
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील ववववध नदयाांमधील गाळ िाढण्याच ेिाम नन:शुल्ि िरुन देण्याबाबत 
  

(१)  ४११०५ (२०-०४-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव) : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविध नदयाींमधील गाळ काढण्याच े काम नन:शलु्क करुन त्या मोबदल्यात 
उपसलेली िाळू राषरीय महामागााच्या बाींधकामासाठी िापरायची असा प्रस्तताि कद ्ाच्या ूूपषषठ 
िाहतूक मींत्रालयाने राज्यापुढे ठेिल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय,            
(२) असल्यास, याबाबत राज्य शासनान े कद ्ाबरोबर करार करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार राज्यातील कोणकोणत्या नदयातील गाळ काढण्याचा प्रस्तताि आहे, 
(४) असल्यास, नदयातून ननघणाऱ्या िाळूचा िापर हा राज्यातील महामागा बाींधकामासाठीच 
केला जाणार आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कामाींना प्रत्यक्षात कधीपासून सुरुिात केली जाणार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (२४-०१-२०१८) : (१) होय, सदर प्रस्ततािामध्ये जलसींधारण कामाकरीता  माती, 
मुरुम ि दगड िाहून नेण्याबाबत धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या  विचाराधीन असनू 
िाळु राषरीय महामागााच्या बाींधकामासाठी िापरणे बाबतची बाब सदर प्रस्ततािामध्ये नाही.  
(२) जलसींधारण कामाशी सींबींधीत अींमलबजािणी यींत्रणेने सींबींधधत शेतकरी तसेच राषरीय 
महामागा प्राधधकरण (NHAI)/राषरीय महामागा ि पायाूूत सुविधा विकास महामींडळ 
(NHIDCL)/सािाजननक बाींधकाम विूाग याींच्यासोबत सामींजस्तय करार कराियाचा आहे. 
(३) याबाबत अशा महामागााच्या लगत असलेल्या स्तथळा मधील गाळ काढण्याच े प्रस्ततावित 
असून स्तथळाींची ननिड सींबींधीत ठेकेदार याींनी कराियाची आहे. 
(४) िाळूचा उपसा करण्याचा प्रस्तताि नाही. 
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(५) धोरणास दद.२९ नोव्हदबर २०१७ च्या शासन ननणायान्िये मान्यता प्राप्त झाली असून 
त्यानुषींगान ेकामाींना प्रत्यक्षात सुरुिात करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

नागपूर शासिीय वैदयिीय महाववदयालयातील िॅन्सर इन्सन्टिट्यिूच्या प्रटतावाबाबत 
  

(२)  ६५५०६ (२७-०१-२०१७).   डॉ.ंमंलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वैदयिीय 
ंशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर शासकीय िैदयकीय महाविदयालयातील िैदयकीय शशक्षण विूागाकडून गेल्या चार 
िषाात तब्बल सात िळेा प्रस्तताि मागविण्यात आलेला आहे त्यासींदूााने मुींबईतस्स्तथत कॅन्सर 
इस्न्स्त््यू्िरील पॉिर पॉई् प्रेझने््ेशन होउन देखील कॅन्सर इ् इस्न्स्त््यू्च्या उूारणीिर 
काहीच कष ती करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तताि सहा िेळा पाठविल्यानींतर सन २०१५ मध्ये केिळ ४५ को्ीच्या 
कॅन्सर ्शारी युनन्ला मींजुरी देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय 

(३) असल्यास, रेडडओथेरेपी विूागप्रमुख डॉ. अशोक ददिाण याींनी १२० को्ीचा प्रस्तताि सादर 
केला असून शासनाचे या प्रस्ततािाकड ेदलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माहे सप् द्बर त े ऑक््ोंबर २०१६ िैदयकीय विूागाकडून ननधी उपलब्ध 
होणेकरीता शासनस्ततरािर बैठकीच ेआयोजन करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान े कॅन्सर इस्न्स्त््यु्चा सींदूाान े तात्काळ कायािाही केली आहे काय 
नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
   कद ् शासनाच्या अथासहाय्याने शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि कका रोग रुग्णालय, 
औरींगाबाद येथ े “राज्यस्ततरीय कका रोग सींस्तथा” स्तथापन करण्याचा ननणाय शासनान े घेतलेला 
आहे. सदर कका रोग सींस्तथेप्रमाणेच कका रोग उपचाराच्या अत्याधुननक सोयीसुविधा शासकीय 
िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालय, नागपूर येथ े उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्तताि 
विचाराधीन आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही, शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे कका रोग  
उपचाराच्या अत्याधुननक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्तताि विचाराधीन आहे. 
(४) ददनाींक २७.०९.२०१६ रोजी आयोस्जत बैठकीत शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि 
रुग्णालय, नागपूर येथे कका रोग उपचाराच्या अत्याधुननक सोयी-सुविधा ननमााण करण्याबाबतचा 
विषय बैठकीच्या विषयसूचीत समाविष् होता. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील टथाननि टवराज्य सांटथामध्ये जन्म व मतृ्य ूनोंदीिररता मुदतवाढ देण्याबाबत 

  

(३)  ६६५०९ (०५-०१-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.न्सजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पन्सश्चम) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्तथाननक स्तिराज्य सींस्तथामध्ये जन्म ि मषत्य ूनोंदी कररता एक िषााची मुदत 
देण्यात आली असून एक िषाानींतर न्यायालयात जाऊन नोंदी करून घ्यािा लागत असल्याचे 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळले आले 
आहे, 
(३) असल्यास, तदनुसार ग्रामीण ूागातील जनतेची गैरसोय ्ाळण्यासाठी पाच िषाापयतं 
स्तथाननक स्तिराज्य सींस्तथानाच जन्म ि मषत्यूच्या नोंदी करण्याचा अधधकार देऊन मुदतिाढ 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
     महाराषर जन्म-मषत्यु नोंदणी ननयम २०००, ननयम ९(३) मधील तरतूदीनुसार जर एखादी 
जन्म अथिा मषत्युची घ्ना घडल्यापासून एक िषााच्या आत नोंदणी झाली नसेल तर त्या 
कायाके्षत्रातील कायाकारी दींडाधधकारी याींच्या आदेशाने नोंदणी करता येते.  
(२), (३) ि (४) कद ्ीय जन्म-मषत्यु नोंदणी अधधननयम, १९६९ च्या कलम १३ आणण महाराषर 
जन्म-मषत्यु नोंदणी ननयम २००० च्या ननयम ९ मधील िैधाननक तरतूदीनुसार कायािाही 
करण्यात येत असल्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मौज ेउपलाि (ता.तलासरी, न्सज.पालघर) येथील आहदवासी शेतिऱ याांच्या  
भात शेती व शिेडो वकृ्षाांची अवैधरीत्या तोड िेल्याबाबत 

