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

तारंाकत नोतरंाची याद

ुबधवार, दनंाक १७ ड सबर, २०१४ / आनय २६, 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 - ३७

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

ला ूतर िजहा परषदेची आ थक परिथती बकट असयाबाबत

(१) *  ३२७९   ी.अमत वलासराव देश ुमख (ला ूतर शहर) :   समाननीय ामवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ला ूतर िजहा परषदेला राय शासनाकडून मळणा-या उपकराया रकमेची वारंवार
मागणी कनह ती अयाप देयात आलेल नाह हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपकराची रकम अयाप न मळयाची कोणती कारणे आहेत,
(3) असयास, ला ूतर िजहा परषदेची आ थक परिथती बकट अ ूसनह
रायशासनाकडून ह रकम देयास होणाया वलंबाची कारणे कोणती ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२) ंअशत: खरे आहे.
ला ूतर िजहा परषदेची जमीन मह ूसल उपकराची मा च, २०१२ अखेर थकबाक
. २३,१४,५५,०९०/- इतक होती. सदर थकबाक ैपक सन २०१२ - १३ मये .
४,३१,५८,७००/- व सन २०१३-१४ मये . ९,५१,४५,४३९/- असे एकूण . १३,८३,०४,१३९/-
इतके अ ुनदान ला ूतर िजहा परषदेला देयात आले आहे. उ वरत अथबाक देयाची
का यवाह शासन तरावर चा ूल आहे.
(३) नच उावत नाह.

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

ठाणे िजहा परषदेया ल ुघपाटबंधारे वभागाने हाती
घेतलेल ुनतनीकरण करयाची कामे लंबत असयाबाबत

(२) *  ३५६७   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) ठाणे िजहा परषदेया ल ुघपाटबंधारे वभागाने सन २०१२-१३ मये  ंसचनाचे
े वाढवयाकरता तलाव ुदती, कोहा ूपर बंधारे, देखभाल ुदती, गाव तलाव
ुनतनीकरण, पाझर तलावाचे ुनतनीकरण करयाकरता ुसमारे सा ेडचार कोटची तर ूतद

केल आहे,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदरची कामे वाटप करयात येऊनह अयापह कामंाना ुसवात
करयात आल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदरची कामे अयापप यत ुस न करयाची कारणे काय आहेत याची
चौकशी केल आहे काय,
(४) असयास, चौकशी ुनसार कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) सदरची कामे कती कालावधीत ूप ण होणार आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
     ठाणे िजहा परषद वनधी ूतन सन २०१२-१३ मये ुदती कामंासाठ पये
४.३० कोटची तर ुतद करयात आल होती.
(2) हे खरे नाह.
     सनर २०१२-१३ या वषात देखभाल ुदतीया एकूण ४० कामंा ैपक ३९ कामे
ूप ण झालेल आहेत.

(3), (4) व (5) प उावत नाह.
-----------------

पंचायत समती खामगंाव (िज. ुबलडाणा) ंअत गत
असलेया ाम सेवकंाया रत जागा भरयााबाबत

(३) *  ९२९   ी.आकाश ुफंडकर (खामगंाव) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पंचायत समती खामगंाव (िज. ुबलडाणा) ंअत गत कती ामसेवकंाया जागा रत
आहेत,
(2) असयास, या जागा रत असया ुमळे एका ामसेवकाला 3-3 गावंाचा अतरत
भार देयात येतो, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, एका ामसेवकाला अतरत भार दया ुमळे यंाया ुमळ गावंातील
वकास कामे रगाळत आहे, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, ेशतक-यंाना बँकाचे क ज काढयाकरता 7/12 चे उतारे व शासनाचे
इतर दाखले मळयसाठ ास होत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(5) असयास, या ाम सेवकंाया असलेया रत जागा भरयाकरता  गटवकास
अधकार पंचायत समती यंानी शासनाक ेड मागणी संबंधचा ताव पाठवला आहे
काय,
(6) असयास, सदर पदे लवकरात लवकर भरयाबाबत संबंधतंाना आदेश देणार
आहात काय ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) खामगंाव पंचायत समती ंअत गत ामसेवक संवगाची एकूण
६८ मं ूजर पदे अ ूसन रत ८ पदे आहेत.
(२), (३) व (४) गावातील वकासकामे तसेच ामपंचायतीचा का यभार ुसरळीत
चालयाया टने ुतलनामकया हलका का यभार असलेया ामसेवकंाक ेड
रत पदाचा का यभार सोपवला असयाने वकासाची कामे रगाळल नाहत व
दाखले मळयाबाबत अडचणी नमाण झालेया नाहत. ेशतक-यंाना ७/१२ चे उतारे
तलायंाकडून देयात येतात.
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(५) व (६) ामसेवकंाया पद भरतीची या िजहा परषद तरावर करयात येत
अस ेत. या ुनसार गट वकास अधका-यंाकडून रत पदंाबाबतचे ात अहवाल वचारात
घेऊन िजहा नवड समतीवारा १२ ामसेवकंाया पदभरतीसाठ दनंाक ९ नो हबर,
२०१४ रोजी परा घेयात आलेल अ ूसन उपलध अमेदवारंाम ूधन खामगंाव पंचायत
समती ंअत गत रत पदे भरयाचा यन आहे.

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

सावल येथे उपवभागीय अभ ंयता, बंाधकाम वभाग आण  ंसचाई
वभाग , िजहा परषद, चं ूपर हे कायालय ुस करयाया मागणीबाबत

(४) *  ३०२८   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) चं ूपर िजयातील सावल ता ूलयाची न मती हेा ूवन 22 व ष झाले असतंाना
ुसदा सावल येथे अयापह उपवभागीय  अभ ंयता बंाधकाम वभाग, िजहा परषद

चं ूपर आण उपवभागीय अभ ंयता  ंसचाई वभाग, िजहा परषद, चं ूपर वभाग
हे कायालय ुस झाले नसया ुमळे ता ूलयातील वकास कामे करयास नागरकंाना
मानसक व आ थक ास सहन करावा लागत असयाने सावल येथे उपवभागीय
अभ ंयता, बंाधकाम वभाग, िजहा परषद, चं ूपर हे कायालय ुस करयाची मागणी
लोकतनधंीसह नागरकंानी धान सचव ामवकास वभाग यंायाक ेड दनंाक 24
नो हबर, 2014 या ुसमारास केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपवभागीय अभ ंयता, बंाधकाम वभाग आणि उपवभागीय अभ ंयता,
 ंसचाई वभाग, िजहा परषद चं ूपर ह कायालये सावल येथे तातडीने ुस करयासाठ
शासनाने कोणती का यवाह केलेल आहे वा करयात येणार अाहे,
(3) नसयास, याबाबत होणा-या वलंबाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) ाम वकास वभागात अशा कारचे नवेदन ात झायाचे
आढळून आले नाह.
(2) शासन न णय . रागंापं-२०१४/..१४२/ योजना-४ दनंाक १ ऑगट, २०१४ दारे
  राजीव गंाधी पंचायत सशतीकरण अभयानंात गत ाम पंचायत तरावर पंचायत
अभ ंयता (ात ामपंचायत) व गट अभ ंयता (त पंचायत समती) ह पदे भरयास
मायता देयात आल आहे. या ुनषंगाने नमाण करयात आलेल पदे वचारात घेऊन
तसेच िजहा परषदंाकरता उपलध वभाग/उपवभाग, तंाक म ुनयबळ व का यभार
वचारात घेऊन आवयक वभाग व उपवभाग नमाण करयाया िजहा परषदंाया
तावंाचा आढावा घेऊन ुसधारत ताव शासनास सादर करयाबाबत दनंाक २१
नो हबर, २०१४ रोजी स व िज.प.ना. कळवयात आले आहे. तथाप,
     स व िजहा परषदंाकडून ुसधारत ताव ात झायानतर नवीन वभाग/
उपवभाग व आवयक क मचार ृवद नमाण करयाचा ताव उचतरय समतीसमारे
ठेवयात येईल,
(३) न उावत नाह.

