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

तारंाकत नोतरंाची याद

ुबधवार, दनंाक २४ ड सबर, २०१४ / पौष ३, 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 - २७

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

पंचायत समती यवतमाळ ंअत गत ुमंाक ुशक नधी ूतन
वकास कामे करताना झालेला कोयवधी पयंाचा ैगरयहार.

(१) *  ३९९०   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) पंचायत समती यवतमाळ ंअत गत ुमंाक ुशक नधी ूतन वकास कामे करतंाना
कोयवधी पयंाचा ैगरयहार झायाची ुमय का यकार अधकार िजहा परषद
यवतमाळ यंाचेक ेड माहे ूजन, 2014 मये वा यादरयान झालेया तार ंनतर, गठत
केलेया चौकशी समतीने चौकशी ंअती अहवाल ुमय का यकार अधकार यंाचे क ेड
दनंाक ६ स टबर, २०१४ रोजी व यादरयान सादर केला, हे खरे आहे काय,
(2)  असयास, सदरल चौकशी अहवालाचे वप काय आहे, व तद ुनसार चौकशी
अहवालामये कोण दोषी आढळून आले व यंायावर शासनाकडून कोणती कारवाई
करयात आल व येत अाहे आण याचे वप काय अाहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे आहे.
(२) सदर करणात ी.पी.जी. पारवे, तकालन वतार अधकार (पंचायत) नलंबीत
(सेवा न ृवत) पंचायत समती यवतमाळ व शासक यवतमाळ ामीण, ी.आर.जी.
कोराम सचव ामपंचायत,  ंपपळगंाव व यवतमाळ ामीण व ी. ुय.एम.माने सचव
ाम पंचायत, लोहारा या सवाना शासकय का यवाह संदभात कारणे दाखवं नोटस
बजावयात आलेल आहे. तसेच वतार अधकार (पंचायत) यंाचे मा फत ुपनच
ामपंचायतीचे ुमंाक ुशक अ ुनदानाबाबतया अभलेयाची तपावणी करयाची
का यवाह ुस आहे. संबंधीत दतऐवजीच तपासणी झाया ंनतर अपहारत रकम
निचत करयात येईल.
(३) न उावत नाह.
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-----------------

भंडारा िजयातील मोहाडी तहसील ंअत गत सालई ुख. ेत
नेरला या मं ूजर झालेया रयाचे काम ुस करयाबाबत.

(२) *  ४७१२   ी.चरण वाघमारे ( ुतमसर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) भंडारा िजहा परषदे ंअत गत मोहाडी ता ुलयातील सालई ( ुख) ेत नेरला रयाचे
काम १३ वा वत आयोग (िजहा परषद) ंअत गत मागील १० महया ूपव मं ूजर
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर काम ामपंचायत करयास तयार नसयाचे ामपंचायतीने लेखी
नवेदन दले, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत काम कामवाटप समती ुपढे का ठेवयात आले नाह कंवा
सदर कामाची नवीदा न काढयाचे कारण काय,
(4) असयास,सदर काम वाटप करयास वलंबाचे कारण काय आहे ,
(5) असयास,शासनाने सदरकरणी कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) सदर काम िजहा वा षक येाजना 3054 मा ग व ूपल ंअत गत
मं ूजर करयात आले आहे. शासन तरावर १३ वा वत आयोग मये सदर रयाया
कामास द.२१.११.२०१४ रोजी मं ूजर मळाल.
(२) होय.
(३) शासन परपक द.५.१.२०१३ मधील तर ूतदं ुनसार पये ५ ल पेा कमी
कंमतीया कामाची नवदा न काढता, ुसशत बेरोजगार अभ ंयता (३३%) म ूजर
सहकार संथा (३३%) व नयमत कंाटदार (३४%) माणे वाटप करयात ये ेत.
यामाणे ुसशत बेरोजगार अभ ंयता यंाना सदर कामाचे वाटप करयात आले.
(४) सन २०१४ वषात लोकसभा, वधानयसभा व पवीधर मतदार संघ नवड ूणकची
आचारसंहता असया ुमळे वलंब झाले आहे.
(५) न उावत नाह.

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

शहा ूपर ता ुलयातील (िज.ठाणे) ेशतकयंाना लाभदायक ठरणाया
ठरणाया प ुश ैवयकय चकसालयाया इमारतीची जागा

वनखायंात गत येत असयाने इमारतीची ुद दशा झायाबाबत

(३) *  २३९६   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शहा ूपर ता ुलयातील (िज.ठाणे) ेशतकयंाना लाभदायक  ठरणाया प ुश ैवयकय
चकसालयाया नवीन इमारतीसाठ तबल ८० लाख पयंाचा नधी तसेच बंाधकाम
आराखडा मं ूजर अ ूसनह केवळ ह जागा वनखायंात गत येत असयाने येथे
चकसालयाची नवीन इमारत बंाधणे अशय असयाची बाब माहे नो हबर, २०१४
मये नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहेत व याअ ुनषंगाने शासनाकडून अयाप
कोणती कारवाई करयात आल आहे वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, होत असलेया दरंगाईची स वसाधारण कारणे काय आहेत?
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ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) हे खरे नाह.
      शहा ूपर ता ुलयात ुखटघर व वा ंसद येथे अ ुनमे प ुश ैवयक उप क इमारत
बंाधणे व प ुश ैवयकय दवाखायासंदभात ताव अ ुन ुसचत जमाती व इतर पारंपारक
वननवासी (वनहकंाची मायता) अधनयम २००६ चे कलम ३ (२) ंअत गत अ ुनमे
द.१५.३.२०११ व १३.११.२०१२ रोजी ात झाला होता. सदर ताव अ ूप ण असयाने
ूप त ेतसाठ संबंधत ंयणेक ेड परत पाठवयात आला अ ूसन पर ूप ण ताव अयाप

अात आहे.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

िजहा परषद गदया येथे न लखत केलेया वाहनंाया ललावाबाबत.