  

(४)  ६६८०० (०५-०१-२०१७).   श्री.अंमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेउपला् (ता.तलासरी, स्ज.पालघर) येथ ेखाजगी कीं पनीच्या पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी 
िन हक्क सशमतीची परिानगी न घेता परस्तपर आददिासी शेतकऱ् याींची ूात शेती उध्िस्तत 
करुन शेकडो िषक्षाींची अिैदयररत्या तोड केल्याचे ददनाींक २९ ऑगस्त्, २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यातील उपला् गाींि हे पेसा अींतगात असल्यामुळे ग्रामसूेला विशेष 
महत्ि आहे, पाईपलाईन शेतकऱ् याींच्या शेतातून जात असल्यामुळे जशमनी ि िषक्षाींचे पींचनाम े
करुन नुकसान ूरपाई देिून िषक्ष तोड करा असे ग्रामपींचायत ि िन हक्क सशमतीन े   
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ददनाींक १५ म,े २०१६ रोजी िा त्या सुमारास िन विूाग, बोडी याींना लेखी पत्र ददले तरीही 
अधधकाऱ् याींनी आददिासी शेतकऱ् याींची ूात शेती उध्िस्तत करुन िषक्ष तोड केल्यामळेु ग्रामस्तथाींच े
नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार दोषीीं अधधकाऱ्याींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.    
     मौजे उपला् (ता.तलासरी, स्ज.पालघर) येथ ेखाजगी कीं पनीच्या पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी 
िन हक्क सशमतीची परिानगी न घेता परस्तपर आददिासी शेतकऱ्याींची ूातशेती उध्िस्तत करुन 
शेकडो िषक्षाींची अिैधररत्या तोड केल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही.    
     याबाबत ग्रामपींचायत ि िनहक्क सशमतीन ेिनक्षेत्रपाल, बोडी याींच ेकायाालयास कोणतेही 
लेखी पत्र ददलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (न्सज.सोलापूर) येथील जलयुक्त ंशवार योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(५)  ६७०२६ (१६-१२-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पािील (ंशडी), 
श्री.अंमन पिेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) करमाळा (स्ज.सोलापूर) येथ े जलयुक्त शशिार योजनेअींतगात झालेल्या बाींदबींददस्तताच्या 
कामाचे अस्ततरीकरण न झाल्यामळेु, पडलेल्या पािसाने माती िाहून खड्डड्डयात पडल्याने मातीने 
खड्डड ेूरल्यामळेु या कामािर खचा केलेले १३ को्ी रुपये व्यथा गेल्याची बाब माहे सप् द्बर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अस्ततरीकरण न करणाऱ्या ठेकेदाराची देयके काढणाऱ्या कष षी अधधकाऱ्याींिर 
तसेच ठेकेदाराींिर कारिाई करण्याची मागणी स्जल्हाधधकारी, सोलापरू याींचकेड ेकरण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सींबींधधत ठेकेदार ि कष षी अधधकारी 
याींच्यािर कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ? 
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प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मौज ेभरतपूर (ता.बाळापुर, न्सज.अिोला) येथील िोल्हापुरी बांधाऱ याच े 
ंसमेंिचे बाांधिाम जेसीबी यांत्रादवारे तोडल्याबाबत 

  

(६)  ७१२७३ (१६-१२-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ंशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पािील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ूरतपूर (ता.बाळापुर, स्ज.अकोला) येथील कोल्हापुरी बींधाऱ् याचे शसमद्चे बाींधकाम 
जेसीबी यींत्रादिारे तोडल्यामुळे ददनाींक २१ जून, २०१६ रोजी लोकप्रनतननधीनी मा.जलसींधारण 
मींत्री याींचेकड ेलेखी पत्रादिारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेआतापयतं कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०८-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) या पुिी सदर प्रकरणी लघु शसींचन विूाग स्जल्हा पररषद अकोला ि लघु शसींचन 
(जलसींधारण) विूाग अकोला याींचे प्रनतनीधी दिारे ददनाींक १३/७/२०१६ रोजी सींयुक्त पहाणी 
करून पींचनामा करण्यात आला होता. तसेच स्जल्हाधधकारी अकोला याींच े ननदेशानुसार माहे 
नोहदबर, २०१७ मध्ये लघु शसींचन विूागातील दोन उपअशूयींता दिारे सींयुक्त पहाणी करून 
अहिाल सादर करण्यात आला आहे. बींधारा तोडणाऱ् या इसमािर कारिाई करण्याबाबत ग्राम 
पींचायत ूरतपुर याींना ननदेश देण्याच्या सुचना स्जल्हाधधकारी अकोला याींना देण्यात आल्या 
आहेत. सदर गािाचा समािशे जलयुक्त शशिार अशूयान सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात आला 
असुन त्या अींतगात दगडी बींधाऱ् याची दरुुस्तती प्रस्ततािीत आहे. 