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

बोरवल ( ूप व) येथील संजय गंाधी राय उयानात (नॅशनल पा क)
छट ूपजेया नमताने वनसंरणाचे नयमंाचे उलंघन केयाबाबत
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(५) *  ३४२०   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.वनायकराव जाधव-पाटल (अहमद ूपर) :
   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बोरवल ( ूप व) येथील संजय गंाधी राय उयानात (नॅशनल पा क) छट ूपजेया
नमताने वनसंरणाचे सगया नयमंाचे उलंघन केले असयाचे दनंाक २९
ऑटोबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल छट ूपजेवेळी ायंाना मारझोड कन प यटकंानाह शवीगाळ
करयात येऊनह येथील वनाधकार यंानी कोणतीह कारवाई केल नसयाचे आढळून
आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत करणाची शासनाने चौकशी केल असता संबंधत
वनधकायंावर काय कारवाई करयात आल वा येणार आहे,
(4) अयाप, याबाबत कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास, याची कारणे
काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे नाह.
(2), (3) व (4) अशा कारची घटना घडयाचे नद शनास आले नाह या ुमळे कारवाई
करयाचा न उावत नाह.

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

पाटण वधानसभा मतदारसंघंातील कोयना अभयारयातं गत मळे,
कोळणे, पाथर ुपंज या गावंाचे अयापह ुपन वसन न झायाबाबत

(६) *  २९८१   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) पाटण (िज. सातारा) कोयना अभयारय व सया या कपातं गत मळे, कोळणे
व पाथर ुपंज ह तीन गंावे कपत अ ूसन या गंावातील ामथ व महला गेल अनेक
व ष जीव ुमठत घे ूवन जीवन जगत आहेत, हे खरे आहे काय,                    (2)
असयास, बाधत गावंानी आमचे मतदारसंघातच ुपन वसन करावे याकरता  शासनाक ेड
अयावत ताव सादर केला अ ूसन सन १९८६ पा ूसन ुपन वसनाया तेत असणारे
बाधत कपतंाचे अयापह ुपन वसन झाले नाह, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उतबाबत शासनाने कोणता न णय घेतला आहे, अयाप याबाबत
  शासनाने न णय घेतला नसयास न णय न घेयाची स वसाधारण कारणे काय आहेत?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे नाह.
(2) हे खरे आहे.
(3) सदर गावंाचे ुपन वसन करयाकरता पयायी जमीन शोधणे व गावंाया ुमल ूभत
माहतीचे संकलन चा ूल अ ूसन ुपन वसन या गतीपथावर आहे.

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

नलंगा ता ुलयातील (िज. ला ूतर) बेाटकुळ-हो ूसर या रयाया कामाबाबत

(७) *  १३०४   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नलंगा ता ुलयातील (िज. ला ूतर) बेाटकुळ-हो ूसर या रयाची मं ुजर मळाया ंनतर
यात कामाला ुसवात झाल नसतानाह संबंधीत ुग ेतदाराने या रयाचे काम ूप ण
झायाचे दाख ूवन परपर देयके काढयाचे माहे जानेवार 2014 मये वा या दरयान
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नद शनास आले तसेच संबंधतंावद कारवाई करयाची मागणी ेतथील ामथंानी
केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच उदगीर मोड ेत ंआबेवाडी या रयाचेह काम न करता 1 लाखाचे देयके
काढयात आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत दोह करणाची चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार संबंधतंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय.
(२) नाह.
(३) व (४) चौकशी ुनसार बोटकूल ेत हो ूसर या रयाचे कामात .८१,९१४/- चा अपहार
झायाचे नद शनास आले आहे. सदर करणी संबंधत कनठ अभ ंयता ी.एस.एम.थेटे
यंाना सेवे ूतन नलंबत करयात आले अ ूसन यंायावद खा ेतनहाय चौकशी ुस
करयात आल आहे.

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

लाखेगंाव (ता. ैपठण, िज. औरंगाबाद) येथील साखळी स मट
बंधायाचे काम ूप णतः नकृट दजाचे झायाची तार

(८) *  ३४९६   ी.संदपानराव ुभमरे ( ैपठण) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)  लाखेगंाव (ता. ैपठण, िज. औरंगाबाद)  येथील साखळी स मट बंधायाचे काम
ूप णतः नकृट दजाचे झायाची तार  थानक नागरकंानी िजहाधकार,  औरंगाबाद

यंाचेक ेड माहे ुज ैल, 2014 मये वा यादरयान नवेदनावारे केल आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, उत करणी चौकशी केल आहे काय, चौकशीचे नक ष काय आहेत,
(3) असयास, या ुनषंगाने कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, उपवभागयी कृष अधकार, औरंगाबाद यंानी चौकशी केल अ ूसन यात
काम नकृट असयाचे नद शनास आलेले आहे.
(३) सदर काम पाडून, नवीन चंागया दजाचे काम करयाचे ठेकेदारास आदेशीत
करयात आले आहे, सदर कामाचे कोण ेतह देयक ठेकेदारास अयाप अदा करयात
आलेले नाह.
(४) न उ भवत नाह.

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

यवतमाळ िजहाधकार कायालयामा फत
घेतया जाणा-या परेत झालेला ैगरयवहार

(९) *  १७४१   ी.रव राणा (बडनेरा), ी.मदन येरावार (यवतमाळ), ी.संतोष दानवे
(भोकरदन) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ िजहाधकार कायालयातील अधकार व क मचार यंाचे संगनमताने
व ग 3 या क मचार भरतीबाबत घेतया जाणा-या परेचे पेपर फुटून या करणात
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ुसशत बेरोजगार परेला बसलेया वयायंाकडून अधकार व क मचा-यंानी लाखो
पये घेतले व पेपर फोडले न पका वतरत केया  ह  घटना माहे नो हबर,
2014 मये वा या दरयान नद शनास आल आहे  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय चौकशीत काय नपन झाले
व  या ुनसार संबधीत यतीवर  कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे
(3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२)  ुतत करणी िजहाधकार कायालयाचे तरावर
चौकशी ुस आहे. तसेच पोलस नरक, आ थक ुगहे शाखा, औरंगाबाद शहर यंाचेक ेड
ुगयाची नद झाल अ ूसन याबाबत पोलस तपास ुस आहे.

(३) न उावत नाह.
-----------------

ुमंबईचे उपनगरे तसेच रायातील आणखी काह ठकाणया
मळून ुसमारे 2.6 लाख हेटर वनजमीनीवरल खाजगी

असयाचा बंाधकामे आेप घेऊन जमीनदोत करयाचा न णय

(१०) *  ३५०९   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय वने मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईचे उपनगरे व ेशषत: वोळी, नाहूर, भंाडूप, ुम ुलंड, माहूल,कंादवल, बोरवल
आण ठाणे शहराचा बराच मोठा भाग तसेच रायातील आणखी काह ठकाणया
मळून ुसमारे २.६ लाख हेटर वनजमीनीवरल खाजगी बंाधकामे  असयाचा आेप
घेऊन जमीनदोत करयाचे शासनाने न णय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(2)असयास, खाजगी वनजमनीवर उया राहलेया इमारती व वसाहतीमये वषा ुनव ष
  ुमंबई उपनगरात राहयाया 5 लाख व रायभरातील १५ लाख रहवाशंावर शासनाने
आकारलेला ुसमारे १०० कोट पयाचा दंड परत करावा असा न णय मा. सवच
यायालयाने दनंाक ३१ जानेवार, २०१४ रोजी वा या ुसमारास दला आहे, हे खरे
आहे काय,
(3) असयास, मा.सवच यायालयाने दलेया आदेशावये शासनाने  आताप यत
काय का यवाह केल आहे वा सय:िथती काय आहे?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : १) व २) हे खरे नाह.
३) न उदभवत नाह.