(४) *  ४६८३   ी.वजय रहंागडाले (तरोडा) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) िजहा परषद गदया येथे कयेक वषापा ूसन न लखत केलेल वाहने पडलेल
अ ूसन याचे ललाव न झाया ुमहे वाहने सडत अ ूसन साहय चोरला जात असया ुमळे
शासकय संपतीचे ुनकसान होत आहे, हे खरे आहे काय
(2) तसेच, कयेक वषापा ूसन न लखीत केलेल वाहने बेवारस अ ूसन ललाव झालेला
नाह, हे देखील खरे आहे काय,
(3) असयास, ललावाची परवानगी घेयात आल कंवा नाह, जर नाह तर जबाबदार
कोण,
(4) तसेच, मागील कती वषापा ूसन कती वाहने न लखत केल असयास वाहनंाची
संया काय आहे,
(5)असयास, ललाव न झाया ुमळे शासकय वाहनाचे साहय चोर व  कमतीमये
होणाया घटला जबाबदार असलेयावर कारवाई होणार काय ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय.
(२) होय.
(३) िजहा परषद गदया येथील १३ वाहनंाची न लख ंनची मा.आ ुयत नाग ूपर वभाग
नाग ूपर कडून मं ूजर ात आहे. न लखत वाह ंनचे हातची कंमतीबाबत ी. ंअगद सावंत,
उपअभ ंयता (यंाक), उपवभाग, िजहा परषद गदया, यंाना अनेक प देयात आल
अ ूसन यंानी न लखत वाहनाचे हातची कंमत संबंधात कोणतयाह कारची का यवाह
अ ूजनप यत कोणयाह कारची का यवाह अ ूजनप यत केलेल नाह. या ुमळे न लखत
वाहनाचे ललाव करयासंबंधी का यवाह झालेल नाह. सदर करणीय ी. ंअगद सावंत,
उपअभ ंयता (यंाक), उपवभाग, िजहा परषद गदया हे जबाबदार आहेत.
(४) िजहा परषद गदयायेथील मागील ३ वषापा ूसन १३ वाहने न लखत करयात
आल आहे.
(५) न लखत वाह ंनचे ललाव न झाया ुमळे ी. ंअगद सावंत उपअभ ंयता (यंाक)
उप वभाग िजहा परषद गदया हे दोषी अ ूसन संबंधत अधका-यंावद शतभंग
वषयक का यवाह करयाबाबत दोषारोप १ ेत ४ तयार कन बजावयाबाबत नती
तावत करयात आल आहे.

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

कोहा ुपर िजयातील तबल 571 ामपंचायया लेखापरणबाबत.
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(५) *  ४६०६   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोहा ुपर िजयातील तबल 571 ामपंचायचे लेखापरण केवळ अभलेखे न
ुपरवयाने रखडले आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, ामसेवकंानी अभलेखे न ुपरवयाची कारणे काय आहेत, तसेच
यंायावर कोणती कारवाई करयात येणार आहे,
(3) असयास, उत ामपंचायतीचे लेखापरण कती कालावधीत ूप ण होणार आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) ंअशत: खरे आहे.
कोहा ूपर िजयामये एकूण १०२१ ामपंचायती अ ूसन सन २००९-१० अखेर १००९
ामपंचायतीचे लेखा परण ूप ण झालेले आहे. सन २०१०-११ मये ९८५, सन २०११-१२
९५७ तसेच सन २०१२-१३ मये २८ ामपंचायतीचे लेखा परण ूप ण झालेले आहे.
सन २००९-१० ूपवया लेखा परणास दतर उपलध न झालेया ामपंचायतंीची
संया ४९ आहे.
(२) िजयातील ४९ ामपंचायतंीचे लेखा परणाचे दतर उपलध नाहत. या ैपक  ९
ामपंयायतीचे दतर हे तकालन ामसेवक सेवान ृवत झाले असया ुमळे उपलध
झालेले नाहत, २ ामपंचायतंीचे दतर फौजदार करणात कोटामये जमा केलेले आहे.
तसेच ८ ामपंचायतंीचे दतर ामसेवक मयत झाया ुमळे उपलध नाह. सदर दतर
उपलध करयासाठ गट वकास अधकार यंाचेमा फत का यवाह ुस आहे. उ वरत ३०
ामपंचायतंीचे दतर लेखा परणासाठ उपलध नाह. या ुमळे संबंधीत ामपंचायतीचे
ामसेवक यंायावर शासकय कारवाई तावत करयात आलेल आहे.
(३) थानक नधी लेखा वभागाया समवयाने कालबद का यम आ ूखन शासन
परपक द.१८/११/२०१४ मधील तर ूतद ुनसार लेखा परण करयात येणार आहे.

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

रायात सन २०१४-१५ या वषात जलसंधारणंाया
मं ूजर कामंाना नधी मळाला नसयाबाबत

(६) *  ४४२३   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायात सन २०१४-१५ या वषात जलसंधारणाची कामे मं ूजर झाल अ ूसन, सदर
मं ूजर कामंाना माहे ऑटोबर, २०१४ अखेर नधी मळाला नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, यामये सातारा िजयातील कोरेगंाव, खटाव या ता ुलयातील
जलसंधारणाची कती कामे लंबत आहेत
(3) सदर लंबत कामंाना नधी मं ूजर कन जलसंधारणाची करणे नकाल
काढयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1), (2) व (3) हे खरे नाह.
      कोरेगंाव व खटाव ता ुलयाकरता जलसंधारण व ृमदसंधारणाया ववध
योजनंात गत . २८७९.६७ ल इतका नधी उपलध कन देयात आलेला आहे.
(4) न उावत नाह.