___________ 
  

धुळे व नांदरुबार न्सजल््यातील जलयुक्त ंशवार योजनेंतगवत पूणव  
झालेल्या िामाांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७)  ७१८६५ (१६-१२-२०१६).   श्री.अननल (अण्णा) गोिे (धुळे शहर) : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ि नींदरुबार स्जल््यातील जलयुक्त शशिार योजनदतगात सन २०१५-२०१६ मध्ये पूणा 
झालेल्या कामाींना ननधी उपलब्ध करून देण्यासींदूाातील मागणीचे एक ननिेदन अध्यक्ष 
धुळे स्जल्हा कॉन्रक््र असोशसएशनने मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबर २०१६ रोजी 
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच धुळे स्जल््यातील शशींदखेडा तालुक्यातील जलयुक्त शशिार योजनदतगात सन २०१५-
२०१६ या आधथाक िषाातील कामे मुदतीत पूणा करून कायाकारी अशूयींता, लघुशसींचन 
(जलसींधारण) विूाग, धुळे याींच्याकड ेदेयके सींबींधधत ठेकेदाराींनी सादर केली असतानाही सदरहू 
कामाची देयके सींबींधधत ठेकेदाराींना आजशमतीस अदा करण्यात आलेली होती, हेही खरे आहे 
काय  
(३) असल्यास, सदरहू योजनदसाठी तरतूद करण्यात आलेला अनुक्रमे १३७ लक्ष ि ११३ लक्ष 
िषाा अखेरीस शासनाकड ेपरत केल्यामुळे तो ननधी पुन्हा शमळािा यासाठी अधधक्षक अशूयींता, 
लघुशसींचन (जलसींधारण) मींडळ, नाशशक याींनी ददनाींक ३१ म े२०१६ रोजी सधचि ग्रामविकास ि 
जलसींधारण विूाग, मींत्रालय याींचेकड ेप्रस्तताि पाठिून मागणीही केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय 
(४) असल्यास, ठेकेदाराचा कोणताही दोष नसताना केिळ सींबींधधत अधधकाऱ् याींच्या 
गैरकारूारामळेु अदयापी ठेकेदाराींना केलेल्या कामाची देयके ठेकेदाराींना विनाविलींब अदा 
होण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येणार आहे ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (१६-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दद.३१/३/२०१६ अखेर ठेकेदाराींची बबले अदा करण्यात आलेली नव्हती. तथावप, जलसींधारण 
विूाग शासन ननणाय दद.२८/१०/२०१६ नूसार वितरीत केलेल्या ननधीमधून ठेकेदाराींची बबले अदा 
करण्यात आलेली आहेत.   
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अधधक्षक अशूयींता, लघुशसींचन (जलसींधारण) मींडळ, नाशशक याींचे मागणीच्या अनुषींगाने 
जलसींधारण विूाग शासन ननणाय दद.२८/१०/२०१६ नूसार धुळे ि नींदरूबार स्जल्हयास अनुक्रम े
रू. १३७.२७ लक्ष ि ११३.२५ लक्ष असा एकूण रू.२५०.५२ लक्ष ननधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. त्यानूसार सींबींधधत ठेकेदाराींना कामाींची देयके प्राथम्य क्रमाने अदा करण्यात आलेली 
आहेत. 

___________ 
  

िें द्रशासनान ेसांमत िेलेला न्सक्लनीिल एटिॅन्सब्लशमेंि अ ॅक्ि २०१० 
महाराष्ट्रात तातडीने लागू िरण्याबाबत 

  

(८)  ७७०७८ (१८-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), िुमारी प्रणणती ंशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य), डॉ.राहूल पािील (परभणी), श्री.प्रिाश आबबििर (राधानगरी), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्िी) :  सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रुग्णाींच्या दहतासाठी कद ् शासनाने स्क्लनीकल एस्त्ॅस्ब्लशमद् अ ॅक्् २०१० हा कायदा मींजूर 
त्याच्या अींमलबजािणीचे अधधकार देशातील प्रत्येक राज्य सरकारला ददले आहेत, कनाा्कसह 
अनेक राज्याींनी तो कायदा त्याींच्या राज्यात अींमलात आणला आहे, मात्र महाराषर शासनान े
गेली ६ िष ेझाली, तरी हा कायदा राज्यात लागू केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनेक डॉक््सा, पत्रकार, समाजसेिक, साथी ही िैदयकीय सींघ्ना, 
लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड ेहा कायदा महाराषरात लागू करण्याची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदूाात दहींद ुजनजागषती सशमती आणण मा.विधानसूा सदस्तय बाळासाहेब 
मुरकु्े याींनी याींनी माहे डडसदबर, २०१६ मध्ये मा.मुख्यमींत्री, तसचे मा.आरोग्यमींत्री याींच्याकड े
पत्रव्यिहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन उक्त कायदा कधीपासून राज्यात लागू करणार आहे, 
(५) तसचे कायदा लागू करण्यापूिी या कायदयाच्या प्रस्ततािनेत हा कायदा रूग्णाींना 
ककफायतशीर ि िाजिीदरात, असा उल्लेख नमूद करण्याची मागणी अनेक सींघ्नाींनी केली, 
त्याचा शासन विचार करणार आहे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
    काही समाजसेिक ि लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड ेतशी मागणी केली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) शासन स्ततरािर कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववशेषत: पालघर तालुक्यात आहदवासी के्षत्रातील बाल वविास  
प्रिल्प अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(९)  ७७२९७ (१८-०४-२०१७).   श्री.ववजय औिी (पारनेर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात विशेषत: पालघर तालुक्यात आददिासी के्षत्रातील स्जल््यात कुपोषण आणण बाल 
मषत्युचे प्रमाण िाढत असताना बाल विकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याच ेददनाींक 
२९ डडसदबर, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेिा आयोगान ेया पदासाठी परीक्षा घेिून १४७ उमेदिाराींची ननिड 
केलेली असून गेल्या चार मदहन्यापासून त्याींना ननयुक्तीच देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींनी सींबींधीत पदे १५ ददिसात ूरण्याच ेआश्िासीत केलेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेपुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०१-२०१८) : (१) होय 
(२), (३) ि (४) मदहला ि बाल विकास विूाग, शासन ननणाय ददनाींक १२.६.२०१७ अन्िये 
सरळसेिेच्या को्यातील १४५ ग्-ब सींिगाातील अधधका-याींची निननयुक्तीन े पदस्तथापनेच े
आदेश देण्यात आलेले  आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

