
 महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि २४ जुलै, २०१५ / श्रािण २, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणण ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणण जलसांधारण, रोजगार हमी 

योजना, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य आणण िुट ांब िल्याण मांत्री 

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

प्रश्नाांची एि ण सांख्या - ४५ 
------------------------------- 

 

णिरसाना सािनेर (जज.अमरािती) मागाविरील दोन नाल् याांच ेपाणी  
पािसाळ्यात रस् त् यािर येत असल् याबाबत 

(१) *  १७००५   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळ न) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदगाव खींडशे् वर पींचायत सिमती् या (जि. अमरावती) हद्दीतील खखरसाना सावनेर 
मागाावरील दोन नाल याींच ेपाणी पावसाळ्यात रस् ् यावर येत असल यामु े दवयायाथ याांना 
शा ेत िाता येत नाही, यामु े ् याींच े शषणिकखणक नुकसान होते, याकरीता या दोन 
नाल यावर पुला् या ंाींाकामाची सींंींधाताकड े ग्रामस् ाींनी वारींवार मागणी करय यात 
येऊनही पुलाऐविी रपट्याच ेक् च ेकाम करय यात येऊन यात गषर यवहार करय यात 
आल याच े माहे ्दिल, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल यास, सदरहू नाल यावर पूल ंाींाय यांांत तसेच रपट्याच े क् चे काम 
करणा-या दोषीींवर कारवाई करय यांांत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करय यात येत आहे, 
(३) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) दवषयाींकीत रपट्याच ेकाम जिलहा पररषद, ंाींाकाम 
दवभाग, अमरावती याींचमेार्ा त मानकािमाणे करययात आले असून रपट्याचा 
पषृठभाग सुजस्तीत आहे. 

िश्नाींककत रस्ता जिलहा पररषदेकडून सावािननक ंाींाकाम दवभागाकड े
हस्ताींतरीत झाला आहे. 

दवषयाींकीत रपट्या्या ठठकाणी दोन लहान पूलाींची आवश्यकता असून, सदर 
काम मींिूरी, ननाी, ननकष व िाम्यक्रमाने हाती घेययाच ेननयोिन आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यास िुिडी धरणातील पाणी ममळण्याबाबत 

  

(२) *  १८८६५   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात पाणी िश्न ठदवसेंठदवस गींभीर ंनत 
असलयाने कुकडी ारणातील पाणी िम ययांांत तेील शेतकऱयाींनी माहे मे २०१५ 
वा ्यासुमारास पाच त ेसहा वे ा आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पाणी िश्नावर तेील िनतनेे आींदोलन करुनही शासनाने कोणतीच 
उपाययोिना केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, तेील िनतलेा पाणी देययांांत कोणती कायावाही केली वा करययात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) कुकडी िकलप हा आठमाही िकलप असून उन्हा ी हींगामात िसींचनासाठी 
पाणी देययाची तरतूद नाही. 

उन्हा ी हींगाम २०१५ साठी ठद.१०/०४/२०१५ रोिी मा.राज्यमींत्री िलसींपदा 
याींच ेअध्यणिकतेखाली व या िकलपाच ेलाभणिकेत्रातील सवा लोकिनतननाी समवेत ंषठक 
झाली या ंषठकीत उपलब्ा पाययाचा आढावा घेययात आला व दपयया्या पाययासाठी 
आवतान देययाच े ठरदवययात आले होत.े ्यानुसार ठद.२०/४/२०१५ त े २९/५/२०१५ या 
दरम्यान आवतान देययात आले आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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पागरे बुद्रिु धचांचिाडी (ता.राजाप र, जज.रत्नाधगरी) येथील धरणासाठी जमीन सांपादीत 
िेलेल्या शेति-याांना त्याांच्या जममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(३) *  १८३८८   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिध त 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािापूर (जि.र् नाधगरी) तालुक् यातील पागरे ंुद्रकु धचींचवाडी येील ारणाच ेकाम 
चार वषाापूवी पूणा झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, ारणासाठी िमीन गेलेल या शेतक-याींना ्सआर ९३ नुसार ििमनीचा 
मोंदला देय यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, मोंदला िम ावा म् हणून ग्रामस्  सन २०१४ पासून सात् याने 
पत्र यवहार करुन पाठपुरावा करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, ारणग्रस् ताींना मोंदला देय यास दवलींंाची कारणे काय आहेत, 
(५) चार वषा मोंदल यापासनू ारणग्रस् त शेतकरी वींधचत राहय यास िंांदार 
असणाऱ या सींंींधात अधाका-याींची चौकशी होवून कोणती कारवाई केली वा करययात 
येत आहे, 
(६) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अशींत: खरे आहे. 

ारणासाठी सींपादन केलेलया सवा िमीनीचा मोंदला शतेकऱयाींना वा्प 
केलेला आहे. ्सआर ९३ हा पयाायी रस््यासाठीचा िस्ताव असून िलसींपदा दवभागाने 
अींनतम ननवाड्यापो्ी आवश्यक रु.१६.५० लणिक ननाी उपदवभागीय अधाकारी, रािापूर 
(महसूल) याींचकेड ेिमा केलेला आहे. 
(३) व (४) अशींत: खरे आहे. 

भुसींपादन िकक्रया पूणा न झालयाने मोंदलयाच ेवा्प करययात आलेले नाही. 
िकरणे यपगत झालेले आहे. 
(५) दवलींंास िंांदार अधाकारी/कमाचारी याींचवेर िंांदारी ननजश्चत करययाची 
कायावाही जिलहाधाकारी, र्नाधगरी याींच ेस्तरावर सुरु आहे. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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नागप र िन विभागातील उत् तर उमरेड िनपिर्ेत्रातील  
सागिान झाडाांची िेलेली अिैध िृ् तोड 

  

(४) *  २४००८   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर वन दवभागातील उ् तर उमरेड वनपररणिकेत्रातील वनणिकेत्र अधाकारी व 
सहाय्यक उपवन सींरणिकक, नागपूर वन दवभाग याीं् या सींगनमताने कुही,      
आपतूर-उमरेड राज् यमागा क्र.२६१ वरील शासकीय हद्दीतील सागवान झाडाींची मोठ्या 
िमाणात अवषा वणृिकतोड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, यांांत पोलीस महासींचालक मुींंई याींना ठदनाींक ३१ डडसेंंर, २०१४ 
रोिी तर मा.मुख् यमींत्री व वनमींत्री, िाान मुख् यवन सींरणिकक याींना ठदनाक १७ 
िानेवारी, २०१५ रोिी ननवेदनपत्र ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल यास, ् यात 
काय आढ ून आले व तदनुसार सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात 
येत आहे,  
(४) अयायाप चौकशी वा कारवाई केली नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
     कुही आपतूर-उमरेड या राज्य मागा लगतचे मौिा गावसुत, शेत सहे क्र. २०३ 
श्री.श्रीवण दवठोंा माकड ेयाीं्या शेतातील सागवान झाड ेवनपररणिकेत्र अधाकारी ता 
वणृिक अधाकारी, उ्तर उमरेड याींच ेआदेश ठद. ०८.०५.२०१४ अन्वये तोडययात आली 
असून िश्नातील भाग १ मध्ये नमूद शासकीय हद्दीमध्ये सागवान झाडाींची अवषा 
वणृिकतोड झालयाच ेननषपन्न झालेले नाही. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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घनसािांगी (जज.जालना) तालुक् यातील दैठणा िुदव येथील  
विदहरीांच्या िामात झालेली अननयममतता 

  

(५) *  २६५८९   श्री.अजुवन िोतिर (जालना) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) घनसावींगी (जि.िालना) तालुक् यातील तीापूरी येून िव च असलेल या दषठणा 
खुदा येे सन २०१२ - २०१४ या का ात ्कूण ११ दवठहरी मनरेगा् या माध् यमातून 
मींिूर झाल यापषकी केव  दोन लाभाथ याांनी दवठहरी खोदल या परींतु ंाकी ९ लाभाथ याांनी 
दवठहर न खोदताच सींंींधात अधाका-याीं् या सींगनमताने परस् पर देयके घेतलयाच ेमाहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, यािकरणी चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढ ून आले, 
(३) असलयास, सींंींधातावर कोणती कारवाई केली वा करय यात येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 

घनसावींगी तालुक्यातील दषठणा खुदा ग्रामपींचायत अींतगात सन २०११-१२ 
मध्ये महा्मा गाींाी नरेगा अींतगात ११ िसींचन दवठहरी व सन २०१४-१५ मध्ये १५ 
िसींचन दवठहरी अशा ्कूण २६ िसींचन दवठहरीींना मींिूरी देययात आलेली आहे. सन 
२०११-१२ माील ११ दवठहरीींची कामे सुरु करययात आली असून २ िसींचन दवठहरी पूणा 
झालया आहेत. उवाररत ९ दवठहरीसींदभाात अननयिमतता झालयाच ेआढ ून आले आहे. 
(२) या िकरणी चौकशी करययात आली आहे. सन २०११-१२ माील मींिूर ११ 
दवठहरीींपषकी २ दवठहरी पूणा झालया असून, उवाररत ९ दवठहरीींपषकी १ दवठहर ही ज्या 
लाभाथयाांस मींिूर करययात आली ्या्या शेतात न खोदता अन्य यक्ती्या शेतात 
खोदययात आलेली आहे. उवाररत ८ अपूणा िसींचन दवठहरीींच े मोिमाप पुजस्तकेत 
नोंददवलेले मोिमाप व ि्यणिकात असलेले मोिमाप यात तर्ावत आढ ून आली 
आहे. ि्यणिक झालेलया खचाािमाणे दवठहरीच े काम झाले नसलयाच े चौकशीमध्ये 
आढ ून आले आहे. 
(३) या िकारे अननयिमततेस िंांदार असणाऱया सींंींधात कृदष अधाकारी व 
ग्रामसेदवका याींना ननलींबंत करययात आले आहे. ्याींचदेवरुध्द व त्कालीन ग् 
दवकास अधाकारी याींचदेवरुध्द दवभागीय चौकशी िस्तादवत करययात येत आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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मानोरा (जज.िामशम) येथील पांचायत सममतीमध्ये शतिोटी  
िृ्  लागिड योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  २६५४७   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मानोरा (जि.वािशम) येील पींचायत सिमती अींतगात येणा-या ंहुताींश 
ग्रामपींचायतीमध् ये महाराष र ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगात शतको्ी वणृिक 
लागवड योिना कायााजन्वत करय यात आली होती, हे खरे आहे 
काय,                                        
(२) असलयास, ं-याच ठठकाणी ही योिना पूणा न करता केव  कागदोपत्री 
उद्दीष ्पूणा दाखवून लाखो रुपयाचा ननाीचा गषरयवहार केला  असल याची ंां ठदनाींक 
६ िून, २०१५ रोिी वा ् या सुमारास ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, उक्त िकरणी चौकशी करययात आली आहे काय, असलयास, ्यात 
काय आढ ून आले व तदनुषींगाने योिना पूणा न करता केव  कागदोपत्री उद्दीष ्पूणा 
दाखवून लाखो रुपयाचा ननाीचा गषरयवहार करणाऱया सींंींधात दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) पींचायत सिमती, मानोरा अींतगात सन २०१४-१५ मध्ये शतको्ी वणृिक लागवड 
अींतगात ४००० झाड े लावययात आली आहेत. ्यापषकी जिवींत झाडाींची ्क्केवारी 
६८.७५% आहे. पींचायत सिमती कायाालयामार्ा त होत असलेलया ननयिमत 
चौकशीमध्ये सन २०१४-१५ माील शतको्ी वणृिक लागवड योिनेअींतगात कुठलयाही 
िकारचा गषरयवहार आढ ून आला नाही. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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रत् नाधगरी जजल््यातील नदयाांमधील गाळ िाढण् याबाबत 
  

(७) *  १९६०२   श्री.राजन साळिी (राजाप र), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळ ण) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र् नाधगरी तालुक् यातील गौतमी आखण सींगमेश् वर तालुक् यातील शास् त्री व गड 
नयायाींमाील गा  काढय या् या ष्ष ्ीने ठदनाींक ८ िुलष, २०१३ रोिी मींत्रालय, मुींंई 
येे सींंींधात अधाकारी, जिल हा ननयोिन अधाकारी, र् नाधगरी, कायाकारी अिभयींता 
पा्ंींाारे अलोरे, धचप ूण आदी् या उपजस्तीत ंषठक आयोजित करय यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदर ंषठकीमध् ये र् नाधगरी तालुक् यातील चाींदेराई, े्ं ंे, काझरघा्ी, 
गौतमी येील तसेच सींगमेश्वर तालुक् यातील गडनदी पात्रातील आरवली, माखिन, 
कासे भागातील ् याचिमाणे शास् त्रीनदीतील कसंा, नावडी, पुनावसन भागातील गा  
काढय यांांत ननणाय होऊन आि दीड वषााचा कालावाी उल्ूनही अयायापी गा  
काढयया् या कामाला सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, ये् या पावसाळ्यात तालुक् याला पुराचा ाोका सहन करावा लागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय व ् यात काय आढ ून 
आले, 
(५) तदनुसार शासन स् तरावर काय कायावाही करय यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
त्कालीन मा.राज्यमींत्री ना.उदयिी सामींत, नगर दवकास ता पालक मत्री, 

