महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि ०९ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १९, १९३७ ( शिे )
(१)

वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२)

ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी
योजना, महहला ि बाल िल्याि मांत्री

(३)

जलसांपदा मांत्री

(४)

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

याांचे प्रभारी विभाग

मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ३१
-------------------------------

हहांगोली जजल्हयातील अांगििाडयामध्ये जांतनाशि गोळया खाल्ल्यामुळे
एिा मुलीचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(१)

*

१५६४०

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय महहला ि बाल

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हहींगोली जिल्हयातील अींगणवाडयामध्ये िींतनाशक गोळया खाल्ल्यामळ
ु े अनेक
लहान मुलाींना उल्या, मळमळ इत्यादी त्रास झाल्याने त्यामध्ये एका मल
ु ीचा मत्ृ यू
माहे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सींबींधित दोषीींवर काय काययवाही
करण्यात आली ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .

ससध्दे श्वर अींगणवाडी ्.१ (ता.औींढा नागनाथ, जि.हहींगोली) येथील अींगणवाडी

केंद्रातील बासलकेचा िींतनाशक गोळी तोंडावा्े घेत असताींना श्वसन नलीकेमध्ये
अडकल्यामुळे मत्ृ यू झाला आहे .
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(२) व (३), मौ.ससध्दे श्वर (ता.औींढा नागनाथ, जि.हहींगोली) येथील प्रकरणी तालुका
आरोग्य अधिकारी

बाल िवकास प्रकल्प अधिकारी, ता.औींढा ना. याींनी सखोल

चौकशी केलेली आहे . तालुका आरोग्य अधिकारी
ता.औींढा

ना.याींचा

अहवाल

व

जिल्हा

बाल िवकास प्रकल्प अधिकारी,

आरोग्य

अधिकारी,

जि.प.हहींगोली

याींचे

असिप्रायानुसार अींगणवाडी ्.१ मिील अींगणवाडी काययकती व मदतनीस याींना

मानिनी सेवेतून कमी करण्यात आले असून आशा स्वयींसेिवका याींचव
े र िनयमाप्रमाणे
काययवाही करण्याबाबत तालक
ु ा आरोग्य अधिकारी, औींढा ना. याींना कळिवण्यात आले
आहे .

----------------धारिी, मेळघाट येथील मांजूर ४२ विहहरी ठे िेदाराांच्या
गैरव्यिहारामळ
ु े अधविट राहहल्याबाबत

(२)

*

१५७४५

श्री.प्रभुदास भभलािेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िारणी, मेळघा् येथील मींिूर ४२ िवहहरीच्या िनिीत ठे केदाराींनी केलेल्या
गैरव्यवहारामुळे व काम अियव् केल्याने िवहहरी तशाच पडलेल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

केंद्रीय

सहाय्यता

प्रकल्पातींगत
य

या

४२

िवहहरी

मींिूर

करुन

अमरावतीच्या २ ठे केदाराींना बाींिकाम करण्यास िनयक्
ु त केले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या बाींिकामामध्ये १ को्ी २६ लाख रुपयाींचा िनिीचा दरु
ु पयोग झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ठे केदाराींना अिी रक्कम दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, शासन याबाबत कोणती काययवाही करीत आहे ?
श्री. विष्ट्िु सिरा : (१) हे खरे नाही, िवशेष केंद्रीय सहाय्य या योिनेअींतगयत प्रकल्प

अधिकारी, एकाजत्मक आहदवासी िवकास प्रकल्प, िारणी याींच्या काययषेतेत्रात एकूण ५९
िवहीरी बाींिण्यास मींिूरी दे ण्यात आली असून यापैक ३९ िवहीरीींचे बाींिकाम पूणय
झाले आहे . तसेच १६ िवहीरीींचे काम प्रगतीपथावर आहे . उवयरीत ४ िवहीरीींचे काम
काही ताींत्रत्रक अडचणीमुळे सुरु झालेले नाही.
(२)

िवहीरीींच्या

बाींिकामाकतरता

िवहीत

केलेल्या

काययपध्दतीनुसार

जिल््यातील दोन स्वयींसेवी सींस्थाींना िनयुक्त करण्यात आलेले आहे .

अमरावती
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(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही, योिना अींमलबिावणीच्या मागयदशयक सच
ु नानस
ु ार अींमलबिावणी
यींत्रणे सोबत करार केल्यानींतर िवहहरीींचे बाींिकामासाठम मींिरू असलेल्या रक्कमेपैक
४०% रक्कम िवहहरीची खोदा

करण्यासाठम आगावू अदा करण्याबाबतची तरतूद

असल्याने सींबींधित स्वयींसेवी सींस्थाींना ४०% रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------धचांचोडी (ता.िळमनरु ी, जज.हहांगोली) येथील महाराष्ट्र ग्रामीि रोजगार हमी
योजनेअांतगवत मांजरू िरण्यात आलेल्या रत्याच्या िामातील गैरव्यिहार

*

(३)

५६५१

श्री.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे िी) :

(भसल्लोड),
सन्माननीय

रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचींचोडी (ता.कळमनरु ी, जि.हहींगोली) येथील महाराषर ाामीण रोिगार हमी योिने

अींतगयत मींिूर करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाींची रक्कम काही िणाींच्या बक
खात्यावर वगय करण्यात आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या कामाला मींिूरी समळाली होती मात्र हे काम िेसीबी
मशीनच्या सहाय्याने पण
ू य कन न मिरु ाींच्या बक खात्यावर रक्कम िमा करण्यात
आली त्यामुळे काम न करता मिुरी खात्यावर आली कशी याची चौकशी करण्याची

मागणी जिल्हाधिका-याींकडे करण्यात आली आहे हे पाहता शासन त्वतरत आवश्यक
ती कोणती कारवा

करणार वा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, यामागील िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.

सदर कामावर एकूण ७९ मिुराींनी काम केले असून, या सवय मिुराींच्या खात्यावर

हद. ०३/०९/२०१४ व हद. ०८/०९/२०१४ रोिी मिूरीची रक्कम वगय करण्यात आली
आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी मु्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पतरषद, हहींगोली याींच्याकडे
करण्यात आलेल्या त्ारीच्या अनुषींगाने या कामाची चौकशी िवस्तार अधिकारी

(पींचायत), पींचायत ससमती, कळमनुरी याींचम
े ाफयत करण्यात आली असून, चौकशी
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अहवालानुसार सदर काम यींत्रा माफयत न करता मिूराींमाफयत करण्यात आले आहे .

तथािप या कामाची फेरचौकशी करण्यासाठम उप असियींता (बाींिकाम) व शाखा
असियींता, उप िविाग, जिल्हा पतरषद, हहींगोली या ताींत्रत्रक अधिका-याींची िनयुक्ती

करण्यात आली आहे . सदर फेरचौकशी अहवाल प्रात झाल्यानींतर दोषी आढळून
आल्यास सींबींधित अधिकारी
ये ल.

कमयचारी याींचव
े र िनयमानुसार उधचत कारवा

करण्यात

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------िुत्रा किां िा िन्यप्रािी चािल्यास रुग्िाांना आिश्यि असिा-या अॅन्टी रे बीज भसरम
(एआरएस) लसीचा आरोग्य यांत्रिेिडे तुटिडा ननमावि झाल्याबाबत

(४)

*

५४८४

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे)

(नतिसा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िपसाळलेला कुत्रा ककीं वा वन्यप्राणी चावल्यास रुग्णाींवर उपचार करणारी अॅन््ी

रे बीि ससरम (एआरएस) या लसीचा राज्यातील आरोग्य यींत्रणेकडे त्
ु वडा िनमायण
झालेला

असन
ू

िवदिायत

ही

लस

शासक य

रुग्णालयासह

खािगी

औषिी

दक
ु ाींनामध्येही उपलि नसून आता ही लस बींद होणार असल्याची माहहती हदनाींक
१३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास िनदशयनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

शासनाने याबाबत कोणती उपाययोिना केलेली आहे वा करणार

आहे ,
(३) असल्यास, अॅन््ी रे बीि ससरम (एआरएस) ही लस शासक य रुग्णालयात
उपलि होण्यासाठम कोणती काययवाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, याबाबत होणा-या िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
सावयििनक आरोग्य िविागाच्या तसेच वैदयक य सशषेतण व औषिी द्रव्ये
िविागाच्या अखत्यातरत असलेल्या रुग्णालयाींमध्ये एआरएस (अॅन््ी रे बीि ससरम) या
औषिाींचा पुरेसा साठा उपलि आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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अमरािती जजल््यातील धामिगाांि रे ल्िे येथील ननम्निधाव प्रिल्पातील पािी
बबलदोरी नदीपात्रात आल्याने िणडण्यपरू ते अांजनभसांगी
या मागाविरील िाहतूि बांद झाली असल्याबाबत

(५)

*

१४०६९

अॅड.यशोमती

ठािूर

(सोनाििे)