रायगड न्सजल््यातील प्रिल्प अधधिाऱयाांच्या ररक्त पदाांबाबत  
  

(१०)  ७७९५७ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अंमन पिेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशेषत: रायगड स्जल््यातील अींगणिाड्डयाींिर तसेच आश्रमशाळेिर देखरेख 
ठेिण्यासाठी विूाग पातळीिर पयािेक्षक ि तालकुास्ततरािर प्रकल्प अधधकारी शासन नेमणूक 
करते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रायगड स्जल््यातील १७ प्रकल्पाींिर केिळ चारच प्रकल्प अधधकारी काम पहात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल््यातील प्रकल्प अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे असल्याने कुपोषण ननमुालनातील 
कायााला अडथळा ठरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ररक्त पदे तात्काळ ूरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     रायगड स्जल्हयातील १७ प्रकल्पाींपैकी ८ प्रकल्पािर ननयशमत अधधकारी कायारत असून ९ 
प्रकल्पािरील पदे ररक्त आहेत.  तथावप सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाू ार इतर सक्षम 
अधधकारी/कमाचारी याींचकेड ेसोपविण्यात आलेला आहे. 
(३) नाही. 
     ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाू ार शासन ननणाय दद. २८.७.२०१६ मधील मागादशाक 
सुचनेनुसार मुख्य कायाकारी अधधकारी, रायगड स्जल्हा पररषद, अशलबाग याींचेमाफा त सक्षम 
प्राधधका-याकड े देण्यात आलेला आहे.  त्यामुळे ररक्त पदे असल्याने कुपोषण ननमुालनातील 
कायााला अडथळा ठरत आहे, असे म्हणणे सींयुक्तीक नाही. 
(४) ग्-ब सींिगााच्या सरळसेिेच्या को्यातील १४५ पदे माहे जून, २०१७ मध्ये ूरण्यात 
आलेले आहेत. त्याच बरोबर सरळसेिेच्या को्यातील ५ ररक्त पदे ूरणेबाबतचे मागणीपत्र 
शासनास सादर करण्यात आले असून सदरची पदे ूरण्यासाठी महाराषर लोकसेिा 
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आयोगामाफा त कायािाही सुरु आहे. तसेच पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे ूरणेबाबतची 
बबींदनूामािली प्रमाणणत करुन शमळण्यासाठी मागासिगा कक्ष, विूागीय आयुक्त,पुणे 
कायाालयाकड ेप्रस्तताि सादर केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

बेलोरी (ता.पसुद, न्सज.यवतमाळ) प्राथंमि आरोग्य िें द्रात िुिूांब िल्याण  
शटत्रकियेत एिा महहलेचा झालेला मतृ्य ू

  

(११)  ७९८५१ (१८-०४-२०१७).  श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) : 
सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) बेलोरी (ता.पुसद, स्ज.यितमाळ) प्राथशमक आरोग्य कद ्ातील कु्ूींब कल्याण शशबीरात एका 
मदहलेचा मषत्यू ि दोन मदहलाींची प्रकष ती गींूीर असल्याची माहे डडसदबर, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शशबीरातील शस्तत्रकक्रया करणाऱ्या िैदयकीय अधधकाऱ् याींची चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी िैदयकीय अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) होय.     
(३) चौकशी सशमतीच्या अहिालानुसार दोषी आढळलेल्या सींबींधधत िैदयकीय अधधकारी, 
प्राथशमक आरोग्य कद ्, बेलुरा, ता.पुसद ि तालुका आरोग्य अधधकारी, डडग्रस याींना शासन 
आदेश दद.०६.०६.२०१७ अन्िये ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. तसेच कताव्यात कसूर 
करणाऱ्या दोन आरोग्य सेविकाींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वरळी, मुांबई रा.िा.वव.यो. रुग्णालयात अनतदक्षता ववभाग  
िरण्यासाठी ननधी उपलब्ध होण्याबाबत 

(१२)  ८१३८४ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुननल ंशांदे (वरळी) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुिुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िरळी, मुींबई रा.का.वि.यो. रुग्णालयात अनतदक्षता विूाग (आय.सी.य.ु) स्तथावपत 
करण्यासाठी स्जल्हा ननयोजन सशमतीकडून ननधी शमळण्यासाठी प्रस्तताि सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रस्ततािाच्या अनुषींगान ेिरळी, मुींबई रा.का.वि.यो. रुग्णालयात अनतदक्षता 
विूाग (आय.सी.य.ु) स्तथावपत करण्यासाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनाकडून आजतागायत कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) स्जल्हा ननयोजन सशमती माफा त ननधी उपलब्ध न झाल्यामुळे राकावियो रुग्णालय, िरळी 
येथे अनतदक्षता विूाग (आय.सी.यु.) स्तथावपत करता यािे याकरीता िैदयकीय अधधक्षक, 
राकावियो रुग्णालय, िरळी याींनी कायाकारी अशूयींता, मध्य मुींबई, सािाजननक बाींधकाम 
विूाग, िरळी मुींबई याींना सधुारीत अींदाजपत्रक सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गोमघर (ता.मोखाडा, न्सज.पालघर) येथील आहदवासीांच्या आरोग्याबाबत 
  

(१३)  ८१४९७ (१८-०४-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोमघर (ता.मोखाडा, स्ज.पालघर) येथे आददिासीींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी 
राषरीय आरोग्य अशूयानाींतगात ५६ लक्ष रुपये खचा करुन बाींधलेल्या आरोग्य उपकद ्ाची 
इमारत मागील २ िषाापासून कमाचाऱ् याींची पदननशमाती न झाल्याने तेथ े रुग्णसेिेस अदयाप 
सुरुिात न झाल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरचे आरोग्य उपकद ् तातडीन ेसुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर आरोग्य उपकद ्ाचे बाींधकाम जानेिारी २०१७ मध्ये पणूा झालेले आहे. या उपकद ्ासह 
सिा स्जल्हयाींमधील ७५ ्क्के बाींधकाम पूणा झालेल्या सींस्तथाींसाठी एकबत्रतपणे पदननशमाती 
करण्याची कायािाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ररसोड (न्सज.वांशम) तालुक्यातील िाच, उतावळी व ववद्रपुा या  
नदयावर नदी पुनवजीवनाचा िायविम राबववण्याबाबत 

  

