत. सदर सूचना 
के्षत्रीय कायार्लयांना कळिव याची कायर्वाही सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रायगड िज हा पिरषदेत झरेॉक्स मशीन खरेदीत झालेला गैर यवहार 
  

(७) *  ६३७५७   प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िज हा पिरषदेत झरेॉक्स मशीन खरेदीत बनावट कागदपत्र ेव बनावट 
वाक्षरी क न अिधकार्यांनी को यवधी पयांचा गैर यवहार केला अस याच ेमाहे 
जून, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीनुसार झेरॉक्स मशीन खरेदीत गैर यवहार करणार्या 
अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
जायकवाडी पाटबधंारे (िज.परभणी) िवभागात टेशनरी  

सािह य खरेदीत झालेला गैर यवहार 
(८) *  ५९७१३   ी.मधुसदून कदे्र (गंगाखेड) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी िज यातील जायकवाडी पाटबंधारे िवभाग क्र.२ मधील टेशनरी 
सािह य खरेदीत झाले या गरै यवहाराबाबत िज हा यक्ष, शतेकरी सघंटना यांनी 
मखु्यप्रशासक, लाभक्षते्र िवकास प्रािधकरण, औरंगाबाद यांना िदनांक ८ स टबर, 
२०१५ रोजी वा यासमुारास लेखी तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 



10 

(२) अस यास, या तक्रारी या अनुषंगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
यात काय आढळून आले, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार टेशनरी सािह य खरेदीत गैर यवहार करणार्या 
दोषींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२) व (३) सदर प्रकरणी तपशीलवार चौकशी करणे आव यक अस याने मुख्य 
अिभयंता कायार्लया या िद. १२.०७.२०१६ या आदेशा वये कायर्कारी अिभयतंा, 
माजलगाव कालवा िवभाग क्र. १० यांची चौकशी अिधकारी हणून नेमणूक 
कर यात आलेली आहे. चौकशी अिधकार्याकंडून अहवाल प्रा त झा यावर योग्य 
ती कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

द ड, िश र, खेड व हवेली (िज.पुणे) तालुक्यातील शतेी िसचंनासाठी  
भामा आसखेड प्रक पाच ेपाणी दे याबाबत 

(९) *  ६०५१४   ी.राहूल कुल (द ड), ी.सरेुश गोरे (खेड आळंदी) :   
स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड प्रक पाच ेपाणी प्रक पा यामूळ उ शेानसुार द ड, िश र, खेड 
व हवेली (िज.पुणे) तालुक्यातील शतेी िसचंनासाठी राखीव ठेवणे आव यक 
असताना येथील पाणी िप यासाठी पुणे व िपपंरी-िचचंवड महानगरपािलकांना 
दे यात येत,े हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, द ड, िश र, खेड व हवेली तालुक्यातील शतेी िसचंनासाठी भामा 
आसखेड प्रक पाच ेपाणी राखीव ठेव याबाबत थािनक लोकप्रितिनधी यांनी माहे 
जून, २०१५ पासून वारंवार मा.जलसंपदा मंत्री यांना िनवेदन िदले असूनही माहे 
जून, २०१६ पयर्ंत याबाबत िनणर्य घे यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त िनवेदनानसुार भामा आसखेड प्रक पाचे पाणी शतेी 
िसचंनासाठी राखीव ठेव याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीष महाजन : (१) अशंत: खरे आहे. 
     भामा आसखेड प्रक पा या प्रशासकीय मा यतनेसुार खेड, हवेली व द ड या 
तालुक्यातील शतेीस िसचंनासाठी पाणी दे याचे िनयोिजत आहे. तथािप, 
िप या या पा याचे प्राधा यक्रमानसुार पुणे व िपपंरी - िचचंवड 
महानगरपािलकाकरीता भामा आसखेड प्रक पा या एकूण १८८.६११ दलघमी पाणी 
वापरापैकी १४१.४८६ दलघमी  पाणी, पुणे महानगरपािलका, िपपंरी िचचंवड 
महानगरपािलका चाकण व लगतची १९ गावां या िप याच े पाणी वापरासाठी 
शासनाने आरिक्षत केले आहे.परंत ु अ याप पाणीपरुवठा योजना कायार्ि वत 
झाले या नाहीत. 
(२) थािनक लोकप्रितिनधीनंी िद.१६/६/२०१५ या पत्रा वये केले या मागणी या 
अनुषंगाने संबंिधत महामडंळाकडून िद.१३.७.२०१६ रोजी या पत्रा वये प्रा त 
झाले या अहवालावर शासन तरावर कायर्वाही प्रगतीत आहे. 
(३) भामा आसखेड प्रक पा या एकूण प्रक पीय १८८.६११ दलघमी. पा यापैकी 
१४१.४८६ दलघमी. पाणी  िप या या वापरासाठी  शासनाकडून आरिक्षत झाले 
आहे. उवर्िरत ४७.१२५ दलघमी पा यातून १५.०४ दलघमी यय वजा जाता 
िश लक रािहले या ३२.०८५ दलघमी पा या वारे  जलाशयावरील उपसा िसचंन 
योजना  व   धरणाखालील  को.प. बंधा-यातून शेतीसाठी िसचंनाचा लाभ दे यात 
येणार आहे. 
     अ याप पाणी परुवठा योजना कायार्ि वत झा या नस याने धरणातील 
पा याचा वापर को.प. बधंा-या वारे िसचंनासाठी कर यात येत आहे.    
      महापािलका सांडपा यावर प्रिक्रया करणे व प्रिक्रया केले या सांडपा याचा 
पुनर्वापर करणबेाबतचे धोरण शासनाच ेिवचाराधीन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िहवरखेड (ता.मोशीर्, िज.अमरावती) ग्रामपंचायती या 
कामामं ये झालेला गैर यवहार 

(१०) *  ६३७९२   डॉ.अिनल ब ड े (मोशीर्) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ग्रामपंचायत िहवरखेड (ता.मोशीर्, िज.अमरावती) येथे बी.आर.जी.एफ. िनधी 
मधून कर यात आले या ग्रामपचंायत भवनाच े बांधकाम, स दयीर्करण तसेच 
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सरुक्षा िभतंी या कामात गरै यवहार झा याने याप्रकरणाची खातेिनहाय चौकशी 
करावी अशी मागणी लोकप्रितिनधी यांनी मा.ग्रामिवकास मंत्री यां याकड े िदनांक 
२२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा यासमुारास केली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व यात काय 
आढळून आले, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार बी.आर.जी.एफ. िनधीम ये गैर यवहार करणार्या व 
याकड े दलुर्क्ष करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) याबाबत चौकशी सु  आहे. 
(३) चौकशीनतंर त य आढळ यास याबाबत उिचत कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) चौकशीनतंर त य आढळ यास याबाबत उिचत कायर्वाही कर यात येईल. 

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

बारामती (िज.पुणे) येथील उपिज हा ग्णालयातील वै यकीय सिुवधांबाबत 
  

(११) *  ५५६११   ी.अिजत पवार (बारामती), ी.द तात्रय भरणे (इंदापूर) :   
स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती (िज.पुणे) येथील उपिज हा ग्णालयात आव यक कमर्चारीवगर् 
उपल ध नसनू, डायलेिसस, आय.सी.य ु व िफिजओथरेेपी युिनटम ये परेु या 
प्रमाणात यतं्र सामुग्रीही नाहीत तसेच भलूत ज्ञ व िफिजशीयन नस याने 
ग्णांवर योग्य उपचार होत नस याबाबतची तक्रार तेथील लोकप्रितिनधींनी 
िदनांक २२ माचर्, २०१६ रोजी वा या सुमारास मा.सावर्जिनक आरोग्य मंत्री 
यां याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या सवर् वै यकीय सिुवधा उपिज हा ग्णालयाला पुरिव याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) अ यापही या सुिवधा पुरिव या नस यास याची कारणे काय आहेत व या 
सुिवधा के हापयर्ंत पुरिव यात येतील ? 
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डॉ. दीपक सावंत : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उपल ध मनु यबळ व साधन सामुग्री या आधारे ग्णांना सुिवधा 
पुरिव यात येत आहे. “आयपीएचएस” अंतगर्त भलूत ज्ञ यांची “ऑन कॉल”, 
तसेच एका “िफिजिशयनची” पूणर् वेळ नेमणूक कर यात आली आहे. वगर् ३ व 
वगर् ४ ची िरक्त पदे सरळसेवेने भर याबाबत कायर्वाही प्रगतीत आहे. 
“डायलेिसस” व आय.सी.यु. युिनट” करीता आव यक सािह य सामुग्री उपल ध 
क न दे याबाबत कायर्वाही सु  आहे. 