(नतिसा) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पाणी

अमरावती

जिल््यातील

िामणगाींव

रे ल्वे

येथील

िनम्नविाय

प्रकल्पातील

त्रबलदोरी नदीपात्रात आल्याने कौडण्यपरू ते अींिनससींगी या मागायवरील वाहतक
ू

बींद झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास िनदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव शेतक-याींना शेतात िाता येत नाही यामुळे येथे
नवीन पल
ू बाींिण्यात यावा या मागणीसाठम सींबींधित ाामस्थ उपोषण व िलसमािी
आींदोलन करणार असल्याने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) ाामस्थाींच्या िनवेदनातील मागणीच्या अनुषींगाने महामींडळस्तरावर काययवाही
प्रगतीत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------नायगाि (ता.पाटोदा, जज.बीड) येथील मयूर अभयारण्यातील
चार हजार मोराांचे अजतत्ि धो्यात असल्याबाबत

(६)

*

१६२१८

श्री.भभमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नायगाव (ता.पा्ोदा, जि.बीड) येथील मयूर अियारण्यातील मोराींसाठम चारा

आणण पाण्याची सोय नसल्याने सुमारे चार हिार मोराींचे अजस्तत्व िोक्यात आल्याची

गींिीर बाब माहे माचय, २०१५ च्या पहहल्या सताहात वा त्या सम
ु ारास िनदशयनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकाराची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यात काय िनषपन्न झाले आहे आणण सदर अियारण्यातील मोराींचे
अजस्तत्व ह्किवण्यासाठम शासनाकडून आितागायत कोणती काययवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) अदयाप काययवाही करण्यात आली नसल्यास, िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)

हे खरे नाही. सदर अियारण्य षेतेत्रात मोराींसाठम

आवश्यक पाण्याची सोय व खादय उपलि आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------माळढोि पक्षी अभयारण्यासाठर राखीि क्षेत्रातील जभमनीचे खरे दी विक्री
व्यिहार िरिा-या व्य्ती विरोधात िारिाक िरण्याबाबत
(७)

*

१५४५१

श्री.सुभाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षि), श्री.बबनराि भशांदे (माढा) :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माळढोक पषेती अियारण्यासाठम सोलापरू जिल््यात १२२२ चौ.कक.मी. षेतेत्र राखीव
ठे वण्यात आले असे िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या राखीव षेतेत्रातील िसमनीचे खरे दी िव् व्यवहार करण्यास मना
असून दे खील येथील िसमनीींचे व्यवहार झाले असे िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) तसेच उक्त िसमन राखीव ठे वण्याअगोदर उक्त षेतेत्रामध्ये शेतघर, हठीं बक ससींचन
इ. कामासाठम बकेचे किय काढण्यासाठम हदनाींक २२ फेब्रुवारी, २०१२ रोिी मु्य
वनसींरषेतक (वन्यिीव) पुणे याींनी

नाहरकत प्रमाणपत्र दे वूनही स्थािनक महसूल

अधिका-याींच्या मनमानी कारिारामुळे शेतक-याींना बकेचे किय समळण्यासाठम अडचणी
िनमायण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये िनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे िनषकषय काय आहे त व त्यानुषींगाने पुढे कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) सोलापरू व अहमदनगर जिल््यातील एकूण १२२९.२४
चौ.कक.मी

षेतेत्र

माळढोक

पषेती

अियारण्य

अधिसूचनेन्वये अधिसूधचत करण्यात आले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

म्हणून

हदनाींक

२७.०२.२०१२

च्या
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(३) व (४) माळढोक पषेती अियारण्याचे षेतेत्रामिील आरषितषेतत षेतेत्रामध्ये शेतघर,
हठबक ससींचन इ.कामासाठम बॅकेचे किय काढण्यासाठम म्
ु य वनसींरषेतक (वन्यिीव),
पुणे याींनी नाहरकत प्रमाणपत्र हदलेले नाही.

िसमनीवर बक किय मॉरगेि यासाठम आवश्यक ते ना-हरकत प्रमाणपत्र दाखला

‘’सध्याच्या वापरासाठम िसमनीचा िो वापर चालू आहे . त्या वापरामध्ये कोणत्याही
प्रकारचा बदल होणार नाही अशी अ्’’ घालून उपलि करुन दे ण्याबाबत मु्य
वनसरीं षेतक (वन्यिीव), पण
ु े याींचे कायायलयाकडून त्याींचे पत्र हद. २१.०२.२०१४ अन्वये

अधिनस्त षेतेत्रत्रय कायायलयास कळिवण्यात आलेले आहे . त्यानुसार व प्रचसलत

िनयमानुसार योग्य ती काययवाही करण्याबाबत उप िविागीय अधिकारी माढा िविाग,

कुडुव
य ाडी याींचक
े डील पत्र हदनाींक १२.०३.२०१५ अन्वये दय्ु यम िनबींिक, माढा करमाळा
याींना कळवले आहे . तसेच हद.३०.०३.२०१५ च्या पत्रान्वये जिल््यातील बकाना
कळिवण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------नॅशनल ज्लननिल इटॅ जब्लशमें ट िोजन्सलच्या “दर ननयमन सभमतीने” शोधलेल्या
िैद्यिीय क्षेत्रातील नफेखोरीला आळा घालिा-या पध्दतीला मांजरू ी दे ण्याबाबत
(८)

*

१५१५८

श्री.लक्ष्मि जगताप (धचांचिड) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

सामान्य रुग्णाींना परवडणारी वैदयक य सेवा समळावी तसेच खािगी

डॉक््राींचे नुकसान ्ाळून वैदयक य षेतेत्रातील नफेखोरीला आळा घालणारी पध्दत
नॅशनल जक्लिनकल इस््ॅ जलशमें ् कॅाजन्सलच्या

“दर िनयमन ससमतीने” शोिली

असून याकतरताचा प्रस्ताव शासनाकडे माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास
सादर केला असल्याचे िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

आरोग्य सेवा दर िनयींत्रणात ठे वण्याची अत्यावश्यकता

उक्त प्रस्तावावर शासनाने

असल्याने

कोणता िनणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबत शासनाची िसू मका काय
आहे ?

डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनास प्रात झालेला
नाही.
-----------------
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चांद्रपूर जजल््यातील िोरपना पांचायत सभमती अांतगवत सन २००९ ते २०१४
या िालािधीमध्ये बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(९)

*

१६१३५

श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जिल््यातील कोरपना पींचायत ससमती अींतगयत सन २००९ ते २०१४ या
कालाविीमध्ये बाींिकामात गैरव्यवहार, अपूणय बाींिकामाच्या त्ारी असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१४ मध्ये वा त्या सुमारास िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याअींतगयत अनेक घरकुल अपुणय अवस्थेत असल्यामुळे लािाथी वींधचत

झाले आहे त तसेच ाामसिेत रद्द झालेल्या लािाथयाांना दे यके दे ण्यात आली व
शासनाचा िनिी िनयमबा्य िवतरीत करण्यात आल्याचेही िनदशयनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी मु्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पतरषद चींद्रपूर याींनी

चौकशी करण्याचे आदे श हदले असून सदर चौकशी अहवालात काय िनषपन्न झाले व
त्याचा तपशील काय आहे ,

(४) त्याअनुषींगाने याप्रकरणातील सींबींिीत दोषीींवर कोणती कारवा

करण्यात आली

आहे वा येत आहे ,
(५)

अदयाप,

याप्रकरणी

चौकशी

अथवा

कारवा

करण्यात

आली

नसल्यास,

त्यामागील िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .
(२) चौकशी सुरु आहे .
(३) हे खरे नाही.

तथािप, ग् िवकास अधिकारी, पींचायत ससमती, कोरपना याींना त्ारीच्या
अनष
ु ींगाने चौकशी करुन िनयमानस
ु ार काययवाही करण्याबाबत प्रकल्प सींचालक,
जिल्हा ाामीण िवकास यींत्रणा, चींद्रपूर याींनी कळिवले आहे .

(४) ग् िवकास अधिकारी, पींचायत ससमती, कोरपना याींचक
े डून चौकशी सुरु असून
िनयमानुसार कारवा

करण्यात ये ल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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(१०)

*

चांद्रपूर शहरातील चांद्रपूर-मुल रोडिरील रें जर िॉलनीत बबबटयाचा िािर
१३५२५

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चींद्रपरू

शहरातील

चींद्रपरू -मल
ु

रोडवरील

रें िर

कॉलनीत

त्रबब्याचा

वावर

असल्यामळ
ु े सदर पतरसरातील नागरीक दहशतीच्या वातावरणात असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१५ च्या दस
ु -या आठवडयात िनदशयनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक ११ िानेवारी, २०१५ रोिी सदर त्रबब्याने श्री. िींडारी याींच्या
पाळीव प्राण्यावर हल्ला केला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने वन्य प्राणी शहरी िागात
येणार नाहीत यासाठम कोणती ठोस उपाययोिना करण्यात आली आहे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) हदनाींक ११.०१.२०१५ श्री. सींिय नारायण िींडारी याींच्या पाळीव कुत्र्यावर
रात्री त्रबब्याने हल्ला केला हे खरे आहे .