जिलहा र्नाधगरी याीं्या अध्यणिकतखेाली र्नाधगरी जिल्यातील नदयाींमाील गा  
काढययासींदभाात ठदनाींक ८.७.२०१३ रोिी ्म आय डी सी सिमती कणिक, ंाींद्रा, मुींंई 
येे ंषठक सींपन्न झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 

जिलहाधाकारी, र्नाधगरी याींनी ्याींच े पत्र क्र.ननयोिन/र्ना/कायाा 
२/जिवायो/िशासकीय मींिूरी/२०१४ ठदनाींक १५/८१८ ठद. ३१.३.२०१५ अन्वये विशषठी 
नदीतील मौिे पोर् ी (पोर् ी धचप ूण आणी िशवनदी धचप ूण) येील गा  
काढणे्या रु. ४,९९,६१२/- रकमे्या तसेच मौिे िशरगाव सोनारगाव येील 
कॉिवे्या वर्या ंािूला गा  काढणे्या रु.५,००,७३३/- रक्कमे्या कामास व मौिे 
पाचल येील अिुाना नदीतील गा  काढणे्या रु. ४,९८,५६३/- रक्कमे्या तसेच 
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िींगलदेव त ेस्मशानशेड गा  काढणे्या रु. ५,०६,६२८/- रकमे्या कामास िशासकीय 
मान्यता ठदलेली आहे. ्यानुसार याींबत्रकी दवभागामार्ा त गा  काढययाच े काम 
िगतीपावर आहे. सयाय:जस्तीत सन २०१४-१५ मध्ये विशषठी नदीतील १९.२७ 
सघमी व मौिे पाचल येील अिुाना नदीतील ३८.३० सघमी इतका गा  काढययात 
आला आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
  
फुलांब्री तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत न मज राांना िाम उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(८) *  २५१६४   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रु्लींब्री तालुक्यात रोिगार हमी योिनेची दवदवा १३२ कामे सुरु आहेत, या 
कामाींवर ११ हिार मिूर काम करीत आहेत, यात दवठहर, रस्त,े मातीनाला ंींााऱयाींची 
कामे सुरु असून तालुक्यात ११ हिार मिूराींना काम िम ाले असले तरी १२ हिार 
मिूराींनी कामे िम ावीत म्हणून मागणी केलयाच े माहे मे, २०१५ वा ्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या १२ हिार मिूराींना रोिगार हमी योिनेतून काम उपलब्ा करून 
देययांांत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 

रु्लींब्री तालुक्यात ठदनाींक ३०/०४/२०१५ त े०३/०६/२०१५ या कालावाीत ्कूण 
११,८६२ मिूराींनी काम मागणी केली असून  ्कूण ९३० कामावर ११,८६२ मिूराींना 
कामे उपलब्ा करुन देययात आलेली आहेत. या यनतररक्त १२ हिार मिुराींची 
मागणी िलींबंत नाही. 
(२) व (३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे घाटांजी (जज.यितमाळ) तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये जलयुक्त मशिार अांतगवत 
िेलेल्या िामाांमध्ये झालेला गरैव्यिहार 

  

(९) *  २४५८५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरिेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने शेतकरी आ् मह् या पुणातः ाींंदवय यासाठी दवदवा उपाययोिना करुन 
िलयुक् त िशवार अींतगात मौिे घा ी्ंिी (जि.यवतमा ) मध् ये सन २०१४-१५ मध् ये 
िलयुक् त िशवार अींतगात मणी, सगदा, पाींढुणाा ककन् ही, िशरोली, काली यासह अनेक 
गावाींमध् ये कोट्यवाी रुपयाीं्या कामाींना मींिुरी ठदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदर तालुक् यातील िलयुक् त िशवाराींतगात मींिुर कामेही ननयमंा्य 
पध् दतीने केली िात असून या कामाींमध् ये मोठ्या िमाणात गषरयवहार होत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, या कामातील अनेक ठठकाणी ढा ीच ेंाींा, िसमें् नाला ंाींा, गा  
काढणे, लुि ंोल डर, डडप सी सी ्ी, दवहीर पुनाभरण तु्रु्् दरुुस् तीच ेकामात तसेच 
ढा ीच े कामात सुदपक माती ओढून ठढगारे व िसमें् प् लग ंींाा-याीं् या कामात 
साठह् य ननकृष ् दिााच ेवापरुन काम करय यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, घा ी्ंिी तालुक् यातील या ननयमंा्य कामामु े व सींंींाीत कृषी 
अधाका-याीं् या दलुाणिकीत ाोरणामु े शासना् या ननाीचा अप यय व िलयुक् त िशवार 
योिनेच ेमु  लणिक दलुाणिकीत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास ्यात काय 
आढ ून आले व तदनुषींगाने िलयुक् त िशवाराींतगात ननयमंा्य पध् दतीने काम 
करणाऱया सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(६) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 

िलयुक्त िशवार अिभयान अींतगात तालुका घा ी्ंिी (जि.यवतमा ) मध्ये 
सन २०१४-१५ मध्ये मणीर, सगदा, पाींढुणाा ककन्ही, िशरोली, काली यासह ्कुण २१ 
गावामध्ये रु. ३५.५९ को्ी्या कामाींचा आराखडा तयार करुन ्यास मान्यता देययात 
आलेली आहे. 
(२) व (३) नाही. 

िलयुक्त  िशवार अिभयान अींतगात घेययात येत असलेली कामे िलसींाारण 
कामा्या मागादशाक सूचना िमाणे करययात येत आहेत. 
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तालुका स्तरीय सिमतीच े अध्यणिक उपदवभागीय अधाकारी (िाींत), सदस्य 
ता तहिसलदार घाीं्िी, तसेच दवभागीय कृषी सहसींचालक, नागपूर, जिलहा 
अधाणिकक कृदष अधाकारी यवतमा , उपदवभागीय कृदष अधाकारी, तालुका कृदष 
अधाकारी, मींड  कृदष अधाकारी, याींनी दवदवा कामाना वे ोवे ी भे्ी ठदलेलया 
आहेत. 
(४) नाही. 
(५) सदर कामाची जिलहाधाकारी याींनी स्ापन केलेलया पकामार्ा त तपासणी केली 
असून कामे ननकषािमाणे ताींबत्रक ष्षट्या योग्य असलयाच ेआढ ून आले आहे. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील किनिट येथे मांज र झालेला उच्च पातळी बांधारा मौजे मांगरुळ 
(ता.हदगाांि) येथे हलविण्यात आल्याबाबत 

  

(१०) *  २६१०९   श्री.नागेश आष्ट्टीिर-पाटील (हदगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ककनव् उ्च पात ी ंींाारा मौ.मींगरु  जि.नाींदेड दवशेष कृती कायाक्रमाींतगात दर 
सूचीिमाणे १० ्क्के िास्त दर आकारणी करून शासनाची ठदशाभूल करणाऱया सवा 
सींंींधात उध्वा पषनगींगा िकलप दवभाग क्र.४ व गोदावरी पा्ंींाारे दवकास महामींड , 
औरींगांाद याींची सवा सींंींधात अधाकारी व शारदा कन्स्रक्शन याीं्या सींगनमताने 
ंाींालेलया उ्च पात ी ंींााऱयाींची चौकशी करययांांत स्ाननक लोकिनतननाीींनी 
ठदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी्या सुमारास कायाकारी सींचालक, औरींगांाद पा्ंींाारे 
दवभाग, औरींगांाद याीं्याकड ेलेखी ननवेदन ठदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ककनव् उ्च पात ी ंींाारा हा ककनव् येे मींिूर झालेला असताींना 
तो मौि ेमींगरु  (ता.हदगाींव) येे हलदवययात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या ंींााऱयाींची िागा हलदवताींना िुन्याच ननदवदा व िुनेच अींदािपत्रक 
ठेवययात येऊन १४ ्क्के िास्तीचा ननाी ं कावला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ्याचंरोंर मींगरु  हे गाव आठदवासी णिकेत्रात मोडत नसताींनाही आठदवासी 
णिकेत्राकरीता राखीव असलेले १० ्क्क्याींच ेअनुदानही घेययात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) मींगरू  येील वरील ंािुला को्ा (ता.ठहमायतनगर) येे पठहला ंींाारा 
असलयाने सदरचा ंींाारा या ंींााऱयात ंुडून गेला तसेच ३ कक.मी. अींतरावर 
सहस्त्रकुीं ड दवयायुत िकलप आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असलयास, या ंींााऱयासींदभाातील वरील वस्तुजस्तीनुसार शासनाने चौकशी केली 
आहे काय व चौकशीअींती काय आढ ून आले, 
(७) असलयास, उक्त िकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(८) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) हो, सदर ंाींाा-याच े मू  स्  पषनगींगा वन्यिीव अभयारयया्या अधासूधचत 
णिकेत्रात येत होत.े वनिमीन अधाग्रहणाकरीता लागणारा िदीघा कालावाी दवचारात 
घेऊन तसेच ंींाारा स्  अभयारयया्या हद्दींाहेर घेययांांत स्ाननक 
लोकिनतननाीींची मागणी दवचारात घेऊन ंींाा-याच े स्  मींगरु  येे हलदवययात 
आले. 
(३) ककनव् येील ंींाारा कामाच े कायाारींभ आदेश ठद.१२/०४/२०१० रोिी देययात 
आले. सदर ंींाा-यामु े अभयारययाच ेकाही णिकेत्र ंाधात होत असलयाने वनदवभागाने 
आणिकेप घेतले. ्यामु े सााारणत: दीड वषा कालावाीत काम ंींद होत.े ककनव् 
ंींााऱयासाठी ननजश्चत केलेलया करारा अींतगातच मींगरु  स् ी सणिकम स्तरावर 
मान्यता घेवून ंींाा-याच ेकाम करययात आले. 

मू  करार हा २००८-०९ च े अींदािपत्रकीय ककीं मतीवर १४.९० ्क्के 
अधाक्याचा होता. या स्पााा्मक ननदवदा अधाक्यास सणिकम स्तरावर मान्यता देययात 
आली होती. 

मींिूर ननदवदेवर स्  ंदला्या कारणास्तव कोणतीही अनतररक्त रक्कम 
देययात आली नाही. 
(४) सदर ंींाारा आठदवासी उपयोिनेअींतगात नसलयाने आठदवासी स्त्रोत्रातून तरतूद 
उपलब्ा झाली नाही. 
(५) मींगरु  येील उ्च पात ी ंींाा-या्या वरील ंािूस को्ा येे ंींाारा 
अजस्त्वात नाही. तसेच मींगरु  उ्च पात ी ंींाा-या्या वरील ंािूस १६ कक.मी. 
अींतरावर ंींाा-या्या ंुडीत णिकेत्रांाहेर मौ.कोठा ता.ठहमायतनगर येे ननयोजित 
सहस्त्रकुीं ड िलदवयायुत िकलप आहे. 
(६) सुमारे २ को्ी रुपयाींची ंचत दवचारात घेऊन तसेच वन िमीन सींपादन 
्ा यया्याष्ष्ीने सदर ंींाारा स्  ंदल सणिकम स्तरावर मान्यता घेऊन झालेला 
आहे. 
(७) िश्न उया् ावत नाही. 
(८) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे माणणिपुांज (ता.नाांदगाि,जज.नामशि) येथील धरणाच ेननयोजजत आरािड्याप्रमाणे 
पाटचा-याांच ेिाम प णव िरण्याबाबत 

  

(११) *  २६२८६   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे माखणकपुींि (ता.नाींदगाव, जि.नािशक) येील ारणाच े ननयोजित 
आराखड्यािमाणे पा्चा-याींचे काम तातडीने पूणा करय यात यावे अशी मागणी 
लोकिनतननाीींनी ठदनाींक २७ िानेवारी, २०१५ रोिी ्का पत्रायावारे मा.िलसींपदा मींत्री 
याीं् याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) माखणकपुींि िकलपा्या ननयोजित आराखड्या िमाणे, मुख्य कालयाची 
लाींंी २१ कक.मी. असून, ्यापषकी १५ कक.मी. पयांत कामे पणूा झालेली आहेत. कक.मी. 
१६ त े २१ माील कामे िगतीपावर आहेत. तसेच, ्कूण २४ दवतररका आहेत. 
्यापषकी १३ दवतरीकाींची कामे पूणा झाली असून, दवतरीका क्रमाींक १ त े १३ यावारे 
ननयिमत िसींचन करययात येत आहे. दवतरीका क्र. १४ व १८ ची कामे िगतीत असून 
उवाररत दवतररकाींची कामे हाती घेयया्या अनुषींगाने सवेणिकण अींदािपत्रके सींरेखा 
मान्यतेच ेिस्ताव तयार करणेंांतची कायावाही णिकेबत्रय स्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
नागप र येथील शुअरटेि हॉजस्पटलमधील डॉक्टराांनी चार िषीय  

