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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

ुबधवार, दनंाक १० ड सबर, २०१४ / आनय १९, १९३६ ( शके )

(१) नयोजन मंी
(२) महला आण बालवकास मंी
(३) वत मंी
(४) वने मंी
(५) ामवकास आण जलसंधारण मंी यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ४४

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

उमानाबाद िजयातील ामीण भागात मातीया घरात वातव करणा-
यंाना पके घर मळावे यासाठ राजीव गंाधी ामीण नवारा योजनेबाबत

(१) *  १९४६   ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) उमानाबाद िजयातील ामीण भागात मातीया घरात वातव करणा-यंाना
पके घर मळावे यासाठ शासनाने राजीव गंाधी ामीण नवारा योजने ंअत गत 3755
घरकुलाचे ताव पाठवले असतंाना मे, 2014 अखेर केवळ ३४९ घरकुलंाना मं ूजर
देयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याची कारणे काय आहेत,
(3) तसेच उमानाबाद िजयातील नागरकंाचे घराचे ताव मं ूजर हावेत ह ूणन
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

ताडोबा- ंअधार या कपातील कोअर ेातील
ैनस गक पाणवयंाचे ुपनजवन करयाया कपाबाबत

(२) *  २११९   ी.बंट भंागडया (च ूमर), डॉ.देवराव होळी (गडचरोल), ी.कृणा
गजबे (आरमोर) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ताडोबा- ंअधार या कलपातील कोअर ेातील ैनस गक  पाणवयंाचे ुपनजवन
करयाचे शासनाक ेड तावत आहे, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, जंगलातील वय प ुश पाणी व चा-याकरता जंगला ुतन बाहेर पडून वत
व जीवत हानी करत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, अयाकरची जीव व वत हानी वाचवयाकरता शासनाने कोणती
उपाययोजना अवलंबलेल आहे काय याबाबतची सं ूप ण माहती काय आहे,
(4) नसयास, यावरल पयायी उपाययोजना काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) क शासन, राय शासनाया ववध योजना तसेच ताडोबा
या तठानाया मायमा ूतन ताडोबा- ंअधार या कपातील कोअर ेातील
ैनस गक पाणवयंाचे ुपनजवन करयाची कामे नयमतपणे केल जातात.

    कोअर ेात ुजया पाणवयंाचे बळकटकरण आण नवन पाणवठे तयार
करणेसाठ सन २०१४-१५ मये १६ खोदतयाची कामे व १२ नवन कुपनलका खोदणे
आण यावर सोलर पंप बसवयाचे तावत आहे.
(२) हे खरे नाह.
     ताडोबा ंअधार या कपात वयायंाकरता भर ूपर पाणी व चारा उपलबध
आहे. या ुमळे पाणी व चारा अभावी वयाणी जंगला ूतन बाहेर पडत असयाची बाब
खर नाह.
    मा ुमलत: अनेक वयजीव ताडोबा- ंअधार या कप ेा ूतन बाहेर मण
करत असतात, ती यंाया िजवनाची ैनस गक ैशल अाहे. अशा वेळी वयजीवंा ुमळे
लागतया ेात पीक ुनकसान, प ुशधनावर, मानवावर हया ुमळे ेत जखमी वा ृमत
होणे अशा घटना घडू शकतात.
(३) व (४) मानव-वयाणी संघ ष टाळयास खालल माणे उपाययोजना करयात ये ेत.

- पाणवठे यवथापन/न मती सह वयाणी अधवासाया वकासासंबंधी कामे
केल जातात. यात वन तलाव, खोदतळे, दगडी बंाध, बंधारे बंाधणे तसेच व ेशष
ठकाणी बोअरवेल लावणे व टॅकरवारे उहायात पाणी ुपरवठा करणे समावट
आहे.

- थानक ेशतकर, सं ुयत वन-यवथापन समती, ाम परसर वकास समती
यंाचेमये जा ृगती नमाण कन यंाचेसाठ वेळोवेळी शण आयोिजत करणे.

- वाघ, बबट व इतर वयाणी यंाना नागर वतीत येयापा ूसन रोखयासाठ
क मचा-यंाचे वेगवेगळे गट तयार करयात ये ूवन ाम परसर वकास समतीया
मदतीने नयमत गत कन फटाके फोडून वयायंाना वनाक ेड हुसकावयाचा
यन करयात येतो.

- वयायाया हयात म ुनय हानी/जखमी, प ुश हानी/जखमी व ेशतपीक
ुनकसान भरपाई ची रकम वेळेवर अदा करयात येत आहे.

-  या भागात वाघाचे/बबयाचे अितव आहे या ठकाणी सावधान ेतचे
इशाराद शक फलक लावयात आलेले आहेत.

- कॅमेरा ॅप ला ूवन वाघ/बबट यंाया हालचालंची माहती घेयात ये ेत.
- वाघ, बबट व इतर वयायंाचे अतीव असलेया ेात प यटक व थानक
लोकंाची गद कमी करयाया टने अथाई नाके उभान े तबंधीत
केलेले आहेत.

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

नाशक  यबकेवर  ंसहथ ुकंभमेळा 2015-2016
करता रायशासनाने मं ूजर केलेया नधीबाबत
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(३) *  १०३८   ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.वजय औट (पारनेर), डॉ.बालाजी
कणीकर ( ंअबरनाथ), ी. ुसनल  ंशदे (वरळी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक  यबकेवर  ंसहथ ुकंभमेळा 2015-2016 करता रायशासनाने मं ूजर
केलेया .237.78 कोट पयंाया आराखया ुनसार शासनाने उ वरत नधी उपलध
कन देयाची थानक लोकतनधीनी माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान
शासनाक ेड मागणी केलेल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच , ुकंभमेळा ुसरळीतपणे पार पाडयासाठ तबल 2300 कोटची साधनसामी
व ुसरत ेतया उपाययोजना राबवया जात आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, राय शासनाने व क शासनाने या ुकंभमेयासाठ माहे नो हबर,
2014 अखरे कती नधी उपलध कन दला आहे व यासाठ अ ूजन कती नधीची
आवयकता आहे,
(४) असयास, सदर ुकंभमेयातील ुप व तयारची व पाया ुभत ुसवधंाची कामे तातडीने
माग लागयासाठ शासनामा फत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) अयाप कोणतीह का यवाह केलेल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : १), २), ३), ४) व ५) सन २०१५-१६ मये नाशक- यबकेवर
येथे होणा-या  ंसहथ ुकंभमेयाया आयोजन व ंअमलबजावणीसाठ मा. ुमयमंी
महोदय यंाया अये ेतखालल शखर समतीया दनंाक १७/१०/२०१४ या ैबठकत
.२३७८.७८ कोटया आराखयात तवत: मं ूजर दलेल आहे.
     मं ूजर आराखया ुनसार आराखयातील समावट कामासाठ महारा शासनाया
ववध वभागाकडून आताप यत एकूण .८८३.२१ कोट व क शासनाया संबंधत
वभागाया कामासाठ या-या संबंधीत वभगाकडून एकूण .३४.७६ कोट तसेच
नाशक महानगरपालकेकडून .७१.०७ असे एकूण . ९८९.०४ कोट इतका नधी उपलध
झालेला आहे.  ंसहथ ुकंभमेयाचे आयोजन व ंअमलबजावणी साठ िजहाधकार
नाशक यंाचे तरावर ुकंभमेळा क थापन करयात आलेला आहे ुकंभमेयाशी
संबंधीत स व कारया कामाचे नयोजन व ंअमलबजावणीया टने मा. ुमयमंी
महोदय यंाया अय ेतखाल शखर समती, मा. ुमय सचव यंाया अय ेतखाल
उचाधकार समती, धान सचव (नव-२), िजहातरय समती, िजहातरय
का यकार समयंाया ैबठका घेऊन वेळोवेळी कामंाचा आढावा घेयात येत आहे. या ुमळे
या करणी कोणयाह कारचा वलंब झालेला नाह.

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

रायातील स व ामपंचायतीमधील न ुयत डाटा ऑपरेटराया वेतनातील ैगरयवहार.

(४) *  ८४२   ी. ैवभव नाईक (कुडाळ), ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ी.कसन कथोरे
( ुमरबाड), ी.राजन साळवी (राजा ूपर), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.चंदप नरके
(करवीर), ी.काश आबटकर (राधानगर), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.तीज
ठाकूर (नालासोपारा), ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल
(पेण), ी.शं ुभराज देसाई (पाटण), ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण), ी.वजय व ेडीवार
(ह ूपर), ी.संदप नाईक (ऐरोल), ी.भाकर जाधव ( ुगहागर), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा), ी.वजय भंाबळे (िजं ूतर), ी.उहास पाटल (शरोळ), डॉ. ुसिजत
मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर), ी.शवाजीराव नाईक
(शराळा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) रायातील स व ामपंचायतीमधील न ुयत डाटा ऑपरेटरला त माह 8 हजार
पये वेतन देयाचा शासन न णय असतंाना मागील तीन वषापा ूसन माहऑनलाईन
कंपनीकडून फत 3200 ेत 3800 पये मानधन देयात येत असयाचे माहे नो हबर,
2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच,  ंस ुध ुद ग िजयातील ामपंचायतीमये गेया अनेक वषापा ूसन का यरत
असलेले संगणक परचालक यंानी दनंाक 12 ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास
बंद ुपकारला, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू वेतनाची उ वरत रकम महाऑनलाईन आण शासनाने
ामवकास वभागाचे अधकार यंायाकडून मळत नसयाने मागील तीन वषात डाटा
ऑपरेटरंाया वेतनात ुसमारे 400 केाटचा अा थक ैगरयवहार झाला असयाकरणी
शासन वरत आवयक ती कारवाई करणार वा करत आहे,
(4) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
      शासन न णयात न ूमद केया ुनसार महाऑनलाईन कंपनीला ामपंचायत तरावर
अदा करावयाचा मोबदला (.८००० + सेवा कर) हा फत संगणक परचालकंाचा मोबदला
ह ूणन नाह. यामये संगणक परचालकाया मानधनासह ामपंचायत तरावरल
कपासाठ लागणारे कागद, टोनर इ. क ुयमेबल टेशनर, परचालकाचे शण
यावर होणारा ख च तसेच कप ंअमलबजावणीसाठ लागणाया इतर आावल वकसीत
करणे तसेच कपाया अ ुनषंगाने स व कारचे तंाक सहाा / तंान व कायालयीन
यवथापन इ. स व खचाया बाबी समावठ आहेत व या स व सेवंापोट महाऑनलाईन
कंपनीला उपरोत न ूमद रकम अ ुनेय आहे.
(२) होय.
(३) व (४)
न उावत नाह.