(४) वन्यप्राणी शहरी िागात येणार नाहीत. हयाकतरता चींद्रपूर वनिविागामाफयत
खालील उपाययोिना करण्यात आलेली आहे .





वन िविागाच्या अधिकारी

कमयचा-याींमाफयत गस्त करण्यात येत.े

आर.आर.यु.युिन् पथकादवारे पतरजस्थतीवर िनयींत्रण ठे वण्यात आले आहे .
लोकाींमध्ये िनिागत
ृ ी करण्यात आली आहे .

फ्ाके फोडून िींगलाकडे हुसकावण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
-----------------

पुिे जजल््यातील राष्ट्रीय महामागव ५५ इांदरू ी जाांभिडे, जाधििती निलाखे
उां ब्रे ते आांबळे ते इतर जजल्हामागव ६१ पयंतच्या रत्याचे कि.मी.

(११)

*

११/७०० ते १२/८०० चे बाांधिामाच्या सांदभावत
१६२४३

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जिल््यातील राषरीय महामागय ५५ इींदरू ी िाींिवडे, िािववस्ती नवलाखे उीं ब्रे

ते आींबळे ते इतर जिल्हामागय ६१ पयांतच्या रस्त्याचे कक.मी. ११/७०० ते १२/८०० चे
बाींिकामाच्या

सींदिायत

प्रिान

सधचव,

(उदयोग),

प्रिान

सधचव

(पयायवरण)

(अिततरक्त काययिार) याींनी हदनाींक १६ स्ें बर, २०१४ रोिी सवय सींबींधित अधिकायाींची बैठक आयोजित केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त बैठक त कोणकोणते िनणयय घेण्यात आले आहे त, असल्यास,
त्याची प्रत्यषेतात अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामाींमध्ये वन िसमनीचा अडसर येत असल्याने तो
दरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव षेतेत्रीय पातळीवर वन अधिकारी, पुणे याींचक
े डे सादर केला
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर षेतेत्रीय वन अधिकारी, पुणे िविाग याींनी कोणती
काययवाही केली आहे ,

(५) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साक : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हद. १६ ९ २०१४ रोिी झालेल्या बैठक त खालीलप्रमाणे िनणयय घेण्यात आले
आहे त.


पुणे जिल््यातील राषरीय महामागय ्. ५५ या रस्त्यापैक कक.मी. ११ ८००
ते १४ १०० या एकूण १३०० मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम महाराषर
औदयोधगक िवकास महामींडळ याींनी हाती घ्यावे.



महाराषर औदयोधगक िवकास महामींडळ याींनी करावयाच्या १३०० मी.
लाींबीच्या रस्त्यापैक ५०० मी. लाींबीचा रस्ता वन िविागाच्या अखत्यारीत
असल्यामुळे त्यास वन िविागाची परवानगी सावयििनक बाींिकाम िविागाने
प्रात करुन दयावी.



सदर

रस्त्याच्या

कामासाठम

लागणा-या

रु.

३९५.९९

लषेत

(नक्त)

व

रु. ४५५.४० लषेत (ठोक) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास महाराषर औदयोधगक
(३)

िवकास महामींडळ याींनी तत्वतः  मींिरू ी प्रदान केली आहे .

काययकारी

असियींता,

सावयििनक

बाींिकाम

िविाग

याींनी

वन

(सींवियन)

अधििनयम, १९८० अींतगयत ०.८७५ हे .आर. वन षेतेत्र मागणीचा प्रस्ताव उपवनसींरषेतक
पुणे याींच्या कायायलयाकडे सादर केला आहे .

(४) सावयििनक बाींिकाम िविागाकडून सादर केलेल्या प्रस्तावाची उप वनसींरषेतक, पुणे

याींनी तपासणी करुन प्रस्तावातील त्रु्ीची पत
य ा करण्याबाबत काययकारी असियींता,
ु त
सावयििनक बाींिकाम िविाग याींना हद. १ ८ २०१४ व हद. ९ १ २०१५ च्या पत्रान्वये
कळिवले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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जालना जजल््यातील घनसाांिगी तालु्यात सामाजजि िनीिरि
विभागाने हाती घेतलेल्या शतिोटी िक्ष
ृ लागिड योजनेबाबत

(१२)

*

७८३८

श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िालना जिल््यातील घनसाींवगी तालुक्यात सामाजिक वनीकरण िविागाने हाती

घेतलेल्या शतको्ी वषेत
ृ लागवड योिनेंतगयत ३९ कामाींच्या माध्यमातून रस्त्यावरील
दत
ु फाय ८० ककलोमी्रवर एक लाख रोपे लावण्याच्या कामासाठम ताींत्रत्रक मान्यता
दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सदर मान्यतेनस
ु ार या सवय ३९ कामाींवर केवळ ५६ हिार खड्डे
खोदण्यात आल्याचे िनदशयनास आले असून त्यापो्ी मिुराींना ३३ लाख रुपयाींचीही

मिूरी समळणे अपेषितषेतत असताींनाही मिुराींना अदयापही एक रुपयाींची ही मिूरी
समळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) उक्त योिनें तगयत एक लाख रोपाींची लागवड करण्याचे उहद्दष् असताना केवळ
५५

हिार रोपे लावण्यात आली असन
पाण्याअिावी बहुताींश रोपे िळण्याच्या
ू
मागायवर आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त अपयशी ठरलेल्या योिनेची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे
काय त्यात काय आढळून आले,

(५) तदनुसार यास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवा

करण्यात आली

आहे वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) िालना जिल््यातील घनसावींगी तालुक्यात सामाजिक

वनीकरण िविाग माफयत शतको्ी वषेत
लागवड योिनेंतगयत रस्ता दत
ु फाय वषेत
ृ
ृ

लागवडीच्या ३९ कामाींना ताींत्रत्रक मान्याता दे ण्यात आल्या होत्या. तथािप सदरील
काम ७८ ककलोसम्र रस्त्यावर ७८ हिार रोपे लावण्याचे होते.
(२) सवय मान्यता प्रात ३८ कामावर ५७७५३ खड्डे खोदल्याचे िनदशयनास आलेले आहे
व त्यापो्ी उपलबि दस्तऐवविानुसार मिुराींना रु.२२,६२,९७६/- इतक
रक्कम िनयमानुसार अदा करण्यात आलेली आहे .

मिुरीची

(३) अींशतः  खरे आहे .

(४) उपिविागीय अधिकारी, अींबड याींना चौकशी अधिकारी म्हणन
ू िनयक्
ु त केलेले

आहे . सामाजिक वनीकरण िविागाने प्राथसमक चौकशी करुन दोषी असणा-या
अधिकारी कमयचारी याींचे िवरुध्द कारवा

सुरु केलेली आहे .
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(५) सदर प्रकरणी दोषी आढळून आलेले सींबींधित अधिकारी कमयचारी याींच्यावर
िनलींबनाची कारवा

करण्यात आली होती. तसेच िविागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर

करण्यास कळिवलेले आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------राज्यातील िामगार विमा रुग्िालयाांच्या दरु िथेबाबत
(१३)

*

५९४८

श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :

सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कामगार िवमा रुग्णालयाींचा िार शासनाला पेलवेनासा झाल्याने सदर
रुग्णालये राज्य शासनानेच चालवावीत अशी केंद्र शासनाने सुचना केल्यामुळे या
रुग्णालयाींची दयनीय अवस्था झाल्याचे माहे सडसेंबर २०१४ मध्ये िनदशयनास आले , हे
खरे आहे काय,
(२) तसेच राज्यातील कामगार राज्य िवमा योिना रुग्णालयाची दरु ावस्था झाल्यामुळे

कामगार वगय वैदयक य सिु विेपासन
वींधचत राहत असल्याने नासशकसह मींब
ू
ु ,
नागपूर,

औरीं गाबाद,

पुणे

इत्यादी

मोठया

औदयोधगक

षेतेत्रातील

इएसआयसी

रुग्णालयाींचे सुपरस्पेशासल्ी हॉजस्प्लमध्ये रुपाींतर करण्याची लोकप्रितिनिीींनी हदनाींक
१२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१)

व

करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(२) नस
ु ार शासनामाफयत कोणती काययवाही

(४) अदयाप कोणतीही काययवाही केलेली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सािांत : (१) राज्य मींत्री मींडळाने ऑगस्् २०१० मध्ये सींपूणय राकािव

योिना राकािव महामींडळ, नवी हदल्ली श्रम मींत्रालय, िारत सरकार याींच्याकडे
हस्ताींतरीत करण्याबाबतचा िनणयय घेतला असून सदयजस्थतीत हस्ताींतरणाची पुढील
काययवाही राकािव महामींडळाकडे प्रलींत्रबत आहे .