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

मंडणगड व दापोली (िज.र नािगरी) तालुक् यातील लघु पाटबंधारे  
योजनांना िनधी उपल ध क न दे याबाबत 

(१२) *  ६४४७५   ी.संजय कदम (दापोली) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र नािगरी िज यातील कुडुक (ता.मंडणगड), जामग-ेिवसापूर, सुक डी-
वािघवणे, रेवली साठवण तलाव (ता.दापोली) या लघु पाटबंधारे योजनांना 
प्रशासकीय मा यता िमळूनही योग्य या िनधीची तरतूद केली गेली नस याने 
मखु्य धरण काम सु च झाले नसून काही िठकाणी जिमन भूसपंादनचा मोबदला 
अदा केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, लघ ुिसचंन (जलसंधारण) उपिवभाग, दापोली यानंी सन २०१६-१७ 
या वषार्त उक्त नमूद योजनासंाठी अदंाजे १० कोटी पयां या िनधीची मागणी 
महारा ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद यांचेकड े केली अस याचे िनदशर्नास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त िनधीची तरतूद क न या योजना लवकर पूणर् हो यासाठी 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे,             
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) अंशत: खरे आहे. 
     महारा ट्र जलसधंारण महामडंळामाफर् त मंजुर कर यात आले या र नािगरी 
िज यातील कुडुक (ता.मंडणगड), जामगे-िवसापूर व रेवली साठवण तलाव 
(ता.दापोली) या तीन योजनांपकैी लघु पाटबंधारे योजना जामगे-िवसापूरचे ४५ 
टक्के काम, साठवण तलाव रेवलीचे ४० टक्के काम पूणर् झाले आहे.  
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     (अ)  जामगे - िवसापरू या योजने या भूसपंादनासाठी अगाऊ रक्कम पये 
१३०.०० लक्ष जमा कर यात आली आहे. तसेच या यितिरक्त अंितम 
िनवा यानतंर पये १०८.०० लक्ष िनधी िवतिरत कर यात आला आहे. 
     (ब) रेवली साठवण तलाव योजनेकरीता भसूपंादनासाठी अगाऊ रक्कम 
पये ५२.०० लक्ष जमा कर यात आली आहे. तसेच या यितिरक्त अंतीम 
िनवा यानतंर पये ११२.०० लक्ष िनधी िवतिरत कर यात आला आहे. 
      (क) सुक डी-वािघवणे लघ ु पाटबंधारे ही योजना रा य तरीय योजना 
असून िदनांक २०/३/२००९ अ वये पये १५१५.६५ लक्ष रक्कमेस ि दतीय 
प्रशासकीय मा यता दे यात आली आहे. सदर योजनेच ेकाम ९० टक्के पूणर् झाले 
असून भसूंपादनाचा मोबदला खातदेारानंा पूणर्पणे दे यात आला आहे. सदर 
योजनेवर आतापयर्ंत पये १३८०.७२ लक्ष खचर् कर यात आला आहे. 
        (ड)  लघ ु पाटबधंारे योजना कुडुक (ता. मंडणगड) या योजनेची 
प्रशासकीय मा यता महामंडळामाफर् त र  कर यात आली आहे. 
(२) सन २०१६-१७ म ये अधीक्षक अिभयंता, लघु िसचंन (जलसंधारण) मंडळ, 
ठाणे यां याकड े लघ ु िसचंन (जलसंधारण) िवभाग, र नािगरी यांनी िदनांक 
१५/७/२०१६ व िदनांक १९/७/२०१६ अ वये खालीलप्रमाणे योजनािनहाय िनधीची 
मागणी केली आहे. 
                                                    ( पये लक्ष) 
अ.क्र. योजना 

 
भसूंपादन 

िनधी मागणी 
कामासाठी 

िनधी मागणी 
एकूण 

१ जामगे िवसापरू, 
ता.दापोली  

८३०.०० 
 

३००.०० ११३०.०० 

२ रेवली ता. दापोली ९१५.०० २००.०० १११५.०० 
३ सुक डी वािघवणे, 

ता.दापोली 
०.०० 
 

१००.०० 
 

१००.०० 

 एकूण १७४५.०० ६००.०० २३४५.०० 
(३) िनधी उपल धतनेसुार योजना पणूर् कर याच ेिनयोजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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राजूरा (िज.चंद्रपूर) तालुक् यातील पोवनी-चालीर्-जैतापूर  
र   याच ेकाम िनधीअभावी अपूणर् अस याबाबत 

  

(१३) *  ६२७३०   ी.सरेुश धानोरकर (वरोरा) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजूरा (िज.चंद्रपूर) तालुक् यातील पोवनी-चालीर्-जैतापूर र   याच ेकाम मंजूर 
होऊन व काम सु  क न वषर्भराचा कालावधी लोटला तरी हे काम अपूणर् 
अस  याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस  यास, या र   या  या अपूणर् कामामुळे येथील नागिरकांची गरैसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, या र   याच ेकाम अपूणर् राह  याची कारणे काय आहेत, 
(४) अस  यास, सदरहू र  ता िकती कालावधीत पूणर् कर यात येणार आहे ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े : (१), (२), (३) व (४) प्रधानमतं्री ग्रामसडक योजना भाग-२ 

अंतगर्त रामा ३३७ (पोवनी) त ेचालीर् गावापयर्ंत २.६६ िक.मी. लांबीच े र याचे 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे काम मंजूर असनू िद.१३.०६.२०१४ अ वये 
कामाचा कायार्रंभ आदेश िदलेला आहे. िनधी अभावी कामा या गतीवर पिरणाम 
झालेला आहे. स यि थतीत र याचे खडीकरण व मजबतुीकरण झालेले असून 
र ता वाहतुकीस योग्य आहे. र याचे उवर्रीत काम प्रगतीपथावर आहे. 

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

ढोली, करमाड (खदुर्) (ता.पारोळा, िज.जळगांव) येथे रोजगार  
हमी योजने  या कामात झालेला गैर यवहार 

  

(१४) *  ६१०८६   डॉ.सतीश (अ णासाहेब) पाटील (एरंडोल) :   स माननीय 
रोजगार हमी योजना मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ढोली, करमाड (खदुर्) (ता.पारोळा, िज.जळगांव) या गावामं  ये सन २०१४-१५ 
या वषार्म  ये रोजगार हमी योजने  या कामात संबिंधत शाखा अिभयंता व सरपंच 
यांनी अ  यंत िनकृ ट दजार्ची कामे क न संगनमताने आिथर्क गैर यवहार केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस  यास, सदरची कामे मजुरां  या नावावर बनावट न दी दाखवून तसेच 
एकच र  ता पाच वेळा मजंूर क न ग्रामपंचयातीचे सरपंच व अिधकारी यांनी 
संगनमताने कामे के  याबाबत अनेकदा तक्रारी कर  यात आ या असनू याबाबत 
िदशाभूल करणारा चौकशी अहवाल सादर कर  यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस  यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून 
आले आहे, 
(४) अस  यास, चौकशीनसुार सदर कामात गैर यवहार करणार्या व िदशाभलू 
करणारा चौकशी अहवाल सादर करणार्या दोषींवर शासनाने काय कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही. ग्रामपंचायतीमाफर् त न दणीकृत मजुरांकडून कामे केली असून 
मजुरां या खाती मजुरी बँक/पो टामाफर् त अदा कर यात आलेली आहे. सदर कामे 
एकाच वेळी मंजरू कर यात आली असून सरपंच व अिधकारी यांनी संगनमताने 
कामे के याबाबत तक्रारी प्रा त झाले या नाहीत. 
(३) ग्रामपंचायतीने सदरची कामे ग्रामसभे या देखरेखीखाली केली असनू जमा 
खचर् व कामाबाबत ग्रामसभेने मा यता  िदली आहे. सदर प्रकरणी गुणिनयतं्रण 
िनरीक्षक यांनी ऑक्टोबर,२०१५ म ये तपासणी केली असनू काम समाधानकारक 
अस याबाबत िज हािधकारी यांना अहवाल सादर केला आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

अमरावती िज हा पिरषदे या िसचंन िवभागात जलयुक्त  
िशवार योजने या कामात झालेला गैर यवहार 

(१५) *  ५५८११   प्रा.िवरद्र जगताप (धामणगाव रे वे), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.अ  दलु 
स तार (िस लोड), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सतंोष टारफे 
(कळमनुरी) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) अमरावती िज हा पिरषदे या िसचंन िवभागाने मागील वषीर् नाला 
खोलीकरणाची कामे केली, यावषीर् याच कामांवर पु हा जलयुक्त िशवार योजनेतून 
लाखो पयांचा िनधी मंजूर कर यात आला, कामे झा यावरही पु हा तीच कामे 
सु  असून याम ये लाखो पयांचा गैर यवहार िज हा पिरषदेने केला अस याच े
माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीअतंी या गरै यवहारातील संबिंधतांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     जलयुक्त िशवार अिभयानाअंतगर्त सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वषार्त 
िज हा पिरषद लघु िसचंन िवभाग, अमरावती यांचेमाफर् त नाला खोलीकरणाची 
कामे घे यात आलेली नाहीत, परंतु गॅिबयन बंधारा नवीन बांधकामासह गाळ व 
खोलीकरण करणे, मातीबांध मधील खोलीकरण व डोह करणे, िपकअप िवअर 
मिधल खोलीकरण व डोह करणे, िसमट बंधा-यातील गाळ काढण,े को हापुरी 
बंधा-या या उ वर् भागातील गाळ काढणे अशी  ७७ कामे कर यात आली आहेत. 
ही कामे मागील वषीर् जलयकु्त िशवार अिभयानामधे प्रथमत:च केली आहेत. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
सांगली िज हा पिरषदेम ये चापकटर खरेदी या िनिवदांम ये झालेला गैर यवहार 

  

(१६) *  ५५१९९   ी.िवजय औटी (पारनेर) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सांगली िज हा पिरषदे या वीय िनधीतनू ८० लाखा या चापकटर 
खरेदीम ये कृषी िवभाग आिण खरेदी सिमतीने िनिवदांचा गरै यवहार के याने 
िज हा पिरषदेच े १७,८६,०००/- पयांच े नकुसान झा याचे िदनांक ३० एिप्रल, 
२०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले,हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) अस यास, चौकशीनसुार चापकटर खरेदीम ये गैर यवहार करणार्या दोषींवर 
शासनाने काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे नाही. 