मुलीिर उपचार नािारल्याबाबत 
  

(१२) *  १७२९४   श्री.राहुल बोंदे्र (धचिली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर येील शुअर्ेक हॉजस्प्लमध्ये दहा हिार रुपये आाी िमा न 
केल यामु े ्का चार वषीय मलुीवर उपचार करय यास नकार ठदला व रात्री साडतेीन 
वािता आिारी मुलीसह नत् या आईवडीलाींना रुग् णालयांाहेर काढले असल याच ेमाहे 
मे, २०१५ मध् ये वा ् यादरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व ्यानुसार उक्त िकरणी सदरील रुग्णालया्या िशासनावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
-----------------      

  
िृष्ट् णा िोरे अांतगवत असलेली रा यस् तरीय िोल् हापुरी पध् दतीच ेबांधारे उच् चस् तरीय 

बांधा-यामध् ये रुपाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(१३) *  २६१३८   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.अज वन िोतिर (जालना) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृष णा खोरे अींतगात असलेली राज् यस् तरीय कोल हापुरी पध् दतीच ेंींाारे उ् चस् तरीय 
ंींाा-यामध् ये (ंेरेि) रुपाींतरीत करययांांत उमरगा-लोहारा येील लोकिनतनीाी 
याींनी मा.िलसींपदा मींत्री, महाराष र राज् य याींना ठदनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिी 
लेखी ननवेदनायावारे दवनींती केली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, उक् त ननवेदना् या अनुषींगाने कुठलीच कायावाही झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल यास, उक् त िकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) सयाय:जस्ती नवीन िकलप हाती न घेययाच े मा.राज्यपाल महोदयाींच े ननदेश 
आहेत. 
(३) व (४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जजल््यातील तासगाि तालुक्यातील आरफळ  
योजनेच ेपाणी शेतिऱयाांना देण्याबाबत 

  

(१४) *  १७९७१   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहाप र), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामप र) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्यातील तासगाव तालुक्यातील आरर्  योिनेच ेपाणी शेतकऱयाींना 
देययात यावे तसेच म्हषसा  आखण पुणदी-दवसापूर योिना सुरू करययात यायात 
यासाठी ठदनाींक २ मे, २०१५ रोिी तासगाव ंींद करुन नागररकाींनी आींदोलन केले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर िश्नी मागययाींच ेस्वरुप काय आहे व दषुका ग्रस्त नागररकाीं्या 
मागययाींवर ननणाय घेऊन ्याीं्या समस्या सोडदवययासींदभाात कोणती कायावाही केली 
वा करययात येत आहे, 
(३) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 

यांांत महाराषर राज्य स्वािभमानी शेतकरी सींघ्ना व अन्य याींच ेठदनाींक 
०५.०५.२०१५ रोिीच ेपत्र णिकेत्रीय कायाालयास िाप्त झाले होत.े  
(२) साींगली जिल्यातील तासगाींव तालुक्यातील दवसापूर व पुणदी उपसा िसींचन 
योिना, आरर्  योिना व म्हषसा  उपसा िसींचन योिनेच े पाणी १० मे पूवी 
तातडीने सोडययात यावे अन्या ११ मे रोिी तासगाींव पा्ंींाारे कायाालयासमोर 
ारणे, १५ मे रोिी तासगाींव येे रस्ता रोको व ्यानींतर ंेमुदत उपोषण करययाचा 
इशारा विा ननवेदन श्री.महेश यशवींत खराड े िवक्त े महाराषर राज्य स्वािभमानी 
शेतकरी सींघ्ना व अन्य याींनी ठद.५/५/२०१५ रोिीच े पत्रान् वये णिकेत्रीय कायाालयास 
देययात आले होत.े 

म्हषसा  योिनेमाून उन्हा ी हींगामात ठद.०७/०४/२०१५ ते ०६/०६/२०१५ या 
कालावाीत ्क आवतान ठदले आहे. यामध्ये तासगाींव तालुक्यातील काही णिकेत्रीय  
िसींचनाचा लाभ िम ाला आहे. 

ठद.२०/५/२०१५ त े १७/०६/२०१५ पयांत े्ंभू उपसा िसींचन िकलपाींतगात 
दवसापूर व पुणदी उपसा िसींचन योिने्या लाभणिकेत्रातील लघु पा्ंींाारे तलाव, 
को.प.ंींाारे, िसमें् ंींाारे, पाझर तलाव इ. मध्ये पाणी सोडययात आले आहे. 
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कालवा सललागार सिमतीमध्ये ठरलयािमाणे सन २०१४-१५ माील उन्हा ी 
हींगामाकरीता आरर्  कालयामध्ये साींगली जिल्यातील लाभणिकेत्रातील िसींचन 
करणेसाठी आवतानायावारे ठद. ०१/०५/२०१५ त े ३१/०५/२०१५ पयांत पाणी सोडययात 
आले आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

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

ग्रामपांचायत िोरपना (जज.चांद्रप र) येथील मागास्ेत्र  
वििासननधी योजनेतील गैरव् यिहाराबाबत 

  

(१५) *  २६४१३   अॅड.सांजय धोटे (राज रा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोरपना (जि.चींद्रपूर) येील मागासणिकेत्र दवकासननाी योिनेत ४ लाख ६९ हिार 
रुपयाींचा गषर यवहार झाल याचे माहे नो हेंंर, २०१४ मध्ये वा ् यासुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, दवस् तार अधाकारी (पींचायत) याीं् या चौकशी अहवालात गुन् हा नोंदवुन 
कारवाई करय याच ेनमुद केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, गषर यवहारातील दोंषीींवर कोणती कारवाई केली वा करय यात येत 
आहे, 
(४) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदरील िकरणात दोषी असलेले ग्राम दवकास अधाकारी, कोरपना (जि.चींद्रपूर) 
याींना ठदनाींक २६.६.२०१५ रोिी्या आदेशान्वये ननलींंीत करययात आलेले आहे. तसेच 
सरपींच, ग्रामपींचायत कोरपना याींचवेर महाराषर ग्रामपींचायत अधाननयमाच े कलम 
३९(१) अन्वये कायावाही सुरु आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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रायातील जजल्हा रुग्णालयासह उपजजल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये ि आरोग्य 
िें द्रातील पद भरतीत झालेला गैरव्यिहार 

(१६) *  २०८३७   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील जिल हा रुग् णालयासह उपजिल हा रुग् णालये, ग्रामीण रुग् णालये, आखण 
आरोग् य कें द्रात अकाऊीं ी्ं् कम डा्ा ्न् री टपरे्र (्डीइओ) ही पदे भरय यासाठी 
शासनाने ईगल िसक् युरर्ी अेन् ड सजहासेस िा.िल.मुींंई या कीं पनीस कीं त्रा् ठदले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, राज् यभरात ्कूण २२९८ पदे भरय यासाठी वृ्  तपत्रात ठदलेल या 
िाठहरातीनुसार नागपूर येे आयोजित केलेल या मुलाखतीयावारे ही पदे भरय यात आली 
असून सींंींधात कीं पनी् या नागपूर, चींद्रपूर व भद्रावती येे नेमलेल या दलालाींनी 
िशर्ारस केलेल याच उमेदवाराीं् या मुलाखती घेवून उमेदवाराींकडून ५० हिार त े दीड 
लाखापयांत रक् कम वसूल करुन ् याींना ननयुक् ती पत्रके ठदली गेली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल यास, दवदवा शासकीय रुग् णालयामध् ये काम करुनही या कमाचा-याींना 
तब् ंल वषाभरापासून ्क रुपयाचहेी वेतन िम ालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, आधाक र्सवणूक झालेल या या कमाचा-याींनी कीत वेतन 
िम य यासाठी मा.आरोग् यमींत्री व आरोग् य उपसींचालक याींना ठदलेल या ननवेदनावर 
अयायाप कोणतीही कायावाही न होता र्क् त आश् वासन ठदले गेले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असलयास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास, ्यात काय 
आढ ून आले व तदनुषगाींने   सदर कमाचा-याींच ेकीत वेतन देणेंांत व आधाक 
र्सवणूक करणाऱया सींंींधात दोषी कीं पनी व ् याींच े दलालाींदवरुध्द कोणती करवाई 
केली वा करययात येत आहे, 
(६) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 

राषरीय ग्रामीण आरोग्य अिभयानाींतगात २२९८ अकाऊीं ी्ं् कम डा्ा ्न्री 
टपरे्र पुरदवययासाठी ईगल िसक्युरर्ी ॲन्ड सजहासेस िा.िल. या कीं पनीस 
ठद.०६.०२.२०१४ रोिी कायाादेश (कीं त्रा्) देययात आले होत.े 
(२) अींशत: खरे आहे. 
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ईगल िसक्युरर्ी ॲन्ड सजहासेस िा.िल. या कीं पनीशी केलेलया करारानुसार 
िाठहरात देऊन पात्र उमेदवाराींची ननयुक्ती करणे ही सदर कीं पनीची िंांदारी असून 
ननयुक्ती िकक्रयेमध्ये शासनाने हस्तणिकेप केलेला नाही. ननयुक्तीसाठी उमेदवाराींकडून 
रक्कम घेतलया्या िाप्त झालेल या तक्रारींांत भरती िकक्रयेमध्ये उमेदवाराकडून 
कुठलयाही िकारच ेपषसे घेययात येवू नयेत, तशी तक्रार िाप्त झालयास सुरणिका ठेव 
िप्त करययात येऊन कीं पनीस काळ्या यादीत ्ाकययात येईल असे कीं पनीस 
ंिावययात आले होत.े 
(३), (४) व (५) कीं पनीने मे, २०१४ पासून कमाचा-याींच ेवेतन अदा केलेले नाही. सदर 
कीं पनीने शासनासोंत केलेल या करारातील अ्ी व शतुनुसार सदर कमाचा-याींच ेवेतन 
देणे कीं पनीस ंींानकारक आहे. कीं पनीने करारातील अ्ी व शतुचा भींग केल याने 
कीं पनीला दींड आकारययात आला असून कीं पनी्या देयकापेणिका दींडाची रक्कम िास्त 
आहे. यास्तव कीं पनीच े देयक अदा करययात आले नाही. २०१५ ्या पठहलया 
अधावेशनादरम्यान कमाचा-याींना े्पणे वेतन अदा करययाची ंां तपासययात 
आली. तादप दींडाची रक्कम देयकापेणिका िास्त असलयाने कमाचा-याींना े्पणे वेतन 
अदा करणे अशक्य झाले. दरम्यान अखखल भारतीय ्डीईओ सींघ्ना याींनी 
कीं पनीदवरुध्द केलेलया तक्रारींांत कामगार उपायुक्ताींनी मुख्य मालक या ना्याने 
शासनाने वेतन ता्का  अदा करावे, असे आदेश ठद.२४.०२.२०१५ रोिी ठदले. तादप 
कीं पनीसोंत झालेलया करारानुसार कमाचा-याच े वेतन देणे कीं पनीला ंींानकारक 
असलयाची शासनाची भूिमका असून कीं पनीकडील दींडाची रक्कम वसूल करययाची 
कायावाही सुरु आहे. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
मदहला ि बाल वििास विभागाने विविध सादहत् य िरेदीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१७) *  १६६६३   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   
सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मठहला व ंाल दवकास दवभागाींतागत पठहल या ठदवशी रे्कॉन् रेक् ् केले 
दसु-या ठदवशी ठेकेदाराने आयुक् ताींना िस् ताव सादर केला आखण नतस-या ठदवशी 
मठहला व ंाल दवकास दवभागाने १ को्ी ८० लाख रुपयाीं् या प् लाजस््क् या च्ई 
खरेदी करय यास मान् यता ठदली अशा िकारे मठहला व ंाल दवकास दवभागाने २०६ 
को्ी ५० लाख रुपयाींची दवदवा साठह् याींची खरेदी करुन शासकीय पषशाींचा अपयय 
केलयाची माठहती ठदनाींक ३ िून, २०१५ रोिी वा ् या समुारास ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल यास, अधाकारी व कीं त्रा्दार याीं् या सींगनमताने आधाक  यवहारामाून 
साठह् य खरेदी् या नस्ती ननयमंा्य व ंेकायदेशीरपणे अनत िलद गतीने कर्रुन 
माके् दरापेणिकाही दपु्प् दराने साठह् याची खरेदी करय यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल यास, काळ्या यादीमध् ये ्ाकलेल या कीं त्रा्दाराकडून साठह् याची खरेदी 
करय यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, उक्त िकरणी चौकशी करय यात आली आहे काय, ्यात काय 
आढ ून आले व तदनुषींगाने का या यादीत ्ाकलेलया कीं त्रा्दाराकडून माके् 
दरापेणिकाही िास्त दराने साठह्याची खरेदी करणाऱया सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करययात येत आहे,  
(५) नसल यास, यांांत होणा-या दवलींंाची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) कें द्र व राज्य शासना्या अधाकृत यींत्रणाींनी दवठहत केलेलया 
दरकरारानुसार दवदवा साठह्याची खरेदी करययास मान्यता देययात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