(१४)  ८२११० (१५-०४-२०१७).   श्री.अंमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जलयुक्त शशिार योजन े अतींगात राज्यात नदी पुनाजीिनाचा कायाक्रम शासनाकडून 
राबविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ररसोड तालुक्यातील काच, उतािळी ि वि्पुा (स्ज.िाशशम) या नदयािर 
पािसाळयातील पूरस्स्तथती ि शसचींनाच्या सोयी सक्षम करणे यासाठी नदी पुनाजीिनाचा 
कायाक्रम राबविण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधीींन े ददनाींक ३१ म,े २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास लेखी ननिेदनाव्दारे मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) शासनाच े दद.१८ ऑगस्त्, २०१७ च ेपत्रान्िये नदी पुनजीिन कायाक्रमाींतगात नाला उपचार 
कामाबरोबरच के्षत्र उपचाराची काम े प्रस्ततावित करून शासनान े िेळोिेळी ननगाशमत केलेल्या 
मागादशाक सूचनाींनूसार सुधारीत प्रस्तताि सादर करण्याच्या सुचना स्जल्हाधधकारी, िाशशम याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर न्सजल््यात बालवविास प्रिल्प अधधिाऱयाांची १६ पिैी १५ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१५)  ८५९२४ (१९-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पािील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर स्जल््यात बालविकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींची १६ पकैी १५ पदे ररक्त असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदे असणाऱ्या दठकाणी अींगणिाडी पयािेक्षक याींना प्रूारी बालविकास 
प्रकल्प अधधकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल््यात पूणािळे बालविकास प्रकल्प अधधकारी नसल्याने अनेक कामाींिर 
त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन कोल्हापूर स्जल््यातील बालविकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे 
ूरण्यासाठी तातडीन ेआिश्यक ती कायािाही करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०१-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
   कोल्हापूर स्जल्हयात बाल विकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रामीण) १६ पदापैकी १२ पदे ररक्त 
आहेत. ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाू ार शासन ननणाय दद. २८.७.२०१६ मधील सुचननेुसार 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, कोल्हापूर याींचेमाफा त देण्यात आलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) सरळसेिेच्या को्यातील ४५ ररक्त पदे ूरणेबाबतचे मागणीपत्र शासनास सादर करण्यात 
आले असनू सदरची पदे ूरण्यासाठी महाराषर लोकसेिा आयोगामाफा त कायािाही सुरु आहे. 
तसेच पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे ूरणेबाबतची बबींदनुामािली प्रमाणणत करुन 
शमळण्यासाठी मागासिगा कक्ष, विूागीय आयुक्त कायाालयाकड े आयुक्त, मदहला ि बाल 
विकास विूाग याींच ेस्ततरािरुन शमळविण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गारगुांडी (ता.पारनेर, न्सज.अहमदनगर) येथील सामान्सजि वनीिरण (गायरान)  
जागेतील झाडाांची ववनापरवाना व बेिायदा तोड िेल्याबाबत 

(१६)  ८५९४३ (१६-०८-२०१७).   श्री.ववजय औिी (पारनेर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गारगुींडी (ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर) येथील सामास्जक िनीकरण (गायरान) जागेतील 
झाडाींची विनापरिाना ि बेकायदा तोड केल्याचे ददनाींक ३१ म,े २०१७ रोजी िा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बेकायदेशीर झाड ेतोडणाऱ् या दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(३) असल्यास, त्याींच्याविरुध्द कोणता गुन्हा दाखल केला आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०६-१२-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

आब्रडां (ता.िुडाळ, न्सज.ंसांधुदगुव) येथे लघ ूपािबांधारे प्रिल्पाच्या िामाबाबत 
 

(१७)  ८६०७० (१९-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आब्रडीं (ता.कुडाळ, स्ज.शसींधुदगुा) येथे लघू पा्बींधारे प्रकल्पाला सन १९९८-९९ मध्ये 
शासनाने मान्यता ददल्यानींतर प्रकल्पग्रस्तताींना मोबदला देण्यात आला नाही तसेच सन २००५ 
पयतं उक्त प्रकल्पाचे काम बींद रादहल्याने ि प्रकल्पग्रस्तताींना मोबदला ददल्यानींतर प्रकल्पासाठी 
लागणा-या ूसूींपादनाची प्रकक्रया पूणा झाल्यान ेसन २०१३ पयतं धरणाचे ५० ्क्के काम पूणा 
होऊन उिाररत काम ननधी अूािी बींद असल्यान े स्तथाननक लोकप्रनतननधीन े ननधी 
उपलब्धतेसाठी केलेल्या प्रयत्नामळेु शासनाने १५.७६ को्ीचा ननधी मींजूर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच  सदर प्रकल्पाच ेकाम सन २०१८ पयतं पूणा करण्याचा कालािधी ननस्श्चत करण्यात 
आल्यामुळे सदर प्रकल्पाची घळूरणी आणण त्यानुषींगान ेआिश्यक असलेल्या कालव्याींच्या सुरु 
असलेल्या कामाींची सदयःस्स्तथती काय आहे, 
(३) असल्यास, धरणाचे उिाररत काम तात्काळ पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम ंशांदे (३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     आब्रडीं लघु पा्बींधारे या योजनेच्या मुख्य धरणाचे काम सन १९९९ पासून सुरू करण्यात 
आले होत.े तथावप धरणग्रस्तताींच्या विरोधामळेु नोव्हदबर, २००५ पयतं सदर योजनेच्या मखु्य 
धरणाचे काम बींद होते. सदर योजनेच्या धरण बैठक, बुडीत के्षत्र, साींडिा ि पुच्छ कालिा इ. 
कररता आिश्यक खाजगी नकुसान ूरपाईचा  मोबदला म,े २००५ मध्ये सींबींधधत खातेधारकाींना 
अदा करण्यात आला आणण डडसदबर, २००५ पासून मुख्य धरणाच ेकाम सुरू करण्यात आले. 
सदरचे काम सन २०११-१२ पयतं प्रगतीपथािर होत,े परींतु त्यानींतर सुधाररत प्रशासककय 
मान्यतेअूािी धरणाच ेकाम पुन्हा बींद करण्यात आले. ददनाींक ३० माचा, २०१६ रोजी प्रदान 
करण्यात आलेल्या रू. १५७६.९१ लक्ष रकमेच्या स्व्दतीय सधुाररत प्रशासककय मान्यतेनींतर सन 
२०१५-१६ पासून कामास पुन्हा सरुूिात करण्यात आली. 
(२), (३) ि (४) आजतागायत धरणाचे समुारे ५०% काम पूणा झालेले असून, योजनेच्या 
घळूरणी प्रस्ततािास अधधक्षक अशूयींता, लघुशसींचन (जलसींधारण) मींडळ, ठाणे याींनी ददनाींक 
१३ जानेिारी, २०१७ रोजी मान्यता ददली आहे. तसेच उघडया कालव्याऐिजी पाईप लाईन 
कालिा प्रस्ततावित असून त्यानसुार उपरोक्त कामे हाती घेण्याच े अधधक्षक अशूयींता, ठाणे 
मींडळ कायाालयाच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील १६ न्सजल््याांमध्ये अदयापही बालवववाह होत असल्याबाबत 
  