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

जळगंाव िजहा परषदमये ुसमारे एक कोट पयंाचे काम
करयाकरता कोणतीह ई-नवदा न काढता एका यतीने

ववध बेरोजगार अभ ंययंाया नावाने कंाट घेतले असयाबाबत.

(५) *  २०५०   ी.चंकंात सोनवणे (चोपडा) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)जळगंाव िजहा परषदमये मये ुसमारे एक कोट पयंाचे काम करयाकरता
कोणतीह ई-नवदा न काढता एका यतीने ववध बेरोजगार अभ ंययंाया नावाने
कंाट घेतले असयाची बाब िजहा परषद या दनंाक 11 नो हबर, 2014 या
स वसाधारण सभेमये नद शनास आल हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर तारया अ ुनषंगाने कोणती का यवाह करयात आल वा करयात
येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1)  हे खरे नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) नरंक.

-----------------
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मौजे आखतवाड (ता. पाचोरा, िज. जळगंाव) साठवण बंधारे गेया
५-७ वषापा ूसन ुतटलेले असयाने यात पाणी साठा होत नसयाबाबत

(६) *  १८६६   ी.कशोर पाटल (पाचोरा) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) मौजे आखतवाड (ता. पाचोरा, िज. जळगंाव) येथील साठवण बंधारे गेया ५-७
वषापा ूसन ुतटलेले असयाने यात पाणी साठा होत नाह, हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  सदरया ुतटलेया बंधायाची ुदती करयाकरता वारंवार ामथंानी
संबंधतंाक ेड तार केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास,  या बंधायाया ुदतीकरता शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(४) अयाप का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) ंअशत: खरे आहे.
     मौजे आखतवा ेड (ता.पाचोरा, िज.जळगंाव) येथील साठवण बंधारे कृष वभाग,
जळगंाव यंाचे मा फत बंाधयात आलेले आहेत. तथाप, आखतवा ेड गावया शवया
ेशजार असलेलया नगरदेवळा या गावाया शवमये 4 साठवण बंधायाची कामे िजलहा

परषद, जळगंाव यंाचेमा फत ुप ण करयात आलेल आहेत.
(2) अशा कारचे नवेदन आढळून आले नाह.
(3) सन 2009 या अत ृवट ुमळे आखतवा ेड गावचे शवेया ेशजार असलेलया
नगरदेवळा येथील तीन  साठवण बंधारे ना ुदरत झाले आहे. सदर कामंाची ंअदाजपके
का यकार अभ ंयता , ल ुघ  ंसचन वभाग, िजहा परषद, जळगंाव यंाना ात झालेल
आहेत. नधी ात होताच सदर कामे ूप ण करयाचे नयोजन आहे.
(4) न उावत नाह.

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

मालेगंाव शहरातील ंअगणवाडीमये अ ंयत नकृट दजाचा आहार
दला जात असयाने वयायाचे आरोय धोयात आयाबाबत

(७) *  १८१८   ी.आसफ ेशख (मालेगंाव मय), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड) :
   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) मालेगंाव शहरातील ंअगणवाडीमये अ ंयत नकृट दजाचा आहार दला जात
असयाने वयायाचे आरोय धोयात आले असयाचे माहे नो हबर, २०१४ रोजी वा
या दरयान नद शनास आले आहे,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, वातवक दररोज वेगवेगळा आहार देणे बंधनकारक असतंाना संबंधत
ठेकेदारात फ शासनाचे नयम पायदळी ुतडवला जात अ ूसनह याबाबत आवयक ती
कारवाई केल जात नसयाने च ुमकया वयायाची ैगरसोय होत अ ूसन शासन वरत
आवयक ती कारवाई करणार आहे काय,
(३) नसयास, यामागील वलंबाचे कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) व (2), हे खरे आहे.
     तथाप मालेगंाव शहरात नकृट आहार ुपरवठा होत असयाबाबत बाल वकास
कप अधकार (नागर) मालेगंाव यंाचे कायालयास तार ात झाया ुमळे बाी
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वकास कप अधकार (नागर), मालेगंाव यंानी संबंधत ुपरवठाधारक यंाना अट व
शती ुनसार सकस आहाराचा ुपरवठा करणेबाबत ूसचना दलेया आहेत.
(3) न उावत नाह.

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

भवा ूपर (िज.नाग ूपर) येथील पंचायत समतीया बक खाया ूतन तीन बनावट
धनादेशाचा वापर कन तबल 14 लाख 68 हजार 72 पये हडप केयाबाबत.

(८) *  १४७३   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) भवा ूपर (िज.नाग ूपर) येथील पंचायत समतीया बक खाया ूतन तीन बनावट
धनादेशाचा वापर कन तबल 14 लाख 68 हजार 72 पये हडप केयाचे माहे 4
नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास उघडकस आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल बँक खायातील रकम ह सेवान ृवतधारकंाना पेशनसाठ
उपयोगात अाणल जात असयाने सेवान ृवतधारकंाची मोयामाणात पंचाईत झााल
असयाचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, चौकशी ंअती दोषी आढळून येणा-या संबंधतंावर शासनाने काय का यवाह
केल आहे वा करणार आहे,
(5) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास, याची स वसाधारण कारणे
काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) भवा ूपर (िज. नाग ूपर) येथील पंचायत समतीया बँक
खायातील 3 बनावट धनादेशंाचा वापर कन एकूण 14 लाख 58 हजार 72 पये
परपर उचल केयाचे द. 18 ऑटोबर, 2014 रोजी उघडकस आले आहे, हे खरे आहे.
(2) या ुमळे सेवान ृवती धारकंाना पेशन देयास वलंब झाला, अशी व ुतिथती आहे.
(3) व (4) सदर करणी गट वकास अधकार, पंचायत समती, भवा ूपर यंानी पोलस
टेशन, सकरदरा, िजहा, नाग ूपर येथे थम खबर अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल
केलेला अ ूसन पोलस ंयणेमा फत तपास ुस  आहे.
(5) न उावत नाह.

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

मौजे वठाळा (ता.दस,िज.यवतमाळ) येथे ना ुदत
बंधायाया जागेवर नवीन बंधारा बंाधयाबाबत

(९) *  ३७४    :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(१) मौजे वठाळा (ता. दस, िज.यवतमाळ) येथे ेशत स ह ंन.१९७ ेशताजवळ सन
२००२ मये बंाधलेला स मट लग बंधारा ना ुदत होऊन यातील पाणी नाश होत
असयाने नवीन बंधारा बंाधयाकरता थानक लोकतनधी यंानी ता ुलका कृषी
अधकार, दस यंाना दनंाक २३ एल, २०१४ रोजी व या ुसमारास नवेदन दले,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याकरणी शासनाने चौकशी केल काय व त ुनसार ना ुदत बंधायाया
जागेवर नवीन बंधारा बंाधयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करत आहे आण याचे
वप काय आहे,
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(३) नसयास वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) मौजे वठाळा, ता.दस िज.यवतमाळ येथील  ुतत बंधारा सन २००२ मये
बंाधयात आला आहे. स मट नाला बंाधाचे आ ुययमान २३ व ष असया ुमळे याच
ठकाणी नवन स मट बंाध बंाधणे शय होणार नाह. सदर बंाधाची फुट ुतट ुदती
व गाळ काढयाचे काम महामा योतबा फुले जल व ूभमी अभयाना ूतन करयाचे
तावत आहे.
(3) न उावत नाह.

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

जंा ूभळपाडा कोने ता ुलका-वाडा, िजहा-पालघर येथील
िजहा परषद शाळेतील वया थनीचा झालेला ृम ूय

(१०) *  २६५४   ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) रायाया पालघर िजयातील जंा ुभळपाडा कोने या गावातील िजहा  परषदेया
ाथमक शाळेत चौथीत शकणा-या ुदगा  ंपया सावरा या वया थनीस शाळेया
ुकंपणालगत असलेलया वजेया वायरचा जोरदार धका बसयाने तचा जागीच ृम ूय

झाला आहे, हे खरे अाहे काय,
(2) असयास, उत करणंाची चौकशी करयात आल आहे काय,चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार दोषंीवद कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची स वसाधारण कारणे कोणती ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

वधा िजहा मयवत बॅकेमये िजहा परषदेचे
91 कोट 37 ल अडकुन असयाबाबत

(११) *  १५७५   डॉ.पंकज भोयर (वधा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) वधा िजहा परषदेचा 91 कोट 37 ल . वकास नधी मागील दोन वषापा ूसन
वधा िजहा मयवत बँकेमये अडकुन पडलेला आहे काय, या ुमळे वधा िजयातील
वकास कामे ठप पडल हे खरे आहे काय,
(2) सदर रकम ात करयाकरता िजहा परषद शासनाने दोन वषात कोण ेतह
कायदेशीर का यवाह केल नाह, हे खरे आहे काय,
(3) येणा-या कालावधत आपया वभागावारे सदर नधी ात करयाकरता ुपढल
कोणती कारवाई करयात येणार आहे,

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) हे खरे नाह.
     सदर रकम ात करयासाठ वधी सलागारामा फत िजहा शासनाने
कायदेशीर का यवाह ुस केल आहे.
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(3) िजहा मयवत बँकेत अडकलेला नधी परत मळयाबाबत या वभागाकडून
सचव, सहकार वभागास वेळोवेळी कळवले आहे. या ुनषंगाने का यवाह ुस आहे.()