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

सोलाप र जजल््यात गौणिननज ननधीचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(१८) *  २५९६५   श्री.भारत भालिे (पांढरप र) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापरू जिल्यात गौणखननि यावर शासनाकडून ९५ को्ी रुपयाींचा ननाी 
िम ाला, मात्र ग्रामपींचायत, ग्रामसेवक व ग्दवकास अधाकारी याीं्या सींगनमताने 
गौणखननि ननाीचा मोठया िमाणावर गषरयवहार करययात आलयाच े माहे     
्दिल-मे, २०१५ वा ्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या िकरणी चौकशी करययात आली आहे काय, 
(३) असलयास, चौकशीत काय आढ ून आले व ्यानुसार या िकरणातील दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
सोलापूर जिल्यास तहिसलदार याींचकेडून पींचायत सिम्यामार्ा त 

ग्रामपींचायतीींना गौण खननि अींतगात रु. ७६,२६,०८,५२२/- इतका ननाी िाप्त झाला 
आहे. सदर ननाींांत सींिय पा्ील, जि.प.सदस्य याींचा ठदनाींक ७/५/२०१५ रोिीचा 
तक्रार अिा िाप्त झाला आहे. 
(२) व (३) ठदनाींक ७/५/२०१५ रोिी्या तक्रार अिाा्या अनुषींगाने चौकशी सुरु आहे. 
यांांतचा चौकशी अहवाल िाप्त  होताच, ्यामध्ये काही गषरयवहार आढ लयास 
सींंींधात दोषी अधाकारी/कमाचारी याींचदेवरुध्द कारवाई करययात येईल, असे मु.का.अ. 
सोलापूर याींनी क दवले आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

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

िोल्हाप र जजल्हयामध्ये जलयुक्त मशिाराअांतगवत गाि ननिडीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१९) *  २४४०१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : 
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोलहापूर जिलहयामध्ये िलयुक्त िशवार योिनेत पाययाची तीव्र आवश्यकता 
असणारी गावे कोरडीच असलयाची ंां माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पाययाची तीव्र आवश्यकता असणाऱया गावाींची ननवड सदर योिनेत 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, िलयुक्त िशवाराअींतगात गाव ननवडीमध्ये सींंींधात अधाकाऱयाींनी 
गषरयवहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास ्यात 
काय आढ ून आले व तदनुषींगाने सींंींधात दोषी अधाकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करययात येत आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 

िलयुक्त िशवार अिभयानामध्ये कोलहापुर जिल्यास सन २०१५-१६ मध्ये 
दवभागीय आयुक्त पुणे याीं्या मार्ा त ६९ गावे ननवड करययाच ेउठद्दष् देययात आले 
होत.े सदर गाव े ठद.२ रे्ब्रुवारी, २०१५ ्या शासन पत्रानुसार ठरदवययात आलेलया 
गाव ननवडी्या ननकषानुसार ननवडययात आली आहेत. 
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(३) िश्न उया् ावत नाही. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

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

ननांभोर, (ता.धरणगाांि, जज.जळगाांि) िामिेडा येथील बबबट्याच्या  
हल्ल्यात शाळिरी विदयार्थयावचा झालेला मतृ्यु 

  

(२०) *  १९९७५   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननींभोर, (ता.ारणगाींव, जि.ि गाींव) खामखेडा येे ंकऱया चारययासाठी गेलेलया 
शा करी दवयायाथयाावर बंंट्याने हलला करुन ्याला ठार केलयाचे ठदनाींक १८ मे, 
२०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, बंंट्याने केलेलया या हललयामु े पररसरात िचींड दहशत ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, यांांत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढ ून 
आले, तयानुसार शासन स्तरावर काय कायावाही करययात आली वा येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) ठदनाींक १८.०५.२०१५ रोिी ननभोरा 
(ता.ारणगाव, जि.यवतमा ) खामखेडा येे  ंकऱया चारययासाठी गेलेलया १५ वषीय 
मुलाचा मृ् यू झाला हे खरे आहे तादप सदरचा मृ् यू बंंट्या्या हललयात 
झालयांांत वन दवभागास अयायापपावेतो पुरावे िम ून आलेले नाहीत. 
     तादप ्या भागात बंंट्याचा वावर असलयाने वन अधाकारी/कमाचारी याींनी 
घ्ना स् ी भे् देऊन स्ाननक गावकऱयाींना वन्यिाययापासून सींरणिकणासाठी काय 
का िी घ्यावी यांांत मागादशान केले. तसेच सतत ५ ठदवस रात्रठदवस गस्त 
घातली. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल् ्यातील जायििाडीच् या डाव् या िालव् यािरील मुरमाच ेअिैध 
उत् िनन होत असल्याबाबत 

(२१) *  २६१००   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगांाद जिल ्यातील िायकवाडी् या डा या काल यावरील अवषा मुरुम 
उ् खनन िकरणात महसूल दवभागाने िायकवाडी दवभागा् या अधाका-याींना दोषी 
ठरवत स वा को्ी रुपयाींची आधाक िंांदारी ननजश्चत करुन कारवाई करय याचे 
आदेश देऊनही माहे िून, २०१५ पयांत या िकरणी कोणतीच कारवाई केली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल यास, या िकरणी अयायापपयांत कारवाई न करय याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल यास, ् याींचवेर कोण् या कलमान् वये कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) औरींगांाद जिल्यातील िायकवाडी िकलप डाया 
कालयांांत हे खरे नाही. 

तादप परभणी जिल्यातील िायकवाडी िकलप डाया कालयावरील 
कक.मी. १४७ येील परवाना देऊन उचलेलया मुरुमासाठी स्वािम्व शुल क महसुल 
दवभागाकड ेिमा केलेले आहे. उवाररत मुरुम हा शासकीय कामासाठी वापरलेला आहे 
व ् याच ेस्वािम्व शुलक कीं त्रा्दारा्या देयकामाुन वसुल झालेले आहे. 

यांांत जिलहाधाकारी, परभणी याींचशेी दवभागीय स्तरावर पत्रयवहार चालु 
आहे. 
(२), (३) व (४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
उध्िव गोदािरी प्रिल्पासह २९० प्रगतीतील  

िामाांच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२२) *  २३१८०   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) िलसींपदा दवभागा्या उध्वा गोदावरी िकलपासह २९० िगतीतील कामाींच ेिस्ताव 
सुाारीत िशासकीय मान्यतेवाचून रखडलयामु े या कामाीं्या अींदािपत्रकामध्ये 
ठदवसेंठदवस वाढ होवूनही कामे िलींबंत असलयाच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच दवदभा िसींचन महामींड ाकड े तब्ंल दोन हिार को्ीहून अधाक ननाी 
मींिूर असूनही िसींचन िकलपाीं्या सुाारीत िशासकीय मान्यतअेभावी हा ननाी पडून 
असलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलयास, िलसींपदा दवभाग व सींंींधात महामींड ाकड े ननाी िशललक 
असताींनाही िशासकीय मान्यता दवहीत मुदतीत न ठदलयामु े या िकलपाींची कामे सुरु 
झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त कामाींना तातडीने सुाारीत िशासकीय मान्यता देययांांत 
शासनामार्ां त कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
उध्वा गोदावरी िकलपासह २६५ िकलपाींच े सुााररत िशासकीय मान्यतेचे 

िस्ताव मे, २०१५ मध्ये शासना्या दवचारााीन होत.े 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 

िून, २०१५ अखरे दवदभा पा्ंींाारे दवकास महामींड ाकड े२३०४ को्ी ननाी 
अखधचात आहे. मात्र सुाररत िशासकीय मान्यता हे या मागच े्कमेव कारण नसून 
भूसींपादन, पुनवासन, वनिमीन हस्ताींतरण ही सुध्दा यामागची कारणे आहेत. 

सुााररत िशासकीय मान्यतअेभावी िकलपा्या कामावर पररणाम होऊ नये 
याकररता २०१२-१३ व २०१३-१४ या आधाक वषाातील दवतरीत ननाी्या मयाादेत 
िमा/ सुिमा ककीं मतीपेणिका वाढीव खचा करययास काही िकलपास  मान्यता ठदलेली 
आहे. 
(४) २८ िकलपाींना सुााररत िशासकीय मान्यता िून/िुलष, २०१५ मध्ये िदान 
करययात आली आहे. उवाररत िकलपाच े सुिमा िस्ताव शासन/महामींड  स्तरावर 
छाननीत आहेत. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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गोंददया शहरामध्ये ए.एन.एम. ि जी.एन.एम नमसिंग स्ि लमध्ये  
पदाांची ननममवती ि पदभरती िरण्याबाबत 

(२३) *  २६२९१   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंठदया शहरामध्ये ्.्न.्म. व िी.्न.्म निसांग स्कुल उभारययाकररता  
राज्य शासना्या ठदनाींक १७ रे्ब्रुवारी, २०१४ ्या शासन ननणायानुसार मींिूरी िदान 
करययात आली तसेच भारतीय व महाराषर निसांग कौजन्सल याींनीही मान्यता िदान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदरहू निसांग स्कूलची स्ापना करययांांत कें द्र शासनाकडून 
अनुदानातील पठहला हप्ता रु. ७ को्ी इतकी रक्कम राज्य शासनास िाप्त झाली 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदरहू निसांग स्कूलच े सींचालन व यवस्ापन करययाकररता 
आवश्यक पदाींची अयायापही ननिमाती व पदभरती केली नसलयाने जिल्यातील दुं ाल 
मठहलाींना आरोग्य सेवेपासून वींधचत राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, सदरहू निसांग स्कूलमाील आवश्यक पदाींची ननिमाती व पदभरती 
करययासींदभाात शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे व यांांत शासनाची भूिमका काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 

तादप, गोंठदया येे ्.्न.्म. व िी.्न.्म. निसांग स्कूलसाठी अनुक्रमे 
ठद.१ टक््ोंर, २०१२ ्या शासन ननणायान्वये आखण ठद.१७ रे्ब्रुवारी, २०१४ ्या 
शासन ननणायान्वये मींिूरी िदान करययात आलेली आहे. 
(२) सदर िी.्न.्म. निसांग स्कूलसाठी कें द्र शासनाकडून रु. ७ को्ी ९५ लणिक इतके 
अनुदान मींिूर झाले आहे. ्यापषकी पठहला हप्ता रु.३,३७,८५,५००/- इतका ननाी 
राज्या्या ्कबत्रत ननाीमध्ये िमा झाला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरदवययाच ेकाम निसांग स्कूलमध्ये िवेश घेतलेलया 
दवयायाथयाांकडून केले िात नसून, इतर ििशक्षणिकत वषयायकीय अधाकारी व 
पररचाररकाींयावारे करययात येत.े गोंठदया जिल्यात दुं ाल मठहलाींना आरोग्य सेवेपासून 
वींधचत राहावे लागलयाच े्कही िकरण शासना्या ननदशानास आलेले नाही. 
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(४) व (५) सदर निसांग स्कूल्या पदननिमातीचा िस्ताव दव्त दवभागास रे्रसादर 
करययात आला आहे. सदर पदननिमाती झालयानींतर पदभरतीची कायावाही करययात 
येईल. 