-----------------
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जल ंसचन व जलसंधारण धोरणा ंअत गत यवतमाळ िजहयात वणी,
मोरेगंाव व झर ता ुलयंामये कोहा ूपर बंधायंाना बरगे नसयाबाबत

(७) *  ४८२९   ी.संिजवरेडी बोदकुरवार (वणी) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) शासनाया जल ंसचन व जलसंधारण धोरणा ंअत गत वणी वधानसभा ेातील
वणी, मोरेगंाव व झर ता ुलयंामये कोहा ूपर पदतीचे बंधारे शासनाकडून बंाधयात
आले,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  कोहा ूपर बंधायंाना अनेक वषापा ूसन बरगे नाहत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, शासनतरावर कोणती उपाययोजना करयात आल आहे वा करयात
येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) ंअशत: खरे आहे.
     वणी, मारेगंाव व झर या ता ुलयातील एकूण ३६ कोहा ूपर पदतीचे बंधारा योजनेत
लो ंखडी बयाचा समावेश अ ूसन सदर ब ग दरवष ऑटोबर या महयात टाकयात
येतात. काह कोहा ूपर पदतीचे बंधायाचे लो ंखडी ब ग ना ुदत व नपयोगी झालेल
आहेत. एकूण ३६ कोहा ूपर बंधायंाचे ३१२ नग ब ग चोरस गेलेले अ ूसन याबाबत
ाथमक द ज करयात आलेल आहे. एकूण बंधायंा ैपक या वष १३ कोहा ूपर
बंधायंाचे पाणी अडवयात आलेले आहे.
     या वष वद भ सघन  ंसचन वकास का यमंात गत ६ कोहा ूपर बंधायंाया
ुदतीचे कामे घेयात आलेले अ ूसन उ वरत कामे तावत करयात आलेल आहेत.

(४) न उावत नाह.
-----------------

गोवंडी ( ुमंबई) येथील शवाजीनगर येथील ंअगणवाडी
सेवकंाचा यंाया वरठंाकडून छळ होत असयाबाबत

(८) *  २१९   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.अ ूब आजमी
(मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय महला व बालवकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) गोवंडी ( ुमंबई) येथील शवाजीनगर येथील ंअगणवाडी सेवकंाचा यंाया वरठंाकडून
छळ होत असयाचे माहे ऑगट, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  उत परसरात शाळा व ंअगणवाडयंाची कमतरता अ ूसन या परसरातील
ुद गधी ब ूघन अनेक शक या ठकाणी जायास टाळाटाळ करतात परं ुत अशा

परिथतीतह या परसरात काम करणाया च ूबर येथील तीन ंअगणवाडी सेवकंाना
रोजच यंाया वरठंाकडून अपशद ऐकावे लागत असयाने यंाना मानसक ास
सहन करावा लागत अ ूसन याचा परणाम यंाया कामावर हणजेच च ुमरडयंाया
शणावर होत आहे हे पाहता शासन वरत या करणी चौकशी कन आवयक ती
का यवाह करणार वा करत आहे काय,
(३) नसयास , यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) नाह.
(2) बाल वकास कप अधकार, शवाजीनगर कपा ंअत गत एकूण 135 ंअगणवाया
अ ूसन या ैपक 13 ंअगणवाया (रफनगर) ंडपग ा ंऊड परसरात असया ुमहे या
ठकाणी ुद गधी आहे ह बाब सया आहे. सदर वभागातील तीन ंअगणवाडी सेवकंाया
तारबाबत चौकशी करयात आलेल अ ूसन कपातील तकालन बाल वकास कप
अधकार, वरठ अधकार ुमयसेवका यंानी कामकाजात ुसधारणा होयाया टने
काह ुसचना दलेया होया, कोणयाह कारचा मानसक ास दला नाह अथवा
अपशद वापरलेले नाहत. तथाप, ेतथील बाल वकास कप अधकार व ुमयसेवका
यंाची बदल झाल आहे. या ुमळे सय:िथतीत तीन ंअगणवाडी सेवकंाची तार
राहलेल नाह व कपाचे कामकाज ुसरळीत ुस आहे.
(3) न उावत नाह.

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

रायातील ामपंचायतीया ेातील वकास
आराख ेड तयार करयाया तावाबाबत

(९) *  १६६९   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) रायातील ामपंचायतीया ेातील वकास आराख ेड तयार करयाचा ताव
शासनाया वचाराधन आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर तावाचे थोडयात वप काय आहे व या ुनसार आताप यत
कोणता न णय घेतला वा घेयात येत आहे,
(3) असयास, उत न भाग (1) मधील करणी ुस असलेल का यवाह अयाप
ूप ण झालेल नसयास, याची स वसाधारण कारणे काय आहेत तसेच सदर गंभीर

करणी उपाययोजना करयासंदभात कोणता पाठ ुपरावा केला वा करयात येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय.
(२) मोया ामपंचायतीसाठ नगररचना आराखयाया धतवर ामवकास आराखडा
तयार कनजमन वापराचे व बंाधकामाचे नकष, जमन वकासाचे नकष, जमनीचे
झो ंनग व वकास न ंयण नयमावल अधनयमन ुसदा नयोजनबद वकासाया
टने करणे आवयक आहे यासाठ दनंाक १६ स टबर,  २०१० रोजी शासन न णय
पारत कन यामाणे का यवाह ुस आहे. वकास आराख ेड करयासाठ ामपंचायतीना
िजहा तरावन कमाल १०.०० लाखाप यत नधी उपलध कन देयात येतो. यापेा
जात लागणारा नधी हा ामपंचायतंीना इतर ोतंा ूतन व वनधी ूतन उपलध कन
यावा लागतो.
(३) न उ भवत नाह.