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

ुमरबाड ता ुलयातील (िज. ठाणे) पयाया पायाची टंचाई ूदर करयाबाबत

(१२) *  १३६८   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त
ठाकूर (वसई), ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमरबाड ता ुलयातील (िज.ठाणे) पयाया पायाची टंचाई ूदर हावी याचबरोबर
 ंसचन ेात वाढ होऊन खरप पीकंाबरोबर उहाळी पके घेऊन ता ुलयातील ेशतक-
यंाचा आ थक तर ंउचावयासाठ िजहा परषद, ठाणे ल ुघपाटबंधारे उपवभाग,  ुमरबाड
यंायाकडून गाव तलाव, पाझर तलाव, स मट बंधारे तसेच ुजने बंधारे ुदत करणे
यासाठ सन २००८ ेत २०१४ प यत 6 वषात 15 कोट पये ख च केलेले असतानाह
पयाया पायाबरोबरच  ंसचन ेात कुठेह वाढ झायाचे द ूसन आलेले नाह, हे
खरे आहे काय,
(2)  असयास, गत ६ वषात १५ कोट पये ख च होऊनह पयाया पायाची टंचाई
व  ंसचन कोर ेडच राहयाने या सं ूप ण करणाची सखोल चौकशी करयात यावी अशी
मागणी ेतथील ामथंानी  मा.ामवकास व जलसंधारण मंी, मा.पालकमंी, ठाणे
िजहा, ुमय का यकार अधकार, िज.प.ठाणे िजहाधकार, ठाणे आदंक ेड मागील 6
महयंापा ूसन सातयाने लेखी नवेदनावारे केल आहे, हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, या सं ूप ण करणाची सखोल चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार ुपढे याकरणी कोणती
का यवाह करयात आल आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२)असे नवेदन ात झायाचे आढळून आहे नाह.
(३) व (४) ठाणे िजयाया ुमरबाड ता ुलयामये िजहा परषद ंयणेकडून सन
२००८-०९ ेत २०१२-१४ या कालावधीमये जवळपास १४१ ल ुघ ंसचन कपंाची  कामे
ूप ण करयात आल आहेत. सदर कामंावर .१२.२५ कोट इतक रकम ख च झालेल

अ ूसन यायारे ५८९ हेटर  ंसचन मता नमाण झालेल आहे. तसेच ६.६५० दश ल
घन मीटर इतक पाणी साठवण मता नमाण झालेल आहे. या कामंा ुमळे ूभगभातील
पाणी पातळी ंउचावलेल अ ूसन मोया माणावर अय  ंसचनदेखील होत आहे.

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

बागलाण ता ुलयातील (िज.नाशक) ुगजया नाला व
खामखेडा या राय पाणलोट वकास योज नत गत बंाधयात
आलेया स मट बंधायाचे काम नकृट दजाचे झायाबाबत

(१३) *  १२७२   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) बागलाण ता ुलयातील (िज.नाशक) ुगजया नाला व खामखेडा या राय पाणलोट
वकास योज नत गत बंाधयात आलेया स मट बंधायाचे काम नकृट दजाचे झाले
असयाने दनंाक १ स टबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास ता ुलयातील झालेया जोरदार
पावसा ुमळे बंाधकाम वाहून गेले, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, सदर बंधायाया नकृट कामाची चौकशी कन दोषी ठेकेदारंावर कारवाई
करावी अशी मागणी या परसरातील ेशतकर व ामथंानी जलसंपदा वभागाया
अधकायंाक ेड ताकाळ केल आहे हे खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर मागणीया अ ुनषंगाने आताप यत ठेकेदारंावर कोणती कारवाई
करयात आल आहे वा का यवाहची सय:िथती काय आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२) हे खरे नाह.  ंपपळदर येथील ुगजयानाला व
खामखेडा मये राय पाणलोट वकास का यम राबवयात आला नाह. तथाप
देवळा ता ुलयात समावठ असलेया खामखेडा मये स मट बंधायाचे काम ल ुघ
 ंसचन (जलसंधारण) वभागामा फत केले आहेत तर बाणलाण ता ुलयात समावठ
असलेया  ंपपळदर येथील ुगजया नायावर सन २००९-१० मये िजहा परषद ल ुघ
पाटबंधारे वभाग िजहा परषद नाशक मा फत कामे झालेले आहेत. सन २०१४ या
अती ृवट ुमळे बंधाया जमलेया झा ेडझुडपे आण इतर जमा झालेया कचया ुमळे
पाहजे तसा पायाचा वस ग न झायाने बंधायाया उजया बा ुजची माती ढल होऊन
भराव वाहून गेला होता. ुगजया नायावर बंाधलेया बंधायाया बा ुजची माती वाहून
गेल असल तर ामपंचयतीने वाहून गेलेया माती नयाने भरलेल आहे. अशा कारे
दोह बंधारे ुसिथतीत आहेत.
(३) न उावत नाह.

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

ठाणे िजहा परषदेने नयम डाव ूलन वाहन खरेद केलेया ैगरयवहरा बाबत

(१४) *  २३०   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ठाणे िजहा परषदेने नयम डाव ूलन वाहन खरेद केयाचा ैगरयवहार माहे
स टंबर, 2014 या ुसमारास उघकस आला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार सदर घटनेतील दोषंीवर
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप, उत नाबाबत कोणतीच कारवाई केल जात नसयास, वलंबाची कारणे
काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.

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

जहार वन वभागाया कॅप वभागाने प यटन वकास ंअत गत
चेन ंलग संरक  ंभतीची कामे नकृट दजाची झालेल असयाबाबत

(१५) *  १९०९   ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) ठाणे िजहयातील जहार वन वभागाया कॅप वभागात प यटन वकास ंअत गत
चेन ंलग संरक  ंभतीची कामे करयासाठ नयमा ुनसार या कामासाठ दनंाक २६
ऑगट, २०१४ रोजी नवदा एका ृवतपा ूतन जाहरात देऊन मागवयात आया
होया, हे खरे आहे काय,
(२) सदरहू जाहरात दया ंनतर नवदंाची या ूप ण होया ूपवच दनंाक ३१ ऑगट,
२०१४ ूपव बेकायदेशीरपणे वन वभागाचे अधकार व ठेकेदार यंानी संगनमताने कामे
ुस केल व सदरहू कामे नकृट दजाची झालेल असया ुमळे या कामावर ख च

करयात आलेला करोडो पयंाचा शासनास नाहक ख च सोसावा लागला अ ूसन याकरणी
सखोल चौकशी होऊन संबंधत अधकायंावधात ठोस कारवाई करयात यावी ह ूणन
सामािजक का यक त अताफ ेशख याने ुमय वनसंरक, ठाणे यंायाक ेड माहे स टबर,
२०१४ या पहया आठवडयात वा या ुसमारास लेखी तार केल आहे, हे ह खरे
आहे काय,
(३) सदरहू तार कनह २ महने उलटया ंनतरह याकरणी कोणतीह कारवाई
झालेल नसयाने शासनाया नाक तपणाया वरोधात उपोषणाचा इशारा ी. ेशख
यंानी उप वभागीय, पोलस अधकार यंाना दनंाक १२ नो हबर, २०१४ रोजी देलेया
नवेदनावारे दला आहे हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास रतसर तार देऊनह २ महयंाचा कालावधी लोटला तरह सदरहू
टाचार व ैगरयवहार करणी चौकशी होऊन संबंधत दोषीवरोधात कोणतीह कारवाई
न होयाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : १) हे खरे नाह,
     दनंाक २६/०८/२०१४ रोजी ृवतपात दलेया जाहरातीवारे मागवयात आलेया
नवदा चेन ंलक संरक  ंभतीची कामे करयासाठ न ूसन यासाठ लागणार साहय
ुपरवयासाठ देयात आल होती.

२) ी. ेशख यंानी ुमय वनसंरक, ठाणे यंाचेक ेड तार केल आहे हे खरे आहे.
३) ी. ेशख यंानी उपवभागीय पोलस अधकार यंाचेक ेड तार केल आहे, हे खरे आहे.
४) सदरहू तारया अ ुनषंगाने सहायक वनसंरक, रोहयो व कॅपा जहार यंाया
मा फत चौकशी करयात आल अ ूसन, नवदा या ूप ण होया ूपव करयात
आलेल कामे  ंभतीसाठ चर खोदणे इयादची होती. या कामामये नवदा काढलेया
साहयाचा समावेश नहता.
     या कामामये कोणयाह कारची अनयमतता झाल नसयाचे पट झाले
आहे. या ुमळे कारवाईचा न उ भवत नाह.

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

 ंस ुध ुद ग िजयातील वाफोल नमजगा परसरात गत
कंाह दवस बबयाचा ुमत संचार ुस असयाबाबत

(१६) *  २३३१    :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंस ुध ुद ग िजयातील वाफोल नमजगा परसरात गत कंाह दवस बबयाचा
ुमत संचार ुस असयाचे  माहे ऑटोबर-नो हबर, 2014 मये वा यादरयान

नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, बबयाचा वावर भर वतीत असयाने या परसरात भीतीचे वातावरण
पसरलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय यात काय आढळून आले,
(4) तद ुनसार ुपढे कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे ?



11

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे आहे.
(2) हे खरे नाह.
     सदर बबयाचा वाफोल परसरातील पडक ेामये वावर अ ूसन सदर ठकाण
लोकवतीपा ूसन ूदर आहे. या ुमळे परसरात भीतीने वातावरण पसरलेले नाह.
(3) याबाबत वनक मचायंानी ामथंाचे सहकायाने स वत माग काढला असता सदर
बबया अय जंगलामये न ूघन गेला असयाचे नद शनास आले आहे.
(4) थानक वनक मचायंाकडून सदरचे परसरात गत घा ूलन बबयाचा मागोवा
घेणेचे काम ुस अ ुसन सया बबया अय परसरामये गेला असयाचे नद शनास
आले आहे.

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

इचलकरंजी वधानसभा मतदार संघातील तारदाळ, खोतवाडी
व कोरोची या गावंामये स मट नाला बंाधयाबाबत.

(१७) *  १९७८   ी. ुसरेश हाळवणकर (इचलकरंजी) :   समाननीय जलसंधारण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) इचलकरंजी वधानसभा मतदार संघातील तारदाळ, खोतवाडी व कोरोची या गावंामये
स मट नाला बंाधयाची एकूण 40 ैपक, 18 कामे अयाप अ ूप ण आहेत, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदरल 18 कामंासाठ पये 83 लाख इतक रकम देयाची मागणी
 ुतत लोकतनधीनी वेळोवेळी शासनाक ेड  केल आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरल रकम मं ूजर होयास वलंब होयाची कारणे कोणती, व कहा
प यत मं ूजर होणे अपेत आहे?