----------------- 
धमावबाद (ता.जज.नाांदेड) येथील बालवििास प्रिल्प िायावलयात  

अनेि गैरप्रिार होत असल्याबाबत 

(२४) *  १६९४७   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ामाांाद (ता.जि.नाींदेड) येील ंालदवकास िकलप कायाालयात अनेक गषरिकार 
होत असून ंालदवकास मींत्रालया्या ग्रामीण भागासाठी आलेलया योिना केव  
कागदावरच दाखवून िभारी िकल प अधाकारी याीं्या सींगनमताने अनेक अनुदाने 
घेतलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ककशोरी मलुीींची कायाशा ा, ामाांाद तालुक्यातील करखेली, 
िारीको्ी, मींगना ी या तीन सका लमाील ठरादवक गावाींत घेययात यावे असा 
शासनाचा ननकष आहे या योिना रांवणा-या तीन सुपरवायझरकडून र्क्त 
रु्ीनिमाणे गावाींना भे् देऊन कायाशा ा र्क्त कागदावरच दाखवून अनुदान हडप 
करययात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास, ्यात 
काय आढ ून आले, व तदनुषींगाने सींंींधात योिना कागदोपत्रे दाखवुन अनुदान हडप 
करणाऱया सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही 
(३) व (४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरप र, देह , आळांदी, पालिी मागव ि तळ याांच्या  

वििास आरािडयास मांज री देण्याबाबत 

(२५) *  २०३१६   श्री.गणपतराि देशमुि (साांगोले) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपूर, देहू, आ ींदी, पालखी मागा व त  याीं्या दवकासासाठी ११० को्ी् या 
सुााररत आराखडया् या मींिुरींांत शासनाने ठदनाींक ११ मे, २०१५ रोिी पररपत्रक 
काढले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल यास, दवकास आराखडयाची अींमलंिावणीसाठी दवभागीय महसूल 
आयुक् ताीं् या अध् यणिकतेखाली सिमती स् ापन करय यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच सन २०१५-१६ मध्ये वरील नताणिकेत्र दवकास आराखडयाींसाठी ककती रक् कम 
मींिूर करय यात आली आहे, 
(४) असलयास, आतापयांत ् यापषकी कोणती कामे सुरु झाली आहेत व ् यासाठी ककती 
रक् कम खचा करय यात आली आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 

ननयोिन दवभागा्या शासन ननणाय ठदनाींक १२/९/२०१४ अन्वये श्री.णिकेत्र देहू, 
आ ींदी, पींढरपूर, भींडारा डोंगर, नेवासा, पालखीत  / मागा आराखड्या्या रु.१०९४.८९ 
को्ी शासन सहभागा्या सुााररत आराखड्यास मान्यता देययात आली आहे. शासन 
ननणाय ठदनाींक ११ मे, २०१५ रोिी सन २०१५-१६ या आधाक वषाात श्री. णिकेत्र देहू, 
आ ींदी, पींढरपूर, भींडारा डोंगर, नेवासा, पालखीत  / मागा आराखड्यासाठी 
अासींकजलपत केलेलया ननाीमाून रु.१८.२० लणिक ननाी दवभागीय आयुक्त, पुणे याींना 
वेतनासाठी दवतररत केला आहे. 
(२) होय. 
(३) रु.५०.०० को्ी. 
(४) श्री.णिकेत्र देहू, आ ींदी, पींढरपूर, भींडारा डोंगर, नेवासा, पालखीत  / मागा 
आराखड्याची अींमलंिावणी व सींननयींत्रण दवभागीय आयुक्त, पुणे याीं्यामार्ा त 
करययात येत.े या आराखड्यात मींिूर करययात आलेल या कामाींपषकी ्कूण ३३ कामे 
पूणा झालेली असून ४० कामे सुरु आहेत याकामाींवर आतापयांत दवभागीय आयुक्त, 
पुणे याीं्यामार्ा त रु.१९४.६२ को्ी खचा झाला आहे. आराखड्याींतगात सुरु करययात 
आलेलया कामाींमध्ये अींतगात रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनन:सारण, स्व्छतागहेृ, 
पररसर दवकास, ंा्यव ण रस्त ेइ्याठद कामाींचा समावेश आहे. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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रा यातील बाांधिाम पुणव झालेल् या धरणाांपैि  १६१ धरणे उच् च  
भ िां प प्रिण ्ेत्रामध् ये असल् याबाबत 

  

(२६) *  १६५७२   श्री.अममत विलासराि देशमुि (लात र शहर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ंाींाकाम पुणा झालेल या ारणाींपषकी १६१ ारणे उ् च भूकीं प िवण 
णिकेत्रात म् हणिेच झोन चार मध् ये असल याच ेमाहे ्दिल २०१५ मध्ये वा ्यादरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, अशा उ् च भुकीं पिवण णिकेत्रातील ारणाीं् या सुरणिकततसेाठी तसेच 
भदवष यातील दघुा् ना रोखय यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करय यात 
येत आहे, 
(३) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) ब्युरो टर् इींडडयन स््ँडडा IS १८९३-२००२ नुसार महाराषर 
राज्य हा भूकीं पा्या नतव्रते्या अनुषींगाने झोन २, ३ व ४ अशा तीन झोन मध्ये 
दवभागाला गेला आहे. राज्यात िुन २०१५ अखेर ंाींाकाम पूणा झालेलया मोठ्या 
ारणाींपषकी (Large Dams) १६२ ारणे उ्च भूकीं प िवण णिकेत्रात, म्हणिेच झोन 
चार मध्ये आहेत. 
(२) राज्यातील उ्च भुकीं पिवण णिकेत्रातील ारणाीं्या सुरक्षणिकततें ांत शासनाने सन 
१९९४ मध्ये देऊस्कर सिमती गठीत केली होती. या सिमतीने काही ारणाीं्या 
ंांतीत मिंुतीकरण करणे ककीं वा त्सम उपाययोिना करययाच ेसुचदवले होत.े या 
सिमती्या िशर्ारशीनुसार आवश्यक उपाययोिना करययात आलया आहेत. 

महाराषर राज्यात िलसींपदा दवभागामार्ा त वेगवेगळ्या िकलपाींिव  
आवश्यकतनुेसार ३५ भूकीं प मापक कें द्राची उभारणी करययात आलेली आहे. 

या १६२ ारणाींपषकी कोयना व वारणा या मह्वा्या ारणाीं्या पररसरात १२ 
भूकीं प मापन कें द्राच े िा े उभारययात आलेले आहे. या कें द्रावर िाप्त झालेलया 
माठहतीच े पृ:करण सींशोान अधाकारी, उपकरणे व सींशोान दवभाग, नािशक 
याींचकेडून करययात येत.े तसेच ३५ भूकीं प मापक कें द्राकडून िाप्त झालेलया माठहतीच े
पृ: करण करुन नतमाही अहवाल तयार करुन सवा सींंींधाताींना पाठदवययात येतो. 
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ररश््र स्केल ४ व ्यापेणिका िास्त नतव्रत्ेया भूकीं पानींतर सदर भूकीं प िवण 
णिकेत्रात असणाऱया ारणाींची दवशेष तपासणी सींंींधात णिकेबत्रय िकलप अधाकारी करतात 
व ्याींच ेअहवाल सींंींधात मुख्य अिभयींता व ारण सुरक्षणिकतता सींघ्नेकड ेपाठवतात. 
भूकीं पामु े ारणात काही त्रु्ी उया् ावलयास ्यांांत ता्का  कायावाही िकलप 
यींत्रणेकडून करययात येत.े 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल््यातील श्री्ेत्र जेजुरी गड वििास आरािड्याबाबत 

(२७) *  २६३५३   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) िेिुरी (जि.पुणे) येील खींडोंा मींदीरा् या गडको्ाच ेसज् िा, सभामींडप, मुख् य 
मींठदर क सा् या ंािुने वॉ्र िुर्ीींग करणे, दसरा पालखी सोह ा िदक्षणिकणा मागाावर 
पे हर ब्लॉक ंसदवणे इ् यादी कामासाठी शासनाने १ को्ी ८० लाख रुपयाचा ननाी 
माहे माचा, २०१५ मध् ये मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, ् यानुसार सवा कामे अयायापपयांत करय यात आलेली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल यास, उक्त कामे पुणा न करययाची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच सदरहू कामे लवकरात लवकर पुणा करयया्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
ननयोिन दवभागा्या ठद. १० सप् े्ंंर, २०१४ रोिी्या शासन ननणायानुसार 

श्रीणिकेत्र िेिुरी गड दवकास आराखड्याींतगात रु. १८०.७८ लणिक ककीं मतीची कामे 
देवस्ानाकडून करययाऐविी शासन सहभागातून करययास मान्यता देययात आली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) श्रीणिकेत्र िेिुरी गड दवकास आराखड्याींची अींमलंिावणी जिलहाधाकारी, पुणे 
याीं्याकडून करययात येत.े पालखीमागा व उ्तर ंािूस दगडी पेजहींग करणे या 
कामाींची अींदािपत्रके सयायजस्तीत ताींबत्रक मींिूरी्या स्तरावर आहेत. गडको्ाचे 
सज्िा, सभा मींडप मुख्य मींठदर क सा्या ंािूने वॉ्र िुर्ीींग करणे या कामाीं्या 
जिलहाधाकारी, पुणे याींचकेडून ननदवदा मागदवययात आलया आहेत. 
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(४) ताींबत्रक मान्यता व ननदवदा मींिूर झालयानींतर जिलहाधाकारी, पुणे याींचकेडून 
कामे हाती घेययात येतील. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

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

धचिला (ता. अहमदप र, जज.लात र) पाझर तलािाच ेिाम ननिृष्ट्ट झाल्याबाबत 
  

(२८) *  २०२०२   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धचखला (ता.अहमदपूर, जि.लातूर) पाझर तलावाच े काम अ्यींत ननकृष् झाले 
असून या कामाची सखोल चौकशी करययात येवून दोषीींवर कडक कारवाई करययात 
यावी तसेच हे गाव िलयुक्त िशवार योिनेत घेययात यावे, अशी मागणी धचखला 
ग्रामस्ाीं्या वतीने उपदवभागीय अधाकारी, अहमदपूर याींचकेड े मे, २०१५ ्या 
पठहलया आठवड्यात वा ्यासुमारास ्का लेखी ननवेदनायावारे करययात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, यािकरणी सखोल चौकशी करययात आली आहे काय, असलयास, 
चौकशीत काय आढ ून आले व ्यानुसार तलावाच ेकाम ननकृष् दिााच ेकरणाऱया 
सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) यािकरणी उप दवभागीय अधाकारी, लघु िसींचन (िलसींाारण) उप दवभाग, 
अहमदपूर याींचकेडून चौकशी करययात येत आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
वि-हाम (ता.िेड, जज.पुणे) मभमाशांिर पिरसरातील घनदाट जांगलात  

विना परिाना झाडाांची िृ् तोड िेल्याबाबत 
  

(२९) *  २६०५९   श्री.सुरेश गोरे (िेड आळांदी) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दव-हाम (ता.खेड, जि.पुणे) िभमाशींकर पररसरातील घनदा् िींगलात मुक् तानींद 
अेग्रो िोसेिसींग िा.िल.या कीं पनीने दवना परवाना झाडाींची वणृिकतोड केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल यास, या अनुषींगाने स् ाननक लोकिनतनीाीींनी ठदनाींक १६ िून, २०१५ 
रोिी् या सुमारास मा.पयाावरण मींत्री, महाराष र राज् य याींना लेखी ननवेदन ठदले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल यास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास, ् यात काय 
आढ ून आले, व तदनुसार सींंींधात दवना परवाना झाडाींची वणृिकतोड करणाऱया 
सींंींधात दोषी कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मुक्तानींद ॲग्रो िोसेिसींग िा.िल. या कीं पनीने ्याींचे 
मालकीच े खािगी णिकेत्रातून पोहोच रस्ता तयार करताना, ्कूण १० वणृिकाींची दवना-
परवाना तोड केलयाच ेआढ ून आलेले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) चौकशीमध्ये तोड केलेलया १० झाडाींपषकी २ आींब्याच े झाड महाराषर 
वणृिकतोड (ननयमन) अधाननयम, १९६४ अींतगात अनुसूधचत यादीतील असलयाने 
मुक्तानींद ॲग्रो िोसेिसींग िा.िल. या कीं पनीवर कायावाही करुन रु. १०००/- इतका दींड 
वसूल करययात आला आहे. अनुसूधचत यादीत नसलेलया इतर ८ झाडाींचे 
वणृिकतोडींांत तहसीलदार याींना क दवययात आलेले आले. या ८ झाडाीं्या 
वणृिकतोडींांत दवनापरवाना वाहतुकीचा वनगुन्हा नोंददवययात आला आहे. सींशनयत 
आरोपीींच ेिांिंां घेऊन तपास सुरु आहे. 