(१८)  ८६१९९ (२२-०८-२०१७).   श्री.न्सजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पािील 
(इटलामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपािील (आांबेगाव), श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), 
श्री.राणाजगजीतंसांह पािील (उटमानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आंशष शेलार (वाांदे्र पन्सश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पन्सश्चम), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अंमत ववलासराव देशमखु 
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पािील (ंशडी), श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.सुननल ंशांदे (वरळी), श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण), श्री.अटलम शेख 
(मालाड पन्सश्चम), श्री.अंमन पिेल (मुांबादेवी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाव 
गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष िाररे् 
(िळमनुरी) : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात, विशेषतः मराठिाडयात, हुींडाबळी आणण बालवििाहाच ेप्रमाण ३० ्क्के असल्याची 
मादहती ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच राज्यातील १६ स्जल््याींमध्ये बालवििाहाचे प्रमाण िाढण्याची मादहती राषरीय 
सिेक्षण अहिालात ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनान ेकेली आहे काय, 



वि.स. ४०२ (14) 

 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण राज्यात सुरु असलेले बालवििाह 
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     परींत ुमराठिाडयात हुींडाबळी ि बालवििाहाच्या पुढील प्रमाणे घ्ना घडल्या आहेत. 

िषा हुींडाबळी बालवििाह 
२०१६ १०५ ०३ 
२०१७ ६१ ०३ 

(२) राज्यातील १६ स्जल्हयाींमध्ये बालवििाहाच े प्रमाण िाढण्याची मादहती राषरीय सिेक्षण 
अहिालात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे. 
     परींत ु राज्यामध्ये बालवििाहाच्या पुढील प्रमाणे घडलेल्या घ्ना पहाता बालवििाहाचे 
प्रमाण कमी झाल्याच ेददसून येत.े 

िषा बालवििाह 
२०१५ २४ 
२०१६ १६ 

(३) होय. 
(४) सन २०१५ मध्ये बालवििाहाच्या एकूण २४ घ्ना ि सन २०१६ मध्ये एकूण १६ घ्ना 
नोंद झाल्या आहेत. यापैकी १ गुन्हा चुकीच्या िास्ततिािर आधारीत असल्याचे ननषपन्न झाले 
आहे. सदर सिा प्रकरणाींमध्ये गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. 
     बालवििाह रोखण्यासाठी अस्ततीत्िात असलेल्या कायदयाींची प्रूािी अींमलबजािणी 
होण्यासाठी शासन अधधसचूना दद.०३ जून, २०१३ अन्िये ग्रामसेिक याींना त्याींच्या 
ग्रामपींचायतीच्या के्षत्रामध्ये बाल वििाह प्रनतबींधक अधधकारी  म्हणून ननयुक्त केले आहे ि  
सींबींधीत ग्राम पींचायत के्षत्रात ननयुक्त केलेल्या अींगणिाडी सेविका, या बाल वििाह प्रनतबींधक 
अधधका-यास सहाय्य करतील तसेच शासन अधधसूचना दद.१८ ऑगस्त्, २०१६ अन्िये  बाल 
विकास प्रकल्प अधधकारी (नागरी) याींना आपापल्या सींबींधधत प्रकल्प के्षत्रािर अधधकारीता 
असणारे बाल वििाह प्रनतबींधक अधधकारी म्हणुन ननयुक्ती केली आहे, आणण बाल वििाह 
प्रनतबींध अधधका-याला सहाय्य करण्याकररता सींबींधधत बालविकास प्रकल्प (नागरी) या अींतगात 
नेमलेल्या अींगणिाडी पयािेक्षक्षकाींची देखील ननयुक्ती केली आहे. तसेच प्रत्येक स्जल्हयात कद ् 
शासनाच्या एकास्त्मक बाल सींरक्षण योजन ेअींतगात स्जल्हास्ततरािर स्जल्हा बाल सींरक्षण कक्ष  
स्तथापन करण्यात आलेला असनू, या कक्षा माफा त बाल वििाह रोखण्यासाठी कायाक्रमाच े
आयोजन करण्यात येत.े     
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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आजरा (न्सज.िोल्हापूर) तालुक्यातील १० िोल्हापूरी बांधारे धोिादायि झाल्याबाबत 
  