ीमती पंकजा ुमं ेड : १) होय, ंअशत: हे खरे आहे.
मौजे तारदाळ, खोतवाडी व कोरोची या गावामये एकूण ३० बंधारे तावत आहेत.
या ैपक २१ बंधारे ूप ण झालेले आहेत.
२) होय, हे खरे आहे.
३) उ वरत अ ूप ण ९ बंधा-यासाठ एकूण . ४२.०० ल नधीची आवयकता अ ूसन
उपलध ेत ुनसार सदर कामे ववध योजने ूतन करयाचे नयोिजत आहे.

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

रायात जातनहाय सामािजक व आ थक गणना
करयाचे काम हाती घेयात आले असयाबाबत

(१८) *  १७३   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर), ी.काश आबटकर
(राधानगर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात जातनहाय सामािजक व आ थक गणना करयाचे काम सन २०११ मये
हाती घेयात आले हो ेत,मा शासनाने अ ूजनह दारय रे ेषखालल यादत कोणाचा
  सामावेश करावा, याचे नकष ठरवले नाहत,हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत  नकष ठरवले नसयाने येक ता ुलयात दारय रे ेषखालल
यादत अनेक ुट नमाण झाया असयाने येक पंचायत समयंाना ुट ूदर
करयाचे काम करावे लागत असयाचे माहे नो हबर, २०१४ या दरयान नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(3) असयास,  ंहगोल िजयातील दारय रे ेषखालल नागरकंाची यादत 18 हजार
ुाट ूदर करयाचे काम सया स वच पंचायत समयंामा फत ुस असयाचे माहे
नो हबर 2014 या दरयान नद शनास आले, हे ह खरे आहे काय?
(4) असयास, याबाबत पट नकष ठरवयासाठ शासनाने कोणता न णय घेतला
आहे,
(5) असयास, उत काम कती कालावधीत ुप ण करयात येणार आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : १), २), ३), ४) व ५)
     रायातील दार  ्दय रे ेषखालल कु ूटंब निचत करयाकरता क शासनाया
मा गद शक ूसचने ुनसार व तयार केलेया नावल ुनसार रायात सामािजक, अा थक
व जात स वण २०११ करयात येत आहे. आता या येतील य स वणाचे
काम ूप ण झाले आहे. दरयान सदर स वण करताना काह ुट आढळून आलेया
आहेत. आता या ुटचे नराकरण करयात आले अ ूसन स वणाची ाप याद सद
करयात येत आहे. या ंनतर सद करयात आलेया माहती संदभात ात झालेले
दावे व आेप नकालात काढणे ह या ुस होणार आहे.
     सदरल या ूप ण झाया ंनतर स वणाची पर ूप ण माहती क शासनास सादर
करयात येणार आहे. या ंनतर क शासनाकडून दार  ्दय रे ेषखालल कु ूटंबे निचत
करयाबाबतचे नकष ात होणार आहेत.

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

क जत (िज.रायगड) ता ुलयातील अनेक गावात संबंधत
ठेकेदारंानी शासकय अधकायंाशी संगनमत कन ंइदरा अावास
योजनेमा फत घरकुलासाठ मळणार रकम हडप केयाबाबत

(१९) *  ८७०   ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ),
ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव), ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर), ी.अ ूब आजमी
(मान ूख द शवाजीनगर), ी.संदप नाईक (ऐरोल), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) क जत (िज.रायगड) ता ुलयातील बीड येथील खाणीची वाडी, लाखरणवाडी, कळंब
ामपंचायत, ुतंगी अशा अनेक गावात संबंधत ठेकेदारंानी शासकय अधकायंाशी
संगनमत कन ंइदरा अावास योजनेमा फत घरकुलासाठ मळणार रकम हडप केयाने
आदवासीना मळणाया सदर योजने ूतन बंाधलेया घरंाची िथती अतशय दयनीय
झाल अ ूसन आदवासंीची फसव ूणक झायाचे माहे नो हबर, 2014 रोजी व या ुसमारास
उघडकस आले आहे, ह गोट खर आहे काय,
(2) असयास, शासकय नधीचा अशा कारे ैगरवापर करणाया संबंधत ठेकेदार व
शासकय अधकायंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय वा करत आहे काय,
(3) सदर योजनेमा फत आदवासंीना मळणाया घरंाचे बंाधकाम ूप ण करयाबाबत
शासन का यवाह करत आहे का वा करणार आहे,
(4) असयास, न भाग .2 व 3 ुनसार चौकशीचे व का यवाहचे वप काय,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) नाह.
(३) ंइदरा आवास योजना ह क ुपरकृत योजना अ ूसन योजनेची मा गद शक तवे
क शासनाने निचत केल आहेत. क शासनाची मा गद शक तवे व राय शासनाने

वेळोवेळी न गमत केलेया ूसचनंा ुनसार आवयक ती का यवाह करयात येत आहे.
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(४) व (५) न उ भवत नाह.
-----------------

रायातील महला आण बालकयाण वभागासाठ कोटयवधी पयंाचा
नधी देऊनह सदर ुसधार ृगहाची दयनीय अवथा झायाबाबत

(२०) *  ३०२   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), डॉ.सतीश
(अणासाहेब) पाटल (एरंडोल), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.गणपत गायकवाड
(कयाण ूप व), ी.संजय कदम (दापोल), ी.अनल कदम (नफाड), ॅअड.आशष
ेशलार (वंाे पिचम), ी.दताय भरणे ( ंइदा ूपर), ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस),

ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर ( ैवजा ूपर) :   समाननीय महला व बालवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील महला आण बालकयाण वभागासाठ कोटयावधी पयंाचा नधी
देऊनह बाल ुसधार ृगहाची दयनीय अवथा झाल असयाचे माहे ुज ैल, २०१४ या
ुदसया सताहात उघडकस आले हे खरे आहे काय,

(२) असयास उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(३) असयास चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार सदर बाल ुसधार ृगहाची ुदरावथा
ुसधारणेबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(४) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) हे खरे नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) व (4) ला ूग नाह.

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

रायातील व ेशषत: ठाणे, संागल, अमरावती (मेळघाट),
नाशक, चं ूपर, गडचरोल तसेच रायगड इयाद िजहयामये
माता व नवजात बालकंाचे कुपोषणा ुमळे ृम ूय झायाची बाब

(२१) *  ५३२   ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा),
ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी. ुसरेश लाड (क जत), ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ी.अनल
कदम (नफाड), ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम),
ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), डॉ.म ंलद माने
(नाग ूपर उतर), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर), ी.मंगेश कुडाळकर (कुला), ी.काश
आबटकर (राधानगर), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड) :   समाननीय महला
व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील व ेशषत: ठाणे, संागल, अमरावती (मेळघाट), नाशक, चं ूपर, गडचरोल
तसेच रायगड इयाद िजहयामये माता व नवजात बालकंाचे कुपोषणा ुमळे ृम ूय चे
माण वाढयाची  बाब माहे ऑटोबर, २०१४ मये वा यादरयान आढळून आल,
हे खरे आहे काय
(२) रायातील कुपोषत बालकंाची वाढती संया लात घेता अशा ुमलंासाठ पोषक
आहारंाचे संशोधन कन आवयक उपाययोजना करयाचे न दश मा. ुमंबई उच
यायालयाने दनंाक २६ ऑटोबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास राय शासनाला दलेले
हो ेत, हे ह खरे आहे काय



14

(३) असयास, उत करणी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त ुनसार कुपोषत बालकंाची संया घटावी ह ूणन कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(४) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत? +

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) रायातील ठाणे, संागल, अमरावती, नाशक, चं ूपर,
गडचरोल तसेच रायगड िजयातील माता व नवजात बाल ृम ूयची ुतलनामक
आक ेडवार खाललमाणे आहे.
िजहा माता ृम ूय

ऑटो.
२०१३

माता ृम ूय
ऑटो.
२०१४

नवजात
बाल ृम ूय
ऑटो.
२०१४

नवजात
बाल ृम ूय
ऑटो. २०१४

ठाणे १० ०६ १७० ८१
संागल ०६ ०२ ४६ ३८
अमरावती ०८ ०५ १०५ १०१
नाशक १० ०२ ७० ५९
चं ूपर ०६ १२ २७४ २८६
गडचरोल ०२ ०१ ३७ ३६

रायगड ०४ ०२ ३१ २१

      वरल आक ेडवार वन माता ृम ूय व बाल ृम ूय या माणात घट झायाचे
द ूसन ेये ेत.
(२) व (३), रट पटशन .३२७८/२०१० ुप णमा उपायाय वद अपर ुमय सचव
(आरोय), महारा शासन व इतर करणी मा.उच यायालयाने ववध ुमयंासंदभात
न दश दलेले अ ूसन यामये बालकंामधील कुपोषण हा ुसदा एक ुमया आहे.
       कुपोषणाला आळा घालयाकरता रायात राजमाता िजजाऊ कुपोषण
मशनची थापना करयात आलेल अ ूसन यावारे कुपोषणाला आळा घालयासंबंधी
आवयक उपाययोजना करयात येत आहेत. तसेच VCDC / CTC वारे कुपोषत
बालकंाना आवयक ुसवधा व उपचार ुपरवयात येऊन कुपोषणाचे माण कमी
करयाबाबत का यवाह करयात येत आहे. एकािमक बाल वकास  सेवा योजने

ंअत गत नयमत आहारायतरत पौटक चक, तसेच ववध कारची आरोयदायी
औषधे इ. चा ुपरवठा ंअगणवाडीतील लाभथना नधीया उपलध ेत ुनसार केला जातो.
आदवासी ेातील नवसंजीवनी ेंात गत येणाया कपातील लाभायाना अतरत
पोषण ुमय  असणारा आहार ुपरवयात येत आहे. ंअगणवाडीतील बालकंाना आरोय
सेवा ुपरवयाकरता आरोय वभागाशी योय तो समवय साधयात येतो.
(४) न उावत नाह

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

ुमंबई, ठाणे परसरात खाजगी वनेात रहाणाया लाखो
नागरकंाचे वातय असलेल बंाधकामे नयमत कन