      सांगली िज हा पिरषदे या वीयिनधीमधून सन २०१५-१६ म ये ५०% 
अनुदान व ५०% लाभाथीर् िह सा या योजनेकरीता ४० लाख तरतूद कर यातं 
आली होती.  ई-िनिवदा प्रिक्रयेमधून ४ िनिवदाधारकानंी भाग घेत यापैकी 
यूनतम असले या अणर्व स लायसर्,नांदे्र यांनी वेळेत पूरवठा कर यास नकार 
िद याने यांची अनामत रक्कम जमा कर यांत आली. इतर  िनिवदाधारकांनी ई-
िनिवदा प्रिक्रयेमधून माघार घेत याने ई-िनिवदा र  कर यांत आली. 
(२)  िज हा पिरषदेने त नंतर वीयिनधीतून सन २०१५-१६ करीता सुधारीत 
अंदाजपत्रकानसुार २० लाखाची तरतूद चापकटर खरेदीकरीता केली. याबाबत 
िनिवदा प्रिक्रया प्रिस द क न मे. सदुशर्न ॲग्रो इंिजिनअरींग, सांगली व मे. 
पिरिक्षत ॲग्रो टेक्नीक्स, सागंली हे पात्र ठरले व यांनी चापकटरचा परुवठा केला 
आहे. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रा यातील अगंणवाडी कमर्चार्यां या माग यांबाबत 
  

(१७) *  ६१५०१   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्), ी.िकशोर पाटील (पाचोरा), 
ी.भारत भालके (पढंरपूर), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), ी.संग्राम थोपटे (भोर), 
ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), ी.राजेश टोपे (घनसावगंी), 
ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद) :   स माननीय मिहला व बाल 

िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यातील एकाि मक बालिवकास योजनेअतंगर्त पोषणिवषयक िनधीम ये 
एकूण ६२% कपात क न . १३४०/- कोटी पयांची तरतूदी कर यात आ यामुळे 
रा यातील बालकांचे होत असलेले कुपोषण व बालमृ यू रोख यास अडचणी येत 
असून अंगणवाडी सेिवका व मदतनीसांना कमी मानधन देत अस याबाबतची 
तक्रार लोकप्रितिनधी-िभवडंी पूवर् यांनी मा. मुख्यमंत्री यां याकड ेमाहे माचर्, २०१६ 
म ये वा या दर यान िनवदेना दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 



19 

(२) तसेच रा यातील अंगणवाडी सेिवका व मदतनीसांना केरळ, तािमळनाडू, 
हिरयाणा, तलेगंणा, आसाम व िद ली या रा यातील अंगणवाडी सेिवका व 
मदतनीसांपेक्षा कमी मानधन िदले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, रा यातील एकाि मक बालिवकास योजनेमधील पोषणिवषयक 
तरतदूीमं ये वाढ कर याबाबत व अंगणवाडी सेिवका व मदतनीसांना इतर 
रा याप्रमाणे मानधन िमळणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े : (१), (२), (३) व (४) एकाि मक बाल िवकास सेवा 

योजनतगर्त कद्रा या व रा या या िनधीमधनू अंगणवा या चालिव यात येतात. 
अंगणवा यांसाठी पूवीर् कद्र िह सा ९०%  व रा य िह सा १०% याप्रमाणात 
िनधी प्रा त होत होता. कद्र शासनाने यां याकडून प्रा त होणार्या िनधीत सन 
२०१५-१६ पासनू कपात क न िनधीचे प्रमाण ६०%  कद्र व ४०%  रा य असे 
केले आहे. यामुळे रा य िह सात वाढ झालेली आहे. वाढीव िनधी पुरवणी 
मागणी दारे अथर्संकि पय कर याची कायर्वाही कर यात येत आहे. तथािप 
अंगणवाडीमधील बालकां या पोषण आहारावर याचा कोणताही पिरणाम झालेला 
नाही. 
     अंगणवाडी सेिवका, मदतनीस यां या मानधान ३० एिप्रल, २०१४ रोजी व 
िमनी अंगणवाडी सेिवका यां या मानधनात १९ जानेवारी २०१५ रोजी शासनाने 
वाढ केलेली आहे. अंगणवाडी सेिवकां या मानधनात वाढ कर या या अनुषगंाने 
लोकप्रितिनधीकडून वेळोवेळी मागणी होत आहे. महारा ट्र रा यातील अंगणवाडी 
सेिवकांना दे यात येणारे मानधन इतर रा यातील अंगणवाडी सेिवकापेंक्षा तुलनेने 
जा त आहे. 

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

को हापूर िज यातील वेदगगंा नदीवरील को हापूरी  
प दती या बधंार्याची झालेली दरुव था 

(१८) *  ५७१८९   ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.प्रकाश आिबटकर 

(राधानगरी) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) को हापूर िज यातील वेदगंगा नदीवरील को हापूरी प दतीच े बंधार्याची 
दरुव था झा यामुळे यात पाणी साठत नस याने भुदरगड, आजरा, गडिहगं्लज 
तालुक्यातील अनेक गावांना माहे एिप्रल, मे व जनू, २०१६ म ये ती  पाणी 
टंचाई िनमार्ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कागल (िज.को हापूर) तालुक्यातील वेदगंगा नदीवर सु पली बंधार्याची 
दरुव था झाली असून या बंधार्याला दु तीकरीता विरत िनधी िमळावा अशी 
मागणी थािनक कायार्लये व लोकप्रितिनधींनी शासनाकड े ६ मिह यापूवीर् 
के यानंतर या कामाकिरता शासनाने १० लाखांऐवजी फक्त १ लाख ८२ हजार 
इतकी रक्कम उपल ध क न िद याने बधंार्याचे कामे अपूणार्व थेत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उवर्िरत िनधी दे याबाबत व सदर नादु त बंधार्यांची तातडीने 
दु ती कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. 

(२) हे खरे नाही. वेदगंगा नदीवरील सु पली बधंारा सहकारी त वावरील बंधारा 
आहे. याची देखभाल व दु ती संबिंधत सहकारी सं थेमाफर् त केली जाते. 
सं थेला िवशषे बाब हणनू शासनाने या बधंा-या या दु तीसाठी .३.६८ लक्ष 
अनुदान मंजूर केलेले होते. यापकैी सन २०१५-१६ म ये .१.८५ लक्ष सं थेकड े
वगर् कर यात आलेले आहे. 
(३) सदरचा बधंारा दु ती सहकारी सं थेने यां या खचार्ने करण ेअपेिक्षत आहे. 
शासनाने िवशषे बाब हणनू मंजूर केले या अनदुानपकैी उवर्िरत रक्कम चाल ू
आिथर्क वषार्त िवतरीत कर याचे िनयोजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

को हापूर िज यात जलयुक्त िशवार योजनेतील कामामं ये  
िनकषांच ेउ लंघन क न िनधीचा अपहार के याबाबत 

(१९) *  ६२४५८   ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी) :   स माननीय 
जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) को हापूर िज यात जलयुक्त िशवार योजनेतील कामांम ये िनकषांचे 
उ लघंन क न भुजल सवक्षण िवकास यंत्रणेचे प्रमाणपत्र न घेता, तसेच िशक्के 
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व खोटया स यांचा वापर क न िनधीचा अपहार कर यात आ याचे माहे जून, 
२०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मौजे तमदलगे व कंुभोज या गावांतील कामे  िज हा पिरषद बांधकाम 
िवभागा या अिभयं याची मजंुरी न घेताच कर यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची ग्राम थ व िविवध सघंटनांनी शासनाकड ेमागणी 
के यानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीनसुार संबिंधतांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) अशा व पाची तक्रार प्रा त आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
     मौजे तमदलगे व कंुभोज गावातील कामानंा कायर्कारी अिभयतंा, ग्रामीण 
पाणीपुरवठा िवभाग, िज हा पिरषद को हापूर यांनी तांित्रक मा यता िदली असून 
उप वनसंरक्षक, को हापूर यानंी तांित्रक मजंूरी िदली आहे. 
(३) व (४) होय. 
     सदर प्रकरणी मुख्यवनसंरक्षक, वन िवभाग को हापूर यांनी उप वन 
अिभयंता यांचेमाफर् त प्राथिमक चौकशी केली असनू कामामं ये तांित्रक व िव तीय 
त्रुटी आढळून आ या आहेत. 
     याप्रकरणी अितिरक्त मखु्य कायर्कारी अिधकारी, िज.प. को हापूर यांच े
अ यक्षतखेालील सिमतीकडून सखोल चौकशी कर यात येत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे ड गरला (ता.तमुसर, िज.भंडारा) येथील महारा ट्र ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनतगर्त केले या र या या कामात झालेला गैर यवहार 
  

(२०) *  ६३८५७   ी.चरण वाघमारे (तमुसर) :   स माननीय रोजगार हमी 
योजना मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे ड गरला (ता.तमुसर, िज.भंडारा) येथील महारा ट्र ग्रामीण रोजगार 
हमी योजने या अंतगर्त िसमट र याच े काम न करता बनावट देयक सादर 
के याने सरपचं व सिचव यां यावर प्रशासकीय कायर्वाही केली परंत ुग्रामपंचायत 
अिधिनयम, १९५८ च े कलम १४ अ वये सरपचं आिण सिचव यां यावर 
एफ.आय.आर. दाखल कर याची तरतूद असतानाही िज हा पिरषदेने कोणतीच 
कायर्वाही न के याबाबत थािनक लोकप्रितिनिधनी िदनांक २३ जून, २०१६ रोजी 
वा यासुमारास मा.ग्रामिवकास मंत्री यांना िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार संबिंधतांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

(२) व (३) होय. 
     प्र तुत प्रकरणी केले या चौकशीत िसमट रोड बाधंकामात  .२,९४,१०८/- 
िनधीचा अपहार झा याच े आढळून आले आहे. या रक्कमेपैकी .१,४९,४८०/- 
रक्कम ग्रामपंचायत ड गरला यांचे खा यात जमा असून सदर रक्कम ग्रामपंचायत 
कडून वसलू क न शासन जमा कर याच ेआदेिशत केले आहे. 
     तर उवर्िरत रक्कमेसाठी जबाबदार असले या संबंिधत कमर्चारी/सरपचं/ 
ग्रामरोजगार सेवक/कंत्राटी कमर्चारी यांचकेडून वसूल क न १५ िदवसात जमा 
कर याचे िनदश िदले आहे. 
     कंत्राटी कमर्चार्यांना कामाव न कमी कर यात आले असून सरपंच व 
उपसरपंच यांना पदाव न काढून टाक याची कायर्वाही सु  आहे. तर शासनाचे 
अिधकारी/कमर्चारी यांचिेव द्ध िवभागीय चौकशी प्र तािवत  कर यांत आली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
देशातील सवार्िधक कुपोिषत असले या २०० िज यां या प्रकािशत झाले या 

यादीत रा यातील २० िज यांचा समावेश अस याबाबत 

(२१) *  ६४०४१   ी.बळीराम िसरसकर (बाळापूर) :   स माननीय मिहला व 
बाल िवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  



23 

(१) कद्र सरकार पुर कृत एकाि मक बाल िवकास सेवा योजने अतंगर्त देशातील 
सवार्िधक कुपोिषत असले या २०० िज यांची यादी प्रकािशत कर यात आली 
असून यात रा यातील २० िज यांचा समावेश कुपोिषत यादीत अस याचे 
िदनांक २६ िडसबर, २०१५ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, कुपोषण कमी कर याच े टीने एकाि मक बालिवकास सेवा 
योजनेतील िरक्त पदे शासन तातडीने भरणार आहे काय, 
(३) अस यास, रा यातील २० िज यातील कुपोषण कमी कर याचे टीने 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) हे खरे आहे. 