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

महाराष्ट्र प्रशासि य न्यायाधधिरण, मुांबई याांच्या आदेशाची  
अांमलबजािणी िरण्यात झालेली ददरांगाई 

  

(३०) *  २६७४७   श्री.मभमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) महाराषर िशासकीय न्यायधाकरण, मुींंई याींनी याधचका क्र.१५३/२०१४ िकरणी 
ठदनाींक ३ सप् े्ंंर, २०१४ रोिी सन २०१३ मध्ये आरोग्य पररसेदवका पदासाठी 
घेययात आलेल या परीणिकेत १०२ गुण िाप्त करणाऱया खुलया िवगाातील केव  मठहला 
उमेदवाराीं्या ननवड यादीच े पुनाररणिकण करून यादी ििसध्द करययाच े आदेश 
मा.सींचालक, आरोग्य सेवा याींना ठदले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, सदरहू आदेशाची अींमलंिावणी करययासाठी ्कूण ५ आठवड्याींची 
मुदत देययात येऊनही वषाभराचा कालावाी लो्ला, तरी सदर आदेशाची 
अींमलंिावणी झाली नसलयाची गींभीर ंां माहे िून, २०१५ ्या दसुऱया सप्ताहात 
वा ्या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, शासनाने उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास, ्यात 
काय आढ ून आले, तदनुषींगाने सदरहू आदेशाची तातडीने अींमलंिावणी 
करययांांत शासनाकडून कोणती कायावाही करययात आली वा येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय. 
(३) मा.न्यायाधाकरणा्या आदेशानुसार १०२ गुण िाप्त करणाऱया "खुला" िवगाातील 
केव  मठहला उमेदवारा्या ननवड यादीचे पुनननाररणिकण करययात आले असून ्या 
यादीमध्ये काही ंदल नसलयाचे ्म.के.सी.्ल. पुणे याींच ेकायाालयाने ठदनाींक १ िुलष, 
२०१५ ्या पत्रान्वये क दवले आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही.  

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

पालघर जजल् हयातील तलासरी ि उधिा तालुक् यात ग्रामपांचायत हदीतीतील गािठाण 
जागेत झालेले अनधधिृत बाांधिाम 

(३१) *  २५७८९   श्री.पास्िल धनारे (डहाण ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल हयातील तलासरी व उावा तालुक् यात ग्रामपींचायत हद्दीतील गावठाण 
िागेत उ् या राठहलेल या अनधाकृत  यवसानयक इमारती्या ंाींाकामा्या 
आराखडयाला ग्रामपींचायत व नगररचना दवभागाकडून मींिूरी नसताना अनधाकृत 
ंाींाकामावर कारवाई करय यास दवलींं होत असलयाचे ठदनाींक ११ िून, २०१५ रोिी  
वा ्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढ ून आले, 
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(३) असल यास, सदर गावठाण िागेत  याव सानयक इमारत ंाींाकामास परवानगी 
देय याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल यास, सदर ंाींाकामा्या आराखडयाला मींिूरी नसल याने सींंींधात अधाकारी, 
दवकासक याीं् यावर कोणती कारवाई केली वा करय यात येत आहे, 
(५) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) चौकशी सुरु आहे. 
(३) तलासरी तालुक् यात तलासरी तसेच उावा ग्रामपींचायत हद्दीत यावसानयक 
इमारती्या ंाींाकामास तेील सरपींचाींनी परस्पर ना हरकत दाखले ठदलेले आहेत. 
(४) दोन्ही सरपींचाींकडून ग् दवकास आधाकारी, तलासरी याींनी ठदनाींक ०२.०७.२०१५ 
्या पत्रान्वये खुलास मागदवययात आला आहे. तसेच अनधाकृत ंाींाकामादवरुध्द 
कायावाही करययांांत ग्रामपींचायतीींना ननदेश ठदलेले आहेत. 
(५) दवलींं झालेला नाही. 

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

रायातील बालिाांच्या िुपोषणाची जस्थती गांभीर असल्याबाबत 

(३२) *  १६४५१   डॉ.पतांगराि िदम (पल स िडगेाि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हप री), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िामशराम पािरा (मशरप र), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामप र), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.अिध त तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहाप र), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण प िव), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.आमसफ शेि (मालेगाांि मध्य), श्री.वििास िुां भारे (नागप र मध्य), श्री.सुधािर 
देशमुि (नागप र पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा िोपड े (नागप र प िव), श्री.राजेश िाशीिार 
(सािोली), श्री.सुधािर िोहळे (नागप र दक्ष्ण), श्री.राजन साळिी (राजाप र), श्री.अब  
आजमी (मानि दव मशिाजीनगर), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडपसर), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामप र), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा), 
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श्री.अस् लम शेि (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतप री), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात दवशेषत: आठदवासी णिकेत्रात ३७ हिार ५०० ंालके कुपोदषत असून 
्यातील ९ हिार ८६७ ंालके तीव्र तर २७ हिार ६३३ ंालके मध्यम शे्रणीत 
असलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ्काज्मक ंालदवकास योिना, पोषण आहार आठद सुदवाा पुरवूनही 
राज्यातील अींगणवाडयाींमाील मुले मोठया िमाणात कुपोदषत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलयास, ्ी्चआर (्ेक होम रेशन) ्या नावाखाली ठदलया िाणाऱया पोषण 
आहारातील गषरयवहारामु ेच राज्यातील कुपोषणाची जस्ती गींभीर असलयाच े
अींगणवाडी व ंालदवकासा्या णिकेत्रात काम करणाऱया कायाक्यााच ेमत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढ ून आले व 
तदनुसार पोषण आहारात गषरयवहार करणाऱया सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली तसेच कुपोषण दरू करययांांत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करययात येत आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 

्काज्मक ंाल दवकास सेवा योिनेंतगात माहे टक््ोंर, २०१४ ्या 
मािसक िगती अहवालावरुन राज्यातील १५ जिल्यातील आठदवासी णिकेत्रातील 
अींणवाड्यातील ंालकाींची शे्रणीननहाय माठहती खालीलिमाणे आहे. 

्कुण विन 
घेतलेली 
ंालेक 

 

सवासााारण 
ंालके 

 

मध्यम कमी 
विनाची 
ंालके 

 

तीव्र कमी 
विनाची 
ंालके 

 

तीव्र कमी 
विना्या 
ंालकाींची 
्क्केवारी 

९०४०७१ ७२८८३० १४०६८१ ३४५६० ३.८२ 
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(२) हे खरे नाही. 
राज्यातील कुपोषणाची जस्ती खालीलिमाणे आहे. 

वषा 
 

विन घेतलेली 
्कुण ंालके 

तीव्र कमी 
विनाची ंालके 

्क्केवारी 

२०१०-११ ६३६७४५८ २६३७०४ ४.१४ 
२०११-१२ ६१४८४७५ १४१२०७ २.३० 
२०१२-१३ ६३०९२१७ ९८३१३ १.५६ 
२०१३-१४ ५७९१९७७ ८७३७६ १.५१ 

 
वरील आकडवेारीवरुन राज्यातील कुपोषणा्या िमाणात घ् झालयाच ेठदसून 

येत आहे. 
(३) व (४), हे खरे नाही. 

तादप, कुपोषणाला आ ा घालययाकररता राज्यात रािमाता जििाऊ 
कुपोषण िमशनची स्ापना करययात आलेली असून यायावारे कुपोषणाला आ ा 
घालययासींंींाी आवश्यक उपाययोिना करययात येत आहेत. तसेच VCDC/CTC 
यावारे कुपोदषत ंालकाींना आवश्यक सुदवाा व उपचार पुरदवययात येऊन कुपोषणाचे 
िमाण कमी करययांांत कायावाही करययात येत आहे. ्काज्मक ंाल दवकास सेवा 
योिने अींतगात ननयिमत आहारायनतररक्त अनतररक्त पौष्ीक मुलय असलेली खायाय 
पदाा, अींडी/के ी तसेच दवदवा िकारची आरोग्यदायी औषाे इ. चा पुरवठा 
अींगणवाडीतील लाभाुना ननाी्या उपलब्ातेनुसार केला िातो. आठदवासी णिकेत्रातील 
नवसींिीवन णिकेत्राींतगात येणाऱया िकलपातील लाभाथयाांना अनतररक्त पोषणमुलय 
असणारा आहार पुरदवययात येतो. अींगणवाडीतील ंालकाींना आरोग्य सेवा 
पुरदवययाकररता आरोग्य दवभागाशी योग्य तो समन्वय सााययात येतो. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल््यातील रुग्णालयात उपचार िरण्यासाठी व्हॅन्टीलेटर उपलब्ध 
नसल्याने बालिाांचा झालेला मतृ्यु 

(३३) *  १६८६१   अॅड.यशोमती ठाि र (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्यात ज्या रुग्णालयाींत रािीव गाींाी िीवनदायी योिना लागू 
आहे ्या सवाच रुग्णालयात लहान ंालकावर उपचार करययासाठी हेन््ीले्र 
उपलब्ा नसलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ज्या रुग्णालयात हेन््ीले्र उपलब्ा नसलयाने व ज्या रुग्णालयात 
हेन््ीले्र यींत्र उपलब्ा आहेत त ेनादरुुस्त अवस्ेत असलयाने सन २०१३ त े२०१५ 
या कालावाीत अमरावती जिल्यात ० त े२२ ठदवसा्या वयोग्ातील ८२५ ंालकाींचा 
मृ् यू झाला आहे, हे पाहता शासन ्वरीत आवश्यक कायावाही करणार वा करीत आहे 
काय, 
(३) नसलयास, यामागील दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही, रािीव गाींाी िीवनदायी आरोग्य 
योिनेंतगात अमरावती जिल्यात ंालकाीं्या व नविात ंालकाीं्या उपचारासाठी ५ 
रुग्णालयाींना मान्यता आहे. ्यापषकी पींिांराव देशमुख रुग्णालय आखण मातछृाया 
रुग्णालय येे ि्येकी दोन हें्ीले्र ० त े२२ ठदवसाीं्या लहान ंालकाींवर उपचार 
करययाकररता उपलब्ा आहेत. स्त्री रुग्णालयात सुध्दा २ हें्ीले्र उपलब्ा आहेत, 
परींतू ्यावर ३.५ ककलो विनावरील ंालकाींवर उपचार होऊ शकतात. 

रािीव गाींाी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात सन २०१३ त े २०१५ या 
कालावाीत अमरावती जिल्यात १८९ ंालकाींवर उपचार करययात आले असून 
्यापषकी २३ ंालकाींचा मृ् यू झालेला आहे. सदर मृ् यु हें्ीले्र ंींद असलयामु े 
झालेले नाहीत. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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गोंददया िन विभागाअांतगवत (ता.सडि अजुवनी) िनपिर्ेत्रात  
सागिान िृ् ाांची झालेली अिैध िृ् तोड 

(३४) *  १८७३३   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिध त तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंठदया वन दवभागाअींतगात (ता.सडक, अिुानी)   वनपररणिकेत्राींतगात डोंगरगाींव 
ंी्माील ब्राम्हणी ग् नीं. ३४० मध्ये श्रीमती गींगांाई मसु उईके मींदी्ोला ठह्या 
नावे असलेली शेती ही याघ्र  िकलपा्या सीमेला लागून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, श्रीमती गींगांाई उईके याींच ेठदनाींक १७ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी ननान 
झालयानींतर ठदनाींक २७ माचा, २०१५ रोिी डोगींरगाव ंी्च ेिभारी गाडा श्री. गहाणे,   
वनपररणिकेत्राधाकारी व गोंठदयाच े जिलहा वनसरींणिकक याींनी ठेकेदाराशी सींगनमत करुन 
कोणाचीही परवानगी न घेता श्रीमती गींगांाई उईके याीं्या शेतातील सागवान वणृिकाींची 
अवषा तोड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, ्यामु े याघ्र िकलपाला मोठा ाोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असलयास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढ ून 
आले व ्यानुसार सींंींधात दोषी अधाकारी व ठेकेदार याींचदेवरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) िश्नामध्ये नमूद अिादाराच े नाव श्रीमती गींगांाई मसू उईके नसून श्रीमती 
रींगांाई मसू उईके आहे. मृ् यू िमाणपत्रानुसार श्रीमती रींगांाई मसू उईके याींचे 
ननान ठदनाींक १७ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी झाले असून ठदनाींक २७ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी 
झालेले आहे. वणृिक अधाकारी ता वनपरीणिकेत्र अधाकारी सडक/अिूानी याींच े ठदनाींक 
२७/०३/२०१५ ्या आदेशानुसार महाराषर वणृिकतोड (दवननयमन) अधाननयम १९६४ 
अींतगात सदर ६४ वणृिकतोडीची परवानगी ठदलेली आहे. अिादार हे आठदवासी असलयाने 
सदर ग्ातील वणृिकतोडीची सींपूणा कायावाही ही वनदवभागामार्ा तच करययात आलेली 
आहे तोड केलेलया वणृिकाींची दवक्री अधाननयम, १९६९ नुसार शासकीय आगारातून 
करययात येणार असून सदरील वणृिकतोडी करताना ठेकेदाराशी सींगनमत करययात 
आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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हातिणांगले (जज.िोल्हाप र) येथे िोल्हाप र जजल्हा पिरषदेने बाांधलेल्या तलािाच े
गािगुांडाांनी नुिसान िेल्याबाबत 

  

(३५) *  २३२८०   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हातकणींगले (जि.कोलहापूर) येील ४३ वषाापूवी कोलहापूर जिलहा पररषदेने 
ंाींालेला तलाव काही गावगुींडाींनी िमीन ं कावयया्या हेतुने र्ोडलयाची गींभीर ंां 
माहे माचा, २०१५ ्या अखेरीस ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर िकारची चौकशी करुन दोषीवर कडक कारवाई करययाची 
मागणी लोकिनतननाी, इचलकरींिी याींनी ग्रामदवकास मींत्री याीं्याकड े केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदरचा तलाव पुनंाांाकामांांत शासनाने काय कायावाही केली वा 
करययात येत आहे तसेच सदर िकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

अज्ञात इसमाकडून तलावाचा भराव र्ोडलयाच ेननदशानास आले आहे. 
(२) अशा िकारच ेननवेदन आढ ून येत नाही. 