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

कदम वाक वती, ामपंचायत ंअत गत लोणी काळभोर, ुपणे येथे 15 एकर
जागेवर संत ेठ ुतकाराम महाराजंाचा पालखी तळ वकसीत करयाबाबत

(११) *  ३३७५   ी.लमण जगताप ( ंचचवड) :   समाननीय नयोजन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कदम वाक वती, ामपंचायत ंअत गत लोणी काळभोर, ुपणे येथे 15 एकर जागेवर
संत ेठ ुतकाराम महाराजंाचा पालखी तळ वकसीत होणार आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू पालखी तळास मायता मळूनह आजवर तळ वकसीत होऊ
शकला नाह, हे खरे आहे काय,
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(3) असयास, याची स व साधारण कारणे काय आहेत व हा तळ केहा प यत वकसीत
होणे अपेत आहे ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) ंअशत: खरे आहे. कदम वाक वती ामपंचायत लोणी
काळभोर ता.हवेल ुपणे येथील ३.५६ हे.आर. ेातील सरकार गायरान जागेवर पालखी
तळ आरत करयात आले आहे.
(२)  व (३) शा.न..तीेव-२०१०/..१०९/का.1444, द.12/9/2014 अवये ी े
देहू-आळंद-पंढर ूपर-भंडारा डगर पालखी तळ/मा ग वकासाया ुसधारत आराखयास
मायता देयात आल अ ूसन या ंअत गत पालखी मा ग ुमकामंाया ठकाणी पालखी
तळाकरता आवयक ूभसंपादान व वकासास शासनाने मं ूजर दल आहे. सदर
वकास आराखयाची ंअमलबजावणी ंयणा वभागीय आ ुयत, ुपणे हे आहेत. ुसधारत
आराखयाया अ ुनषंगाने यंाचेकडून सवतार ताव ात कन यास मायता
देयाची का यवाह करयात येत आहे.

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

नफाड (िज. नाशक) ता ुलयात जनावरंावर व नागरकंावर होणारे बबयाचा वावर

(१२) *  १२७९   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नफाड (िज.नाशक) ता ुलयातील गोदाकाठया मंाजरगंाव, ुभसे, चायेर, बेरकडी,
करंजगाव, सोनगाव,  ंशगवे, कुरडगंाव, कोठुरे, ुसंदर ुपर, जळगाव, काथरगंाव व नंा ुदर
मयमेवर या परसरात बबयाने, जनावरावर व काम करणा-या नागरकंावर हला
करयाया घटना गत महयापा ुसन वाढया अ ुसन बबयाया भतीने या भागातील
ेशतकर ेशतावर जायास धातावत अ ुसन ेशतीची कामे ठप झालेल असतानाह वन

वभागाने याक ेड ुद ल केले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने अधक चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळुन आले व त ुनसार बबयाचा बंदोबत
करयासाठ कोणती उपाययोजना केल आहे, तसेच याक ेड ुद ल करणा-या वन
वभागाया अधका-यंावर कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) व (२) सदर नात न ूमद केलेया गावंा ैपक नाशक वन
वभागातील मौजे जळगाव ता.नफाड येथील ी.सदाशव बबन माळी व यंाचा ुमलगा
कु.अभ ेषक सदाशव माळी, मौजे करजगाव येथील कु.ओम संतोष पावसे, मौजे कुरडगाव
येथील ी. ुसभाष राजाराम काळे व ी. कैलास ुपंडलक सोनवणे यंाना बबयाने जखमी
केले हो ेत. जखमी इसमंावर खाजगी णालयात तसेच शासकय णालयात तसेच
शासकय णालयात उपचार करयात आलेले आहे.
     मौजे ुसंदर ूपर व मौजे जळगाव येथे बबयाने ेशळीवर हला केयाने संबंधत
ेशळी मालकास ुनकसान भरपाई अदा करयात आल आहे.

    वन वभागाने याक ेड ुद ल केलेले नाह.
(३) याकरणी वन वभागाकडून बबयाचा वावरकमी करणे, संघ ष टाळणे याबाबत
जनजा ृगती करयात आल आहे. गोदाकाठया गावंामये या ठकाणी घटना नद शनास
आया आहेत या ठकाणी वनवभागाया क मचार व अधकायंानी वेळोवेळी  गत
घातल आहे. व गावंामधील ामथासोबत बोधन केले आहे.
      सदर करणी वन वभागातील अधकार/क मचार यंानी आवयक ती का यवाह
केलेल असयाने अधकार /क मचायंावर कारवाई करयाचा न उावत नाह.

-----------------
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नंादेड िजयातील ुमखेड वन परेंात गत रोप वाटका
व ृव लागवडीया कामात ैगरयवहार झायाबाबत

(१३) *  ३६३१   ी. ुसभाष साबने (देग ूलर) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नंादेड िजयातील ुमखेड वन परेंात गत असलेया रोप वाटके ूतन बोगसपणे
रोप वाटयाचे दाख ूवन  (2013-14)  ूपवची मोठे ृव व नस ग न मत ृव दाख ूवन
लाखो पयंाचा नधी गळंकृत केयाकरणी वनपरे अधकार  वनपाल अधका-
यंावर कारवाई करयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, कारवाईचे वप काय आहे,
(3) असयास, उत करणी अयापह का यवाह झाल नसयास, याची कारणे
काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह.
(२) व (३) न उावत नाह.

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

नाशक िजयातील 1212 ंअगणवायासाठ 24 कोट पयंाचा नधी देयात
ये ूवनह सदरहू ंअगणवायाचे बंाधकाम अयापी ुस करयात आले नसयाबाबत

(१४) *  ३३९८   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक िजयातील १२१२ ंअगणवायासाठ २४ कोट पयंाचा नधी देयात
ये ूवनह सदरहू ंअगणवायाचे बंाधकाम अयापी ुस करयात आले नसयाचे माहे
नो हबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू ंअगणवायंाचे बंाधकाम वरत ुस 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) नाशक िजयात आदवासी व ामीण कपंत गत सन
२०१०-११ व २०११-१२ मये अ ुनमे ११२५ + २९९ = १४२४ ंअगणवाडी क इमारत
बंाधकामंाना शासकय मायता देयात आलेल होती, सदर बंाधकामा ैपक १२१२ एवया
कामंाना कायारंभ आदेश देयात आलेले हो ेत. सदरची बंाधकामे, बंाधकाम वभाग,
ामपंचायत व  फॅीकेशन ंअत गत ८८९ ुस झालेल होती ैपक ८६१ बंाधकामे ूप ण
झालेल आहेत. बंाधकाम वभागा ंअत गत सय:सथतीत २८ कामे गतीतील आहेत.
     उ वरत बंाधकामे, साहयाचे वाढ ेत भाव, म ूजरची दरवाढ मं ूजरसंथाचा बंाधकामे
घेयास अ ुनसाह, जागा उपलध न होणे, नगरपालका हीत अ ुनसाह, जागा उपलध
न होणे, नगरपालका हीत वाढ इ. कारणा ुमळे ूप ण होऊ शकलेल नाहत.
(२) सदरहू २०१०-११ व २०११-१२ या वषातील ंअगणवाडी बंाधकामे .४.०० व ४.५०
ल माणे शासन न णय, द. २० एल, २०११ अवये खचाची मयादा होती, तथाप,
या खचाया मयादेत ंअगणवाडी बंाधकामे ूप ण होऊ शकल नाहत. ंअगणवाडी क
इमारत बंाधकाम खचाया वतीय मयादेत वाढ करणेबाबत मोया माणावर मागणी
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झायाने शासन न णय द. २९ जानेवार, २०१४ अवये बगर आदवासी ेाकरता
. ४.५० ल ऐवजी . ६.६० ल अशी ुसधारत दराने वाढस मं ूजर दलेल आहे.
(३)  ुतत शासन न णय दनंाक २९ जानेवार, २०१४ अवये वतीय खचाचे
मयादेत वाढ केयाने या ूपवचे १२१२ ंअगणवायंा ैपक ३२३ ंअगणवाडी कंाची बंाधकामे