(२) एकाि मक बाल िवकास सेवा योजनेतील िरक्त पदे भर यासाठी शासनाने 
खालीलप्रमाणे कायर्वाही केली आहे. 
     १) बाल िवकास प्रक प अिधकारी वगर्-२ या पदाची महारा ट्र  लोकसेवा 
आयोगामाफर् त १४६ पदासंाठी लेखी परीक्षा घे यात आली असून िद.१६ मे ते ३० 
मे, २०१६ या कालावधीत सदर पदासाठी पात्र ठरले या उमेदवारां या मुलाखती 
घे यात आ या आहेत. महारा ट्र लोकसेवा आयोगाकडून िनवड यादी प्रा त होताच 
ता काळ िनयकु्तीचे आदेश िनगर्िमत कर यात येतील. 
     २) मखु्यसेिवका वगर्-३ (शहरी प्रक प) हे पद भर याकिरता िबदंनुामावली 
अंितम कर याच े काम सु  कर यात आले होते. परंतू मुख्यसेिवका भरती 
सदंभार्त काही दावे मा.महारा ट्र प्रशासकीय यायिधकरण, मुंबई तसेच मा.उ च 
यायालय, औरंगाबाद खडंपीठ येथे दावे सु  अस याने िबदंनुामावली अंितम 
कर यात आलेली नाही. मा. यायालया या िनणर्यानसुार पुढील कायर्वाही कर यात 
येईल. 
     ३) सेिवका व मदतनीस यांच े पदे ता काळ भरणेची कायर्वाही आयकु्त, 
एकाि मक बाल िवकास सेवा योजना यां या तरावर सु  आहे. 
(३) एकाि मक बाल िवकास सेवा योजनतगर्त अगंणवाडयातील ०-६ वयोगटातील 
बालके, गभर्वती, तनदा माता, िकशोरवयीन मुली यांना १) पुरक पोषण आहार 
२) आरोग्य तपासणी ३) सदंभर् सेवा ४) अनौपचारीक पूवर् शालेय िशक्षण        
५) लसीकरण ६) आहार व आरोग्य इ. सेवा िनयिमत दे यात येत आहेत. 
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एकाि मक बाल िवकास सेवा योजनेच े बळकटीकरण व पनुर्रचना या 
योजनेअतंगर्त कद्रशासनाने वाढिवले या एक पया िनधी अतंगर्त २० 
िज हयातील ग्रामीण / आिदवासी व नागरी प्रक पातील अंगणवाडी कद्रातील ६ 
मिहने ते ३ वषर्, ३ वष त े६ वष, गरोदर व तनदा माता यांची आहारातील 
कमतरता भ न काढ यासाठी िनयिमत पोषण आहारािशवाय अितिरक्त पौ टीक 
आहार व शक्तीवधर्क टॉिनक इ. दे यात आलेले आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

आमगाव (िज.ग िदया) येथील शंभटूोलापयर्ंत असले या  
र या या दु तीच ेकाम पणूर् कर याबाबत 

  

(२२) *  ६२५९५   ी.संजय पुराम (आमगाव) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाव (िज.ग िदया) येथील शंभटूोला पयर्ंत वाहतूकीला अडथळा िनमार्ण 
होऊन वाहन चालक व प्रवाशांचे अतोनात हाल होत अस याने र ता दु तीच े
अपूणर् असलेले डांबरीकरणाचे काम विरत पणूर् कर याबाबत थािनक 
नागिरकांनी व वाहन चालकांनी माहे जून, २०१६ म ये वा यादर  यान मागणी 
के याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने कोणता िनणर्य घेतला व यानसुार अपूणर् 
असलेले डांबरीकरणाच ेकाम विरत पूणर् क न जलद दळणवळणाची उपाययोजना 
कर यासंदभार्त शासनाने पुढे कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पंकजा मुंड े : (१) व (२) होय. सदर र याचे काम सु  असताना 
थािनक नागरीकांनी तसेच वाहन चालकांनी र याच े काम पावसाळा सु  
हो याअगोदर पूणर् कर याची संबंिधत के्षत्रीय कायार्लयाकड े त डी मागणी केली 
होती. 
     प्रा त अहवालानुसार, रामा-३६३ ते शभंुटोला महारीटोला सरकारटोला 
मुंडीपार बंजारीटोला र ता इिजमा क्र.४९ िक.मी. ०/०० त े १३/०३० या लांबीच े
काम प्रधानमतं्री ग्राम सडक योजना, भाग-२ अंतगर्त मंजूर असून, या र या या 
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बाजु पट्टयावर मु म टाकून दबाई करणे, र या या बाजूला सुचना फलक लावणे 
इ. िकरकोळ कामे वगळता र याचे काम माहे जनू, २०१६ पयर्ंत पूणर् झालेले 
आहे.  स य:ि थतीत सदरचा र ता वाहतुकीस सुि थतीत असून वाहतुक सुरळीत 
सु  आहे. 
(३)  प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
  
पालघर व ठाणे िज  यातील धरणांतील पाणी कोणतीही पवूर् सूचना न देता 

सोड यात येत अस याने ग्राम थांचे नुकसान होत अस याबाबत 

(२३) *  ६४२५२   ी.िहतद्र ठाकूर (वसई) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर व ठाणे िज  यात अनेक धरणे असनू या धरणांतील पातळी 
पावसाळी मोसमात वाढत अस  याने धरणाचे दरवाजे पूवर् सूचना न देता 
उघड यात येत अस याने या पिरसरातील गाव व पा यांमधील शतेामं  ये पाणी 
िश न पूरपिरि थती िनमार्ण होऊन ग्राम  थांचे मो या प्रमाणात नुकसान होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ग्राम थाचें होणारे नकुसान टाळ  या  या  टीने पा  या  या 
पातळीचे िनरीक्षण क न ग्राम थानंा पुवर् सूचना देवून याचे योग् य िनयोजन 
कर  याबाबतची मागणी  थािनक ग्राम थ व प्रािधकारी सं  थांच े लोकप्रितिनधी 
यांनी मा.मुख् यमंत्री, मा.जलसंधारण मंत्री व संबिंधत िज  हािधकार् यांकड े िदनांक 
२७ जून, २०१६ रोजी वा  यासमुारास केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, उक् त मागणी या अनुषंगाने धरणाच े दरवाजे उघड यापूवीर् 
ग्राम थानंा पवुर् सूचना देवनू याचे िनयोजन कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. 

     धरणा या सांड याव न पाणी सोड यापूवीर् धरण यव थापनाकडून 
थािनक पातळीवर पूवर्सूचना िदली जात.े तसेच पुर पिरि थतीबाबत महसलू व 
थािनक पोलीस यतं्रणेस तसेच नदी काठावरील गावे व पाडयांना अवगत 
कर यात येते. 
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(२) होय. 
     ी. अजीव यशवंत पािटल, नगरसेवक, वसई िवरार शहर महानगरपािलका 
यांनी यांचे पत्र िद.२७/०६/२०१६ अ वये पा या या पातळीचे िनरीक्षण क न 
ग्राम थानंा पवूर् सूचना देवनू याचे योग्य िनयोजन कर याबाबतची मागणी मा. 
मखु्यमंत्री, मा. मंत्री, जलसंपदा व संबंिधत िज हािधकारी यांचेकड ेकेली आहे. 
(३) शासना या िद. ९.१०.२०१४ या पत्रा वये पूर पिरि थती योग्य िरतीने 
हाताळ यासाठी प्रमािणत कायर्प दती (Standard Operating Procedures-
SOP) तयार क न अंमलात आण या या सुचना सवर् संबंिधत के्षित्रय 
अिधकार्यांना दे यात आ या आहेत. याप्रमाणे परू पिरि थतीम ये धरण 
यव थापनाकडून महसलू यंत्रणा, पोलीस यतं्रणा तसेच नदीकाठावरील गावे व 
पाडयांना परूा या धोक्याबाबत अवगत क न पाणी सोड यात येते. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िहगंणघाट (िज.वधार्) तालुक्यामधील ग्रामीण मागर् वडनेर ते काचणगांव 
र या या कामाम ये झालेला गैरकारभार 

  

(२४) *  ६३७७५   ी.रणजीत कांबळे (देवळी), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहगंणघाट (िज.वधार्) तालुक्यामधील ग्रामीण मागर् ६८ वडनेर ते काचणगांव 
र या या कामाम ये गैरकारभार झा याबाबतची तक्रार थािनक लोकप्रितिनधी 
यांनी िज हािधकारी, वधार् यां याकड े िदनांक २२ जून, २०१६ रोजी वा 
 यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त र या या दु ती कामाची लांबी (िक.मी. ४/०० ते ५/००) 
ही ग्रामपंचायत वडनेर ह ीत असतानंा या कामाची एज सी ग्रामपंचायत 
काचणगांवला दे यात आली, तसेच सदरहू कामाची ई-टडर प्रिक्रया न राबिवता 
थािनक सा  तािहक वृ तपत्रामं ये जािहरात दे यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) अस यास, चौकशीनुसार सदर र या या कामाम ये गैरकारभार करणार्या 
दोषींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) तक्रार केली आहे हे खरे आहे.  