केंद्रीय राज्य मींत्री (श्रम व रोिगार) याींनी सडसेंबर, २०१४ मध्ये हदलेल्या
मुींब

िे्ीच्या वेळेस पत्रकार पतरषदे त राकािव योिना राज्य शासनाने चालवावी असे

िाहीर केले आहे . तथापी, यासींदिायत केंद्र शासनाकडून अदयाप लेखी सच
ू ना प्रात
झालेली नाही.

13
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) प्रश्न िाग (१) बाबत
राकािव योिनेमाफयत पुरिवण्यात येणा-या वैदयक य सेवा यापुढे अधिक

प्रिािवपणे पुरिवता याव्या या कतरता राकािव महामींडळ, नवी हदल्ली, श्रम मींत्रालय,
िारत सरकार याींनी िुलै, २०१४ मध्ये घेतलेल्या िनणययानुसार “राज्य काययकारी

ससमती” स्थािपत करण्यात आली असून सदर ससमती हद. ०८.०१.२०१५ पासून
काययजन्वत करण्यात आली आहे .
प्रश्न िाग (२) बाबत
राकािवयी रुग्णालयाींचे सुपर स्पेशसल्ी रुग्णालयाींमध्ये रुपाींतर करणे ही बाब

श्रम व रोिगार मींत्रालय, िारत सरकार याींच्या अधिपत्याखालील राकािव महामींडळ,
नवी हदल्ली याींच्या अखत्यातरत आहे .
(४) काययवाही करण्यात आली असल्याने िवलींबाचा प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------मािळ (जज.पि
ु े) ताल्
ु यातील ग्रामपांचायत िमवचा-याांच्या भजन मोचावबाबत
(१४)

*

१५४३८

श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मािळ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मावळ (जि.पुणे) तालुक्यातील ाामपींचायत कमयचा-याींनी िविवि मागण्यासाठम
मावळ तालुका ाामपींचायत कमयचारी सींघ्नेच्या वतीने हदनाींक ८ िानेवारी, २०१५
रोिी तहससल कायायलयावर ‘’ििन मोचाय’’ काढून िरणे आींदोलन करण्यात आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ाामपींचायत कमयचा-याींना
ित्ता व त्याची थकबाक

हदनाींक १ िुल,ै २००७ पासूनचा राहणीमान

रक्कम व हदनाींक ७ ऑगस््, २०१३ पासून शासन

िनणययाप्रमाणे वेतनवाढ करुन थकबाक दे ण्यात येणार आहे काय,

(३)तसेच, जिल्हा पतरषदे च्या म्
ु य काययकारी अधिका-याींच्या आदे शानस
ु ार मींिूर
झालेली माहे एिप्रल ते ऑगस््, २०१४ ची अनद
ु ान रक्कम दे णार आहे काय,

(४) तसेच, ाामपींचायत कमयचा-याींना िविवि समस्या व मागणी बाबत शासन
स्तरावर िनणयय झाला आहे काय व असल्यास, िनणययाची अींमलबिावनी केव्हापासून
होणार आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) मु.का, जि.प. आदे श ्. जिप पींचा १५/६४१/१४, हदनाींक ०७.११.२०१४ नुसार सदर
रक्कम मावळ ग्ातील ाामपींचायतीकडे वगय करण्यात आली असून पींचायत ससमती,
मावळ याींनी त्याींचे आदे श ्माींक ९८/१५, हदनाींक १३.०१.२०१५ नुसार सदर रक्कम
ाामपींचायतीकडे कमयचा-याींना अदा करण्यासाठम सुपुदय केली आहे .

(४) ाामपींचायत कमयचा-याींच्या िविवि मागण्या असन
ू सदर मागण्याींमिील शासन
िनणयय हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ नुसार ८.३३ % रक्कम ििवषय िनवाहय िनिी
खात्यात िमा करणे व १४ िुलै, २००९ नुसार सेवापुस्तक अदययावत करणे व

शासन िनणयय हदनाींक ०८ िुलै, २०१३ नुसार ाामपींचायत कमयचा-याींच्या वेतनाकरीता

ाामपींचायतीचा २५% वरुन ३५% िनिी खचय करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली व
शासन िनणयय हदनाींक ०४ माचय, २०१४ नस
ु ार लोकसीं्या व उत्पन्नानस
ु ार १००%,
७५%

व

५०%

शासन

अनुदान

दे ण्याबाबत

िनणयय

झाला

आहे .

त्याबाबतची

अींमलबिावणी सुरु झाली आहे . तसेच इतर मागण्याींबाबत आढावा घेण्यात येत आहे .

तसेच शासनामाफयत वेळोवेळी िनगयसमत होणा-या शासन िनणययाप्रमाणे जिल्हा

पतरषद, पुणे माफयत अींमलबिावणी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िाभशम जजल््यातील मनोरा, िाभशम, मालेगाि ि ररसोड या
तालु्याांच्या मानि वििास ननदे शाांि िाढविण्याबाबत
(१५)

*

१५६५८

श्री.लखन मभलि (िाभशम) :

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मानव िवकास कायय्माींतगयत राज्यातील अित मागास िागात असलेल्या
१२ जिल््यातील तालुक्याींचा िनदे शाींक ०.४३ पेषेता कमी आहे , अशा तालुक्याच्या
आधथयक स्तर उीं चावण्यासाठम सन २००६ मध्ये मानव िवकास समशन स्थापन
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योिनाींमुळे वासशम जिल््यातील समािवष् मनोरा, वासशम,
मालेगाव व तरसोड या तालुक्याींचा मानव िवकास िनदे शाींक वाढिवण्यासाठम प्रयत्न

केला िाणार होता व सन २०११ मध्ये या कायय्माचा दस
ु रा ्पा प्रारीं ि झाला,
परीं तु िनयोजित वेळापत्रकानस
ु ार या कायय्माची अींमलबिावणी झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मानव िवकास समशनची अींमलबिावणी कागदावरच राहहल्याने
योिनेचे उद्दीष् पण
ू य हो

शकले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू योिना केवळ कागदावरच राहण्याची कारणे काय,
(५) असल्यास, ही योिना तातडीने कायायजन्वत करुन मानव िवकास िनदे शाींक
वाढिवण्याबाबत शासनाची िुसमका काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) राज्यातील १२ अितमागास जिल््याींचा मानव िवकास

िनदे शाींक उीं चावण्यासाठम सन २००६ मध्ये मानव िवकास समशनची स्थापना करण्यात
आली आहे .
(२) सन २०११ पासून या कायय्माची व्याती वाढवून २२ जिल््याींमिील १२५

तालुक्यात हा कायय्म राबिवण्यात येत आहे . त्यामध्ये वासशम जिल््यातील मानोरा,
वासशम, मालेगाव व तरसोड या तालुक्याींचा समावेश असून या तालुक्यात सदर
कायय्माची अींमलबिावणी सरु
ु आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------ििी, मारे गाांि ि झरी-जामिी (जज.यितमाळ) या सिव
(१६)

*

तालु्यात पट्टे दार िाघाची असलेली दहशत
१५३०४

श्री.सांजजिरे ड्डी बोदिुरिार (ििी) :

सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वणी, मारे गाींव व

झरी-िामणी सींपूणय (जि. यवतमाळ)

वाघाची दहशत पसरली आहे , हे खरे आहे काय,

तालुक्यात पट्टे दार

(२) असल्यास, गत वषयिरात या पतरसरात वाघाच्या हल्ल्यात िखमी व मत्ृ यु
झालेल्या व्यक्तीींना शासनाकडून कोणती मदत समळाली आहे ,

(३) तसेच गत एक -हदड वषायपासून या िागातील शेतक-याींची िनावरे मारण्याचा
प्रकार घडत आहे , त्यामुळे शेतक-याींचे नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाच्या महसूल व वन िविागाच्या हदनाींक १६ िानेवारी २०१५

च्या शासन िनणययात िनावराींच्या नुकसान िरपा चा उल्लेख करण्यात आलेला नाही,
हे ही खरे आहे काय,

.

(५) असल्यास, शासन िनणययात आवश्यक ती सुिारणा करुन िनावराींचा मोबदला
समळण्यासाठम शेतक-याींना न्याय समळवून दे णार आहे काय,

(६) असल्यास, वाघाचा बींदोबस्त करण्यात वन िविागाला अपयश येत आहे , हे खरे
आहे काय, असल्यास पतरजस्थती िनयींत्रणात आणण्यासाठम शासन यावर काय
उपाययोिना करणार आहे ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३)

यवतमाळ जिल््यातील वणी आणण झरी

िामणी तालक्
ु यात चार वाघाींचा वावर आहे . हया पतरसरात गेल्या सन २०१२-१३ ते
सन २०१४-१५ (फेब्रुवारी, २०१५ पयांत) वाघाच्या हल्ल्यात ३१६ पाळीव िनावरे व ३
व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाला आहे .