जागेया सातबारावन वन वभागाया नद र करयाबाबत
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(२२) *  ६१९   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :
   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुमंबई, ठाणे परसरात खाजगी वनेात रहाणाया लाखो नागरकंाचे वातय
असलेल बंाधकामे नयमत कन जागेया सातबारावन वन वभागाया नद र
करयाचे मा. सवच यायालयाने दलेया आदेशा ुनसार का यवाह करयात आलेल
आहे काय,
(२) उत नी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार
आताप यत कोणती का यवाह व उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(३) असयास, उत न भाग (१) व (२) मधील करणी ुस असलेल का यवाह
अयाप ूप ण झालेल नसयास, याची स वसाधारण कारणे काय आहेत तसेच मा.
सवच यायालयाया आदेशा ुनसार आवयक का यवाह करयासंदभात आताप यत
कोणता पाठ ुपरावा केला वा करयात येत आहे?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : १) मा.सवच यायाल ंयने खाजगी वनेाात राहणा-या लाखो
नागरकंाचे वातय असलेल बंाधकाम नयमत कन जागेया साताबारावन वन
वभागाया नद र करयाचे बाबतीत कोण ेतह आदेश दलेले नाहत, द.३०.०१.२०१४
रोजी सवच यायालयाने पेशल लह पटशन मधील सहल अपील .११०२/२०१४
व इतर अशा एकूण २० करणाची एकत ुसनावणी कन आदेश दले अ ूसन या
आदेशात मा.उच यायालयाचा द.२४.०३.२००८ या न णय बा ूजस सारला आहे. या
आदेशात सहस ऑफ नोटसबल ववेचन केले अ ूसन, परछेद ७३ मये न ूमद आहे
क, "Section 2 (f) (iii) of the Private Forests Act was intended to apply to
'live' and not stale notices issued under Section 35(3) of the Forest Act"
२) मा.सवच यायालयाचे द.३०.०१.२०१४ चे आदेशवद शासन माय ेतने
ुपन वलोकन याचका दनंाक ०७.०५.२०१४ रोजी मा.सवच यायालयात दाखल

करयात आल होती. तथाप, वधी व याय वभागाया सया ुनसार शासनात फ
ुपन वलोकन याचका मागे घेयात आल आहे. मा.स वच यायालयाचे द.३०.०१.२०१४

चे अ ुनषंगाने संबंधत िजहाधकार यंाना ुसचना देणेबाबतचे परपक न गमत
करयाची का यवाह ुस आहे.
३) वरलमाणे का यवाह करयात येत आहे.

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

केाडोल ता.पहाळा िज.कोहा ूपर येथील
ामपंचायतीमये घन कचरा यवथा कपाबाबत.

(२३) *  १५१६   ी.सयजीत पाटल-सडकर (शाहूवाडी) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) केाडोल (ता.पहाळा िज.कोहा ूपर) येथील ामपंचायतीमये घन कचरा यवथापन
कप ुस केलेला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कामापोट संबंधीत ठेकेदाराने 7 कोट पये बलापोट घेतलेले
आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, यात 7 कोट पयाचे काम झायाचे द ूसन येत नाह व बंाधलेया
टायंाची पडझड झाल आहे अशा वपाया तार शासनाक ेड ामथंानी केलेया
आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, संबंधीत ठेकेदारावर शासन का यवाह करणार आहे काय व सदर कप
ूप ण करयाबाबत शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे ?
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ी. दे व फडणवीस : १. होय.
२. नाह, हे खरे नाह
     सदर कपास शासकय व तंाक मं ूजर ुनसार .७,४३,०७२/- अ ुनदान मं ूजर
आहे तसेच कपाची नवदा रक . ६,८१,७१७/- एवढ आहे.
     सदर कामापोट . ६,४४,८३१/- इतके ंअतम देयक ठेकेदारास अदा केले आहे.
३. नाह, हे खरे नाह.
४. न उात नाह.

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

डंागेवाडी लाळी व मंगळ (ता.उगीर, िज.ला ूतर) या गावातील
त नदवर कोहा ूपर बंधायाचे काम अ ूपणावथेत असयाबाबत

(२४) *  १३११   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) डंागेवाडी,लाळी व मंगळ (ता. उगीर, िज. ला ूतर) या तीन गंावातील 50 हेटर
जमीन  ंसचनाखाल यावी ह ूणन िजहा परषदेया ल ुघ पाटबंधारे वभागाने त
नदवर कोहा ूपर बंधारा पाच वषा ूपव बंाधयास ुसवात केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू बंधारा अयापह अ ूपणावथेत असयाने या भागातील ेशतक-
यंाना  ंसचनापा ूसन वंचत लागत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू बंधा-याचे काम अयापह  अ ूपणावथेत राहयाची कारणे काय
आहे,
(4) असयास, तातडीने या बंधा-याची कामे ूप ण करयाबाबत शासन कोणती का यवाह
करत आहे वा करणार आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२)
    उगीर ता ुलयातील मौजे डंागेवाडी येथील कोहा ूपर पदतीया बंधायाया
कामाचे आदेश दनंाक ५ ुज ैल, २०१० रोजी देयात आले. सय:िथतीत बंधायाचे काम
ूप ण झालेले आहे. लाळी व मंगळ येथील बंधारे उगीर ता ुलयात न ूसन जळकोट

ता ुलयात आहेत. मंगळ बंधायाचे खोदकामामये ंअदाजपकापेा जात खोलवर
जाऊन खोदकाम करणे व पाणी उपसणे शय नसया ुमळे िजहा परषदेने दनंाक
२० ऑगट, २०१४ रोजी सदर काम र केलेले आहे. लाळी बंधायाने काम योय
तहेने ूप ण झालेले आहे. माहे ऑटोबर, २०१३ मये बंधायावर गेट टाकून पाणी
साठा करयात आलेला आहे.
(3) व (4) न उावत नाह.

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

ुमंबई शहरात/उपनगरात नोकरदार महलंासाठ
नवीन वसती ृगहे नमाण करयाया न णयाबाबत

(२५) *  ५८५    :   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई शहरात/उपनगरात नोकरदार महलंासाठ मा. ुमयमंी यंाया अय ेतखाल
दनंाक 13 ूजन, 2013 रोजी झालेया ैबठकत ुमंबई व ुपणे येथे नवीन वसती ृगह
नमाण करयाचा न णय घेयात आला होता,  हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, उत न णया ुनसार कोणती का यवाह करयात आल आहे व येत आहे
व यासाठ कती नधीची तर ूतद करयात आल आहे वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) व. यशवंतराव चहाण व व. वसंतराव नाईक जमशताद योज नत गत मा.
ुमयमंी महोदय यंाचे अय ेतखाल गठत केलेया समतीया द. 13 ुजन, 2013

रोजी घेयात आलेया ैबठकमये नोकरदार महलंासाठ ुमंबई व ुपणे येथे येक
100 म ेतचे ुससज वसत ृगहे  बंाधयाचा न णय घेयात आला होता.
     सदरल दोन वसत ृगह बंाधयासाठ एकूण . 15.80 कोट नधी उपलध
कन देयात आलेला आहे.
     ुमय वा ुत शा, सा वजनक बंाधकाम वभाग, ुमंबई यंाचे कायालयाकडून
बंाधकाम आराखडयास उपभोता वभागाची मायता ात झाल अ ूसन, का यकार
  अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम वभाग, ुमंबई व ुपणे यंाचेमा फत बंाधकाम
करयासंदभात ुपढल का यवाह ुस करयात आलेल आहे.
(3) न उावत नाह.

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

रायातील एकािमक बालवकास सेवा योजनेत का यरत
असलेया ुसमारे 2 लाखंाहून अधक ंअगणवाडी सेवका आण
मदतनीस यंाना मळणारे मासक मानधन मळाले नसयाबाबत

(२६) *  ८४   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अनल बाबर
(खाना ूपर), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे
(बोईसर), ी.संजय कदम (दापोल), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.सदा सरवणकर
(माहम), ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर), ी.योगेश
सागर (चारकोप), ी. ुसनल राऊत (वोळी), ी.काश आबटकर (राधानगर) :
   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील एकािमक बालवकास सेवा योजनेत का यरत असलेया ुसमारे 2
लाखंाहून अधक ंअगणवाडी सेवका आण मदतनीस यंाना मळणारे मासक मानधन
माहे स टबर, 2014 पा ूसन आजमतीस मळालेले नाह, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाया दनंाक 30 एल, 2014 या न णया ुनसार ंअगणवाडी
सेवकंाना ९50 पये व मदतनीसाला 510 पये तर अ धवेळ सेवकेला 450 पये
वाढ देयाचे निचत करयात आले असतानाह आजमतीस सदरहू वाढह देयात
आलेल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास,  ंअगणवाडी सेवका व मदतनीस यंाना वरत मानधन देयाबाबत
शासनाने कोणती तातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) ंअशत : खरे आहे.
(2), (3) व (4) होय.
     शासनाया द. 30 एल, 2014 या शासन न णया ुनसार देयात आलेल वाढ
देयासाठ नधीची तर ूतर कन घेयाबाबतची का यवाह ुस आहे.

-----------------
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ुभल (ता.मनोरा, िज.वाशम) ामपंचायतमधील ववध अनयमत ेतबाबत.

(२७) *  २५९२   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुभल (ता.मनोरा, िज.वाशम) येथील ुसमारे 20 ामथंानी दनंाक 17 नो हबर,
2014 पा ूसन तकालन ामपंचायतमधील ववध अनयमतता तसेच ैगरयवहार व
म.न.रे.गा. योजनेमये झालेला ैगरयवहार वद उपोषण ुस केले आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदर ामथंाया मागणीवर िजहा शासन मा फत कोणती कारवाई
करयात आल वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) ामथंाया मागणी ुनसार या करणी वसदयीय चौकशी समती नेमयात
आल आहे. सदर समतीचा अहवाल ात झायावर दोषीवद नयमा ुनसार कारवाई
करयात येईल.
(3) न उावत नाह.

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

कोकणातील ंइदरा आवास घरकुल योज नत गत ुप णवास गेलेया
२७० घरकुलंाचा ुदसरा हता देयास होत असलेया दरंगाईबाबत.