(२) होय. 
(३) व (४)   उपरोक्त कामात कोणताही गैरकारभार झालेला नाही. मात्र सािह य 
पुरवठयासाठी ई-िनिवदा प्रिक्रया न करता जािहरात वारे सूचना दे यात आली. या 
अनुषंगाने ई-िनिवदा ग्रामपचंायतीनी केली नस याने उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी 
(पं.), िज.प.वधार् यांनी ग्रामपंचायत अिधिनयम १९५८ चे कलम ३९ (१) अतंगर्त 
ग्रामपंचायत सिचव व ग्रामपंचायतीवर कारवाई कर याकरीता प्र ताव मागिवला 
आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

अमरावती िज यातील मेळघाटात १० हजार बालकांचा  
वै यकीय सिुवधां या अभावी मृ य ुझा याबाबत 

  

(२५) *  ६११००   अॅड.यशोमती ठाकूर (ितवसा), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी) :   
स माननीय सावर्जिनक आरोग् य आिण कुटंुब क याण मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती िज यातील मेळघाटात सन १९९३ ते २०१५ या कालावधीत माता 
कुपोषण, ससंगर्ज य आजार, वै यकीय सिुवधांचा अभाव अशा िविवध कारणांमुळे 
१० हजार बालकांचा मृ य ु झा याचे माहे माचर्, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, येथील बालमृ यु रोख याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) अ याप, कायर्वाही केली नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपक सावंत : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
     अमरावती िज यात १९९३ त े२०१५ पयर्ंत १३१९६ बालकांचा मृ य ूझालेला आहे. 
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(२) बालमृ य ूरोख यासाठी शासना या पुढील उपाययोजना राबिव या जातात :- 
     (१) बाल उपचार कद्र 
     (२) िवशेष नवजात काळजी कक्ष 
     (३) पोषण पुनवर्सन कद्र 
     (४) ि दवािषर्क जीवनस व "अ" व जतंनाशक मोहीम 
     (५) मानव िवकास कायर्क्रमांतगर्त त ज्ञांकडून बालकाचंी तपासणी  
     (६) "आशा" दारे गहृभेटी 
     (७) माता, अभर्क व बाल पोषण धोरण 
     (८) लसीकरण इ यादी 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

गेवराई (िज.बीड) तालुक्यातील भड येथील बधंारा  
फुट यामुळे शेतीचे झालेले नुकसान 

  

(२६) *  ६३२४१   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.ल मण पवार (गेवराई) :   
स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
(१) गेवराई (िज.बीड) तालुक्यातील भड येथील ना यावर जलयकु्त िशवार 
योजनेतंगर्त मंजूर कर यात आले या बंधार्याचे बांधकाम जलसंधारण 
अिधकार्या या संगनमताने कंत्राटदारानी िनकृ ट दजार्चे के यामळेु नुक याच 
पडले या पिह याच पावसात सदर नवीन बांधकाम केलेला बंधारा फुटून वाहून 
गे यामळेु जवळपास २५० हेक्टर शतेाम ये पेर यात आले या िबयाणाचे आिण 
शतेीचे मोठया प्रमाणात नकुसान झाले अस याची मािहती िदनांक २५ जून, 
२०१६ रोजी वा या समुारास िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, गेवराईचे तहसीलदारांनी घटना थळाची पाहणी क न सु दा 
अ यापही संबिधत अिधकारी आिण कंत्राटदारावर कोण याही प्रकारची कारवाई 
कर यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची चौकशी क न संबिधतांवर कारवाई कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशदें : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
     भड (ख.ु) ता.गेवराई येथील बांध यात आले या िसमट नाला बांधाचे काम 
बंधार्या या खोदकामातील वर या बाजूस पडले या माती-मु माचा िढग 
ठेकेदारांनी वेळीच न काढ याने िद.२२/०६/२०१६ रोजी रात्री पडले या पावसाने 
बंधार्या या दो ही बाजूने पाणी जाऊन ५.८५ हेक्टर शते जिमनीचे नकुसान झाले 
आहे. बंधारा सुि थतीत आहे. 
(२) व (३) नकुसान झालेली जिमन व िपकांचा पचंनामा क न नुकसान भरपाई 
शतेक-यांना वाटप कर यात आली आहे. संबंिधत कंत्राटदाराकडून नुकसान 
मु याप्रमाणे . १,८०,४२०/- वसलु कर यात आले आहे. तसेच िनिवदेतील अटी, 
शतीर् व शासन िनयमानसुार संबंिधत ठेकेदारावर कारवाई कर याची प्रिक्रया सु  
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िवदभार्तील ११ िज यांम ये िसचंन िवकासासाठी  
कालबद्ध कृती आराखडा तयार कर याबाबत 

  

(२७) *  ६४२११   ी.िड म लीकाजूर्न रे डी (रामटेक), ी.सुरेश (राजमूामा) 
भोळे (जळगाव शहर) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िवदभार्तील ११ िज यामं ये िसचंन िवकासाचा कायर्क्रम राबिवला जात 
अस याच ेमाहे जून, २०१६ या पिह या आठव यात वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िसचंन िवकासा या कायर्क्रमाम ये भूगभार्तील पाणी पातळीत वाढ 
करणे, कोरडवाहू शतेीच े पीक उ पादन वाढिवण,े शतेीसाठी पाणी वापराची 
कायर्क्षमता वाढिवणे, सू म िसचंना या सोयी उपल ध करणे आिद योजनांचा 
समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त योजना राबिव यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशदें : (१) व (२) होय.  तथािप  ही या  कायर्क्रमाची उि टे आहेत,  
याकरीता जलसंधारण िवभागा या लघ ुपाटबंधारे या व पाणी साठवण दु ती 
इ. व मदृ सधंारण िवभागाकडीलही िविवध योजनांचा समावेश करणेत आला 
आहे. 
(३) सदर योजना राबिवणेकरीता कालब द कायर्क्रमाच े िनयोजन कर यात आले 
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मुंबईमधील िवक्रोळी (पूवर्) येथे कांदळवन के्षत्रात अनिधकृत  
झोप या व गोदामे बांधुन झालेले अितक्रमण 

  

(२८) *  ५७३७१   ी.सुिनल राऊत (िवक्रोळी) :   स माननीय वने मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुंबईमधील िवक्रोळी (पूवर्) येथील क नमवार नगर, टागोर नगर व कांजुर 
लगत कांदळवन के्षत्रात झोपडीमािफया, िवभागीय वन अिधकारी आिण वनपाल 
यां या संगनमताने कांदळवने तोडून खाडीत भरणा क न अनिधकृत झोप या व 
गोदामे बांधनू अितक्रमण केले जात अस याने याबाबत ता काळ चौकशी क न 
संबंिधतांवर कारवाई कर याची मागणी थािनक लोकप्रितिनधींनी केली 
अस याची बाब माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याबाबतची चौकशी क न अनिधकृत बांधकामे िन कासीत 
कर यासाठी व संबंिधत दोषीवंर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) होय. 

     तथािप, याबाबतच े िनवेदन एिप्रल २०१६ ऐवजी िद.१०/०२/२०१६ रोजी 
प्रा त झाले आहे. 
(२) िवक्रोळी मधील क नमवार नगर, टागोर नगर येथे अिधसिुचत कांदळवन 
के्षत्र नाही. तसेच मौजे कांजरू मागर् सव क्र.२७५, नगर भमूापन सव क्र.६५७ म ये 



31 

महामागार् या बाजसू अनिधकृत प याचे शेडचे अितक्रमण आढळून आ याने 
वनगु यांची न द क न अितक्रमण िन कािसत कर यात आलेले आहे. 
     तसेच सदर प्रकरणी चौकशी कर यात आली असून चौकशीम ये वन 
अिधकारी/कमर्चारी दोषी अस याच ेआढळून आले नाहीत. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

तासगांव (िज.सांगली) तालुक्यात बांध यात आलेली माती  
नालाबांधाची कामे िनकृ ट दजार्ची झा याबाबत 

  

(२९) *  ५७३१६   ी.अिनल बाबर (खानापूर) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) तासगांव (िज.सांगली) तालुक्यात कृषी िवभागाकडून सन २०१५-१६ या 
आिथर्क वषार्त १३ गावांत बांध यात आले या ५४ माती नालाबांधाची कामे 
िनकृ ट दजार्ची झाली असनू याची चौकशी कर याबाबतचे िनवेदन सावडचे 
ग्रामपंचायत सद य व शतेकर्यांनी कृिष अिधकारी यां याकड े िदनांक २५ मे, 
२०१६ रोजी वा या सुमारास िदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीअतंी माती नालाबांधाची कामे िनकृ ट दजार्ची करणा-यांवर 
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) उपिवभागीय कृषी अिधकारी, िमरज यां या अ यक्षतखेाली सदर कामाचंी 
तपासणी करणेकिरता पथक िनयुक्त केले आहे. 
(३) चौकशी सिमतीमाफर् त तपासणी झा यानतंर प्रा त अहवालानसुार 
िनयमानुसार पुढील कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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भमू-परांडा-वाशी (िज.उ मानाबाद) येथील महा मा गांधी रा ट्रीय रोजगार हमी 

योजनतगर्त राबिवलेली िविवध कामे बंद अस याबाबत 
  

(३०) *  ५५५६९   ी.राहुल मोटे (परांडा) :   स माननीय रोजगार हमी योजना 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भमू-परांडा-वाशी (िज.उ मानाबाद) येथील महा मा गांधी रा ट्रीय रोजगार हमी 
योजनेअतंगर्त नाला खोलीकरण, सरळीकरण व िसमट नाला बंधार्यांची कामे गत 
एक वषार्पासून बदं कर यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, भमू-परांडा-वाशी हा भाग दु काळग्र त अस याने या भागातील 
कामे बंद के यामुळे मजरूावंर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, याबाबत लोकप्रितिनधींनी मा.रोजगार हमी योजना मंत्री तसेच 
िज हािधकारी, उ मानाबाद यांना माहे जानेवारी, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनवेदन देऊनही पुढे कोणतीच कायर्वाही कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस यास, याबाबतची चौकशी क न भमू-परांडा-वाशी येथील बंद कामे पु हा 
सु  कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