ंअदापकय दर कमी असयाचे कारणातव ुस होऊ शकल नहती ती स व कामे
र करयात आलेल आहेत.
     शासनाने ुसधारत वतीय मयादेत दलेया माय ेतमाणे ुस न झालेया कामंाना
ाधायाने नधी उपलध ेत ुनसार शासकय मायता देयाची का यवाह ुस आहे.

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

सावंतवाडी वन वभागाया मळगंाव, नेमळे (िज. ंस ुध ुद ग)
सौरऊजा कंपा ंऊड उभारणीया कामात ैगरयवहार झायाबाबत

(१५) *  ३६७४   ी. ैवभव नाईक (कुडाळ) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) सावंतवाडी वन वभागाया मळगंाव, नेमळे (िज. ंस ुध ुद ग) सौरऊजा कंपा ंऊड
उभारणीया कामात ैगरयवहार झायाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा यादरयान
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सौरऊजा ुकंपणाया कामासाठ ुसमारे ७५ लाखाचा नधी ख च करयात
आला परं ुत हया कामी ११ लाख ३० हजारच यात ख च आले आहे, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास, सौर ुकंपण एवढे नकृट दजाचे झाले असयाने गवा, रेडयंाना रोखयास
कुचकामी ठर ेत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, या सं ूप ण कामाची चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास, चौकशी ुनसार ुपढे कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : १) हे खरे नाह.
नेमळे येथे सौरऊजा ुकंपणाचे काम करयात आले अ ूसन सदर कामात ैगरयवहार
झालेला नाह. तसेच मौजे मळगंाव येथे सौरऊजा ुकंपण करणेत आलेले नाह.
२) हे खरे नाह.
मौजे नेमळे येथील सौरऊजा ुकंपणासाठ रकम .१७,६१,८२४/- इतया ंअदाजपकय
अ ुनदान मं ूजर करयात आले अ ूसन सदर अ ुनदाना ैपक रकम .१६,३०,५७४/- इतक
रकम अदा करयात आल आहे.
३) हे खरे नाह.
४) न उावत नाह.
५) न उावत नाह.

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

रायातील िजहा परषद ंअत गत सेस फंडा ूतन
शासनामा फत अ ूपरा नधी दला जात असयाबाबत

(१६) *  २५७६   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) रायातील िजहा परषद ंअत गत सेस फंडा ूतन क करोग, दयरोग आण कडनीया
ुद धर आजाराकरता अ ंयत तोकडा असा नधी शासनामा फत देयात येतो, हे खरे

आहे काय,
 (2) असयास, या स व आजारंाचा ख च कतीतर पटने जात असतो या ुमळे सदर
नधी अ ंयत कमी अ ूसन यात वाढ करयाची मागणी थानक संथाचालकंानी
शासनाक ेड केल, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत मागणी ुनसार या नधीमये वाढ करयाबाबत शासनाने कोणता
न णय घेतला आहे वा घेयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) हे खरे नाह.
     िजहा परषदेने आपया व:ताया नधी ूतन कॅसर, हदयरोग व कडनी
अशा ुद धर रोगाने पीडीत णंाना आ थक मदत देयाकरता वहत केलेल तर ुतदची
मयादा शासनाया द. ८/२/२००७ या परपका ुनसार काढून टाकलेल आहे. िजहा
परषदंानी थानक वकासाया योजनासाठया खचाचा वचार कन सदर नधीची
तर ूतद करावयाची आहे.
(2), (3) व (4)  उावत नाह.

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

कोहा ूपर िजहा परषदेया बंाधकाम वभागाया अका यम कारभाराबाबत

(१७) *  ३३०३   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले) :   समाननीय ामवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोहा ूपर िजहा परषदेया बंाधकाम वभागाया गलथान कारभारा ुमळे डा
संकुल, शाहू सभा ृगहंाया ुदतीचे काम, पदाधकार नवासथंानाया आवारातील
लॉन वना वापर 3 व ष पडून असणे, तसेच भाऊ ंसगजी रोडवरल इमारतीचा आण
ुमय शासकय इमारत वतारकरणाचा न अनेक वषापा ूसन लंबत आहे हे

खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरची कामे तातडीने ूप ण करयाकरता शासनाने कोणती उपाययोजना
केल वा करयात येत आहे.
(3) असयास, सदरची कामे केहाप यत ूप ण होणे शासनास अपेत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) ंअशत: खरे आहे.
(2) व (3) 1) िज.प.ने ुस केलेया नवासी डा शाले ंअत गत थम 400
मी.ची.धावपी तयार करणेचा ताव िजहा नयोजन मंडळ, कोहा ूपर यंाचेक ेड
नावय ुप ण योजना ंअत गत सन 2014-15 म ूधन तावत केलेला आहे व या ुनसार
शासकय मायता घेयाची का यवाह ुस आहे.
     2) राज ष शाहू छपत ुजने सभा ृगहाचे यासपीठ वतारकरणाचे कामासह वनी
ंयणा व ैबठक यवथेचे रकम .50 लचे काम गतीत अ ूसन सय:िथतीत

काम जवळ जवळ ७५% ुप ण झालेले आहे. उ वरत काम जानेवार २०१५ अखरे ूप ण
करणेचे नयोजन आहे.
     3) .25 ल ख च कन पदाधकार नवासथान परसरातील लॉन दनंाक
19/9/2013 रोजी ुप ण करयात आले आहे. तथाप सदर लॉनचा वापर भा ेड तवावर
करावयाचा असलेने यास थानक महानगरपालकेची परवानगी आवयक असया ुमळे
तसा ताव थानक महानगरपालकेक ेड सादर कन पाठ ुपरावा करयात येत आहे.
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     4) िजहा परषद मालकया १२७०.९० चौ.मी.जागेवर यापार संकुलाचे इमारतीचे
ठकाणी नवन बहुमजल यापार संकुलाची इमारत FBT (Finance Built &amp;
Transfer) तवावर बंाधणेया तावाया अ ुनषंगाने जमन मालक हका संदभात
माहती िजहा परषदेकडून मागवयात आल आहे.
(5) िज.प.या ुमय शासकय इमारतीया वतारकरणातं गत 4 था मजयाया
सवतर ंअदाजपकासह ुसधारत ताव तयार करणेची का यवाह िजहा परषद
तरावर गतीत आहे.