(२८) *  १२   ी.न ेतश राणे (कणकवल), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अ ूब
आजमी (मान ूख द शवाजीनगर), ी. ैवभव नाईक (कुडाळ) :   समाननीय ामवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
१) कोकणातील ंइदरा आवास घरकुल योज नत गत ुप णवास गेलेया २७० घरकुलंाचा
ुदसरा हता देयास कोकण आ ुयत कायालया ूतन का यवाह करयात दरंगाई होत

असयाने या योजनेतील लाभाथ क जबाजार झायाचे माहे नो हबर २०१४ मये वा
या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
२) असयास, याबाबत दरंगाई करणा-या संबंधत अधका-यावर कोणती कारवाई
करयात आल आहे वा येत आहे,
३) तसेच  उत योजना वरत ुप ण  करयासाठ कोणती उपाययोजना करयात
आल वा येत आहे?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) व (३) न उ भवत नाह.

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

संजय गंाधी राय उयानाला (नॅशनल पा क) जागतक
दजाचे प यटनथळ ह ूणन वकसत करयाया तावाबाबत

(२९) *  १९२२   ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) ुमंबई सारया महानगरात वसलेया वती ण संजय गंाधी राय उयानाला
(नॅशनल पा क) जागतक दजाचे प यटनथळ ह ूणन वकसत करयासाठया
तावावर का यवाह ुस आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास उत नी तावाचे थोडयात वप काय आहे व या ुनसार आताप यत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) अयाप कोणतीच का यवाह केलेल नसयास वलंबाची स वसाधारण कारणे काय
आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे आहे.
(2) सदर तावाचे अ ुनषंगाने, राय उयानातील र ेत ुदती, CCTV कॅमेरा,
प यटकंासाठ शाधन ृगह व पाणपोई, तं ूब नवास, वाम ृगह ुदती, उपहार ृगह,
फुलपाख उयान व ुसगंधी उयान, संकेतथळ, ऑनलाईन तकट आरण,
व ुयतचलत वाहन व नवीन ूसचना फलक इयादची ुसवधा ुपरवणेबाबत का यवाह
करणे अपेत आहे. आताप यत CCTV  कॅमेरे, ऑनलाईन तकट आरण, संकेतथळ,
र ेत ुदती, प यटकंासाठ उपहार ृगह दोन साधन ृगह ुदती तीन नवीन तं ूब इयादची
कामे ूप ण करयात आल आहेत व इतर कामावर का यवाह करयात येत आहे.
(3) न उावत नाह.

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

अहमदनगर िजहा परषदेने पारनेर ता ुलयात ंअगणवाडी
बालकंाना पोषण आहार नकृट तीचा वतरत केयाबाबत

(३०) *  १०१८   ी.वजय औट (पारनेर), डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :
   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) अहमदनगर िजहा परषदेने पारनेर ता ुलयातील ंअगणवाडी बालकंाना पोषण
आहार वाटप बंद केले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) पारनेर ता ुलयातील व ंयसहायता बचत गट संघ, गोरेगंाव (ता. पारनेर) या बचत
गटाने नकृट तीचा शालेय पोषण आहार वतरत केयाची तार पंचायत समती,
सभापती यंानी उप ुमय का यकार अधकार यंाचेक ेड लेखी वपात केल आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(३) ंअगणवाडी पोषण आहार वतरत करताना खाय पाकटंावर बॅच मंाक, उपादनाचा
दनंाक नहता व एका बालकास २ पाकटंाऐवजी १ पाकट वतरत कन २ पाकट
मळायाया ंअगणवाडी सेवकंाया सहया घेयात आया, हे ह खरे आहे काय,
(४) या कारा ंनतर या बचत गटामा फत वतरत ंअगणवाडी पोषण आहार बंद केला,
हे खरे आहे काय,
(५) या करणी शासन संबंधत बचत गटावर फौजदार ुगहा दाखल करणार काय ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) हे खरे आहे.
(2) तार ात झाल हे खरे अ ूसन तारमये मागणीपेा टएचआर आहाराचा
कमी ुपरवठा ंअगणवाडी कंाला केला आहे व सदर ुपरवठा वलंबाने केलेला आहे,
असे न ूमद केले आहे.
(3) ंअगणवाडी पोषण आहार वतरत करताना खाय पाकटंावर बॅच मंाक, उपादनाचा
दनंाक नहता हे खरे आहे. तथाप एका बालकास 2 पाकटंाऐवजी 1 पाकट वतरत
कन 2 पाकट मळायाया ंअगणवाडी सेवकंाया सया घेयात आया हे चौकशी
अहवाला ुनसार खरे नाह.
(4) हे खरे आहे.
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(5) सदर करणी उप ुमय का यकार अधकार बाक िजहा परषद, अहमदनगर यंानी
बाल वकास कप अधकार, एकािमक बाल वकास सेवा योजना कप पारनेर
यंाना प देऊन संबंधत बचतगटंाकडून दंडामक का यवाह ह ूणन दंडाची व ुसलपा
रकम . 88,375/- इतक रकम व ूसल कन चलनाने रकम शासकय तजेारत
  जमा करणेत यावी असे कळवलेले आहे.
     त ंनतर द. 27 नो हबर, 2014 रोजी िजहाधकार अहमदनगर यंाचे
अय ेतखाल झालेया िजहातरय ूपरक पोषण आहार समतीया ैबठकत सदर
करणी चचा करयात आल. िजहाधकार तथा अय िजहातरय ूपरक पोषण
आहार समती व समती सदय यंानी सवा ुनम ेत संबंधत बचत गटाच ुपरवठा
कायमवपी बंद करयात यावा असे ठरवले. या ुनसार संबंधत बचत गटाच ुपरवठा
आदेश र करयाबाबतची कारवाई करयात येत आहे.

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

महाड (िज.रायगड) ता ुलयातील छ.शवाजी गा डन ेत बाजार
पेठ या रयात वाह ूतक कडी आण पा कगया नाबाबत.

(३१) *  १४९३   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) महाड (िज.रायगड) ता ुलयातील छ.शवाजी गा डन ेत बाजार पेठ या रयात
वाह ूतक कडी आण पा कगचा न बकट होत असयाने सदरहू रता चंागला आण
ंद हावा यासाठ ेतथील थानकंानी ंआदोलन केले असयाचे दनंाक 23 स टबर,
2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी शासनाने काय का यवाह केल आहे वा करणार आहे,
(3) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

नवी ुमंबईतील सारसोळे गावातील कोळी बंाधवासाठ पका रता बंाधणेबाबत

(३२) *  २४७२   ी.संदप नाईक (ऐरोल) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नवी ुमंबईतील सारसोळे गावातील जेटवरल पाणी कमी झायाने ामथंाना
कनायापा ूसन 200 मीटर आत रयाअभावी साचलेया गाळा ूतन जावे लाग ेत यासाठ
200 मीटर प यतचा रता कन मळावा ह ूणन ामथंानी मागणी कनह वन
वभागाया परवानगी अभावी उत रता अयापी ुदत करयात आलेला नाह, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, ामथंाची होणार ैगरसोय ूदर करयासाठ 200 मटरप यतया
रयाला परवानगी देयाबाबत वन वभागाकडून काय का यवाह करयात आल आहे
वा येत आहे,
(3) अयाप का यवाह करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) संबंधत ामथंाकडून या बाबतची मागणी ात झायाचे
आढळून येत नाह, तथाप तावत े हे राखीव वनात असया ुमळे अशा ेात
वनेतर कामे करावयाची असयास वन (संव धन) अधनयम १९८० ंअत गत ताव
दाखल कन क शासनाची परवानगी घेणे आवयक आहे. कप ंयणेकडून सदर
ामथंाना रता उपलध कन देणेकरता वन (संव धन) अधनयम १९८०, ंअत गत
अयाप प यत ताव सादर करयात आलेला नाह.
(२) व (३) ताव ात झायास शासन तरावर आवयक ती का यवाह करयात
येईल.

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

कोहा ूपर िजहयामये गवारेडा व हतीया
हया ुमळे ेशतकयंाचे होत असलेले ुनकसान

(३३) *  २१६१   ी.काश आबटकर (राधानगर) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोहा ूपर िजयामये राधानगर- ुभदरगड-आजरा, चंदगड, शाहूवाडी पहाळा तसेच
 ंस ुध ुद ग िजयातील काह भाग हा डगराळ व जंगल  अ ूसन या ठकाणी गवारेडा
व  हतंी ुमळे ेशतक-यंाया पकंाचे होणारे ुनकसान वाढले अ ूसन संगी या वय
ायंाया हयंा ुमळे अनेक ेशतकर ृम ुय ुमखी पडले आहेत, हे खरे आहे काय
(२) असयास, उतबाबत शासनाने कोणया धोरणामक उपाययोजना केया वा
करयात येणार आहेत काय,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे आहे.
(2) सय:िथतीत पारंपरक उपाययोजना कन वनायंाना म ुनयवतीपा ूसन ूदर
याचे ैनस गक अधवासात समती ठेवयाचा यन केला जातो. यासाठ वनदवर
हती तबंधक व ुगरे तबंधक चर खोदणे, सौर उजा व काटेर तारंाचे ुकंपण उभारणे,
फटाके व ढोलता ेश वाजवणे या उपाययोजनेचा समावेश आहे. याचमाणे वनक मचायंानी
गती पथके तयार करणे आल आहेत. वनाधकार व वनक मचार रानगयाया
हालचालवंर व यंाना मानवी वतीपा ूसन ूदर ठेवयासाठ दररोज यनशील आहेत.
याकरता क मचायंाना आवयक ेत ुनसार वाहनंाची सोय, क मचार/वनम ूजर पथक, फटाके
इतर साहय ुसवधा ंअमलबजावणीसाठ ुपरवयात आलेया आहेत. यात ामथंाचेह
सहका य लाभत आहे. याचमाणे कुडाळ ता ुलयातील मानवी िजवतास व मालम ेतस
हानीकारक ठरलेया जंगल हतीपा ूसन ेशत पकाचे ुनकसान होऊ नये ह ूणन हती
अभयारय करयाबाबत वचाराधीन आहे.
(3) न उावत नाह.