वरील सवय प्रकरणात नुकसानास्त व्यक्तीस

कायदे शीर वारसास शासन

िनणययातील तरतूदीनुसार आधथयक मदत दे ण्यात आली आहे .
(४)

हे

खरे

आहे .

मनुषयहानीबाबत

हदनाींक

१६

दयावयाच्या

िानेवारी,

नुकसान

२०१५

िरपा त

चा

शासन

वाढीबाबतचा

िनणयय
आहे ,

फक्त
तथािप

हद.०२.०७.२०१० च्या शासन िनणययान्वये पशुिनाचा मत्ृ यु अपींगत्व िखमी झाल्यास
अथयसहाय्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे व त्याप्रमाणे नुकसान िरपा पो्ी
अथयसहाय्य हदले िाते.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) वनिविागाला वाघाचा बींदोबस्त करण्यात अपयश आले हे खरे नाही.


गावक-याींनी घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल िागत
ृ ी सातत्याने करण्यात येत आहे .



वन िविागातील अधिकारी



वाघाींपासून सतकयतेबाबत अवगत करण्यात येत.े



कमयचारी िनयसमत गस्त घालतात.

वाघाने ठार केलेल्या िनावराींच्या प्रकरणात लवकरात लवकर आधथयक मदत
दे ण्यात येत आहे .



वाघाचे हालचालीवर दीघय काळ सिनयींत्रण करण्यासाठम सत्वर अ्यास हाती
घेणेबाबत िारतीय वन्यिीव सींस्था, दे हरादन
ू याींना िवनींती करण्यात आलेली
आहे .

----------------नागपूर उमरे ड येथे िनवििास महामांडळाच्या लािुड
भललािािर व्यापा-याांनी बहीष्ट्िार टािल्याबाबत

(१७)

*

१५६७४

श्री.सध
ु ीर पारिे (उमरे ड) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर उमरे ड येथे वनिवकास महामींडळाच्या लाकुड सललावावर व्यापा-याींनी

बहीषकार ्ाकल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१५ च्या दस
ु -या आठवड्यात िनदशयनास
आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, लॉ् नीं. २६५१ ची बोली रु. १ लषेत १५ हिारात झालेली असता हा
सललाव रद्द करुन सललाव अधिका-याींनी मिीतील व्यापा-याला रु. १ लषेत ६ हिारात
म्हणिे शासनाचे नुकसान करुन कमी दरात सदर

लॉ् दे ण्यात आला, हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली आहे वा करण्यात येत आहे
काय,
(४) असल्यास, चौकशी अींती काययवाहीचा तपसशल काय आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे अींशतः  खरे आहे .

हद. ४/२/२०१५ रोिी नागपरू वन प्रकल्प िविागातील खेडी िव् आगारावर वन

उपि मालाचे सललावात खरे दीदाराींनी मोठ्या प्रमाणात िाग घेतल्यामुळे पुरेशी स्पिाय
िनमायण हो न वनउपिास चाींगली ककीं मत प्रात झाली असन
ू , सरासरी रु. ४७०००/प्र.घ.मी. पेषेता िास्त दर प्रात झाले.

लॉ् ्माींक २६५१ ची बोली सुरु झाल्यावर खरे दीदाराींनी रु. १.१५ लषेत पयांत

बोली हदली. परीं तु नींतर सींबींिीत खरे दीदाराने कोणतेही कारण नसताींना बोली नाकारुन
इतर खरे दीदाराींच्या मदतीने सललाव प्रक्येमध्ये िनयमबा्य अ्ी ्ाकून गोंिळ

घालण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सदरहू लॉ्ची आलेली बोली रद्द करुन सदरहू लॉ्
तहकुब करण्यात आला. परीं तु काही खरे दीदाराींनी तहकुब केलेल्या त्या लॉ्ची पन्
ु हा

बोली करण्याची िवनींती केल्यावरुन, महत्तम ककीं मत रु. १.१० लषेत आल्याने सदरहू
लॉ् िव् करण्यात आला. ही ककीं मत िनिायतरत दर ( Upset Price) रु. ४२२६/
प्र.घ. पेषेता िास्त असल्याने, वन िवकास महामींडळाचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान
झाले नाही.

(२) हे खरे नाही.
सदरहू लॉ्ची बोली रु. १ लषेत १५ हिार पयांत झाली असताींना सींबींधित
खरे दीदाराने बोली नाकारल्यामळ
ु े , या लॉ्चा पन्
ु हा िाहहर सललाव करुन खरे दीदाराींची

बोली जस्वकारुन अींितम महत्तम बोली रु. १ लषेत १० हिार ला सदरहू लॉ्ची िव्
करण्यात आली. सदरची ककीं मत िनिायतरत ककीं मत ( Upset Price) पेषेता िास्त
असल्याने यामध्ये महाराषर वनिवकास महामींडळाचे नुकसान झालेले नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सपव हा िन्य जीि समजुन ग्रामीि भागात सपवदांश झालेल्या मत
ृ ाांच्या
िारसाांना अथव सहाय्य आणि नि
ु सान भरपाक दे ण्याबाबत

(१८)

*

१२१६७

श्री.बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन २००७ पासुन राज्यात एकूण ३७,२३० व्यक्तीींना सपयदींश होवुन उपचारािावी
२०६ पेषेता अधिक िणाींचा मत्ृ यु झाला असून ाामीण िागातील ७० ्क्के सपयदींशय

आणण मत्ृ यु पाहता त्यात मत
ृ ाींच्या वारसाींना सपय हा वन्य िीव समिुन अथय सहाय्य
आणण नुकसान िरपा

दे ण्याबाबत लोकप्रितिनिीनी हदनाींक २२ िून, २०१० पासून ते

आितागायत शासनास पत्र सलहुन पाठपरु ावा करुन अथय सहाय्याची मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने आतापयांत कोणती काययवाही केली आहे ,
(३) असल्यास, शासन सपायला वन्य िीव समिुन बािीत कु्ुींबाींना कशी आणण केव्हा
मदत करणार आहे

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सपयदींश प्रकरणात नुकसान िरपा

दे णेबाबत लोक

प्रितिनिीकडून िनवेदने प्रात झाली आहे त ही बाब खरी आहे .

(२) व (३) सपयदींशाच्या प्रकरणात आधथयक मदत दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन
िवचारािीन आहे त्या अनष
ु ींगाने आवश्यक ती काययवाही शासन स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िुलाबा पररसरातील समद्र
ु किनारी असलेल्या नतिराांची ित्तल
िरुन झोपड्या बाांधल्या जात असल्याबाबत

(१९)

*

१५११०

श्री.राज परु ोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुलाबा पतरसरातील समद्र
ु ककनारी असलेल्या ितवराींची मोठ्या प्रमाणात कत्तल

करुन अनेक नवीन झोपड्या बाींिल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्या झोपडपट्टीत िास्तीत िास्त बाींगलादे शीय वास्तव्यास आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, स्थािनक नागतरकाींनी या बाबतच्या त्ारी वारीं वार केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, अनधिकृत झोपडपट्टी ह्िवणेबाबत तसेच सींबींधित अधिकाऱ्याींिवरुध्द
कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) कुलाबा पतरसरातील समुद्रककनारी आींबेडकर नगर व
गणेशमुती नगर या झोपडपट्टीला लागून असलेल्या वन िविागाच्या तायातील राखीव

वन न.िू.्. ६५३ मिील षेतेत्रात माहे नोव्हें बर व सडसेंबर, २०१४ मध्ये नव्याने १४
कच्च्या झोपड्या तयार केल्याचे िनदशयनास आले आहे . सदर प्रकरणी वनगुन्हा
नोंदिवण्यात आला असन
ू त्याबाबत पढ
ु ील चौकशी चालू आहे .

(२) सदर झोपडपट्टीत राहणारे लोक बाींगलादे शीय असल्याचे िनदशयनास आलेले नाही.
(३) स्थािनक नागतरकाींच्या याबाबतच्या त्ारी वन िविागाकडे प्रात झालेल्या
नाहीत.
(४) व (५) अनधिकृत अित्मणाबाबत चौकशी सुरु आहे . चौकशी पुणय झाल्यानींतर
पोलीस िविागाची मदत घेवन
वन िविाग व महसल
िविाग याींच्या सींयक्
ू
ू
ु त
कारवा दवारे अवैि अित्मणे ह्िवण्यात येतील.