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

ेशवगळ (िज.जालना) येथील स मट बंधायाया अ ुप ण कामाबाबत

(१८) *  ३०९८   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ेशवगळ ( िज.जालना) येथील जटाशंकर नदवरल  स मट बंधायाचे काम अ ुप ण
असयाची तार ता ुलका कृष अधकार, घनसावंगी यंाया वरोधात आ ुयताक ेड माहे
नो हबरया पहया आठवयात थानक ामथंानी दल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल बंधायाचे काम न झाया ूमळे ेशतकयंाया ेशतात पाणी जाऊन
ुनकसान झाले अ ूसन तसेच  ंसचन यवथाह झाल नाह, हे खरे आहे काय,

(3) असयास, उत तारंया अ ुनषंगाने उत करणासंदभात चौकशी करयात
आल आहे काय, असयास चौकशीचे नक ष काय आहेत व या ुनषंगाने ुपढे दषीवर
कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२) हे खरे नाह.
(३) व (४) न उ भवत नाह.

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

गटवाडी (ता.पारनेर, िज.अहमदनगर) ामपंचायतीया मासक
सभेत ामपंचायतीया महला सरपंचला जबर मारहाण केयाबाबत

(१९) *  ३२१५   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)  गटवाडी (ता.पारनेर, िज.अहमदनगर) ामपंचायतीया मासक सभेत द. 20
नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास सदय ी.भरत गट यंानी ामपंचायतीया
महला सरपंचला जबर मारहाण, वनयभंग, व मंगळ ूस तोडयाचे ृघणापद कार
केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार ुपढे कोणती कारवाई करयात
आल आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) होय.
(3) याबाबत सरपंच ीमती कवता गट यंानी द.१९.११.२०१४ रोजी पोलस टेशन
ुसपा, ता. पारनेर येथे ट-१२८/२०१४ अवये ुगहा दाखल केला आहे. तसेच ी.
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भरत सताराम गट यंाया ैगरव तनाबाबत महारा ामपंचायत अधनयम, १९५८ चे
कलम ३९(१) अवये वभागीय आ ुयत, नाशक यंाचेक ेड सम ाधकार या नायाने
का यवाह ुस आहे.
(4) न उावत नाह.

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

व ण ज ंयती ाम व ंयरोजगार योज न ंअत गत ता ुलका
तरावर कायमवपी व काया बंाधकामबाबत

(२०) *  ३५२०   ी.चरण वाघमारे ( ुतमसर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) व ण ज ंयती ाम व ंयरोजगार योजने ंअत गत ता ुलका तरावर कायमवपी व
क तयार करणे हे शासनाचे धोरण आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास,मौजा-मोहाडी (व ेडगंाव) (िज.भंडारा) येथे व केाचे बंाधकाम मं ूजर
झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत  व काचे बंाधकाम करयाकरता जागा उपलध अ ूसनह
बंाधकाम करयात आले नाह, हे ह खरे आहे काय,
(4) तसेच व काया बंाधकामाला वलंब होत आहे, हे ह खरे आहे का,
(5) असयास, वलंबाचे कारण काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) होय.
(3) , (४) व (५) ाम पंचायत मौजा-मोहाडी (व ेडगंाव) येथील ता ुलका व क
बंाधकामासाठ तावत केलेल जागा िजहा ामीण वकास, ंयणा, भंडारा यंाचे नावे
करयाबाबत तहसलदार मोहाडी यंानी दनंाक १४.११.२०१४ अवये िजहाधकार भंडारा
यंाचेक ेड ताव सादर केला आहे. सदर तावास मायता मळाया ंनतर ता ूलका व
क बंाधकामाबाबत ुपढल का यवाह करयात येईल. असे कप संचालक, िजहा

ामीण वकास ंयणा, भंडारा यंानी पट केले आहे.
-----------------

ुमंबईतील ाणी संहालयाची ुदरवथा पाहता ायाची
देखभालसाठ रहेवलटेशन क उभारयाबबत

(२१) *  १४५४   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईतील संजय गंाधी राय उयानात बबयंाया ृम ूयचे माण वाढत अ ूसन
बबयंाचे खालावणारे आरोय तसेच भायखयातील ाणी संहालयाची ुदरवथा पाहता
गोरेगाव येथील तावत ाणी संहालयाऐवजी ायंाया देखभालसाठ रहेबलटेशन
क उभारयाची पॉज या वयेमी संथेने वनवभागाक ेड माहे नो हबर, 2014 या
ुदसया आठवयात तसेच वारंवार मागणी केलेल आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, उती नी आताप यत कोणती का यवाह व उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे,
(3) असयास, उत नी अयाप कोणतीह का यवाह केलेल नसयास, वलंबाची
स वसाधारण कारणे काय आहेत?
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ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह.
(२) अशा कारया मागणीचे नवेदन ात झालेले नसले तरह कय चडीयाघर
ाधकरण यंानी दलेया मा गद शक ुसचनंा ुनसार नयाने रे ुय सटर उभारयाचे काम

ंअतम टयात आहे. रे ूय सटरची उभारणी ूप ण झाया ंनतर या ठकाणी बंदत
बबटे थलंातरत करयात येतील.
(३) न उावत नाह.

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

ुमंबई मालवणी, मालाड (पिचम) येथील बचत गटामा फत
ंअगणवायंाना पोषण आहार ुपरवठा करयाया येत ैगरयवहार

(२२) *  २३७६   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय महला व
बालवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई  मालवणी, मालाड (पिचम)  येथील बचत गटामा फत ंअगणवायंाना पोषण
आहार ुपरवठा करयाया येत ैगरयवहार झायाचे माहे ऑगट, २०१४ मये वा
यादरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या ुनषंगाने शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व ुपढे कोणती का यवाह करयात आल
वा येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) व (३) न उावत नाह.

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

वद भ पाणलोट वकासंात गत ुपसद वन वभाग (िज.यवतमाळ)
ंअत गत ुसमारे 13 कोट पयंाची कामे कागदोपी झायाचे
द श ूवन झालेला कोयवधी पयंाचा आ थक घोटाळा

(२३) *  ३९६   ी.मदन येरावार (यवतमाळ), ी.रा ज नजरधने (उमरखेड) :
   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुपसद (िज. यवतमाळ) वद भ पाणलोट वकासंात गत वन वभागामये सन
२०१०-११मये ुसमारे १३ कोट पयंाची कामे  कागदोपी केयाचे द श ूवन कामामये
आ थक ैगरयवहार करयात आया ंनतर धनादेशावारे रकम दान न करता यात
रोखीवारे देतंाना योजनेया कामामये वनाधकायंाया संगनमताने कोयवधी
पयंाची आ थक ैगरयवहार करयात आयाया तारवन तबल चारवेळा चौकशी
झाया ंनतर दोषंीवर कोणतीह कारवाई न झायाने धान सचव (वने) यंाचेकडून माहे
ऑगट, २०१४ मये वा यादरयान धान ुमय वनसंरक यंानी ैगरयवहाराची
नयाने सखोल चौकशी करयाचे व अहवाल सादर करयासाठ आदेश दले, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदरल करणी चौकशी अहवाल शासनाला ात झाला आहे काय,
असयास यात काय आढळून आले व त ुनसार दोषंीवर कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे,
(3) तसेच उत करणी वारंवार चौकशी करयाची नेमक कारणे कोणती आहेत व
अयापपावेतो शासनाक ेड अनेकदा चौकशी अहवाल सादर झाया ंनतर ह शासनाकडून
  कारवाई करयात आल नाह,
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(4) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१), (२) व (३)  ुतत करणी वारंवारन तार होत असयाने
धान ुमय वनसरंक, नाग ूपर यंानी चौकशीचे आदेश दले आहेत. या ुनसार ुमय
वनसंरक (ा) यवतमाळ कायालयातील वभागीय वन अधकार (दता) यंाया
अय ेतखालल पथकाने चौकशी कन चौकशी अहवाल अपर धान ुमय वनसंरक,
नाग ूपर यंाचेक ेड सादर केला आहे. सदर अहवालाची छाननी करयात येत आहे.
(४) न उावत नाह.