(१९)  ८७०३९ (११-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आजरा (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील १० कोल्हापूरी बींधारे अिजड िाहतकुीमळेु धोकादायक 
झाल्याचे माहे मे २०१७ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्याची शासनामाफा त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळून आले ि तदनूसार सदर बींधाऱ्याची दरुुस्तती करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (१८-०१-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) कोल्हापूर स्जल्हयामधील १०१ ते २५० हेक््र शसींचन क्षमतेच्या ०९ कोल्हापूरी बींधा-
याींपैकी ०४ योजना कोल्हापूर पा्बींधारे विूागाकड े हस्तताींतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
उिाररत ०५ योजनाींपकैी ०२ योजना प्रगतीत असनू आजरा तालुक्यातील सोहाळे, शेळप ि 
कक्िड े हया ०३ को.प. बींधाऱ् याींची शसींचनासींबींधात आिश्यक दरुूस्तती जस े कक, को.प. 
बींधाऱ् याच्या दरिाजातून होणारी पाणी गळती थाींबविण्यासाठी लोखींडी दरिाज ेनव्यान ेबसविणे 
ि आिश्यकतेप्रमाणे बाींधकाम या बाबी लघुशसींचन (जलसींधारण) विूाग, कोल्हापूर या 
कायाालयामाफा त प्रगतीत आहे. 
     उपरोक्त नमूद को.प. बींधाऱ् याींची कामे पूणा झाल्यापासनू बींधाऱ् यािरील िाहतकुीच्या 
घनतेत मोठ्या प्रमाणात िाढ झालेली असून सदर बींधारे अिजड िाहतुकीसाठी धोकादायक  
बनत आहेत. सदर बींधाऱ् यािरील िाहतुकीचा ताण कमी होण्यासाठी सािाजननक बाींधकाम  
विूागाकडून पयाायी पुलाचे बाींधकाम होणे आिश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
नांशि न्सजल्हा पररषदेच्या महहला व बालिल्याण ववभागातील २६ पैंिी २३ बालवविास प्रिल्प 

अधधिारी आणण उपमुख्य िायविारी अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२०)  ८७५७९ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक स्जल्हा पररषदेच्या मदहला ि बालकल्याण विूागातील २६ पैंकी २३ बालविकास 
प्रकल्प अधधकारी आणण उपमुख्य कायाकारी अधधकारी याींच ेपद ररक्त असल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१७ च्या शेि्च्या आठिड्डयात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर पदे ररक्त असल्याने ११ को्ीच्या अींगणिाडयाची कामे रखडली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत ि तदनुसार बालविकास प्रकल्प अधधकारी ि 
उपमुख्य कायाकारी अधधकारी याींची पदे ूरुन स्जल्हयातील अींगणिाडयाची रखडलेली काम ेपूणा 
व्हािीत म्हणून शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१९-०१-२०१८) : (१) नाशशक स्जल्हा पररषदेच्या मदहला ि बालकल्याण 
विूागातील बाल विकास प्रकल्प अधधकारी २६ पदे  ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाू ार हा इतर 
अधधकारी/कमाचारी याींचेकडसे सोपविण्यात आलेला होता. शासन स्ततरािरुन दद. १२ जून २०१७ 
चे शासन ननणाय ननणायान्िये १५ बाल विकास प्रकल्प अधधकारी ग्रामीण याींची पदे ूरण्यात 
आलेली आहेत. 
     तसेच उप मुख्य कायाकारी अधधकारी (बा.क.) याींच ेपद देणखल बदलीने ूरणेत आलेले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुरबाड (न्सज.ठाणे) तालुक्यातील मखु्य ग्रामीण आरोग्य  
िें द्रातील िमवचाऱयाांची पदे भरण्याबाबत 

  

(२१)  ८७९०१ (१२-०८-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आंशष शेलार (वाांदे्र 
पन्सश्चम) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुरबाड (स्ज.ठाणे) तालुक्यातील मुख्य ग्रामीण आरोग्य कद ्ामध्ये पुरेसा कमाचारी 
िगा नसल्यामळेु रुग्ण ि नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामध्ये औषध ननमााण अधधकारी ३ पदे असताना एकच पद ूरले आहे तसेच 
१२ पररचाररकाींची पदे मींजूर असताना ७ पररचाररका कायारत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तातडीने कमाचाऱ् याची पदे ूरण्याबाबत शासन कोणती कायािाही 
करणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. ग्रामीण रुग्णालय, मुरबाड, स्ज.ठाणे येथ े
िैदयकीय अधधकाऱ्याींची एकूण ४ मींजूर पदाींपकैी २ पदे ूरलेली असून २ पदे ररक्त आहेत. ग् 
क च्या एकूण १४ मींजूर पदाींपैकी १३ पदे ूरलेली असून १ पद ररक्त आहे ि ग् ड च्या 
एकूण ७ मींजूर पदाींपैकी ३ पदे ूरलेली असून ४ पदे ररक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालय, मुरबाड, 



वि.स. ४०२ (17) 

स्ज.ठाणे एकूण २५ मींजूर पदाींपकैी १८ ूरलेली असून ७ पदे ररक्त आहेत. तथावप, ग्रामीण 
रुग्णालय, मुरबाड स्ज.ठाणे येथ े रुग्णाींिर योग्य त े उपचार करण्यात येत असून रुग्णाींची 
गैरसोय होत नाही.  
(२) हे खरे नाही. ग्रामीण रुग्णालय, मुरबाड, स्ज.ठाणे येथ े औषध ननमााण अधधकारी या 
सींिगााचे १ पद मींजूर असून ते ूरलेले आहे. तसचे अधधपररचारीकाींची ७ पदे मींजूर आहेत ि ७ 
ही पदे ूरलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

िरगणी (न्सज. साांगली) येथील प्राथंमि आरोग्य िें द्रातील पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२२)  ८८७०३ (२१-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करगणी (स्ज.साींगली) येथील प्राथशमक आरोग्य कद ्ातील मींजूर २५ पदाींपकैी १५ पदे ररक्त 
असल्याच ेमाहे म,े २०१७ च्या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त ररक्त पदे तातडीन े ूरण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबतची सदयस्स्तथती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१८) : (१) करगणी, ता.आ्पाडी, स्ज.साींगली या प्राथशमक आरोग्य 
कद ्ाकड ेएकूण ३० अधधकारी ि कमाचाऱ्याींची पदे मींजूर असून त्यापैकी १८ पदे ूरलेली आहेत. 
ि १२ पदे आज अखेर ररक्त आहेत. 
(२) ही पदे बदल्याींमुळे ररक्त झाली आहेत. 
(३) िैदयकीय अधधकारी, ग्-अ या सींिगाातील पदे शासन स्ततरािरुन ूरली जात असून 
िेळोिेळी सदर प्राथशमक आरोग्य कद ्ाकड े ननयुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामळेु सदरची पदे 
ददघा कालािधीसाठी ररक्त रादहलेली नाहीत. 
     तसेच आरोग्य कमाचाऱ्याींच्या बदल्या ि सेिाननिषत्ती या कारणास्तति सदरची पदे ररक्त 
झाली असून िळेोिळेी पदूरती ि बदल्या या माध्यमातून सदरची ररक्त पदे ूरण्यात येतात. 
(४) सदर ररक्त असणारी पदे सरळ सेिा ूरती, आींतरस्जल्हा बदली ि पदोन्नती यादिारे 
ूरण्यात येतील.  