(२) नाही. 
(३) व (४) लोकप्रितिनधींकडून प्रा त िनवेदना या अनुषंगाने, िज हािधकारी, 
उ मानाबाद यांना िदनांक ११ मे,२०१६ या पत्रा वये कायर्वाही कर याबाबत 
कळिव यात आले होते. आता  महा मा गांधी नरेगा अंतगर्त नाला सरळीकरण व 
खोलीकरणाची कामे घे याबाबत िदनांक १८ जलु,ै २०१६ या शासन पत्रा वये 
सिव तर सूचना दे यात आ या आहेत. यास अनसु न  कायर्वाही कर यात येत 
आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा व मोताळा (िज.बलुढाणा) तालुक् यातील मनरेगा अंतगर्त  
असलेले िवहीरींचे प्र  ताव प्रलंबीत अस  याबाबत 

  

(३१) *  ६००९७   ी.हषर्वधर्न सपकाळ (बलुढाणा) :   स माननीय रोजगार 
हमी योजना मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा व मोताळा (िज.बुलढाणा) तालुक् यातील अनुक्रमे ७ व ३८ िवहीरीनंा 
मनरेगा अतंगर्त मा  यता प्रदान कर  यात आलेली नस याने सदर िवहीरींना 
मंजूरी दे याबाबत  थािनक लोकप्रितिनधींने िदनांक ०३ नो  हबर, २०१५ रोजी वा 
 यासुमारास िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त िनवेदनानसुार िवहीरींना मनरेगा अतंगर्त मंजुरी 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय, हे खरे आहे.        

(२) सदर िनवेदना या अनुषंगाने सबंंिधत ग्रामपचंायतीकडून गट िवकास 
अिधकारी, पंचायत सिमती, बुलढाणा व मोताळा यांनी प्र ताव मागिवले आहेत.  
मोताळा तालुक्यातील ३ गावांचे पिरपूणर् प्र ताव प्रा त झा याने यांना 
प्रशासकीय मा यता व कायार्रंभ आदेश दे यात आले असनू यापैकी एका 
गावा या िविहरीचे काम सु  आहे.  मोताळा तालुक्यातील उवर्िरत ३५ गावांच ेव 
बुलढाणा तालकु्यातील ७ गावांचे प्र ताव प्रा त कर याची कायर्वाही सु  असनू 
सदर प्र ताव प्रा त झा यानतंर छाननी क न यावर आव यक कायर्वाही 
कर यात येईल. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे (िज.ठाणे) शहरातील वन िवभागाशी िनगडीत प्रलंिबत िवकासकामांबाबत 

  

(३२) *  ५६६३०   ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), ी.हसन मु ीफ (कागल), 
ी.िदपक च हाण (फलटण), ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), डॉ.शिशकांत खेडकेर 

(िसदंखेड राजा), ी.िकसन कथोरे (मरुबाड) :   स माननीय वने मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे (िज.ठाणे) शहरातील वन िवभागाशी िनगडीत रखडलेली िवकासकामे 
मागीर् लाव यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आिण आयकु्त, ठाणे 
महानगरपािलका व सबंंिधत विर ठ अिधकार्यासंमवेत िदनाकं २० मे, २०१६ रोजी 
वा या सुमारास बैठक घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर बैठकीम ये घेतले या िनणर्याच े थोडक्यात व प काय 
आहे, 
(३) अस यास, या अनुषगंाने ठाणे येथील वन िवभागाची प्रलंिबत असलेली 
िवकास प्रक प मागीर् लाव यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुधीर मुनगटंीवार : (१) होय हे खरे आहे. 

(२) सदरहू बठैकीत खालीलप्रमाणे िनणर्य घे यात आला आहे. 
• आिदवासी बांधवाचे जीवनमान दाखिवणारे येऊर ठाणे येथील आिदवासी 

पयर्टन कद्र व िनसगर् उ यानास मा यता िमळणेसंदभार्त सदर कामाचा प्रा प 
आराखडा ठाणे महानगरपािलकेच ेवा तिुवशारद यांचकेडून तयार क न यास 
वनिवभागाची समंती घेऊन याबाबतची िनिवदा लवकरात लवकर प्रिस द 
क न काम सु  कर यात यावे. 

• नीळकंठ गहृ संकुल, महापिलका िनसगर् उ यान त े घोडबंदर र ता तयार 
करणेकरीता मा यता िमळणेसदभार्त मा. यायालया या िनणर्याच ेकोणतहेी 
उ लघंन न करता व वनअिधिनयमांचा भगं न करता ठाणे महानगरपािलकेने 
प्र ताव सादर के यास सदर र ता दु तीस वनिवभागने परवानगी यावी. 

• येऊर या पाय याशी असले या रामबाग मशानभमूीकड ेजा यासाठी संजय 
गांधी रा ट्रीय उ यानाबाहे न पयार्यी र ता उपल ध अस याने संरक्षक िभतं 
तोडून र ता मोकळा क न देणेबाबतचा प्र ताव िततकासा व तुिन ठ वाटत 
नस याने परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही. 

• पाटलीपाडा, घोडबदंर रोड येथील वनखा या या नावे असले या परंतु ठाणे 
महापािलकेचे आरक्षण असले या जिमनीवर िनसगर् उ यान उभारणेकिरता  
मा यता िमळणेसंदभार्त मा. यायालया या िनणर्याच ेकोणतहेी उ लंघन न 
करता व वनअिधिनयमांचा भंग न करता ठाणे महानगरपािलकेने प्र ताव 
सादर करावा. 
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• घोडबदंर रोडवरील सिवर्स रोडम ये येणार्या वनखा या या जिमनीबाबत ना 
हरकत परवानगी िमळणेसंदभार्त संजय गांधी रा ट्रीय उ यान िवभागाने ठाणे 
महापािलके या मदतीने प्र तावातील बाबीचंी ता काळ पूतर्ता क न प्र ताव 
कद्र शासना या मा यतेसाठी सादर करावा. 

(३) िदनांक १८.०६.२०१६ रोजी मुख्य वनसरंक्षक व संचालक, सजंय गांधी रा ट्रीय 
उ यान, बोरीवली यांनी यासंदभार्त महानगरपािलका, ठाणे यांच ेवा तिुवशारद व 
संबंिधत अिधकारी यांचसेह आढावा घेतला आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

गंगाखेड (िज.परभणी) येथील माजलगांव काल या या  
बांधकामासाठी िनधी उपल ध क न दे याबाबत 

  

(३३) *  ५९७१८   ी.मधसुूदन कदे्र (गंगाखेड) :   स माननीय जलसंपदा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गंगाखेड (िज.परभणी) येथील माजलगांव काल या या बांधकामास िक.मी. 
१०२ ते १३४ पयर्ंत कायार्रंभ आदेश दे यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, या काल या या बांधकामासाठी िनधी उपल ध नस याने कामे 
प्रलंिबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या काल या या कामानंा िनधी उपल ध क न काम पूणर् 
कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 

(२)  नाही. 
     जायकवाडी ट पा-२ अतंगर्त सदर वाढीव कामासाठी पाणी उपल धतेची 
खातरजमा करणे आव यक आहे. तसेच या कामासाठी आव यक जमीनीच ेभ-ू
संपादन अ यापी झालेले नाही.  यामुळे सदर कामे प्रलंिबत आहेत. 
(३)  ७ मागर् थ जलाशयांसह माजलगांव उजवा कालवा िक.मी.१०१ ते १४८ साठी 
मखु्य अिभयतंा (िनयोजन व जलिवज्ञान) नािशक यांचेकडून पाणी उपल धता 
प्रमाणपत्र प्रा त कर याची कायर्वाही के्षित्रय तरावर सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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मंडणगड (िज.र नािगरी) तालुक्यातील दगुर्म भागातील  

र यां या कामांना मंजुरी िमळ याबाबत 
  

(३४) *  ६४४७६   ी.संजय कदम (दापोली) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मंडणगड (िज.र नािगरी) तालुक्यातील दगुर्म भागातील वाडा-व यानंा 
जोडणार्या िचचंघर-आंबवली–खारी-साखरी, दे हारे-कुडुक-उमरोली, दे हारे-आतले-
शवेरे-िचचंघर या िज हा मागार्ं या कामानंा मजंुरी िमळावी यासाठी थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी िदनांक ३० जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास मा.ग्रामिवकास 
मतं्री यांना पत्रा वारे िवनतंी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या दगुर्म भागातील र यांचे खडीकरण व डांबरीकरण 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) व (२) असे पत्र या िवभागाकड ेप्रा त झा याचे आढळून 