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

लंाजा (िज. रनागर) ामपंचायतीने संाडपाणी
सोडयासाठ योय पयायी यवथा केल नसयाबाबत

(२४) *  १४१७   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) लंाजा (िज. रनागर) शहराची झपाटयाने वाढ होत अ ूसन या ठकाणी मोठ -
मोठया इमारती बंाधयात येत आहेत,हया इमारती बंाधतंाना ामपंचायतीने इमारत
बंाधयास परवानगी दया परं ुत संाडपाणी सोडयासाठ लानमये ुसवधा दाखवयात
आल नसया ुमळे लंाजावासयंाचे आरोय धोयात आयाचे ुनक ेतच माहे नो हबर,
2014 मये नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ामपंचायतीने इमारतीचे संाडपाणी सोडयासाठ योय पयायी यवथा
केल नसयाने हे पाणी रयावर उघडयावर सोडले जात असया ुमळे लंाजा शहरात
साथीने ैथमान घातले आहे हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
(4) तद ुनसार यासंदभात शासनाने ुपढे काय का यवाह केल आहे, वा करयात येत
आहे ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

टटवाळा (िज. ठाणे) जवळील घोटसई, ुगरवल व नडगंाव
परसरातील वन जमनंीवर बेकायदा बंाधकामे उभारत असयाबाबत

(२५) *  ३५७२   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) टटवाळा (िज. ठाणे) जवळील  घोटसई, ुगरवल व नडगंाव परसरातील वन
जमनंीवर   बेकायदा बंाधकामे उभारल असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा
यादरयान नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
(3) असयास, चौकशी ुनसार ुपढे कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(4) अयापप यत कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : १) ंअशत: खरे आहे.
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२) व ३) मौजे घोटसई येथील मह ूसल वभागाक ेड हतंातरत केलेया संरीत वनेात
झालेया अतमणंाकरता मह ूसल वभागास कळवयात आले अ ूसन, यंाचेमा फत
का यवाह करयात येत आहे.
     मौजे ुगरवल येथे आढळलेया अतमकंावद वन ुगहे नद ूवन यायालयात
तार दाखल केल अ ूसन, अतमणंावद कारवाई कन अतमण नकासत
करयात आले आहे.
४) न उावत नाह.

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

ठाणे िजहा परषदेने कुपोषण ुमतीया नावाखाल मागील वष
ुसमारे ११ कोट पयंाचा ैगरयवहार करयात आयाची बाब

(२६) *  ३४२२   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय महला व बालवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे िजहा परषदेने कुपोषण ुमतीया नावाखाल मागील वष ुसमारे ११ कोट
पयंाचा ैगरयवहार करयात आयाची बाब माहे ुज ैल, २०१४ मये वा या दरयान
नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयाय, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणंात दोषी आढळून
येणा-यंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप, कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

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

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

पाटण (िज.सातारा) कोयना अभयारयाया गाभा
ेात अनाधकृत फा म हाऊस बंाधल असलेबाबत

(२७) *  २९८२   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) पाटण (िज. सातारा) कोयना अभयारयाया गाभा ेात (कोअर झोन) मये काह
उयोजकंानी अनाधकृतपणे फा म हाऊसची उभारणी केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या उयोजकंाचे जीप, पीडबोट, जनरेटर व ेशतघर संबंधत वन
अधकायंाने जत केले अ ूसन यासंदभात उच यायालयात दावा दाखल करयात
आला आहे परं ूत यायालयाने सदरचा दावा फेटाळला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, यासंदभात राय शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, अभयारयाया ेात अनाधकृतपणे फा म हाऊसची उभारणी करणाया
उयोजकंावर राय शासनाने कोणती कारवाई केल आहे,
(5) असयास, शासन कोणती कारवाई करणार आहे याचे थोडयात वप काय,
अयाप याबाबत  शासनाने न णय घेतला नसयास न णय न घेयाची स वसाधारण
कारणे काय आहेत?
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ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह. कोयना अभयारयाया ेात तथाप सहया
या कपातील बफर ेामये (गाभा ेाबाहेर) मा.उच यायालयाने लावलेया
बंद आदेशाचे उलंघन कन एका यतीने खाजगी ेात बंाधकाम केले आहे.
(२) सदर यतीची जीप, पीडबोड व ेशतघर सील करयात आले आहे. या संदभात
सवील जज, सनीयर डवीजन, कराड यंाचे यायालयात दावा दाखल करयात आला
होता परं ुत यायालयाने सदरचा दावा फेटाळला आहे.
(३) व (४) होय, याचेवद वयजीव (संरण) अधनयम, 1972 अवये ुगहा
नदवयात आला आहे.
(५) न उावत नाह.

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

ॲसड फेकून चेहरा व ुप करणे, वनयभंग, व बलाकार अशा अयाचाराला
बळी पडलेया महलंाना एफ.आय.आर.नद झायावर आ थक मदत

मळयाचा महला व बालवकास वभागाने तयार केलेला तावाबाबत

(२८) *  १६५३   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय महला व बालवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ॲसड फेकून चेहरा व ुप करणे, वनयभंग व बलाकार अशा अयाचाराला बळी
पडलेया महलंाना एफ.आय.आर.नद झायावर आ थक मदत मळयाचा महला व
बालवकास वभागाने तयार केलेला ताव मं ुजर अभावी नयोजन वभागाक ेड लंबत
आहे माहे जानेवार, २०१३ मये वा यादरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, अशा तावंाना रायाचे नयोजन वभाग मं ुजर दयाशवाय
रायातील अयाचार पडतंाना शासकय आ थक मदत देणे शय नाह, सदरहू
  नयोजन वभागाने अशा तावंाना मं ुजर दल अथवा  देयात येणार आहे काय,
(३) नसयास, वलंबाचे कारण काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) व (२) नाह. तथाप, अशा घटनंामधील पडीत महला
व बालकंाना अ थसहाय करणे व यंाचे ुपन वसन करयासाठ रायात दनंाक
21.10.2013 या शासन न णयावये मनो ैध य योजना ुस करयात आलेल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

ुपणे िजहा परषदे ंअत गत महला आण बालकयाण वभागाया वतीने राबवयात
आलेया महला शण का यमात बोगस शण देयात आयाबाबत

(२९) *  ३३७६   ी.लमण जगताप ( ंचचवड) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुपणे िजहा परषदे ंअत गत महला आण बालकयाण वभागाया वतीने राबवयात
आलेया महला शण का यमात बोगस शण देयात आले, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच अनेक संथंानी खोटे दतऐवज सादर कन शणायंाची खोट संया
वाढ ूवन शण न  देताच बले सादर केल, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू करणी तपासणी करयात आल आहे काय, तपासणी ंअती
दोषीवर कोणती कारवाई करयात आल वा करयात येणार आहे
(4) नसयास, वलंबाची स वसाधारण कारणे काय ?
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ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) व (३) रजनल डायरेटर, रजनल डायरेटर ऑफ ॲपरेटसशप े ंनग, ुमंबई
यंायाकडून घेयात आलेया चाचणीमये उती ण असलेया व यंायाकडील एकत
माणप ात झाले ंनतरच देयके संबंधत संथंाना अदा करयात आल.
    शणाथची खोट संया वाढ ूवन शण न देताच बले अदा करयात आलेल
नाहत. सदर करणाची तपासणी करयात आलेल आहे. तपासणी ंअती पा लाभायाची
देयके अदा करयात आलेल आहेत. खोटे दतऐवज व खोट संया वाढ ूवन शण
न देताच देयके अदा करयात आलेल नाहत.
(4) न उावत नाह.