----------------नाांदगाांि पेठ (जज. अमरािती) येथील भसमें ट नाला खोलीिरि ि
बाांधिामात ननधीचा अपहार िेल्याबाबत
(२०)

*

१३९८०

श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.अब्दल
सत्तार (भसल्लोड) :
ु

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदगाींव पेठ (जि. अमरावती) येथील ससमें ् नाला खोलीकरण व बाींिकाम सुरु
असन
ू िामठम नाल्याचे खोदकाम केल्यानींतर त्या नाल्यात पन्
ु हा माती िरण्याचे
काम येथील कृषी िविागाने करुन शासनाच्या िनिीचा अपहार केल्याचे हदनाींक
२६ िून, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदिायत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती िनिीचा अपहार करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवा
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) नाही,

तथािप, यासींदिायत वतयमानपत्रात बातमी प्रससध्द झाली होती, त्यानस
ु ार

उपिविागीय अधिकारी (महसुल) याींनी फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये पाहणी केली असता

नाला सुजस्थतीत असुन नाल्यामध्ये पाणी असल्याचे व नाल्यात माती िरलेली
नसल्याचे आढळून आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------पल्स पोभलओ लसीिरिाच्या मोहहमेबाबत
(२१)

*

१२२४८

श्री.विलास तरे (बोकसर), श्री.हहतें द्र ठािूर (िसक) :

सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

राज्य

सरकारने

महापासलकेतील

पल्स

आरोग्य

पोसल

स्वयींसेिवका,

लसीकरण
पासलका

मोहहमेची
कमयचारी

िबाबदारी

आणण

मुींब त

सशषेतकाींमाफयत

राबिवण्यात येत होती परीं तु अल्प मानिन व रिववारच्या सुट्टीच्या बदली पयाययी रिा

न हदल्यामळ
ु े सींबींधिताींनी सदरहू पल्स पोसल चे काम नाकारल्यामळ
ु े सदरहू काम
मुींब तील कॉलेि मिील िवदयाथयाांवर सोपिवण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतची नेमक वस्तजु स्थती काय आहे ,
(३) असल्यास,

कामाचा मोबदला अल्पप्रमाणात समळत असल्यामुळे सदरहू काम
करण्यास कॉलेिमिील िवदयाथयाांनीही नकार हदल्यामुळे आता इ. ९ वी १० वी
मिील शालेय िवदयाथयायकडून पल्स पोसल

मोहहम राबिवण्यात येत आहे , हे ही खरे

आहे काय,
(४)

असल्यास,

पल्स

पोसल

लसीकरण

मोहहम

यशस्वीपणे

राबिवण्याकरीता

सदयः जस्थतीत त्यात कोणते बदल करण्यात येणार आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.
पल्स पोसल

कायय्माींत आरोग्य कमयचा-यासशवाय इतर सेवािावी सींस्था

नससांग कॉलेिचे िवदयाथी, एनसीसी चे िवदयाथी, अींगणवाडी सेिवका इत्यादी कमयचायाींचा सहिाग घे न कायय्म राबिवण्यात आला. केंद्र शासनाच्या
सूचनेप्रमाणे प्रत्येक कमयचा-याींना रु. ७५ इतके मानिन अदा करण्यात आले.
(३) हे खरे नाही.

मागयदशयक
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(४) पल्स पोसल

लसीकरण मोहहम हा कायय्म केंद्र शासनाच्या मागयदशयक

सच
ू नाप्रमाणे राबिवण्यात येत असल्याने यात बदल करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

औरां गाबाद जजल््यातील पैठि नाथसागर जलाशयातून आपेगाांि- हहरडपुरी
(२२)

*

बांधा-यात िायमिरुपी पािी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

१५६०२

श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठि) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जिल््यातील पैठण नाथसागर िलाशयातून आपेगाींव- हहरडपुरी

बींिाऱ्यात कायमस्वरुपी पाणी उपलि व्हावे अशी मागणी स्थािनक गावक-याींनी
सींबींधित िविागाकडे नुकतीच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बींिा-यात कायमस्वरुपी पाणी उपलि करण्याबाबत शासन
स्तरावर काय काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
तथािप यावषी आपेगाव व हहरडपुरी बींिा-यात पावसाळ्यात पाणी उपलि न

झाल्यामुळे तसेच ्ीं चा सश्श्य पतरजस्थती िनमायण झाल्यामुळे नोव्हें बर, २०१४ व
िानेवारी २०१५ मध्ये आपेगाव हहरडपुरी

बींिा-यात िायकवाडी िरणातून पाणी

सोडण्याबाबत स्थािनक शेतकरी व लोकप्रितिनिी याींनी मागणी केलेली होती.

(२) उक्त बींिा-यात कायमस्वरुपी िायकवाडी िरणातन
ू पाणी सोडण्याची तरतद
ू
मींिूर प्रकल्प अहवालात नाही.
तथािप पाणी ्ीं चा

लषेतात घेता जिल्हाधिकारी याींच्या मागणीनुसार उपरोक्त

बींिा-यामध्ये नोव्हें बर २०१४ व फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पाणी सोडण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------रायपाटि ट्िेिाडी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायत हदीतीतील
थािर मालमत्तेिर ग्रामपांचायतीच्या सांगनमतामुळे
झालेले अनतक्रमि हटविण्याबाबत

(२३)

*

१५५८८

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास
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(१) रायपा्ण ्क्केवाडी (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) ाामपींचायत हद्दीतील सव्हे ्.
३६ -अ-२, हहस्सा ्.२० या स्थावर मालमत्तेवर ाामपींचायतीच्या सींगनमतामळ
ु े
झालेले अित्मण ह्िवण्यात यावे म्हणून श्री.श्रीकाींत रामकृषण कोलते व अन्य
ाामस्थाींनी तहससलदार, रािापूर, ग्िवकास अधिकारी रािापूर, मु्य काययकारी
अधिकारी, जिल्हा पतरषद

रत्नाधगरी, सधचव, ाामिवकास, िलसींिारण िविाग

याींचक
े डे नोव्हें बर, २०१४ व तदनींतर आिसमतीस सातत्याने लेखी िनवेदनादवारे त्ारी
करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्ारीनुषींगाने

सदरहू अित्मण व अनधिकृत बाींिकाम
ह्िवण्याऐवविी अित्मण करणाऱ्याींशी असलेल्या सींगनमतामुळे अित्मण पाहठशी
घालण्याचा िाणीवपूवक
य प्रकार झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींपूणय प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास,चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाइय
करण्यात आली आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.
(२) अशी बाब नाही.

(३) व (४) रायपा्ण ाामपींचायत षेतेत्रातील िूमापन ्. ३६-अ-१, हहस्सा ्.२०
मिील सह हहस्सेदार श्री. रािाराम तुकाराम कोलते याींनी ाामपींचायतीकडे सादर
केलेला स.नीं. ३६-अ, हहस्सा नीं.२० चा ७/१२ उतारा, स्थळ दशयक नकाशा, सहायक

अधिषेतक, जिल्हा न्यायालय रत्नाधगरी याींचेकडील िागेसींबींधिचे कच्चे वा्प पत्र व
हमीपत्र इ. कागदपत्राींच्या आिारे ाामपींचायत रायपा्ण याींनी माससक सिा हद.
२६.०९.२०१३, ठराव ्. ६ (६) अन्वये ाामपींचायत अधििनयम १९५८ च्या कलम ५२
नुसार अ्ी व िनयम याींना अिीन राहुन श्री.रािाराम तुकाराम कोलते याींना
रायपा्ण ाामपींचायत षेतेत्रातील िम
ू ापन ्.३६-अ-१, हहस्सा ्.२० मध्ये घर
बाींिकामास परवानगी हदली आहे .

वरील समळकतीच्या वा्पाबाबत मे.हदवाणी न्यायािीश (क.स्तर) रािापूर

याींचक
े डे दाखल करण्यात आलेल्या रे ग्युलर हदवाणी दरखास्त नीं. २३/२०१२ मध्ये
हद.

२२

ऑक््ोबर,

२०१२

च्या

आदे शान्वये

सदर

समळकतीच्या

वा्पाकरीता

जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना आयक्
ु त म्हणन
ू नेमण्यात आले आहे . सदर प्रकरणी
अींितम वा्पासींदिायत काययवाही सुरु आहे .

-----------------
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राज्यात आमदार आदशव ग्राम योजना राबविण्याबाबत
(२४)

*

१०४१४

प्रा.विरें द्र जगताप (धामिगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर

(सोनाििे) (नतिसा), श्री.अभमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्राच्या आदशय गाव योिनेच्या ितीवर राज्यातही आमदार आदशय ााम योिना
राबिवण्याचे

राज्यशासनाच्या

िवचारािीन

असल्याचे

माहे

सुमारास िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

फेब्रव
ु ारी,

२०१५

च्या

(२) असल्यास, राज्यशासनाच्या िवचारािीन असलेल्या आमदार आदशय ााम योिना
राबिवण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, या प्रस्तािवत योिनेच्या खचायबाबत ाामिवकास आणण अथय िविागाने
कोणती तरतद
ू केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच काययवाही होत नसल्यास िवलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) होय हे खरे आहे .