तादप, सदर िकरणी अज्ञात यजक्तदवरुध्द हातकणींगले पोलीस 
स््ेशनमध्ये ठदनाींक २३ माचा, २०१५ रोिी उप अिभयींता, जिलहा पररषद ग्रामीण 
पाणी पुरवठा उपदवभाग क्रमाींक ६, हातकणींगले याींनी गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) जिलहा पररषद स्वननाीतून ननाी उपलब्ातनुेसार तलावा्या पुनंाांाणी्या 
कामाच ेननयोिन करययात येत आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल् ्यातील शहाप र तालुक् यातील भातसा धरणासाठी जममनी सांपादीत िेलेल्या  
शेतिऱयाांच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(३६) *  १९३५२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहाप र), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण प िव), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल ्यातील शहापूर तालुक् यातील भातसा ारणासाठी ज् या शेतक-याीं् या 
ििमनी सींपादीत केलया ् याीं् या सातंारा उता-यावर िकल पग्रस् त म् हणून नोंद 
घेऊनसुध्दा अयायाप ् याींच े पुनवासन न केल याने शासना् या दवरोाात सींताप  यक् त 
करत शेकडो िकल पग्रस् ताींनी माहे माचा २०१५ मध् ये आझाद मषदानात ारणे आींदोलन 
केल याच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, यांांत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल यास, चौकशीअींती भातसा ारण िकल पग्रस् त शेतक-याीं् या पुनवासनाचा 
िलींबंत िश् न मागी लावय याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करय यात 
येत आहे, 
(४) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) भातसा ारण िकलपग्रस्ताीं्या िश्नासींंींाी मा.मींत्री (म.व पु.) याींचे 
अध्यणिकतखेाली ठदनाींक २१.०१.२०१४ रोिी ंषठक आयोजित करययात आली. 
ंषठकीतील ननणायानुसार िकलपग्रस्ताीं्या पुनवासनासाठी भातसा नगर वसाहतीतील 
१५-३३ हेक््र णिकेत्र हस्ताींतरणाचा िस्ताव जिलहाधाकारी, ठाणे याींना पाठदवला आहे. 

नोकरी न िम ालेलया िकलपग्रस्ताींची यादी मुींंई महापािलकेस पाठदवययाचे 
ननदेश उपजिलहाधाकारी (पुनवासन) ठाणे याींना उक्त ंषठकीत देययात आले होत.े 

सदर ननदेशानुसार उपजिलहाधाकारी (पुनवासन) ठाणे याींनी ठद. ३१.०५.२०१४ 
रोिी भातसा िकलपग्रस्ताींची यादी ंहृन्मुींंई महानगरपािलकेकड ेसादर केलेली आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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िालाप र (जज.रायगड) येथील िलोत ेधरणात न ॲडलॅब इमॅजजिा  
पािव मधील िॉटर पािव साठी पाणी देण्यात येत असल्याबाबत 

(३७) *  २०९६९   श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.अिध त तटिरे (श्रीिधवन), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहाप र), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) खालापूर (जि.रायगड) येील कलोत े ारणातून ॲडलें इमेजिका पाका मध्ये 
नयाने तयार होत असलेलया वॉ्र पाका साठी िलवाठहनी ्ाकून पाणी नेययात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, खालापूर तालुक्यातील शेतकरी, ग्रामस् याींना पाययाची अ्यींत 
आवश्यकता असतानाही   केव  मौिमिेसाठी ॲडलेंला पाणी देययाच ेकारण काय 
आहे, 
(३) असलयास, रोि लाखो िल्र पाययाचा उपसा कलोत ेारणातून होणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असलयास, यांांत खालापूर ग्रामपींचायती्या उपसरपींच याीं्यासह सवा 
सदस्याींनी ॲडलें पाका ला पाणी देययास तीव्र हरकत घेवून तहिसलदाराींना माहे ्दिल 
२०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, यांांत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(६) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) कलोत े ारणापासून ॲडलें इमेजिका पाका कररता पाणी 
आरणिकण मींिूर केले आहे. तादप अयायाप पाणी वापर सुरु केलेला नाही. 
(२) ारणातील उपयुक्त ४.१९ दलघमी पाययापषकी िसींचनासाठी व दपययासाठी ्कूण 
२.०५१ दलघमी पाणी वापर िस्तादवत आहे. ्यामु े राठहलेलया १.२९९ दलघमी पाणी 
साठ्यातून ०.४१ दलघमी पाणी ॲडलें साठी देययाचा शासनाने ननणाय घेतला आहे. 
(३) ॲडलें कीं पनीतरे् ारणातून रोि १.५० दशलणिक ली्र िनतठदन इतका पाणी 
उपसा अपेक्षणिकत आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 

ठद. १६.०१.२०१५ रोिी खालापूर ग्रामस् व शेतकरी याींनी तहसीलदार, 
खालापूर याींना यासींंींाीच ेननवेदन सादर केले आहे. 
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(५) ारणातील पाणी साठ्यातून िसींचन व स्ाननक ग्रामस्ाींना दपययासाठी लागणारे 
आवश्यक तवेढे पाणी िशललक ठेवून उवारीत पाणीसाठ्यातून ॲडलें साठी शासनाने 
पाणी मींिूरी ठदलेली असलयाने ननवेदना्या अनुषींगाने कायावाही करययाचा िश्न 
उया् ावत नाही. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल् ्यातील मागास्ेत्र अनुदान ननधी (बीआरजीएफ) योजनेअांतगवत 

ग्रामपांचायती माफव त गािात जलशुध् दीिरण यांत्र बसविण् याबाबत 

(३८) *  १७१३२   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुभाष साबने (देगल र) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नाींदेड जिल ्यातील मागासणिकेत्र अनुदान ननाी (ंीआरिी्र्) योिनेअींतगात 
ग्रामपींचायती मार्ा त गावात िलशुध् दीकरण यींत्र ंसदवय याचा व कायााजन्वत 
करय या् या िस् तावानुसार जिल हा पररषद िशासनाने अयायापही गावात िलशुध् दीकरण 
यींत्र ंसदवय याच ेकाम हाती घेतले नसल याने ही योिना ठदनाींक  ३१ मे, २०१५ रोिी 
वा ् यासुमारास ंींद होत असलयामु े अनेक मठहन्यापासून पडून असलेला सुमारे ८ 
को्ी रुपयाींचा ननाी परत शासनाकड े वगा केला िाणार असल याच े माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा ् यादरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, उपरोक् त ननाी अखधचात राठहलयांांत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढ ले व ्यानुषींगाने सींंींधाताींवर कारवाई करययांांत तसेच 
उक्त योिना कायााजन्वत करययांांत कोणती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल यास, होणा-या दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
नाींदेड जिल्यामध्ये िल शुध्दीकरण सींयत्रा सींदभाात िशासकीय मान्यता 

ठदलेलया ४१० ग्रामपींचायतीींना सन २०१४-१५ या वषाात  पठहला हप्ता रु.४.१८ को्ी 
इतका वगा करययात आलेला आहे. सदर योिनेचा ननाी खचा करययाचे ननयोिन सुरु 
आहे. मागास णिकेत्र अनुदान ननाी (ंीआरिी्र्) ही योिना १००% कें द्र पुरस्कत 
योिना असून सन २०१४-१५ या आधाक वषाापासून योिने्या अींमलंिावणीसाठी 
कें द्र शासनाकडून ननाी उपलब्ा होणार नाही. ्यामु े सदरची योिना ंींद करययाचे 
ठरदवययात आले आहे. 
(२) कायावाहीचा िश्न उया् ावत नाही. योिना कायााजन्वत करययात येत आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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विक्रमगड  (जज.पालघर) तालुक् यातील मज राांनी महात् मा गाांधी राष्ट् रीय रोजगार हमी 
योजनेतील िाम देण् याची मागणी िरुनही त् याांना रोजगार न ददल् याबाबत 

  

(३९) *  २७०२६   श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांडी प िव) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दवक्रमगड  (जि.पालघर) तालुक् यातील येील मिूराींनी महा् मा गाींाी राष रीय 
रोिगार हमी योिनेतील काययायानुसार काम देय याची मागणी करुनही सींंींधात 
शासकीय दवभाग ्िन् सीनी ् याींना रोिगार न ठदल यांांत तेील मिूराींना ४०,३२० 
रूपये ंेकारी भ्ता यायावा लागल याच े माहे मे-िून २०१५ मध्ये वा ् या दरम् यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, महा् मा गाींाी राष रीय रोिगार हमी योिनेतील तरतूदीनुसार 
तालुक् यातील ंेरोिगार मिूराींना १०० ठदवसाीं् या रोिगाराची हमी ठदलेली असतानाही 
मिूराींना रोिगार उपलब् ा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, यांांत चौकशी करय यात आली आहे काय व चौकशीत काय 
आढ ून आले, 
(४) तदनुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करय यात येत आहे, 
(५) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
       दवक्रमगड तालुक्यामध्ये सन २०१४-१५ या आधाक वषाात महा्मा गाींाी 
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात मिूराीं्या मागणीनुसार १,४५,०४९ इतके 
मनुषयठदन रोिगार उपलब्ा करुन देययात आला आहे. तसेच मिूराींना ता्का  काम 
उपलब्ा करुन देययासाठी या तालुक्यामध्ये सन २०१५-१६ या आधाक वषाामध्ये वणृिक 
लागवडीची ४३ कामे, रस््याची १८ कामे व ंींााऱयातील गा  काढययाची ७ कामे 
अशी ्कूण ६८ कामे शेलर्वर उपलब्ा करुन देययात आली आहेत. 
(३), (४) व (५) ग्रामपींचायत इींदगाव (ता.दवक्रमगड, जि.पालघर) येे मिूराींनी 
कामाची मागणी केलयानींतर काम उपलब्ा करुन देययास दवठहत कालावाीपेणिका १४ 
ठदवस दवलींं झालयामु े सींंींाीत मिूराींना रु. ४०,३२०/- इतका ंेरोिगार भ्ता 
िदान करययात आला आहे. तसेच या दवलींंास िंांदार असलेलया ग्रामसेदवका, 
ग्रामपींचायत इींदगाव याींचेकडून ंेरोिगार भ््याची रक्कम वसूल करययात आली 
आहे. तसेच ्याींची इतरत्र ंदली करययात आली असून ्याींना ननलींंीत करुन 
्याींचदेवरुध्द दवभागीय चौकशी करययांांत मुख्य कायाकारी अधाकारी, जिलहा 
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पररषद, पालघर याींना क दवययात आले आहे. तसेच या दवलींंांांत ग् दवकास 
अधाकारी, पींचायत सिमती व तहिसलदार दवक्रमगड याींचा खुलासा मागदवययात आला 
आहे. 

----------------- 
मौजे सायगाांि (ता.धानोरा, जज.गडधचरोली) येथे पाणलोट योजनेंतगवत शेततळयाांची 

िामे िागदोपत्री दािि न िेलेला गैरव्यिहार 

(४०) *  १६६४८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-   

(१)   मौि ेसायगाींव (ता.ाानोरा, जि.गडधचरोली) येे पाणलो् योिनेंतगात १७ लाख 
५० हिार रुपये आखण मौिा कन् हा गाव (रामपूर ररठ) येे ३६ लाख ५० हिार 
रुपयाींची कामे तसेच कोकडकसा व देऊ गाव पररसरात २ करोड २५ लणिक रुपये 
खचााच े २२५ शेत त याींची कामे त् कालीन तालुका कृषी अधाकारी, ाानोरा याींनी 
कीं त्रा्दाराीं् या नावे कागदोपत्री दाखवून सदर कामे स् वतःच करुन करोडो रुपयाींचा 
गषरयवहार केल याची माठहती ठदनाींक ३० मे, २०१५ रोिी वा ् यासुमारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, १०० ् यावर शेततळ्याींची कामे झालेली नसताींना सुध् दा सदर कामे 
पुणा झाली असल याच े ंनाव् कागदपत्रे तयार करुन ् यामाध् यमातून करोडो 
रुपयाीं्या देयकाींची उचल केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, या गषरिकाराची तक्रार लोकिनतननाीींनी कृषी मींत्री, िलसींाारण 
राज् यमींत्री, िाान सधचव कृषी मींत्रालय, मुींंई याीं् याकड ेमाहे िानेवारी, २०१५, माहे 
माचा, २०१५ आखण माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल यास, या गींभीर िकरणाची चौकशी करय यासाठी गेलेल या काही अधाका-याींनी 
ि् यणिक घ्नास्  ी न िाता व सवा कामाची चौकशी न करता गषरिकार करणा-या 
अधाका-याींना सोंत घेवून गडधचरोली येे ंींदयावार कोणताही गषरिकार झालेला नाही 
असा चौकशी अहवाल तयार करुन शासनाकड ेदोन मठहन् यापुवी पाठदवलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल यास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास ्यात काय 
आढ ून आले व तदनुषींगाने सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत 
आहे,  
(६) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
तादप, सदरची कामे कागदोपत्री दाखवून गषरयवहार केलयाची तक्रार 

िानेवारी, २०१५ मध्ये शासनास िाप्त झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 

मा.राज्यमींत्री िलसींाारण याीं्याकड े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये 
लोकिनतननाीकडून तक्रार करययात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

तादप जिलहा अधाणिकक कृदष अधाकारी, गडधचरोली याींनी दोन चमू गठीत 
करुन चौकशी केली आहे. तसेच दणिकता पक,कृदष आयुक्तालय, पुणे - याींनी सदर 
िकरणी चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर केला आहे. 
(५) चौकशी करययात आलेली असून लेखादवषयक त्रु्ी आढ ून आलेलया आहेत. 