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

पंढर ूपर (िज.सोला ूपर) येथील वारया यवथेसाठ वतं ंयणा उभारया बाबत.

(१०) *  ४७३९   ी.दपक चहाण (फलटण) :   समाननीय ामवकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) पंढर ूपर (िज.सोला ूपर) येथील वारया यवथेसाठ वतं ंयणा उभारयाची बाब
शासनाया वचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर वचाराधीन बाबंीवरल शासनाचा न णय झाला आहे काय,
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(3) असयास, या ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे खरे नाह.
आषाढ एकादशी नमा ीे पंढर ूपर येथे ववध ठकाणंाहून पालया येतात.
स वसाधारण िजहा योजना सन २०१४-१५ ंअत गत ामीण र ेत वकास व मज ुबतीकरण
करणे या योजने ंअत गत पालखी मागावरल र ेत करणे व ुदती करता .१.५०
कोट इतका नधी मं ूजर केलेला आहे. तसेच सोला ूपर िजहा परषदे ंअत गत
ववध वभागामा फत वारमधील वारकयंाना आरोय, पाणी ुपरवठा, पालखी तळावरल
ुमकामाची यवथा, ता ुपर ेत शौचालय, पालखीमागासाठ उप ुयत रयाची ुदती

ह कामे करयात येतात. तर आणखी वारमधील भावकंाना वरल सोयी- ुसवधा
वारया वेळी उपलध कन दया जात असयाने, वारया यवथेसाठ वतं
ंयणा उभारयाची बाब ाम वकास वभागाया वचाराधीन नाह.

(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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

काटोल व नरखेडा (िज. नाग ूपर) हा परसर संा उपादक परसरात रोह व
रानडुकरे या जंगल जनावरंाया ुमळे दरवष संा झाडंाचे झालेले ुनकसान

(११) *  ४८९४   डॉ.आशष देश ुमख (काटोल) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) काटोल व नरखेडा (िज. नाग ूपर) या संा  उपादक परसरात रोह व रानडुकरे या
जंगल जनावरंाया ुमळे दरवष संा झाडंाचे मोठे ुनकसान झाले,  हे खरे आहे काय,
२) असयास, शासनाया मह ूसल व वन वभागाया दनंाक २ ुज ैल,२०१० या
परपकंात ुनकसान करणाया वयायंामये रोह व रानडुकरे यंाचा तसेच
फळझाडंामये संा या झाडंाचा समावेश नसयाने संा उपादकंानी अनेकदा मागणी
कनह यंाना ुनकसान भरपाई  मळत नाह, हे ह खरे आहे काय,
३) असयास,  शासन परपकंात आवयक ती ुसधारणा कन संा उपादकंाना याय
मळ ूवन देणार आहे काय?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) कोटोल व नरखेड (िज.नाग ूपर) हा परसर संा उपादक
परसरात रोह व रानडूकरे या जंगल जनावरंाया ुमळे दरवष संा झाडंाचे काह
माणात ुनकसान हो ेत.
(२) व (३) दनंाक २/७/२०१० या शासन न णयात फळबागंाचे ुनकसान करणाया
वयायंामये रोह व रानडुकरंाचा समावेश नहता. तथाप, द.५/९/२०१३ या शासन
न णयात फळबागंाचे ुनकसान करणाया वयायंामये रोह व रानडुकरंाचाह समावेश
करयात आला आहे. सदर शासन न णयात सं या फळझाडाचा वेगयंाने उलेख
केला नसला तर इतर फळझा ेड या ंअत गत नंाकत परसरातील स उपादकंाना
रानडुकर व रोह या वयायंानी केलेया ुनकसानीबल ुनकसान भरपाई देयात
आलेल आहे.

-----------------
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भातकुल (िज. अमरावती) ता ुलयात मयभागी असलेया
लडी नायाला अत ृवट ुमळे ूपर येऊन दरवष आ थक
ुनकसान होत असयाचे थानक नागरकंाची मागणी

(१२) *  १७३१   ी.रव राणा (बडनेरा) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) भातकुल (िज. अमरावती) ता ुलयात मयभागी असलेया लडी नायाला
अत ृवट ुमळे ूपर येऊन दरवष आ थक ुनकसान होत असयाचे थानक नागरकंानी
लोकतनधंीना लेडी नायाला ूपरसंरण भत बंाधकाम करयाची मागणी केल आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरचे काम तातडीने करणेबाबत कोणती उपाययोजना केल वा करयात
येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) भातकुल (िज.अमरावती) ता ुलयातील लडी नायाला
ूपरसंरण  ंभत बंाधकाम करयाची मागणी करणारे नवेदन थानक लोकतनधी

यंानी तकालन मह ूसल मंी यंायाक ेड दले हो ेत.
(2)  ुतत करणी संबंधत ेय अधकार यंानी ाथमक पाहणी केल असता या
ठकाणी ूपर सरंण  ंभत बंाधणे तंाकटया यवहा य नसयाचे आढळून आले.
(3) न उावत नाह.