(२) आमदार आदशय ााम योिना राज्यात राबिवण्याबाबतचा िनणयय हदनाींक १९ माचय,
२०१५ च्या मींत्रीमींडळ बैठक मध्ये घेण्यात आला आहे .
(३) या योिनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या अजस्तत्वात असलेल्या िविवि योिनाींच्या
कृितसींगमादवारे अींमलबिावणी करण्यात येणार असन
ू िनवडलेल्या ाामपींचायतीमध्ये

आमदार िनिीतून घेण्यात येणा-या अनुज्ञेय असलेल्या कामासाठम राज्य शासनाकडून
िोड िनिी दे ण्यात ये ल. वन षेतेत्राींतगयत िनवडलेल्या गावातील वन व्यवस्थापन
ससमती, वनााम ससमती याींचम
े ाफयत वनीकरण, वन तलाव, िींगलाचे आगीपासून
सींरषेतण, ााम सींरषेतण इत्यादी कामे आमदार िनिीतून अनुज्ञेय करण्यात येतील.

सदर योिनेसाठम स्वतींत्र िनिीची मागणी व तरतद
ू प्रस्तािवत नसन
ू उपलि

मींिरू िनयतव्ययातन
ू च ०.५ % िनिी उपलि करुन त्यामिन
ू योिना कायायजन्वत
करण्यात ये ल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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मांब
ु क गोिा महामागाविरील िळां बिी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील

उपजजल्हा ग्रामीि रुग्िालयातील शिागार यांत्रिा बांद असल्याबाबत
(२५)

*

६२२५

श्री.भािर जाधि (गह
ु ागर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जजतें द्र

आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींब

गोवा महामागायवरील कळीं बणी (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील उपजिल्हा

ाामीण रुग्णालयातील शवागार यींत्रणा बींद आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, राज्य शासनाने पाच वषायपव
ू ी ८ लाख रुपये खचन
ूय रुग्णालयाला

शवपे्ी हदली परीं तु ती ठे वण्यासाठम आवश्यक असलेल्या शवागाराच्या उिारणीसाठम २
लषेत रुपये उपलि होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त महामागायवर व पतरसरात सतत होत असलेले अपघात, त्यात

नाहक िाणा-या बळीींची सीं्या पाहता या असुिविा दरू करण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे

?

डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. या रुग्णालयास पोस्् मा्े म रुम व
शवपे्ी मींिूर आहे . हदनाींक १७.०८.२०१२ रोिी रुग्णालयास शवपे्ी प्रात झाली.
परीं तु िागे अिावी पोस्् मा्े म रुम बाींिण्यात आली नव्हती. शवागार रुमचे
बाींिकामाकतरता ऑक््ोबर- २०१४ मध्ये रु. ७.८० लषेत अनुदान दे ण्यात आले असन
ू
बाींिकाम सडसेंबर - २०१४ अखेर पूणय करण्यात ये न हदनाींक २६.०१.२०१५ पासून
शवागार यींत्रणा कायायजन्वत करण्यात आली आहे .
(३) मुींब

- गोवा महामागायवर कळीं बणी (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) उपजिल्हा रुग्णालय

काययरत असून येथे राम केअर यिु न् (२० खा्ा), अितदषेतता िविाग (२० खा्ा),
अियक िविाग १० खा्ा उपलि आहे त.

----------------दाजीपरू िन्यजीि अभयारण्यातील (जज.िोल्हापरू ) गिे सीमोल्लांघन
िरुन लगतच्या शेतात घस
ु न
ू नि
ु सान िरीत असल्याबाबत

(२६)

*

११२०३

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री
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(१) दािीपूर वन्यिीव अियारण्यातील (जि.कोल्हापूर) गवे सीमोल्लींघन करुन
लगतच्या शेतक-याींच्या शेतात घस
शेतीचे मोठया प्रमाणात नक
ु न
ू
ु सान करीत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या सुमारास िनदशयनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वनिविाग दरवषी या गव्याींच्या बींदोबस्तासाठम चरी खोदण्याचे काम
फक्त कागदोपत्रीच करीत असल्याचेही िनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, या गव्याींच्या बींदोबस्तासाठम आता कोणते प्रयत्न करण्यात येत
आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

रािानगरी

तालक्
ु यात

असणा-या

रािानगरी

अियारण्यात तसेच अियारण्याच्या (पूवीच्या दािीपूर अियारण्यासह) बाहे रील
षेतेत्रातसुध्दा गव्याींचे अजस्तत्व आहे .

सन २०१२-१३ ते सन २०१४-१५ (फेब्रुवारी, २०१५) पयांत अियारण्य तथा

अियारण्याबाहे र षेतेत्रात एकूण २०५५ प्रकरणात रानगव्याींने शेतिपक नुकसान केल्याचे
िनदशयनास आले असन
ू नक
ु सानास्त शेतक-यास शासन िनणययातील तरतद
ू ीनस
ु ार
आधथयक मदत दे ण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) रािानगरी अियारण्य षेतेत्रातील गवे िींगलषेतेत्राचे बाहे र ये
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त.



नये म्हणून

वनषेतेत्रात कुरण िवकास, वनतळ्याींची कामे घेण्यात येत आहे त.

सदयजस्थतीत पारीं पतरक उपाययोिना करुन वन्यप्राण्याींना मनुषयवस्तीपासून दरू
ठे वण्यासाठम

षेतेत्रीय

अधिकारी

तसेच

वनकमयचारी

याींचेमाफयत

शेतिपकाींचे

नुकसान ्ाळण्याचे प्रयत्न केले िात आहे त.


वन्यप्राण्याींना मानवी वस्तीत व शेतक-याींच्या शेतात येण्यासाठम अ्काव
करण्याच्या श्ष्ीने वनषेतेत्राच्या हद्दीवर आवश्यकतेनुसार वन्यप्राणी प्रितबींि चर
घेण्यात आलेले आहे त.



वनाधिकारी व वनकमयचारी रानगवाींच्या हालचालीींवर लषेत ठे न त्याीं ना मानवी
वस्तीपासून दरू ठे वण्यासाठम प्रयत्नशील आहे त.



कमयचा-याींना आवश्यकतेनस
ु ार वाहनाींची सोय, त्रबनतारी सींदेश यींत्रणा, हातवाही
सींच इत्यादी सुिविा अींमलबिावणीसाठम पुरिवण्यात आलेल्या आहे त.
-----------------
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विदभव पािलोट वििासाांतगवत पुसद िन विभाग (जज.यितमाळ) अांतगवत
सुमारे १३ िोटी रूपयाांची िामे िागदोपत्री झाल्याचे दशविून
झालेला िोटयिधी रूपयाांचा आधथवि गैरव्यिहार

(२७)

*

१३७४०

श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड),

श्री.सांजजिरे ड्डी बोदिुरिार (ििी) :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) िवदिय पाणलो् िवकासाींतगयत पुसद वन िविागामध्ये सन २०१०-११ मध्ये सुमारे

१३ को्ी न पयाींची कामे करताींना कागदोपत्री कामे केल्याचे दशयवून कामाींमध्ये

आधथयक घो्ाळा करण्यात आल्यानींतर चेकदवारे पेमें्ची रक्कम प्रदान न करता
प्रत्यषेतात रोखीदवारे

दे ताींना योिनेच्या कामामध्ये वनाधिका-याींच्या सींगनमताने

को्यविी न पयाींची आधथयक अफरातफर करण्यात आल्याच्या त्ारीवन न तबल चार
वेळा चौकशी झाल्यानींतर दोषीींवर कोणतीही काययवाही न झाल्याने प्रिान सधचव
(वने) याींचक
े डून माहे ऑगस्् २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान प्रिान मु्य वनसींरषेतक

या प्रकरणाची नव्याने सखोल चौकशी करण्याचे चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठम
आदे श हदले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणी चौकशी अहवाल शासनाला प्रात झाला आहे काय,
असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार दोषीींवर कोणती कारवा

करण्यात

आली वा येत आहे ,

(३) तसेच उक्त प्रकरणी वारीं वार चौकशी करण्याची नेमक कोणती कारणे आहे त व

आतापावेतो शासनाकडे अनेकदा चौकशी अहवाल सादर झाल्यानींतर शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात आली आहे
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४)

िवदिय पाणलो् िवकास समशन अींतगयत पुसद वन िविागामध्ये सन २०१०-

११ मध्ये करण्यात आलेल्या कामाची रक्कम रु. १०.४० को्ी ााम पाणलो् िवकास
ससमतीस िनादे शादवारे िवतरीत करण्यात आली.
सदर

प्रकरणी

प्रात

त्ारीींच्या

अनुषींगाने

सवयप्रथम

िविागीय

वन

अधिकारी (दषेतता), यवतमाळ याींच्यामाफयत चौकशी करण्यात आली. तथािप सदर
प्रकरणाची तपासणी मु्य वनसींरषेतक दिायच्या वरीषठ अधिका-याींमाफयत व त्रयस्थ
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यींत्रणेमाफयत होणे आवश्यक वा्ल्याने शासनाने हदनाींक २२.०१.२०१४ रोिीच्या
पत्रान्वये महा व्यवस्थापक, वन िवकास महामींडळ मयाय., नागपरू याींना चौकशी
करण्याचे िनदे श हदले. महा व्यवस्थापक याींनी शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या

अनुषींगाने प्रिान मु्य वन सींरषेतक (वनबल प्रमुख) याींचे असिप्राय मागिवण्यात
आले तसेच अिनयसमततेस िबाबदार सींबधिताींिवरुध्द सशस्तिींग िवषयक काययवाही
सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास कळिवले.