येत नाही.  तथािप, मा.सावर्जिनक बांधकाम मतं्री, यां याकड ेपत्र िदले आहे. 
     िचचंघर जावळे आंबवली साखरी वेळास जेट्टी हा इतर िज हा मागर् क्र.६ 
दजार्चा र ता असून या र याची अि त वातील लांबी १२.०० िक.मी. आहे. या 
र या या डाबंरी नुतनीकरणाचे काम सन २०१५-१६ अंतगर्त र ते िवशषे दु ती 
कायर्क्रम अतंगर्त मजंूर आहे. तसेच या र या या कामाला खिनज िवकास िनधी 
अंतगर्त िनधी उपल ध हो याकरीता िज हा खिनकमर् अिधकारी, र नािगरी 
यां याकड ेप्र ताव पाठिव याच ेकाम िज हा पिरषदेकड ेसु  आहे. 
     दे हारे कुडूक बु.उमरोली जेट्टी प्र.रा.मा. १५ ला िमळणारा र ता इतर 
िज हा मागर् क्र.४ असून या र याची लाबंी ११.०० िक.मी. आहे. या र या या 
डांबरी नतुनीकरणाचे काम सन   २०१६-१७ सभंा य िज हा वािषर्क योजना 
आराख याम ये प्र तािवत कर यात आले आहे. 
     प्र.रा.मा. १५ त े दे हारे वडवली आतले शेवरे िचचंघर र ता इतर िज हा 
मागर् क्र.१० असनू या र याची एकूण लाबंी १२.०० िक.मी. आहे. सन २०१५-१६ 
म ये २० टक्के िज.प.सेस अनदुानातनू ५/५०० त े ८/६०० िक.मी. लांबीतील 
खडीकरणाचे काम पूणर् कर यात आले आहे. पंचायत सिमती सेस अनदुानातनू 
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३/६०० ते ३/८९० िक.मी. लांबीतील डांबरी नुतनीकरणाचे काम पूणर् कर यात आले 
आहे. उवर्िरत खराब लांबीतील र या या दु तीच ेकाम सन २०१६-१७ सभंा य 
िज हा वािषर्क योजना आराख याम ये प्र तािवत कर यात आले आहे. 
     उपरोक्त र यांवर वाहतुक वदर्ळ सु  आहे. उपरोक्त र यां या खराब 
लांबीतील दु तीची कामे िज हा पिरषदेला िविवध योजनामंधून प्रा त िनधी व 
िनकषा या अिधन राहून ट या-ट याने प्र तािवत कर याचे िज हा पिरषदेचे 
िनयोजन आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

नागभीड (िज.चंद्रपूर) तालुक्यातील पंचायत सिमती अंतगर्त  
पांदण र याचंी कामे पणूर् कर याबाबत 

(३५) *  ६२७५०   ी.सरेुश धानोरकर (वरोरा), ी.बंटी भांगिडया (िचमूर) :   
स माननीय रोजगार हमी योजना मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागभीड (िज.चंद्रपूर) तालुक्यातील पंचायत सिमती अंतगर्त महारा ट्र ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेतून कर यात येत असलेली पादंण र यांची खडीकरणाची 
कामे गत दोन मिह यापासून बदं आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच नागभीड तालुक्यातील वलनी ग्रामपंचायतने मनरेगा अतंगर्त पांदण 
र याकिरता वापर यात आलेले सािह य व न द वहीतील सािह य याम ये 
तफावत असून तसेच िसचंन िविहरीचे देयक प्रा त होऊनही लाभा यार्ंना याच े
वाटप कर यात आले नाही, या कामामं ये गरै यवहार झा याचे माहे जून, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या कामांची चौकशी क न पांदण र यांची काम पूणर् 
कर याकिरता व संबिंधतांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

(२) व (३) सदर कामाची चौकशी कर यात आली आहे. पांदण र याकिरता 
वापर यात आलेले सािह य व न दवहीतील सािह य याम ये तफावत आढळून 
येत नाही. सदर कामात गैर यवहार झालेला िदसून येत नाही. 
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     िसचंन िवहीरीं या सदंभार्त िनधी ग्राम पचंायतला प्रा त होऊनही 
पुरवठाधारकास याच े भुगतान कर यास िवलंब झालेला आहे. या प्रकरणात 
चौकशीअतंी दोषी आढळुन आलेले त कालीन ग्रामसेवक यांचेवर कायर्वाही 
प्र तािवत कर यांत येत आहे.   
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

गडिहगं्लज (िज. को हापूर) तालुक्यात एकाि मक पाणलोट  
यव थापन कायर्क्रमाअंतगर्त बांध यात आले या  
बंधार्यांची काम िनकृ ट दजार्ची झा याबाबत 

  

(३६) *  ६२४५६   ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी) :   स माननीय 
जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडिहगं्लज (िज.को हापूर) तालुक्यात कृिष िवभागामाफर् त एकाि मक पाणलोट 
यव थापन कायर्क्रमाअंतगर्त (वसुधंरा) बांध यात आले या ७३ बंधार्यांपैकी 
बहुताशं बधंार्यांचे काम िनकृ ट दजार्चे झाले असून अनेक बंधारे वळीव पावसात 
कोसळ याची घटना माहे जनु २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यापैकी काही बधंारे न बांधताच या कामांच ेपसेैही दे यात आले 
अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व याअनुषगंाने 
पुढे कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१) नाही. तथािप गडिहगं्लज तालुक्यातील खमलेहट्टी गावात एक 
िसमट नाला बांधाचे आतील एका िवगवॉलचा भाग अवकाळी पावसाने कोसळला 
आहे. 
(२) नाही. 
(३) गडिहगं्लज तालुक्यातील िसमेंट बधंार्यां या कामाबंाबत दै.महारा ट्र टाई स 
म ये बात या, तसेच काही यक्तींनी आयुक्त (कृिष), िज हािधकारी, को हापूर 
यां याकड ेमाहे मे, २०१६ म ये तक्रार अजर् केले आहेत. प्र ततु प्रकरणी चौकशी 
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कर यासाठी िज हािधकारी, को हापूर यांनी िद.२२/७/२०१६ या आदेशानसुार 
चौकशी सिमती गठीत केली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

भंडारा िज हा पिरषदेम ये सािह य खरेदीत झालेला गैर यवहार 

(३७) *  ६४४६७   ी.चरण वाघमारे (तमुसर), ी.िवजय रहांगडाले (ितरोडा), 
ी.राजेश काशीवार (साकोली) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
(१) भंडारा िज हा पिरषदेम ये ई–िनिवदे या शासना या धोरणा मक िनणर्याची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करता सािह य खरेदीत होत असले या 
गैर यवहाराची चौकशी कर याची मागणी लोकप्रतीिनधी यांनी मखु्य सिचव 
यां याकड ेिदनांक २२ माचर्, २०१६ रोजी वा यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, उक्त मागणी या अनुषंगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
यात काय आढळून आले, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार ई-िनवेदनेतून सािह य खरेदीत गैर यवहार केले या 
दोषींवर शासनाने काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े : (१) िदनांक २२ माचर्, २०१६ चे पत्र शासनास प्रा त झाले 

आहे. 
(२), (३) व (४) उक्त मागणी या अनुषंगाने िज हा पिरषद, भडंारा याचंा चौकशी 
अहवाल िदनांक ०५.०७.२०१६ रोजी शासनास प्रा त झाला सदर चौकशी 
अहवालावर िवभागीय आयुक्त कायार्लय, नागपूर िवभाग, नागपूर यांचा अहवाल 
मागिव यात आला असून सदर अहवाल िदनांक २६.०७.२०१६ रोजी शासनास 
प्रा त झाला आहे.  िवभागीय आयुक्त, नागपूर िवभाग, नागपूर यांनी यां या 
अहवालात असे नमदु केले आहे की, िज हा पिरषद भंडारा यांनी खरेदीबाबत 
केलेली कायर्वाही ग्रामिवकास िवभागा या िद.२७.०५.२०१६ व उ योग उजार् 
िवभागा या िद. ३०.१०.२०१५ या प्रचिलत शासन िनणर्यानसुार केलेली असून 
याम ये कोणतीही अिनयिमतता झालेली नाही. 

----------------- 
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वडगेाव (ता.देवरी, िज.ग िदया) येथे रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार  
हमी योजने या कामात झालेला गैर यवहार 

  

(३८) *  ६२७३१   ी.संजय पुराम (आमगाव) :   स माननीय रोजगार हमी 
योजना मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वडगेाव (ता.देवरी, िज.ग िदया) येथे रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 
कामे सु  असताना सन २०१३ ते २०१५ या कालावधीत कामावर न येणार्या 
मिहला व पु षांची खात े पिु तका व आधार काडर् मागवनू हजेरीपटावर २०० 
बनावट मजूरांची नावे दाखवनू संबंधीत ग्राम रोजगार सेवक, सरपचं व सिचव 
यां या संगमताने लाखो पयांचा गैर यवहार के याने याची चौकशी कर याची 
मागणी माहे जून, २०१६ या दसुर्या आठवडयात कर यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व यात काय 
आढळून आले, 
(३) अस यास, यानसुार बनावट मजूरां या नावे रक्कम घेवून गैर यवहार 
करणार्या दोषीवंर शासनाने काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

    ी. टेकचंद राऊत व ग्राम त यांनी याबाबत आपले सरकार पोटर्ल वर 
तक्रार दाखल केलेली होती. 
(२) सदर तक्रारीचे अनुषंगाने त कालीन गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती, 
देवरी यांनी ग्रामपंचायत वडगेांव येथ े प्र यक्ष भेट देऊन चौकशी केली व 
हजेरीपटावर नांवे असले या मजुरांच ेलेखी बयान न दिव यात आले. बयानानसुार 
सदर मजूर कामावर होत ेव मजरुां या बक खा यात मजरुी जमा झा याचे िदसनू 
आले. चौकशीव न सदर कामाम ये गैर यवहार झा याचे आढळून आले नस याच े
िज हािधकारी, ग िदया यांनी यां या अहवालात नमदू केले आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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वधार् िज यातील तालुकातंगर्त जलयुक्त िशवार  
योजने या कामात झालेला गरै यवहार 