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

शहा ूपर (िज.ठाणे) ता ुलयातील मानव वकास का यमंात गत ग भवती
महलंाना म ुजरया लाभापा ूसन वंचत रहावे लागत असयाबाबत

(३०) *  ३४०७   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय नयोजन मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) शहा ूपर (िज.ठाणे)  ता ुलयातील शासकय अधकार व क मचार यंाया
निकय ेत ुमळे मानव वकास का यमंात गत ग भवती महलंाना मागील चार पाच
महयापा ूसन ुबडीत म ुजरया लाभापा ूसन वंचत रहावे लागत असयाचे माहे ूजन,
2014 मये वा यादरयान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ग भवती महलंाना देयात येणार ुबडीत मं ूजर देयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) व (२) आरोय वभाग, िजहा परषद, ठाणे यंानी मानव
वकास का यमात गत "ग भवती महलंाना ुबडीत म ूजर देणे" या योजने ंअत गत लाभाथ
महलंाया आक ेडवारचा  ताव तंाक माय ेतसह िजहाधकार, ठाणे यंायाक ेड
सादर केला अ ूसन यास िजहाधकार, ठाणे यंानी शासकय मायता दलेल आहे.
      तथाप, मानव वकास का मंात गत नधीचे वतरण दोन टयात करयात
आया ुमळे िजहाधकार, ठाणे यंानी द.१०/११/२०१४ या आदेशा ुनसार लाभाथ
महलंाना ुबडीत म ूजर देणेकरता .१२४.०० ल इतके अ ुनदान BDS दारे ुमय लेखा
व वत अधकार, ठाणे यंायाक ेड व ग केले आहे. या ुनसार ुपढल का यवाह ुस आहे.
(३) न उावत नाह .

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

कनवट (िज.नंादेड) येथील पंचायत समती
ंअत गत शौचालय बंाधकामात झालेला ैगरयवहार

(३१) *  ३१३१   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) कनवट ता ुलयातील (िज.नंादेड) पंचायत समती ंअत गत शौचालय बंाधकाम
ोसाहन नधीत झालेया कोयवधी पयंाची अनयमत ेतची चौकशी करयाचे आदेश
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गटवकास अधका-यंाना िजहा परषद उप ुमय का यकार अधका-यंानी दले, हे खरे
अाहे काय,
(2) असयास, ामसेवकंानी ामवतार अधका-याया सहमतीने शौचालयाचे
बंाधकाम केयाचे कागदोपी दाख ूवन कोयवधी पयंाचा नधी चा अपहार केला, हे
ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याकरणी झालेया चौकशीत काय आढळले, दोषंीवद काय कारवाई
झाल अथवा करयात येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) कनवट ता ुलका (िजहा नंादेड) ंअत गत शौचालय बंाधकामाया
अ ुनषंगाने ात झालेया तारसंदभात चौकशी करयाचे आदेश उप ुमय का यवाह
अधकार यंानी दले आहेत हे खरे आहे.
(२) सदर तार अजाची चौकशी सय:िथती ुस आहे.
(३) चौकशी ंअती अपहार झायाचे आढळून आयास संबंधतावद आवयक ती
शासकय का यवाह करयात येईल.

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

डहा ूण (िज.पालघर) ता ुलयातील वन क मचार वसाहतीची झालेया ुदरवथेबाबत

(३२) *  २३७७   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) डहा ूण (िज.पालघर) ता ुलयात २० ेत २५ वषा ूपव जात जंगल असलेया प ्यात
वनक मचार व वनरकंाना राहयासाठ बंाधलेया वसाहती व नवासथाने यंाची
ुदरवथा झालेल अ ूसन  ेतथे कोणीह क मचार राहत नसयाची बाब माहे, ऑटोबर,

2014 मये वा  यादरयान नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय
(2) असयास, वनक मचार नसया ुमळे याठकाणी जंगलतोड व चोरया घटना
वारंवार घडत आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, शासनाने याची चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहेत व या ुनषंगाने शासन कोणती का यवाह
वा उपाययोजना करणार आहे वा करयात येत आहे,
(5) अयापी का यवाह केल नसयास होत असलेया दरंगाईची स वसाधारण कारणे
काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे अशंत: खरे आहे.
     मौजे ुमरबाड, सोमटा, मढवण व  कैनाड या गावातील वन वसाहतीची पडझड
झालेल आहे.
(2) हे खरे नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.

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

मौजे जोडमोहा वनपरे (ता.िज.यवतमाळ) ंअत गत मा तडा परेात वनाधका-
यंाया संगनमताने कोयवधी पयंाची झालेल ृवतोड दडपयाचा झालेला कार.
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(३३) *  ३९८   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे जोडमोहा वनपरे (ता.िज.यवतमाळ) ंअत गत मा तडा परेाया राखीव
वनातील परपव सागवान ृवंाची वनापरवानगी कोयवधी पयंाची ृवतोड कन
लाकूड साया चोर केयाची घटना दनंाक 6 ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत जंगलात झालेया नयमबाय ृवतोडीची पाहणी करयासाठ
उपवनसंरक यवतमाळ यंाचेकडून उपवनसंरक दता पथक, सहायक उपवनसंरक,
वनपरे अधकार यंाना तपासणी कन अहवाल सादर करयासंदभात आदेश दले
हो ेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, न .2 या अ ुनषंगाने पाहणी ंअती ृवतोड झाल नसयाचा दशा ूभल
करणारा अहवाल उपवनसंरक यंायाक ेड सादर करयात आला आहे काय,
(4) असयास, न .3 या अ ुनषंगाने पंाढरकवडा वन वभागात फ करयात आलेया
उलटतपासणीमये ृवतोड झायाची घटना नद शनास आल, हेह खरे आहे काय,
(5) असयास, उत करणी दशा ूभल करणारा अहवाल सादर करणा-या तकरंासोबत
संगनमत कन वनसंप ेतचा -हास करणा-या वनाधकार यंाचेवर कोणती कारवाई
करयात आल वा येणार आहे आण याचे वप काय आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह, तथाप ८ ेत १० ॅआटोबर २०१४ या
कालावधीत केलेया मा तडा नयतेाया बीट तपासणीत ३५ सागवान ृवंाची अ ैवध
ृवतोड नद शनास आल अ ूसन याया ुनकसानीची कंमत .४१,५२८ इतक आहे.

घटनाथळावन १.३०९ घ.मी.इतका माल जत केला अ ूसन जत मालाची कंमत
पये २६,८५५ इतक आहे.
(२) ुमय वन संरक यंाचे दनंाक ८ ऑटोबर, २०१४ या पावये वभागीय
वनाधकार (दता) यंाना चौकशीचे आदेश देयात आले हो ेत.
(३) हे खरे नाह.
(४) हे खरे नाह तथाप वभागीय वनाधकार (दता) यंाया कायालयामा फत सहायक
वन संरक, पंाढरकवडा यंानी जोडमोहा वन परेातील पहूर बीटाची ९ ेत १० ऑटोबर,
२०१४ या कालावधीत केलेया तपासणीत 43 सागवान झाडंाची अ ैवध ृवतोड झायाचे
नद शनास आले. याया ुनकसानाची कंमत .४६,२५७ इतक आहे. घटनाथळावन
२४ सागवान नग जत केले अ ूसन जत मालाची कंमती पये १९,५६६ इतक आहे.
(५) व (६) न उावत नाह.