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

वाशम िजयातील मालेगाव व रसोड ता ुलयामधील
नयाचे ुप निजवन एक खोलकरण व ंदकरण करयाबाबत

(१३) *  ४२८५   ी.अमत झनक (रसोड) :   समाननीय जलसंधारण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वाशम िजयातील रसोड व मालेगाव ता ुलयामधील अनेक नया (नद) उथळ
झाया ुमळे पावसायातील ुपराचे पाणी नदपाात मावत नसया ुमळे नदकाठया
जमनी व यातील पके वाहून जातात, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, जलसंधारण वभागामा फत कामे करयाची तकालन
लोकतनधेीने दनंाक २१ ऑगट, २०१३ रोजी वा यादरयान िजहाधकार, वाशम
यंायाक ेड मागणी केल होती, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, उतबाबत शासनाने काय का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय, याबाबत शासनाची ुभमका काय आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) व (2) होय, हे खरे आहे.

(3) जलसंपदा  वभागंात गत रसोड व मालेगाव ता ुलयातील २५ योजनंाचा समावेश ूपर
न ंयण स वण व अवेशण गावे व ूपररेषा आखणी ंअत गत लाल व नळा पा स वण

ंअत गत करयात आला आहे. सदर कामाची अदाजपक मं ूजर कन नव दत गत
लंबत आहेत. रसोड ता ुलयातील रठद ुपरसंरक  ंभतीचे ंअदाजपक अधीक
अभ ंयता, ल ुघ  ंसचन (जलसंधारण) मंडळ, अमरावती यंाचेक ेड वचाराधीन आहे.
(4)  उावत नाह.

-----------------
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 यबकेवर (िज.नाशक) ता ुलयातील ेशतकयंाना वनवभागाकडून वाटप करयात
आलेया १०० एकर जमनीसंदभात ूमळ दताऐवजच गहाळ करयात आयाबाबत

(१४) *  ३४१५   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ंबकेवर (िज.नाशक) ता ुलयातील ेशतकयंाना वनवभागाकडून वाटप करयात
आलेया १०० एकर जमनीसंदभात ूमळ दताऐवज गहाळ करयात आयाचा
धकादायक कार माहे ऑटोबर, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आला, हे
ारे आहे काय,
(२) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणाची दोषंीवर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४) अयाप कोणती का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) हे खरे नाह.
     वनवभागाकडून ेशतकयंाना जमीनी वाटप करयात येत नाह.
(२), (३) व (४) न उावत नाह.

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

ुपणे िजयात व ेशषत: ामीण भागात काह
ंअगणवायंाना वत:ची इमारत नसयाबाबत

(१५) *  ४४०४   ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय महला व बालवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुपणे िजयात व ेशषत: ामीण भागात काह ंअगणवाया गावातील झाडाखाल
  देउळ, सभामंडप, समाजमंदर, ामपंचायत कायालय व  ाथमक शाळेया
खोयामये भरत अ ूसन ुसमारे १ हजार ७७८ ंअगणवायंाना वत:ची इमारत नसयाचा
धकादायक बाब माहे फे ुवार, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आल, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबतची 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 : (1) ुपणे िजयातील ४५७० का यरत ंअगणवायंा ैपक २२२६
ंअगणवायंाना वत:ची इमारत नाह, हे खरे आहे.

(2) व (3) ुपणे िजयातील १२४७ ंअगणवाडी इमारत बंाधकामे मं ूजर केल आहेत.
उ वरत ंअगणवाडी बंाधकामावर नधी उपलध ेत ुनसार मं ूजर देयात येणार आहे.

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

ल ुघ पाटबंधारे वभाग िजहा परगो ंदयावारे शासनाची कोणतीह मं ूजर
नसतंाना अनेक बंधायाचे कामे अनयमत ेतने कन घेतयाबाबत.
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(१६) *  ४३४३   ी.गोपालदास अवाल (गदया) :   समाननीय जलसंधारण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) गदया िजहापरषदेत ल ुघपाटबंधारे वभागाने िजहा परषदेत माहे मे, २०११-१२,
२०१२-१३, २०१३-१४ मये  शासनाची मं ूजर न घेता अयाधक कामाचे वाटप ुमय
का यवाह अधकार, िजहा परषद, गदया यंायाक ेड अनयमतता असयाची माहे
नो हंबर, २०१४ मये वा या दरयान आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, उत करणी  अनयमतता करणाया संबंधत अधकायंावर शासन
काय का यवाह करणार आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास याची कारणे काय   आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) हे ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३) संबंधत उपवभागीय अधकार, ल ुघ  ंसचन (जलसंधारण), गोदया
यंाचेवद का यकार अभ ंयता यंाचे मा फत चौकशी ुस करयात आल अ ूसन ुत त
चौकशी ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

संागल िजयातील मरज शहरामये असलेया हजरत पर मरासाहेब दगाबाबत.