सींं ींधात दोषीवर िशस्तभींगाची कारवाई करययांांतचा िस्ताव शासनास 
िाप्त झाला असून ्यानुसार कायावाही करययात येत आहे. 
(६) िश्न उया् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यात पाझर तलाि आणण बांधाऱयाच्या िामात  
जास्तीच ेमोजमाप दािि न िेलेला गैरव्यिहार 

(४१) *  २६१०६   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगांाद जिल्यात पाझर तलाव आखण ंींााऱया्या कामात िास्तीच ेमोिमाप 
दाखवून १० लाख ४ हिार ७५ रुपयाींचा गषरयवहार केलयािकरणी त्कालीन 
कायाकारी अिभयींता, शाखा अिभयींता आखण मिूर सहकारी सोसाय्ी्या अध्यणिकाला 
अ्क केलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास, ्यात 
काय आढ ून आले, व तदनुषींगाने सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करययात येत आहे. 
(३) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) मा.लोक आयुक्त याींचकेड े िाप्त झालेलया तक्रारी्या अनुषींगाने लाचलुचपत 
िनतंींाक दवभागाकडून चौकशी करययात येवून गुन्हा दाखल करययात आला आहे. 
सदर गुन््याचा तपास पोलीस उप अाीणिकक, लाचलुचपत िनतंींाक दवभाग, िालना 
याीं्यामार्ा त करययात येत असून, सींंींधात कायाकारी अिभयींता सेवाननवृ् त झाले 
आहेत व शाखा अिभयींता याीं्यावर ननलींंनाची कारवाई करययात आलेली आहे. 
(३) िश्न उया् ावत नाही. 

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

माटुांगा (मुांबई) डजेव्हड सस न िरमाांड होममधील बाल िैदयाचा झालेला मतृ् यु 

(४२) *  १६५९०   श्री.अममत विलासराि देशमुि (लात र शहर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.नसीम िान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेि (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड 
(धारािी) :   सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींंईतील मा्ुींगा येील डजेहड ससून ररमाींड होममाील १७ वषाा्या आमीर 
खान नामक ंाल कष यायाचा मृ् यू ररमाींड होम माील सहका-याीं्या छ ामु े झाला 
असलयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असलयास, सदर मुला्या मृ् यूपूवा िवांामध्ये ्याने दोन सहका-याींनी व ररमाींड 
होम माील अधाणिकक याींनी छ  केलयाचा तसेच अनषनतक कृ्य केलयाचा िवां 
ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदर िकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले 
व ्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे. 
(४) नसलयास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 

ठद.१८.५.२०१५ रोिी सदर िवेिशत सींस्ेतून  प ून िात असताना इतर 
िवेिशताींनी ्यास पकडून मारहाण केली असलयाच ेननषपन्न झालेले आहे. मात्र ंाल 
न्याय मींड  याींचकेडून िािमन मींिूर झालयामु े ठद.२०.५.२०१५ रोिी ्याला 
पालकाीं्या ताब्यात देययात आले. सदर िवेिशत सींस्ेत ठद. २०.०५.२०१५ पयांत 
सींस्ेत होता. ्या कालावाीत ्याने मारहाण झाली असलयाची तक्रार केलेली नाही. 
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पालकाीं्या ताब्यात ठद. २०.५.२०१५ रोिी ठदलयानींतर ्याला ्या्या पालकाींनी    
ठद.२३.०५.२०१५ रोिी नायर हॉजस्प्लमध्ये दाखल केले. वषयायकीय उपचार दरम्यान 
ठद.२८.५.२०१५ रोिी ्याचा मृ् यू झालेला आहे. सदर िवेिशताचा मृ् यू सींस्े्या 
आवारात ककीं वा सींस्ेत दाखल असताना झालेला नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

सदर िवेिशत ंालगहृातील इतर िवेिशताींनी मारहाण केलेली आहे. यांांत 
इतर िवेिशताींवर भा.द.दव.३०२ अन्वये गुन्हा  दाखल केलेला आहे. ंालगहृातील 
अधाणिकक याींनी छ  व अनषनतक कृ्य केलेले नाही. 
(३) होय. 

यांांत तेहा कतायावर हिर असलेले श्री.ंी.ंी. राव  (गहृपाल) 
श्री.आप्पासाहें वरकड (रणिकक)  याींना सेवेतून ननलींबंत केलेले आहे. तसेच श्री.तुषार 
िभलावेकर (अधाणिकक) याींना कारणे दाखवा नो्ीस ंिावययात आलेली आहे. सदर 
िकरणी मा.उ्च न्यायालयाने सुमो्ो पीआय्ल दाखल करुन घेतली आहे. 
सयाय:जस्तीत िकरण न्यायिदवषठ आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

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

िाघेरेपाडा (ता.िल् याण, जज.ठाणे) येथील आददिासी समाजाच्या स्मशानभुमीच्या 
जागेिर बेिायदेशीरपणे गोदाम बाांधल् याबाबत 

  

(४३) *  १९३५८   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाघेरेपाडा (ता.कल याण, जि.ठाणे) येील आठदवासी समािा्या स्मशानभुमी्या 
िागेवर अनतक्रमण करुन गोदाम ंाींालयाने आठदवासी ंाींावाींनी तक्रार करुनही सदर 
गोदाम मालकावर आितागायत कोणतीही कारवाई झाली नसलयाच ेमाहे माचा, २०१५ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, यांांत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच चौकशीअींती काय 
ननदशानास आले तयानुसार ंेकायदेशीरपणे ंाींाययात आलेले गोदाम ननषकािसत करुन 
गोदाम ंाींाणा-या दवकासकावर व िशासना्या सींंींधात अधाकाऱयाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसलयास, दवलींंाची कारणे कोय आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्नच उया् ावत नाही. 
(३) िश्नच उया् ावत नाही. 

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

किनिट (जज. नाांदेड) तालुक्यात लघुपाटबांधारे (जलसांधारण) उपविभाग प्रशासनाच्या 
गैरिारभारामुळे शासनाचा ननधी परत गेल्याबाबत 

(४४) *  १७१३४   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ककनव् तालुक्यात लघुपा्ंींाारे (िलसींाारण) (जि.नाींदेड) उपदवभाग 
िशासना्या गषरकारभारामु े माचा अखेरपयांत यावारयुक्त िसमें् ंींाारे व कोलहापूर 
ंींाारे उभारणी न केलयामु े १ को्ी ४० लाख रुपये ननाी शासनाकड े परत गेला 
असलयाच ेमाहे ्दिल, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, येील यलकवाडी व ंुावार पेठ या आठदवासी गावात कोलहापूर 
ंींाारा उभारणीसाठी आलेला ४० लाख रुपयाींचा ननाी बंगर आठदवासी गावा्या 
कामावर वगा करययात आले असलयाच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास, ्यात काय 
आढ ून आले व तदनुषींगाने शासनाकड े ननाी परत िाययाची कारणे काय आहेत, 
तसेच आठदवासी उपयोिनेतून बंगर आठदवासी गावात दवकास कामे करणाऱया 
सींंींधात दोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करययात येत आहे, 
(४) नसलयास दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     आठदवासी उपयोिना (TSP+OTSP) कामासाठी िाप्त झालेलया रु.१३८.९६  
लणिक ननाीपषकी रु. ८८.४१ लणिक ननाी खचा झाला आहे. 
(२) िनिाती णिकेत्र अींतगात कोलहापूरी पध्दतीने ंींाारे (० त े१०० हे.) याकररता सन 
२०१४-१५ मध्ये को.प.ंीं. मलकवाडी, ंुावार पेठ (TSP)  या िकलपासाठी तरतूद  
उपलब्ा नहती मात्र को.प.ंीं धचींचखेड व िशींगारवाडी (OTSP)  या िकलपाींसाठी 
तरतूद करययात आली होती. संं बंगर आठदवासी गावात खचा झालेला नाही. 
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(३) िशासकीय मान्यता व ननदवदा ननजश्चती कायावाही वे ेवर पूणा होवू न 
शकलयामु े सींपुणा खचा होवू शकला नाही. मात्र झालेला खचा आठदवासी उपाययोिना 
(TSP+OTSP) अींतगात असलेलया िकलपाीं्या कामावर झालेला आहे. 
(४) िश्न उया् ावत नाही. 

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

निरगाि (ता.मसांदेिाही, जज.चांद्रप र) येथील ग्रामपांचायतीच ेउपसरपांच, ग्राम रोजगार 
सेिि ि ग्रामसेिि याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  १६६६७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हप री) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जिल्यातील िसींदेवाही तालुक् यातील नवरगाव ग्रामपींचायतीने सन   
२०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ या वषाामध् ये महाराषर ग्रामीण रोिगार 
हमी योिने अतींगात लाखो रुपयाींच े पादन रस् ते, तलावातील गा  काढणे, वणृिक 
लागवड, शोष खडे, रोपवा्ीका इ् यादी कामे करय यात आली, या कामावर देखरेख 
करय यासाठी ग्रामपींचायतीच े उपसींरपच याींनी आपल या पदाचा दरुूउपयोग करुन 
शिशकाींत सुरेश धगरडकर या आपल या मुलाची महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेवर ग्राम रोिगार सेवक पदी ननयमंाहय नेमणूक केली असल याची माठहती 
माहे ठदनाींक २४ मे, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल यास, सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ या वषाामध् ये महाराषर 
ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात करय यात आलेल या कामावर उपसरींपच, ग्राम 
रोिगार सेवक व ग्रामसेवक या नतघानी सींगनमत करुन ग्राम रोिगार सेवक याींचे 
भाऊ, ंठहण, आई, प् नी आखण नातवेाईक तसेच ंनाव् मिुर काम केल याच े
हिेरीप्ावर दाखवून िव पास ७ लाख १७ हिार ०१७ रुपये ं कावून शासनाची 
र्सवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल यास, यािकरणी सखोल चौकशी करुन सींंधातावर र्ौिदारी कायावाही 
करावी असे मागणी करणारे ननवेदन सींपूणा कागदपत्रासह लोकिनतननाीींनी 
जिल हाधाकारी चींद्रपूर, मुख् य कायापालन अधाकारी जिल हा पररषद, चींद्रपूर याींना 
ठदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, या िकरणाची चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा 
करय यात येत आहे, 
(५) नसल यास, दवलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 

श्री.शिशकाींत सुरेश धगरडकर याींची ग्राम रोिगार सेवक या पदावर 
ननयमंा्य नेमणुक केलेली नाही. 
(२) होय. 

सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ आखण २०१५-१६ या वषाामध्ये 
हिेरीप्ावर नातवेाईक आखण ंनाव् मिूर दाखवुन ्कूण रुपये २,०४,९३५ ्वढ्या 
रकमेचा गषरयवहार केलयाच ेननदशानास आले आहे. 
(३) होय. 
(४) यािकरणी चौकशी करययात आलेली आहे. चौकशीत िॉं काडावर नातवेाईक व 
मिूराींची खो्ी नावे ्ाकून मिुरी्या रकमेचा अपहार केलयाच ेआढ ून आले आहे. 
यांांत ग्राम रोिगार सेवक याींचवेर र्ौिदारी गुन्हा दाखल करययात आला असुन 
ग्राम दवकास अधाकारी, स्ाप्य अिभयींता याींचवेर कायदेशीर कारवाई करययात येत 
आहे. 
(५) िश्न उया् ावत नाही. 
  
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा िककया महाराषर दवाानमींड  सधचवालया्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींंई. 