(३९) *  ६३७८०   ी.रणजीत कांबळे (देवळी), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) वधार् िज यातील तालुकांतगर्त जलयुक्त िशवार योजनेची कामे एकत्रीत 
क न पये ५० लक्ष या वरील कामे करताना िज हा पिरषद सवर्साधारण 
सभेची मा यता न घेता पर पर िनयमबा यपणे कामे क न गैर यवहार 
के याबाबत थािनक लोकप्रितिनधी यांनी िदनांक २२ जून, २०१६ रोजी वा या 
समुारास िज हािधकारी वधार् यांचकेड ेतक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर कामां या िनिवदा प्रिक्रयेस संबंिधत लेखािधकारी यांचा 
आके्षप असताना व यांची िनिवदा न  तीवर वाक्षरी न घेता पर पर कामांचे 
कायार्रंभ आदेश देऊन कामे कर यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त अिनयिमतता प्रकरणी चौकशी क न दोषीवंर कोणती 
कारवाई कर यात आली वा येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम िशदें : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मा.लोकप्रितिनधी यांनी यांच े िद.२२/०६/२०१६ रोजी या पत्रा वये तक्रार 
केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत िज हािधकारी, वधार् यानंी मखु्य कायर्कारी अिधकारी िज.प. यांना 
िज.प. सभेची काय तर मजंूरी घे याबाबत कायदेशीर तरतुदीसह अहवाल सादर 
कर या या सुचना िद या आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

भूगाव व इंझापरू (िज.वधार्) येथील कारखा यांनी  
िवनापरवानगी पा याचा वापर के याबाबत 

(४०) *  ६३२४४   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय जलसंपदा 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भूगाव व इंझापरू (िज.वधार्) येथील उ तम गा वा मेटॅिलक िल., उ तम 
हॅ यू ि टल िल. आिण इंद्रिजत पॉवर प्रा.िल. या कारखा याला थापने या 
िदनांकापासून तर आतापयर्ंत िवनापरवानगीने मोठया प्रमाणात बेकायदेशीर 
पा याचा वापर उ पादनासाठी केलेला अस यामळेु शासनाचा करोडो पयांचा 
महसलू बुडाला अस याची मािहती िदनांक ५ जून, २०१६ रोजी वा या समुारास 
िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वधार् िज हयातील भूगाव येथील उ तम गा वा मेटॅिलक िल. या 
कंपनीने कंपनीसाठी लागणार्या पा यासाठी जलसंपदा िवभागाकडून िहगंणघाट 
तालुक्यातील वेणा नदीतनू पाणी घे याची परवानगी घेवून सु दा अ यापही पाणी 
घे यास सु वात केलेली नाही, तसेच इंझापूर येथील इंद्रिजत पॉवर प्रा.िल. या 
कारखा यानी जलसंपदा िवभागाकडून पाणी घे याबाबत अदयापही परवानगी 
घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या कंप यानंी िवनापरवानगीने बेकायदेशीरपणे पाणी वापर या 
प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 

     वधार् िज हयातील भूगाव येिथल उ तम गालवा मेटॅिलक िल. या कंपनीस 
वेणा नदीमधुन वाषीर्क ८.७६ दलघमी पाणी वापरास मंजुरी दे यात आली असनु 
यानसुार िरतसर करारनामा कर यात आला आहे. पा याची उचल कर यासाठी  
के.टी. वेअर, पंप हाउस व पाईप लाईनच े काम अपूणर् अस यामुळे, मजंरु 
असले या वेणा नदीपात्रामधनु पाणी उचल सु  झालेली नाही. 
     उ तम हॅ य ु ि टल िल. या कंपनीस धाम प्रक पाव न वाषीर्क ३.६५ 
द.ल.घ.मी. पाणी वापरास मंजुरी िदली असनू याचा िरतसर करारनामा कर यात 
आलेला आहे. कंपनीस परुिव यात आले या पा याची पाणीपट्टी कंपनीकडून 
िनयमीतपणे भर यात आली आहे. सदि थती कंपनीकड ेथकबाकी नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     के.टी. वेअर, पंपहाउस व पाईप लाईनचे काम पणुर् न झा यामळेु वेणा 
नदीपात्रामधुन पाणी उचल सु  झालेली नाही. 
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     उ तम हॅ यु टील कंपनीचा मंजुर कोटा ३.६५ दलघमी असून स या 
एकुण पाणी वापर १.९५ दलघमी आहे. उ तम हॅ य ु ि टल िलमीटेड कंपनी 
आिण इंद्रिजत पॉवर कंपनी या सलग्न कंपनी असनू उ तम हॅ य ुकंपनी मंजूर 
पाणी आरक्षणातून इंद्रिजत पॉवर कंपनीला पाणी परुिव यासाठी के्षित्रय तरावर 
मंजूरी दे यात आलेली आहे. यानसुार इंद्रिजत पॉवर कंपनीस उ तम हॅ य ु
टील कंपनीकडून पाणी पूरवठा होतो. याची पाणीपट्टी वसलुी उ तम हॅ यु 
टील  कंपनीकडून केली  जाते. 

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

----------------- 
  
दापोली (िज.र नािगरी) तालुक्यातील र यां या कामानंा मंजुरी िमळ याबाबत 

  

(४१) *  ६४४७७   ी.संजय कदम (दापोली) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दापोली (िज.र नािगरी) तालुक्यातील दािभळ-पांगरी-िशरवणे, जालगाव-
कोलब दे्र, टाळसुरे-साखलोळी-िशवाजीनगर, आड-ेइळजे-वािघवणे या िज हा 
मागार्ं या कामांना मंजुरी िमळावी यासाठी थािनक लोकप्रितिनधीनंी िदनांक ३० 
जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास मा.ग्रामिवकास मंत्री यांना पत्रा वारे िवनतंी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, उक्त र यांचे खडीकरण व डांबरीकरण कर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१) व (२) असे पत्र या िवभागाकड ेप्रा त झा याचे आढळून 

येत नाही. तथािप, मा.सावर्जिनक बांधकाम मंत्री, यां याकड ेपत्र िदले आहे. 
     िशरवणे दािभळ पांगारी  हा इतर िज हा मागर् क्र.१७ दजार्चा र ता असून 
या र याची अि त वातील लांबी ८.२०० िक.मी. आहे. संपूणर् पृ ठभाग डांबरी 
आहे. सन २०१४-१५ म ये १३ वा िव त आयोग रा य तर अतंगर्त ३/२०० त े
४/५०० या भागाच ेडांबरी नतुनीकरणाचे काम कर यात  आले आहे.  तसेच या 
र या या दु तीच े काम सन   २०१६-१७ सभंा य िज हा वािषर्क योजना 
आराख याम ये प्र तािवत कर यात आले आहे. 
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     जालगाव गावतळे हा र ता इतर िज हा मागर् क्र.१९  असून या र याची 
लांबी १६.२८० िक.मी. आहे. संपूणर् पृ ठभाग डांबरी आहे. सन २०१५-१६ म ये 
र ते िवशषे दु ती कायर्क्रमांतगर्त या र या या ११/०० ते ११/५०० िक.मी. 
लांबीतील डांबरी नतुनीकरणाचे काम मजंरू आहे. तसेच   या र याचे उवर्रीत 
काम ट या-ट याने िनधी उपल धतेनसुार कर याचे िनयोिजत आहे. 
     टाळसूरे साखरोली कोळबांदे्र हा  र ता इतर िज हा मागर् क्र.२० असनू या 
र याची एकूण लांबी ८.१०० िक.मी. आहे. संपूणर् लांबी डांबरी पृ ठभागाची आहे. 
सन २०१५-१६ म ये र ते िवशषे दु ती कायर्क्रमांतगर्त या र या या १/०० त े
१/६०० िक.मी. लांबीतील डाबंरी नतुनीकरणाचे काम मजंूर आहे. 
     उपरोक्त र यांवर वाहतुक वदर्ळ सु  आहे. उपरोक्त र यां या खराब 
लांबीतील दु तीची कामे िज हा पिरषदेला िविवध योजनामंधून प्रा त िनधी व 
िनकषा या अिधन राहून ट या-ट याने प्र तािवत कर याचे िज हा पिरषदेचे 
िनयोजन आहे.   
     तसेच आडये-लोणवळी हा र ता प्रमखु िज हा मागर् क्र. ४ चा भाग असून 
सदर र ता देखभाल दु तीसाठी सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकड े आहे. सन 
२०१६-१७ चे अथर्संक पात या र यावर मजबतुीकरण व डांबरीकरणाचे काम 
मंजूर आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मौजे िसदंपुरी (ता.तमुसर, िज.भंडारा) येथील तलाव फुट याने नकुसान  
झाले या घरां या बांधकामासाठी िनधी दे याबाबत 

(४२) *  ६४४७०   ी.चरण वाघमारे (तमुसर), ी.िवजय रहांगडाले (ितरोडा), 
ी.राजेश काशीवार (साकोली) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िसदंपरुी (ता.तमुसर, िज.भंडारा) येथे अितवृ टीने माहे जुल,ै २०१४ 
म ये वा यादर यान तलाव फुट याने बािधत २०० घरे व पूणर्तः न ट १०० 
घरापैकी ५२ घरे ही दािरद्रय रेषखेालील धारकांची असनू आजही ही संपूणर् कुटंुबे 
चटई या िनवार्याखाली राहत असनू यानंा घरकुलांसाठी िनधी िमळावा यासाठी 
थािनक लोकप्रितिनिधनंी मा.िव तमतं्री यांना िदनांक २६ मे, २०१५ रोजी वा 
यासमुारास िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त िनवेदना या अनषुंगाने या बािधत झाले या कुटंुबां या 
घरकुलासंाठी िनधी दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाचे कारण काय आहेत ? 
 
ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय. 

(२) कद्र शासनाने इंिदरा आवास योजनेचे पांतर “प्रधानमंत्री आवास योजना-
ग्रामीण” म ये केले असून सदर योजना सन २०१६-१७ पासून राबिव याचा 
िनणर्य घेतला आहे. कद्र शासनाने योजने या अंमलबजावणीसाठी प्र तािवत 
मागर्दशर्क सचूना िनगर्िमत के या असून यानसुार नसैिगर्क आप तीचे प्र ताव 
कद्र शासनास पाठिवणे आव यक आहे. 
     संचालक, रा य यव थापन कक्ष-ग्रामीण गहृिनमार्ण यांचेमाफर् त नसैिगर्क 
आप तीच ेएकित्रत प्र ताव कद्र शासनास सादर  कर याची कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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