(१७) *  ४४६१   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) संागल िजयातील मरज शहरामये अ ंयत ाचीन व ऐतहासीक असलेया
हजरत पर मरासाहेब दगाया द शनासाठ देश - वदेशातील भावक येत असतात
हे रे आहे काय,
(2) असयास, संागल िजयातील मरज शहरामये अ ंयत ाचीन व ऐतहासक
असलेया हजरत पर मरासाहेब दगास सन 2011 - 12 चा अ थसंकप सादर करताना
मा. अ थमंी यंानी मरजेतील मरासाहेब दगास ुसशोभकरणासाठ स वतोपर नधी
देयाची घोषणा केल होती हे खरे आहे काय,
(3) असयास, नाग ुपर शहरातील हजरत बाब ता ुजन दगाया परसराचा वकास
आराखडा तयार केला व यास 132.49 कोटया आराखडयास शासकय मायता
देयात आल आहे हे खरे आहे काय,
(4) असयास, शासनाने याबाबत कोणती का यवाह केल व करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) होय,
(3) होय,
(4) नाग ूपर शहरातील  हजरत बाबा ता ुजन दगाया परसराया वकासाठ शासन
न णय, नयोजन वभाग द. ३० स टबर, २०१३ अवये ताजबाग, िजहा-नाग ूपर करता
.१३२.४९ कोट एवढया रकमेया वकास आराखडयास शासकय मायता देयात
आल  आहे. नाग ूपर ुसधार यास, नाग ूपर यंायाकडून सदर हजरत बाबा ता ुजन
दगा परसराया वकासाबाबत का यवाह ुस आहे.
      मरज शहरातील दगा परसराचा वकास व या परसरात अ ुनषंगक ुसवधा
उपलध कन देयाकरता संागल, मरज आण कुपवाड महानगरपालकेकडून ताव
शासनास ात झाला अ ूसन सदर ताव शासनाया वचाराधीन आहे.

-----------------
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कारंजा ता ुलयातील (िज.वाशीम) वाघोळा गावाला मळालेया
तंटा ुमत गावाया ुपरकारातील रकमेया ैगरयवहाराबाबत.

(१८) *  २५८०   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कारंजा ता ुलयातील (िज.वाशीम) वाघोळा गावाला सन 2012-13 मये तंटा ुमत
गावाचा ुपरकार देयात  आला अ ूसन यातील ात रकम .1 लाख पयंाचा
ैगरयवहार संरपंच व ाम सचव यंानी केयाची धकादायक माहती माहे नो हबर,

2014 मये नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी सखोल चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहेत व या ुनसार संबंधत दोषी
अधकायंावद कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच कारवाई केल नसयास वलंबाची कारणे काय  आहेत?

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

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

शासनाया ववध वभंागातील कामंाकरता इ नवदा पदती बाबत.

(१९) *  ४४९९   ी. ुसनल  ंशदे (वरळी) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शासनाया ववध वभंागातील कामंाकरता मोठयामाणावर कंाटे देयासाठ
तसेच  नवदा व खरेद यवहारातील टाचार रोखयासाठ शासनाने या ुपढे 3 लाख
पयंाया वरया खचाया कामाचे कंाट देणे, तसेच साधन सा ुमी खरेद करणे
यासाठ इ नवदा पदतीचा अवलंब बंधनकारक केला आहे हे खरे अाहे काय,
(2) असयास, उत न णयाची ंअमलबजावणी ुस करयात आल आहे काय,
(3) असयास, सदर न णयाची फलुती काय अाहे व अयाप ंअमलबजावणी ुस
झाल नसयास कती कालावधी अपेीत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय.
(२) होय.
(३) शासन न णय . मातंसं/नती-२०१२/..२७३/३९ द. २६ नो हबर, २०१४ न गमत
करयात आला अ ूसन ंअमलबजावणी ुस झालेल आहे.

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

मौजे ंऊबड न सर (ता. िज. यवतमाळ) परसरातील 200 हेटर
ेावर कय राय वनौषधी वकास मंडळाकडून वनखायाचा
जडी ुबट कप मं ूजर केया ंनतर कपाची कामे रखडयाबाबत

(२०) *  ३९९२   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) मौजे ंऊबड न सर (ता. िज. यवतमाळ) परसरातील 200 हेटर ेावर कय
राय वनौषधी वकास मंडळाकडून वनखायाचा जडी ुबट कप मं ूजर केया ंनतर
कपाची कामे रखडल आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल कप रखडयाची  नेमक कोणती कारणे आहेत  व कती
कालावधीत महवाकंाी कप कायािवत कन थानकंाना रोजगार देयाया टने
शासनाकडून कोणती कारवाई व उपाययोजना करयात येत आहे आण याचे वप
काय आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) व (२) हे खरे नाह. राय वनपती औषधी मंडळ,
नवी दल यंायाकडून कपाकरता पहला हयाचा .८०.२७ लाख नधी स टबर,
२०१२ मये ात झाला अ ूसन स टबर, २०१४ अखेर ूप ण नधी ख च झाला आहे.
राय औषधी मंडळ, उ वरत नधीची नो हबर, २०१४ मये राय वनपती औषधी
मंडळाक ेड करयात आल आहे.
      सदर कपंात गत उमडा नयत ेातील इचोर, चचबड व भोयर या तीन
गावातील वनेात सं ुयत वन यवथापन समतीमा फत सन २०१३ या पावसायात
२०० हेटर ेावर वनौषधी लागवड करयात आल आहे. रोपवनाया िदतीय वषाची
कामे गती पथावर आहेत.
     का परसरातील ैनस गक जंगलातील वनौषधी संकलन, साठव ूणक, ूमय
व धन, कया व या ुपढल वप यतची का यवाह करयाचे तावत अ ूसन यादारे
परसरातील १० गावातील थानकंाना रोजगाराया संधी उपलध होणार आहे.
      का कालावधी २०१२-१३ ेत २०१४-१५ असा नयोजन आहे. तथाप अ ुनदान
उपलध ेत ूनसार सदर कालावधीत वाढ होयाची शयता आहे.
(३) न उावत नाह.