प्रिान म्
ु य वन सींरषेतक याींनी हदनाींक ०६.०८.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये

असिप्राय सादर केले, त्यानुसार िवदिय पाणलो् िवकास समशन अींतगयत पुसद वन

िविागामध्ये एकुण ४५ गावाींमध्ये पाणलो्ाची िविवि कामे करण्यात आली असून

महा व्यवस्थापक, याींच्या चौकशी अहवालामध्ये , त्याींनी या गावाींपैक ककती गावातील
कामाींची प्रत्यषेतात िौितक तपासणी केली याींचा िनजश्चत बोि नाही. त्यामुळे

सींबधिताींवर िबाबदारी िनजश्चत करणे अवघड असल्याने सदर अहवाल स्वयींपण
ू य
नसल्याचे कळिवले.

त्यामुळे शासनाने हदनाींक १९.०८.२०१४ च्या पत्रान्वये प्रिान मु्य वन

सींरषेतक (वनबल प्रमुख) याींना याबाबत सिवस्तर चौकशी करुन अहवाल सादर

करण्याचे िनदे श हदले. प्रिान मु्य वन सींरषेतक (वनबल प्रमुख) याींनी हदनाींक
११.०२.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालानस
ु ार िविवि

पाच पथकामाफयत करण्यात आलेल्या चौकशीनूसार िवदिय पाणलो् िवकास समशन
अींतगयत करण्यात आलेली कामे िागेवर आढळून आलेली आहे त. तसेच त्यातील

बहुताींश कामे समािान कारकतरत्या करण्यात आलेली आहे त. तथािप प्रकल्प
राबिवताींना काही उणणवा िनदशयनास आल्या असून त्यास िबाबदार सींबधिताींिवरुध्द

काययवाहीचे िनदे श प्रिान म्
ु य वन सींरषेतक याींनी हदले आहे त. सदर अहवालाची
शासन स्तरावर ााननी करण्यात येत आहे .

----------------भसांधूदग
ु व जजल््यातील नतलारी प्रिल्पात ३० िषावपासून
िांत्राटी िामगाराांना सेिेत िायम न िेल्याबाबत

(२८)

*

९०२७

श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

श्री.भािर जाधि (गह
ु ागर) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) ससींिूदग
ु य जिल््यातील ितलारी प्रकल्पात ३० वषायपासून कींत्रा्ी कामगाराींना सेवेत
कायम न केल्याने िानेवारी २०१५ पासन
ू सींस्था स्थापन कन न प्रकल्प कामावर
सामावून घेण्याचा िनणयय शासनाने घे नही कामावर घेण्यात आले नाही हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे िनषकषय काय आहे त व त्यानुसार सदर कींत्रा्ी कामगाराींना
सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------ग्रामपांचायत नाांदा (ता.िोरपना, जज.चांद्रपूर) येथील सरपांच आणि ग्राम वितार
अधधिारी याांनी अांगििाडी बाांधिामात १० लाख रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार

(२९)

*

१४२४७

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ाामपींचायत नाींदा (ता.कोरपना, जि.चींद्रपरू ) येथील सरपींच आणण ााम िवस्तार

अधिकारी याींनी अींगणवाडी बाींिकामात १० लाख रुपयाींचा भ्रषराचार केला असल्याचे
हदनाींक १० एिप्रल, २०१४ रोिी नेमलेल्या चौकशीत ससध्द झाले असताींनाही अदयापही
त्याींच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवा

करण्यात आलेली नसल्याचे माहे फेब्रुवारी,

२०१५ रोिी वा त्या दरम्यान िनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आलेली आहे काय व दोषीींवर कोणती
कारवा

करण्यात आलेली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, याबाबत होत असलेल्या िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय हे खरे आहे .

(२) याबाबत चौकशी करण्यात आली असन
ू सदर प्रकरणात सकृतदशयनी दोषपात्र
सधचव श्री.आर.एन.बोपनवार याींना कायायलयीन आदे श हदनाींक २१.०१.२०१३ नुसार

िनलींत्रबत करण्यात आले असून त्याींचव
े र िविागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे .

तसेच ाामपींचायत सरपींच सौ.पुिा ज्ञानेश्वर मडावी, याींचव
े र महाराषर ाामपींचायत
अधििनयम १९५८ चे कलम ३९(१) अन्वये काययवाही करण्यास्तव पतरपुणय प्रस्ताव
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िविागीय आयुक्त, नागपूर िविाग याींचक
े डे सादर करण्यात आले आहे .
(३) िवलींब झालेला नाही.

----------------सन २०१३-१४ मध्ये विदभावत भसांचनासाठर प्रात १८०० िोटी रुपये
(३०)

अद्यापही खचव झाले नसल्याबाबत

*

१४०७०

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन २०१३-१४ मध्ये िवदिायत ससींचनासाठम आलेले १८०० को्ी रुपये अदयापही
खचय झाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान िनदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िनिी असूनही प्रकल्पाचे काम करायला आवश्यक असलेले मनुषयबळ
(ससींचन प्रकल्पाींवर असियींत्याची ४६२ तरक्त पदे असणे) िलसींपदा िविागाकडे
नसल्याने हा अनश
ु ेष वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) नसल्यास, यामागील िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः  खरे आहे .
िवदिय पा्बींिारे िवकास महामींडळाकडे हद.१/४/२०१४ रोिी रु.२०७१ को्ी िनिी
सशल्लक होता.
(२) असियींत्याींची तरक्त पदे िरणे हे िनिी अखधचयत राहण्याचे एकमेव कारण नसन
ु

िस
ू ींपादन, पन
ु वयसन, वन िमीन सींपादन इ. कारणामळ
ु े िनिीचा िविनयोग होवू
शकलेला नाही.

(३) असियींत्याींची तरक्त पदे िरण्याची काययवाही प्रगतीत आहे .
----------------सन २०१४-२०१५ या िषावत जलसांधारि विभागािडून िोििासाठर
मांजूर झालेल्या १३ लघुभसांचन प्रिल्पाबाबत

(३१)

*

६२२६

श्री.भािर

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा) :
खुलासा करतील काय :-

जाधि

(गुहागर),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) सन २०१४-२०१५ या वषायत िलसींिारण िविागाकडून कोकणासाठम मींिूर झालेले
१३ लघसु सींचन प्रकल्प शासनाने माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये रद्द केले आहे त, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, ससींचनाच्या बाबतीत राज्याच्या अन्य िविागाींपेषेता कोकणातील
ससींचनाचा ्क्का खप
ू च कमी आहे आणण इथल्या शेतक-याला केवळ िनसगायवरच
अवलींबून राहावे लागते, असे केळकर ससमतीच्या अहवालात स्पष् करण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असताना िपण्याच्या व ससींचनाच्या पाण्याचा प्रश्न सोडिवणारे १३
लघुससींचन प्रकल्प रद्द करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, ससींचनषेतेत्र वाढिवण्यासाठम शासनाने काही पयाययी उपाययोिना केल्या
आहे त काय, असल्यास, त्याचे स्वन प काय आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) अींशतः  खरे आहे .

ठाणे लघुससींचन मींडळाकडील एकूण १९ प्रकल्प महाराषर िलसींिारण

महामींडळ, औरीं गाबाद याींनी ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये रद्द केले आहे त. ऑक््ोबर, २०१३
च्या केळकर अहवालामध्ये कोकण िविागातील पूणय झालेल्या प्रकल्पाींची ससींचन
षेतमता कमी आहे .
(३) व (४)
सदर १९ प्रकल्पाींना पाणी उपलिता प्रमाणपत्र प्रात होण्याच्या अ्ीवर
प्रशासक य मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथािप, तसे प्रमाणपत्र िवहीत वेळेत
प्रात न झाल्याने प्रकल्पाींच्या प्रशासक य मान्यता रद्द करण्यात आल्या. पाणी
उपलिता प्रमाणपत्र प्रात झाल्यानींतर अनुदानाच्या उपलितेनुसार पुन्हा प्रशासक य
मान्यता दे न कामे करुन घेण्याचे िनयोिन करण्यात ये ल.
-----------------

विधान भिन :
मुांबक.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा
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