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

सातारा िजयात मह ूसल वभाग ुसमारे २८०० हेटर
असणारे वन वभागाचे े ुपहा वन वभागाक ेड घेणेबाबत.

(३४) *  २९९३   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) सातारा िजयात वन वभागाचे ुसमारे २८०० हेटर े हे मह ूसल वभागाक ेड
आहे, हे खरे आहे काय
(2) असयास, टश काळापा ूसन वनवभागाया जमीनी ूभमहनंाना कसयासाठ
दया आहेत, व ेशषत: या जमनंीवर पाटण ता ुलयातील अनेक यवसायकंानी ताबा
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मळवला अ ूसन अनेकंानी वनवभागाची जमनह तायात मळवयाकरता यन
केला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत जमनंीवर अनधकृतपणे यवसाय ुस केले अ ूसन या जमनी परत
वन वभागाक ेड देयास हे यवसाईक आता तयार नाहत अशा यवसाईकंायाकडून या
जमनी ुपहा तायात घेऊन वनवभागाने आपया तायात घेणे आवयक असताना
अनधकृत वनवभागाया जमनी बळकावणाया यवसाईकंाची शासनाने चौकशी केल
आहे काय,
(4) नसयास, मह ूसल वभागाक ेड वन वभागाया असणारे ुसमारे २८०० हेटर जमन
े ुपहा वनवभागाक ेड घेणेबाबत शासनाने कोणता न णय घेतला आहे याचे थोडयात
वप काय, अयाप याबाबत राय शासनाने न णय घेतला नसयास, न णय न
घेयाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) वनवभागातील अभलेया ुनसार १९२३.७९ हेटर राखीव
वन मह ूसल खायाचे तायात आहे.
(२) व (३) िजहाधकार यंानी ूभमहनंाना काह वशट अट, शतवर कसणेसाठ
जमनंीचे वाटप केलेले आहे. जमनीचा ७/१२ उतारा संबंधतंाया नावावर आहे. अशा
वाटप केलेया जमनंीवर वन वभागाचे कोण ेतह न ंयण नाह. पाटण ता ुलयातील
अनेक यवसायकंानी कजा मळवला कंवा कसे याबाबत मह ूसल वभागाकडून खाी
कन आवयक का यवाह करयात येईल.
(४) मह ूसल वभागाक ेड तायात असलेले १९२३.७९ हेटर राखीव वन वनवभागाया
तायात घेयाबाबतची का यवाह चा ूल आहे.

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

संघातील उदगीर व जळकोट (िज.ला ूतर) ता ुलयंाचा
समावेश मानवी वकास योजने ंअत गत करयाबाबत

(३५) *  १६६६   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय नयोजन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ला ुतर िजयातील उदगीर वधानसभा मतदार संघातील उदगीर व जळकोट
ता ुलयंाचा समावेश मानवी वकास योजने ंअत गत करयाबाबत लोकतनधी (उदगीर)
यंानी माजी ामवकास मंी यंायाक ेड अनेक वेळा नवेदनावारे मागणी केल आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उदगीर व जळकोट ता ुलयाचा समावेश मानवी वकास योजने ंअत गत
करयाबाबत शासनाने कोणता न णय घेतला आहे,
(3) अयापप यत न णय घेतला नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह.
(२) व (३) न उावत नाह.
     रायातील अतमागास २२ िजयातील १२५ ता ुलयंाचा मानव वकास न दशंाक
वाढवयासाठ मानव वकास योजना राबवयात येत अ ूसन शासन न णय नयोजन
वभाग, द.19/07/2011 मये वहत नकषंा ुनसार नवडयात आलेया ता ुलयंामये
उदगीर व जळकोट या ता ुलयंाचा समावेश नाह.

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

नाशक िजयातील  यबक पंचायत समतीतील झालेया ैगरयवहाबाबत.
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(३६) *  ३४१३   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक िजयातील  यबक पंचायत समतीतील झालेया ैगरयवहाराची स व
रकम दोषी यतंीकडून व ुसल करयाचा आदेश वभागीय आ ुयत यंानी माहे मे,
2013 मये वा या दरयान देयात आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, दोषी यतेीकडून ैगरयवहाराची रकम व ुसल करयाबाबत शासनाने
कोणती तातडीची कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) वेतन निचती करतंाना अतदान झालेल रककम व ुसल
करयाबाबत वभागीय आ ुयत यंानी आदेश दलेले आहेत.
(२) व (३) अतदानाया एकूण पये ५४,३३,४५५/- एवया रकमे ैपक पये
४१,८०,६३०/- एवढ रकम व ुसल करयात आल अ ूसन उ वरत रकमेया व ुसलची
का यवाह ुस आहे. या यतरत वेतन निचती करतंाना ुचक करणा-या चार क मचा-
यंाना नलंबत करयात आले अ ूसन, यंाचेवद वभागीय चौकशीची कारवाई ुस
करयात आल आहे.

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

जालना िजहा परषदेया सौर पथदवे खरेदया ैगरयवहाराबाबत.

(३७) *  ३६६५   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) जालना िजहा परषदेया दलतवती योज नत गत ुसमारे सा ेडपाच कोट पये
ख ूचन खरेद करयात आलेया सौर पथदया मये मोया माणात ैगरयवहार
झायाचे ुनक ेतच माहे नो हबर, 2014 मये नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने या एजसी बरोबर दर करार निचत करयात आलेला
आहे यंायाकडून सौर पथदवे खरेद करावे कंवा जाहर नवदा माग ूवन खरेद
करावी असे पट न दश असतानंाह सौर पथदयंाची खरेद करतंाना बहुतंाशी गावंानी
शासनाचे आदेश धायावर बस ूवन खरेदची या ूप ण केयाचे नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय आण यात काय आढळून
आले,
(4) त ुनसार यास जबाबदार असणा-या यतीवर कोणती कारवाई केल आहे वा
करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) चार गावे वगळता स व गावंानी मेडाया दर करार याद समावठ असलेया
एजसीकडूनच खरेद केलेल आहे. सदर चार गावे अ ुनमे  कोठ, ता.घनसावंगी, आण
पर ुतर ता ुलयातील वाहेगाव ीट रायगहाण व गोळेगाव यंानी िजहा दर ूसचीमाणे
खरेद केलेल आहे.
(३) द.२०.११.२०१४ या अतरत ुमय का यकार अधकार, िजहा परषद, जालना
यंाचे आदेशावये िजहा परषद ंअत गत स व पंचायत समती तरावरल ेीय
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अधकार (कृषी वतार अधकार (कृष/पंचायत), शाखा अभ ंयता, कनठ अभ ंयता)
यंाचेमा फत तपासणी करयात आल आहे. यामये ३२ गावंात दवे बंद असणे, दवे
वतीबाहेर लावणे, ुपरवठादाराक ेड ामपंचायतंीनी मागणी केयाचा दनंाक नसणे,
माहती उपलध कन न देणे इ. ुट आढळून आया आहेत.
(४) व (५)  ३२ गावात आढळून आलेया ुटया अ ुनषंगाने संबंधत ामसेवकंाना कारणे
दाखवा नोटस देयात आल अ ूसन या ैपक ४ ामसेवकंाचा समाधानकारक ुखलासा
ात झालेला आहे. उ वरत २८ ामसेवकंावर ुखलासा सादर न केयाने उप ुमय
का यकार अधकार (पंचायत) यंाचेकडून शतभंगाची का यवाह करयात येत 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.