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

मौजे  ूपट (ता.कोरेगंाव, िज.सातारा) येथील गेल २५ ेत ३० वषापा ूसन
वडार समाजाची घरे असतंाना वनवभागाया अधकायंानी पाडयाची घटना

(२१) *  ४४२५   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय वने मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे  ूपट (ता.कोरेगंाव, िज.सातारा) येथील गेल २५ ेत ३०  वषापा ूसन वडार
समाजाची घरे असतंाना वनवभागाया अधकायंानी पाडयाची घटना माहे स टबर,
२०१४ मये वा यादरयान झाल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, थानक  लोकतनधी, िजहाधकार, ंात अधकार यंाया समवेत
झालेया ैबठकत िजहा वनअधकार यंानी न पाडयाचे न दश असतंानादेखील
वनेपाल कोरेगंाव यंानी वडार समाज लोकंाची १९९५ ूपवची पक घरे तोडल, हे
ह खरे आहे काय,
(3) असयास, वडार समाजाचे याच ठकाणी ुप नवसन करयासाठ शासनाने कोणती
उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(4) सदरहू दोषी अधकायंावर कोणती कारवाई करयात आल वा करयात येत आहे
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (१) मौ. ूपट (ता.कोरेगाव, िज.सातारा) येथील वनहीत
नद शनास आलेया अ ैवध बंाधकामासंदभात महारा जमन मह ूसल संहता, १९६६
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ंअत गत का यवाह केया ंनतर सदर जागेवरल अतमकंानी द.२३ ेत द.२५/९/२०१४
या कालावधीत वत:हून अतमणे काढून घेतल आहेत.
(२) हे खरे नाह.
(३) वनेामये अतमण केलेया अतमकंाचे ुपन वसन करयाची तर ूतद नाह.
(४) व (५) न उावत नाह.

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

यवतमाळ िजहयातील काह गाव तसेच
ता ुलयात पेदार वाघाची दहशत पसरयाबाबत

(२२) *  ४८३१   ी.संिजवरेडी बोदकुरवार (वणी) :   समाननीय वने मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) झर-जामणी (िज. यवतमाळ) ता ुलयातील माक, ेशका ूपर, खापर,  ंलगती, पाटण,
अ धवन, धानोरा व येवती या गावंासह सं ूप ण ता ुलयात पेदार वाघाची दहशत पसरल
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) गत व षभरात या परसरात दररोज होणाया वाघाया हयात जखमी झालेया
माणसंाना शासनाकडून कोणती मदत देयात आल आहे
(3) तसेच गेया एक-दड महयंापा ूसन माक ( ुब.) शवारातील ी.हरदास भगळे
यंाया ेशतातील ुगरंाया गोयालगत पेदार वाघाने कंवा वाघीणीने पलंासह ुमकाम
ठोकला अ ूसन या ुमळे ेशतातील कामे बंद आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(४) तसेच वनवभागाने लावलेया कॅमेरामये वाघाचे फोटो टपले गेले असयास,
याबाबत शासन काय उपाययोजना करणार आहे ?

ी. ुसधीर ुमनगंटवार : (1) यवतमाळ िजयातील झर-जमाणी ता ुलयात अ ुधनम ूधन
पेदार वाघाचा संचार होत असतो. आण पाळीव जनावरे मारयाया घटना अ ूधनम ूधन
घडत असतात.
(2) झर-जमाणी ता ुलयात २०१३-१४ मये वाघाया हयाया ऑगट महयात
एक व ऑटोबर महयात ३ अशा एकूण चार घटना घडया आहेत. यात तीन यती
ृमत झाया आहे. ृमतकंाया वारसंाना येक . पाच लाख आ थक मदत देयात

आल आहे. तसेच करकोळ जखमी यतीस खाजगी दवाखायातील उपचारासाठ .
३०३०/- आ थक मदत देयात आल आहे.
      मा २६ ऑटोबर २०१३ ंनतर माणसंावर वाघाया हयाया घटना घडलेया
नाह.
(3) मौजा माक ( ुब.) येथे ी. हरदास भगळे यंाया ेशतात द. २०/११/२०१४ ेत
२५/११/२०१४ प यत दररोज वाघ येत असयाचे यंाना य कंवा पदचहावन
द ूसन आले हो ेत. वाघ हला करेल या भती ुमळे या परसरातील ेशतकर व ेशतम ूजर
ेशतात काम करयास जायास घाबरत होत असयाचे नद शनास आले.

(4) ी. हरदास भगळे यंाया ेशतात वनवभागाने लावलेया कॅमेरा ॅपमये एका
वाघाचा फोटो द ूसन आला. या ुनषंगाने या ुनषंगाने वनक मचार आण ामथ,
यंायामा फत माक तसेच अय गावंात गत घालयात येत आहे. तसेच वाघंाया
हालचालवर ल ठे ूवन यंाया मागोवा घेयात येत आहे.

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

अगणवाडी व मनी ंअगणवाडी सेवका न ुयतीकामी व ेशषत:
पिचम महाराटात ैशणक अ ह ेतची अट शथल करणेबाबत
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(२३) *  ४४०६   ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय महला व बालवकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ंअगणवाडी व मनी ंअगणवाडी सेवका न ुयतीकामी व ेशषत: पिचम महाराात
ैशणक अ ह ेतची अट शथल करणेबाबत मा.लोकतनधंीनी मा.महला व बाल

कयाण वकास मंी आण मा.आ ुयत महला व बालवकास आ ुयतालय, ुपणे यंाना
नवेदन दले हो ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबतीत 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 : (1) होय, हे खरे आहे.
(2) व (3) ंअगणवाडी / मनी ंअगणवाडी सेवका पदासाठ 10 वी उती ण अशी
कमान ैशाणक पा ेतचे उमेदवार नसयास ह अट शथल कन इयता 9 वी
पास उमेदवारंाची न ुयती करता येऊ शकेल असे शासन न णय दनंाक 13 ऑगट,
2014 अवये आदेश दले आहेत.