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

ुधळे येथील नकृट पोषण आहारन मती केयाबदल
हर ओम कंपनीया गोदामाला सील ठोकयाबाबत

(३४) *  ७६६   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) ुधळे शहरापा ूसन जवळच असलेया अवधात शवारातील ्औयोगक वसाहतीमये
हर ओम ॅअो फुड ल. हा कारखाना अ ूसन याठकाणी ंअगणवाडयासह ववध शालेय
पोषण आहार योजनेया वाटपासाठ पोषण आहार बनवले जा ेत, हे खरे आहे काय ?
(2) असयास, दनंाक 11 स टबर, 2014 रोजी सकाळी 6 ेत 6-30 वाजयाया
ुसमारास पोलसंाया थाय ुगहे अवेषण शाखा, अन व औषध शासन व मह ूसल

या वभागंानी सं ुयतपणे केलेया कारवाईत या ठकाणी यापा-याया मदतीने नकृट
अन धायापा ूसन पोषण आहार बनवला जात असयाचा कार नद शनास आला ,
हे खरे आहे काय ?
(3) असयास, करयात आलेया तार ुनसार मोहाडी (िज. नाशक) पोलसंानी
वाहनासह 2 लाख 20 हजार पयंाचा ुमदेमाल जत केला अ ूसन हर ओम कंपनीया
गोदामाला सील लावयात आले, हे ह खरे आहे काय ?
(4) असयास, उत करणी शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात आल
आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे नाह.
(२), (३) व (४) ुधळे-१ या ामीण कपासाठ अ ृमत महला व ंयसहायता बचत
गट, ुधळे या बचत गटाची नवड करयात आल अ ूसन सदर बचत गटाने अतरत
MIDC अवधान ुधळे येथील पके बंाधकाम असलेला ुभ ंखड दरमहा .१०००/- माणे
द.०१/०९/२०१३ पा ूसन भायाने घेतला या जागेमये ंअगणवाडीतील लाभायाना दला
जाणारा घरपोच आहार बनवला जात होता. सदर बचत गटावद तार केया ुमळे
द.११/०९/२०१४ रोजी थानक ुगहे अवेषण शाखा, अन व औषध शासन यंानी
सं ुयतपणे का यवाह कन अन पदाथाचे 6 न ूमने घेतलेले अ ूसन या ैपक ४ न ुमने
मानदामाणे नसयाचे आढळून आले आहे. या ुमळे सदर बचत गटास नोटस देऊन
बचत गटाचा अन परवाना ३० दवसंाकरता नलंबत करयात आला आहे. तसेच सदर
करणी गोदामाला सल लावयात आलेले न ूसन जत केलेला माल मा.यायालयाया
आदेशा ुनसार बचत गटास परत करयात आला आहे.

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

वंाे ( ूप व) िजहाधकार कायालयासमोरल डॉ.बाबासाहेब
ंआबेडकर उयानामये प. ूपय भारतरन डॉ.बाबासाहेब

ंआबेडकर यंाचा ूपणाकृती ुपतयाला परवानगी मळयाबाबत.

(३५) *  १७७६   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) वंाे ( ूप व) िजहाधकार कायालयासमोरल डॉ.बाबासाहेब ंआबेडकर उयानामये
  प. ूपय भारतरन डॉ.बाबासाहेब ंआबेडकर यंाचा ूपणाकृती ुपतळा वकास नधी ूतन
उभारयास शासनाने परवानगी यावी अशी मागणी दनंाक 1 जानेवार, 2014 रोजी
तकालन ुमयमंयाक ेड थानक आमदारंानी केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या ुनषंगाने आता रायाया ुमयमंयानी का यवाहचा काय न णय
घेतला आहे व या ुनषंगाने ंअमलबजावणीची सयःिथती काय आहे,
(3) अयाप मागणीवर न णय झाला नसयास याची कारणे काय आहेत वा न णय
होयास कती कालावधी अपेीत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) व (3) िजहाधकार, ुमंबई उपनगर, वंाे ( ुप व) यंाना शासन न णय, सामाय
शासन वभाग, द. 2 फे ुवार, 2005 मधील मा गद शक तवंा ुनसार आवयक
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या कागदपंाची ूप तता कन व ंयपट अभाय व शफारशंीसह ताव सादर
करयाबाबत कळवले आहे. यंायाकडून ताव ात झायावर ुपढल आवयक ती
का यवाह करयात येईल.

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

सेवााम वकास आराखडा

(३६) *  १५७७   डॉ.पंकज भोयर (वधा) :   समाननीय नयोजन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) महामा गंाधी यंाया आचार-वचाराचा ठेवा ुपढल पयानपया कायम राहावा
या उेशाने महामा गंाधी यंाचा सेवााम येथील आम व या संबंधीत वधा व
सेवााम येथील ठकाणाचा .495 कोटचा वकास आराखडा  मं ूजर करयात आला.या
कामास शासनात फ 1.11 कोट नधी ुसदा उपलध झाला परं ुत या ऐतीहासीक
कपाचे काम थंाबले आहे, हे खरे आहे काय
(2) असयास, या कपाचे काम थंंाबयाची कारण आहेत
(३) तसेच सदरहू कपाचे काम केहा ुस करयात येणार आहे ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह.
     महामा गंाधी यंाया वधा येथील सेवााम आमातील वातयास ७५ व ष
ूप ण होत असयाने सदर आमाया व परसरातील ेंाया वकासासंदभात सेवााम

वकास आराखयास शासकय मायता देयाची बाब शासनाया वचाराधीन आहे.
(२) व (३) शासकय माय ेत ंनतर आराखयातील कामे वभागीय आ ुयत नाग ूपर
यंाया तरावन ुस करयात येतील.

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

बीड िज. प. तील 97 कोट पयंाया ैगरयवहाराची चौकशी करयाबाबत.

(३७) *  १२७७   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बीड िजहा परषदेतील 97 कोट पयंाया ैगरयवहाराची चौकशी करयासाठ
िजयाधकार बीड यंानी न ुयत केलेया समतीने स टबर, 2014 या ुसमारास
चौकशी अहवाल िजयाधकार यंाना सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर अहवालात कोणकेाणया बाबी समोर आया तसेच कोणकोणया
यतंीचा यात समावेश आहे,
(3) उत चौकशी अहवालाया अ ुनषंगाने संबंधतंावर कोणती कारवाई केल आहे वा
करयात येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) व (3) चौकशी समतीने सादर केलेया अहवाला ुनसार िजहा परषद
अ थसंकपातील तर ूतदपेा अनेक पटने जात शासकय मायता देयात आलेल
आहे तसेच अनेक पटने जात रकम अदा करयात आल. वत वभागात अनेक
लेखाशषा ंअत गत मं ूजर रकमेपेा अधक माणात ख च होत आहे. सदरचा ख च कोणया
लेखाशषातील रकम वळती कन केला जात आ ेहे याबाबत अधक सखोल चौकशी
होणे गरजेचे आहे. वत वभागात नयमावये ठर ूवन दलेले अभलेखे ठेवलेल नाहत.
रोख ुपतक नयमावये दै ंनदन ूप ण करणे आवयक असताना सन 2013 - 14 मये
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माहे 8/13/10/13,11/13 महयंाचे रोख ुपतक ूप ण केलेले नाह. लेखा वभागाने
तपासणीस माणके उपलध कन दले नाहत. िजहा परषद, बीड येथे वधी ुनसार
माय कोणयाह कारची वतीय शत पाळलेल नाह. तसेच तंाक बाबंीक ेड ूप णत:
ुद ल केलेले आहे. यााबाबत उच तरय व ेशष लेखा परण केया ंनतर जबाबदार

असणा-या अधकार / क मचार यंाची माहती उपलध होईल. या ंनतर संबंधतंावर
का यवाह करयात येईल.

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

ठाणे िजहा परषदेतील ाथमक आरोय कातील
खरेदत मोया माणातील झाालेला ैगरयवहार

(३८) *  २५१   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.वलास तरे (बोईसर),
ी.ह त ठाकूर (वसई) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) ठाणे िजहा परषदेतील अनेक ैगरयवहार नद शनास येत असतानाच आता
ाथमक आरोय कासाठ खरेद करयात आलेया 950 वॉटर फट स खरेदत
मोया माणात ैगरयवहार करयात आयाचे माहे स टबर, 2014 रोजी वा या
ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) अयापी चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणातील दोषंीवर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२),(३) व (४) न उावत नाह.

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

खाला ूपर (िज.रायगड) ता ुलयातील ंअगणवायात अयापह
वीज नसया ुमळे वयायाची ैगरसोय होत असयाबाबत

(३९) *  ८७१   ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.अ ूब आजमी
(मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) खाला ूपर (िज.रायगड) ता ुलयातील ंअगणवायात अयापह वीज नसया ुमळे
वयायाची ैगरसोय होत असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, महावतरण कायालयात स व ंअगणवायंासाठ वीज मटरचे ैपसे भनह
वीज जोडणी अयापह केल नसया ुमळे ंअगणवाया ंअधारातच आहेत, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास, उत बाबत ंअगणवाडी सेवकंानी वारंवार पाठ ुपरावा कन ुसदा
महावतरण कायालयाकडून कोणयाह कारचे सहका य मळत नसया ुमळे ंअगणवाडी
सेवकंामये नाराजी पसरल आहे, हे खरे आहे काय,
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(4) असयास, याकरणी शासन चौकशी कन का यवाह करणार आहे वा करत
आहे काय,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) हे खरे नाह.
(2) हे रे नाहृ
(3) हे खरे नाह.
(4) व (5) प उावत नाह.

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

कुडाळ (िज.  ंस ुध ुद ग) ता ुलयातील डगस चोरगेवाडी येथील बागायतीतील
माड, केळी बागायती पोकळी, भात ेशतीचे जंगल हतीनी केलेले ुनकसान

(४०) *  १३   ी.न ेतश राणे (कणकवल), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी. ैवभव
नाईक (कुडाळ) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) कुडाळ (िज.  ंस ुध ुद ग) ता ुलयातील डगस चोरगेवाडी येथील बागायतीतील माड,
केळी बागायती पोफळी, भात ेशतीचे जंगल हतीनी अतोनात ुनकसान कन हजारो
पयंाचे ुनकसान केयाचा कार  दनंाक ९ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास
न दशनास आला, हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  ंस ुध ुद ग िजहयातील अनेक वषापा ूसन वय ायंा ुमळे ेशतीचे मोठया
माणात ुनकसान होत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, कोकणातील ेशतकयंाचे वय ायंा ुमळे ुनकसान होऊ नये यासाठ
कोणता कायमवपी तोडगा काढयात येणार आहे वा  येत आहे,
(४) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.
(३) कोकणातील ेशतकयंाचे वय ाया ुमळे ुनकसान होऊ नये, वयाणी यंाया
ैनस गक अधवासात समत रहावेत यासाठ थानक पातळीवर ात नवेदनाया

अ ुनषंगाने वनेामये वयाणी तबंधक चर व वनतळी यंाची कामे करयात
आलेल आहे.
     याचमाणे सय:िथतीत पारंपारक उपाययोजना कन वयायंाना
म ुनयवतीपा ूसन ूदर ठे ूवन ेशतपकंाया ुनकसानीवर संन ंयण ठेवयात ये ेत.
वनाधकार व वनक मचार वयायंाया हालचालवर व यंाना मानवी वतीपा ूसन
ूदर ठेवयासाठ दररोज यनशील आहेत. याकरता क मचायंाना आवयक ेत ुनसार

वावह ंनची सोय, क मचार / वनम ूजर पथक, फटाके इतर साहय ुसवधा
ंअमलबजावणीसाठ ुपरवयात आया आहेत. यात ामथंाचेह सहका य लाभत आहे.

     याचमाणे कुडाळ ता ुलयातील मानवी िजवतास व मालम ेतस हानीकारक
ठरलेया जंगल हतंीपा ूसन ेशत पकंाचे ुनकसान होऊ नये ह ूणन हती अभयारय
करयाबाबत वचाराधीन आहे.
(४) न उावत नाह.

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

मराठवायातील कोहा ूपर बंधा-यंाचे दरवाजे चोरस गेयाबाबत.
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(४१) *  ७७२   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल
(पेण), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) राय शासनाने मराठवायातील आठह िजयात िजहा परषद, थानकतर,
जलसंपदा आण वभागाया मायमा ूतन ुसमारे 413 कोट 30 लाख पये ख च कन
मोया माणात कोहा ूपर बंधारे बंाधले आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मराठवायात ुसमारे 2600 कोहा ूपर बंधा-याची उभारणी करयात
आल असता एकूण 1 लाख 38 हजार 912 बंधा-यंाना बसवयात आलेया दरवाजंा ैपक
ुसमारे 18 हजार 697 बंधा-यंाची दरवाजे चोरस गेलेले आहे, हे ह खरे आहे काय,

(३) तसेच ला ूतर िजहयातील उदगीर उपवभागात झालेया स वच 85 कोहा ूपर
पतीया बंधा-याची कामे नकृट दजाची झाल अ ूसन बंधा-याचे 2 हजार दरवाजे
चोरला जाऊन तीन व ष लोटल तर ुगहेह नद नाह व दरवाजाचा तपासह पेालसंानी
लागलेला नाह, हे ह खरे आहे काय
(४) असयास, सदरहू बंधा-यासाठ नवे दरवाजे पाटबंधारे वभाग देत नसयाने यावषह
पावसाळयातले पाणी अडवले जाणार नसयाने  ंसचनाचा उेश सफल होणार नाह,
हे ह खरे आहे काय
(५) असयास, चोरला गेलेया दरवाजाचा तपास अयाप न लागयाची कारणे काय
आहेत व नवे दरवाजे बसवयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२) होय.
मराठवायातील आठ िजयात ल ुघ ंसचन, (िजहा परषद) व ल ुघ ंसचन (जलसंधारण)
यंाचे मायमा ूतन पये ३९२.२७ कोट ख च कन २७८६ कोहा ूपर पदतीचे बंधारे
बंाधयात आले आहेत.
सदर बंधायंावरल संकिपत दरवायंाची संया १,२९,७२२ एवढ आहे या ैपक १९,१४१
दरवाजे चोरस गेलेले आहेत.
(२) ंअशतय: खरे आहे.
      उगीर उपवभागामा फत ४९ कोहा ूपर पदतीया बंधायंाची कामे ूप ण करयात
आल आहेत. या ैपक ६ बंधायाचे २३७ गेट चोरस ेगेलेले आहेत. तसे उपवभागीय
पोलस अधकार, उगीर यंान दनंाक १३ एल, २०११ रोजी कळवयात आलेले
हो ेत. तसेच दनंाक २९.११.२०१४ रोजीया पावये ुगहा नद कन FIR ची त
मळणेबाबत कळवयात आलेले आहे.
(४) हे खरे नाह.
       नवीन गेट खरेदसाठ का यकार अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे वभाग, िजहा परषद,
ला ूतर यंानी अधीक अभ ंयता, ल ुघ  ंसचन (जलसंधारण) मंडळ, औरंगाबाद यंाचेक ेड
दनंाक ३० नो हबर, २०१३ पावये नधी मागणी करयात आलेल अ ूसन शासनास
ताव ात झाया ंनतर नधी उपलध ेत ुनसार नधी उपलध कन देयाबाबत ुपढल
का यवाह करयात येईल. यावष अयप पाऊस झायाने नायास वाह नाह. या ुमळे
पाणी साठा होऊ शकला नाह.
(५) व (६)
न उावत नाह.

-----------------
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म-हळ ुब (ता. सनर, िज. नाशक ) वडलोपाजत ेशत जमनीत
वहरंवर अ ुनदानाची रकम घेऊन 43 लाखाचा अपहार केया बाबत

(४२) *  १२७८   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) म-हळ ुब (ता. सनर, िज. नाशक ) येथील 23 लाभायाना शाखा अभ ंयता,
ामसेवक, पंयायत समतीचे वतार अधकार यंाया सहायाने आपया वडलोपाजत
ेशत जमनीत व इतर जमनीत अगोदरच असलेया वहरंवर अ ुनदानाची रकम

घेऊन 43 लाखाचा अपहार केयाची बाब स टबर, 2014 या ुसमारास उघडकस आला
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार सबंधत दोषी यतंीवर
कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे आहे.
(२)  ुतत करणी तार नवारण ाधकार, नाशक यंानी चौकशी केल आहे.
(३) तार नवारण ाधकार, नाशक यंाया द.४.९.२०१४ या न णया ुनसार २३
वहरंया कामात अनयमतता झायाचे आढळून आले आहे. यंाचे न णया ुनसार
संबंधत लाभाथ, पदाधकार, अधकार व क मचार अशा एकूण ३२ यतंीवद
पोलस टेशन वावी, ता.सनर, िज.नाशक येथे द.२९.११.२०१४ रोजी ुगहा दाखल
करयात आला आहे. तसेच संबंधत अधकार/क मचार यंाचेवद नयमा ुनसार
शासकय कारवाई ुस करयात आल आहे.

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

डबवल िज.ठाणे येथील 39 ामपंचायतीनी पायाची बले
थकवयात आयाने पाणी ुपरवठा बंद केयाचे नद शनास आयाबाबत

(४३) *  २५३   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :
   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) डबवल िज.ठाणे येथील 39 ामपंचायतीनी 15 कोट 68 लाख पये पायाची
बले थकवयात आया ुमळे एम.आय.डी.सी ने या 39 ामपंचायतंीचा पाणी ुपरवठा
बंद करयात आयाचे माहे ऑटोबर 2014 रोजी वा या ुसमारास आढळून आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, पाणी बले वरत भरयाबाबत व डबवलकराना ूप ववत पाणी ुपरवठा
करयाबाबत शासनाने कोणती तातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप, कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) न उ भवत नाह.
(३) न उ भवत नाह.

-----------------
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पोलाद ूपर (िज.रायगड) ता ुलयात क ुपरकृत पाणलोट
वकास का यमंात गत झालेया टाचाराबाबत

(४४) *  २०४१   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल
(पेण) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पोलाद ूपर  (िज.रायगड) ता ुलयात सन 2012 ेत 2014 या कालावधीत क ुपरकृत
पाणलोट वकास का यमातं गत झालेया ैगरयवहाराबाबत रायाया जलसंधारण व
ामवकास खायाया धान सचवामा फत झालेया चौकशी ुनसार वभागीय कृष
सहसंचालक कोकण वभाग यंाया दनंाक 25 स टबर, 2014 या आदेशा ुनसार
पोलाद ूपर ता ुलयातील 7 कृषी प यवेक व कृषी सहायक पदावरल क मचा-यंाना
नलंबत केले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ैगरयवहाराचे वप काय आहे,
(3) असयास, नलंबत झालेया क मचा-यावद दोषारोप दाखल करयात आले
आहे काय,
(4) असयास दाखल न करयाची कारणे कोणती ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : १)  ंअशत: खरे आहे.
    पोलाद ूपर (िज.रायगड) ता ुलयात सन २०१२ ेत २०१४ या कालावधीत क ुपरकृत
एकािमक पाणलोट े यवथापन का यम ंअत गत झालेया ैगरयवहाराबाबत दता
पथक, कृष आ ुयतालयामा फत चौकशी करयात आलेल अ ूसन ाथमक चौकशीत
दोषी आढळून आया ुनसार वभागीय कृष सहसंचालक, कोकण वभाग यंाया दनंाक
२५ स टबर, २०१४ या आदेशावये ७ कृष प यवेक/कृष सहायक यंाना व दनंाक
२९ नो हबर, २०१४ चे आदेशावये १ कृष सहायकास नलंबीत करयात आले आहे.
२) क ुपरकृत एकािमक पाणलोट े यवथापन का यम ंअत गत मा गद शक
ुसचनंाचे उलंघन करणे, आवयक ेत ुनसार अभलेख जतन न करणे व याअवये

नधचा ुदपयोग करणे अशा कारचे ैगरयवहार झायाचे आढळून आले आहे.
३) व ४)  ुतत करणी एकूण ५२ गटंाची तपासणी करयात आल अ ूसन आढळून
आलेया अनयमत ेतची याती वचारात घेता क मचारनहाय व गटनहाय दोषारोपप े
तयार करयाची का यवाह ुस आहे.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