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

संागल िजयातील मरज-कवठेमहंाकाळ हीतील
दंडोबा देवथानास नागर ुसवधा देयाबाबत.

(२४) *  ४४६२   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय
ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) संागल िजयातील मरज-कवठेमहंाकाळ हीमये ऐतहासक व अ ंयत ाचीन
दंडोबा देवथान डगराया  उच टेकडीवर वसले आहे व ेत वनवभागाया देखरेखी
खाल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, दंडोबा द शनासाठ िजया ुतन तसेच परराया ुतन मोया संयेने
भावक येतात व ेतथे नागरक ुसवधा उपलध नाहत हे नद शनास आले आहे, हे
देखील खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर वनवभागाने मंदराप यत जाणारा रता, वीजेची यवथा व मंदर
परसरात भावकंाना पयाया पायाची सोय व या ेया पा व ूभमवर इतर नागरक
ुसवधा देयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) होय.
(२) हे खरे नाह.
     भावकंाना मंदराप यत जायासाठ कचा रता उपलध आहे. तसेच,  मंदर
परसरात व ुयत ुपरवठा, भावकंासाठ डॉर ेमटर हॅाल, म ूजर नवारा क, नरण
मनोरा, पॅगोडा इयाद ुसवधा उलपध आहेत.
(३) िजहा वा षक योजने ंअत गत सन २०१४-१५ करता कायमवपी पयाया पायाची
योजना, वनेातील रता मज ूबतीकरण ह कामे घेयाकरता ताव सादर केला आहे.
तसेच, मंदर परसरात  ंसचीत रोपवनासाठ, भवकंाना पयाया पायाची यवथा,
वयायासाठ पाणी ुपरवठा इयाद कामंाना शासकय मायता मळाल आहे. सदर
कामे लवकरच ुस करयात येतील.
(४) न उावत नाह.



15

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

वाशम िजहा परषदे मा फत फामासट या पदासाठ
घेयात आलेया परेमये झालेया ैगरयहाराबाबत.

(२५) *  ४८३२   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाशम िजहा परषदे मा फत फामासट या पदासाठ घेयात आलेया परेमये
मोया माणात ैगरयहार व घोळ झायाची तार वाशम येथील नागरकंानी व
उमेदवारंानी तसेच लोकतनधंीनी िजहा शासन व शासनाक ेड माहे नो हबर, 2014
मये केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर तारया अ ुनषंगाने कोणया कारची का यवाह करयात आल
वा येत आहे काय,
(3) अयापह का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१), (२)
     वाशम िजहा परषदे ंअत गत पदभरतीया अ ुनषंगाने फामासट या पदाया
परंाचे उतर तपासणी करयाचे काम सोपवलेया सनाटेक कं. ंइडया लमीटेड
या कंपनया क मचायंानी एका उमेदवाराची उतर पका बदलल असयाचे द ूसन
आले. या ुमळे या करणी पोलसंामा फत चौकशी आदेशत करयात आल आहे.
     याचबरोबर द. ०८/११/२०१४ रोजी घेयात आलेल फामासट या पदाची परा
र कन फेर परा द. ३०/११/२०१४ रोजी घेयात आल आहे.
(३) (२) न उावत नाह.

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

संागल िजयातील मरज ता ुलयातील पंचायत
समतीम ुधन कलाकार मानधनाचे ताव गायब झायाबाबत.

(२६) *  ४४६८   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय
ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) संागल िजयातील मरज ता ुलयातील पंचायत समतीम ुधन कलाकार मानधनाचे
ताव एल, २०१४ या ेशवटया आठवयात गायब झायाचे नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, जय गंगातारा संाकृतक संघटनेया मायमा ुतन सन २००३ पा ुसन
५०० ताव दाखल केले आहेत, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, मरज पंचायत समती गटवकास अधकार व संघटनेया
पदाधकायासोबत वादावाद झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असयास उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(५) असयास चौकशीचे नक ष काय आहेत व या ुनसार शासनाने ुपढे कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) नाह.
(२) होय.
(३) नाह.
(४) न उावत नाह.
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(५) न उावत नाह.
-----------------

कारंजा (िज.वाशम) येथील पंचायत समतीची
नवीन शासकय इमारत बंाधयाबाबत.

(२७) *  ४८३३   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कारंजा (िज.वाशम) येथील पंचायत समतीची नवीन शासकय इमारत
बंाधयासंदभातचा ताव शासनाक ेड बरेच वषापा ूसन लंबत अ ूसन सदर बंाधकामास
वरत मायता यावी  यासाठ लोकतनधी कारंजा यंानी मा.मंी महोदय तसेच
संबंधत अधकायंाक ेड माहे नो हबर, 2014 मये मागणी केल, हेखरे आहे काय,
(2) असयास, सदर मागणी ुनसार शासनामा फत कोणती का यवाह करयात आल वा
येत आहे काय,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१) ंअशत: होय, कारंजा पंचायत समतीया नवीन शासकय
इमारत बंाधकामाचा सवतर ताव अत. ुमय का यकार अधकार, िज.प. वाशम
यंानी दनंाक ११ ूजन, २०१४ या पावये शासनास सादर केला अ ूसन, यास मायता
देयाची लोकतनधंीची मागणी आहे.
(२) व (३) सन २०१४ -१५ या आ थक वषामये शासकय इमारत बंाधकामासाठ
यावयाया शासकय माय ेतची मयादा अ ुपर व सं ुपटात आल असयाने, कारंजा
  पं.स. या नवीन शासकय इमारत बंाधकामाचा ताव सन २०१५-१६ मये
वचारात घेयात येईल.

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

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.