___________ 
  

चाांदरु रेल्व,े (ता.धामणगाांव, न्सज.अमरावती) येथील मांगरुळ च. नदीचे खोलीिरण  
िरणाऱयाांचे िाम जलयुक्त ंशवारामध्ये घेण्याबाबत 

(२३)  ८८९२३ (१८-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अंमन पिेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींदरु रेल्ि,े (ता.धामणगाींि, स्ज.अमरािती) येथील मींगरुळ च. नदीच े खोलीकरण 
करणाऱ्याींच ेकाम जलयुक्त शशिारामध्ये घेण्याबाबतच ेननिेदन सींबींधधत उपविूागीय अधधकारी, 
चाींदरु रेल्िे याींना पाठविण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन त्िरीत आिश्यक कायािाही करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) सदर ननिेदन दद.१८/११/२०१६ रोजी उपविूागीय अधधकारी, 
चाींदरु रेल्िे याींना देण्यात आले आहे. 
(२) चाींदरु रेल्ि े (ता.धामणगाि, स्ज.अमरािती) येथील मींगरूळ च. येथील साखळी नदीिर 
खोलीकरणासह ०५ शसमद् नाला बाींधाच्या कामाींना प्रशासककय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असून त्यापैकी ०३ कामे सूरू असनू ०२ काम ेई - ननविदा प्रकक्रयेत आहेत.       
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर सोमवार पेठ येथील राज्य िामगार ववमा रूग्णालयात बाहयरूग्ण  
ववभागात रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(२४)  ८९९१२ (१९-०८-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुिुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर सोमिार पेठ येथील राज्य कामगार विमा रूग्णालय बाहयरूग्ण विूागातील 
ओपीडी िेळेत न उघडता १०.०० िाजता उघडल्या जात असल्याने रूग् णाची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसोय होत असल्याचे ददनाींक ९ म,े २०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) सींचालक (प्रशासन) याींनी िदैयकीय अधधक्षक, राकावियो रुग्णालय, नागपूर याींना सिा 
डॉक््साना िेळेिर उपस्स्तथत राहण्याबाबत सक्त ताकीद देण्यास सधुचत केले असनू त्यानुषींगान े
दद.०९.०५.२०१७ अन्िये सिा डॉक््राींना िळेेिर उपस्स्तथत राहण्याबाबत सूचना ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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नागपूर शासिीय वैदयकिय महाववदयालय व रूग्णालय (मेडीिल) येथील आठ व्हेंिीलेिर,  
चार एक्स-रे मशीन, शटत्रकिया गहृातील वातानुिूलीन यांत्र बांद असल्याबाबत 

  

(२५)  ८९९१४ (११-०८-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय वैदयिीय 
ंशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शासकीय िैदयककय महाविदयालय ि रूग्णालय (मेडीकल) येथील आठ व्हद्ीले्र, 
चार एक्सरे मशीन, शस्तत्रकक्रया गषहातील िातानुकूलीन यींत्र असे एकूण ३२ यींत्र बींद असल्याचे 
ददनाींक ३ म,े २०१७ रोजी िा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर यींत्र बींद असल्यामुळे गरीब रूग्णाींना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्याि े
लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    नागपूर शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालयात ददनाींक ३.५.२०१७ रोजी बाळरोग 
विूागातील १ व्हद्ीले्र, ०४ िातानुकूलीत यींत्र े नादरुुस्तत होते, तथावप एक्सरे मशीन 
सुरुळीतपणे कायाास्न्ित होत.े 
(२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही 

___________ 
  

राज्यातील जलयुक्त ंशवार योजनेची आणण शेततळयाांची िामे  
दोन महहन्यात पूणव िरण्याच ेननदेश 

  

(२६)  ९०६४६ (१९-०८-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.प्रतापराव पािील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.धयैवशील पािील (पेण), श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पािील (अंलबाग) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेची आणण शेततळयाींची कामे दोन मदहन्यात पूणा करण्याच े
ननदेश राज्याचे मा. मखु्यमींत्री याींनी ददनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्या समुारास 
राज्यातील स्जल्हाधधकारी याींना देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अकोला स्जल्हातील शेततळयाींची कामे ददनाींक ३० जून, २०१७ रोजीपयात पूणा 
करण्याचे आदेश मा.जलसींधारण मींत्री याींनी ददनाींक २२ म,े २०१७ रोजी िा त्या सुमारास ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाींसाठी शासनाने ककती ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे, तसेच 
सदरची ककती काम ेमाहे जून, २०१७ अखेरपयात पूणा करण्यात आली आहेत ि ककती काम े
प्रलींबबत आहेत, 



वि.स. ४०२ (20) 

 
(४) तसेच काम े पूणा न करणाऱ्या सींबींधधताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यात “मागेल त्याला शेततळे” योजनदतगात माहे जून, २०१७ अखेर ८०.०० को्ी ननधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ददनाींक २४/११/२०१७ रोजी ५६०९५ शेततळी पूणा झाली 
आहेत.  
     अकोला स्जल्हयात “मागेल त्याला शेततळे” योजनदतगात दद.२४/११/२०१७ पयतं ६४८ काम े
पूणा झाली आहेत. सदर कामाींकरीता रू.३३२.२२ लाख ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नांशि न्सजल्हा पररषदेच्या लघु पािबांधारे ववभागाांतगवत ्यांबिेश्वर तालुक्यातील िोल्हापूर 
बांधाऱ याांची व ंसमेंि िारिीि बांधाऱयाांची िामे ननिृष्ट्ि दजावची िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२७)  ९११०९ (१८-०८-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक स्जल्हा पररषदेच्या लघु पा्बींधारे विूागाअींतगात त्र्यींबकेश्िर तालुक्यातील 
बोरीपाडा, ओझरखेड, कडगेव्हाण, शशरसगाि या दठकाणी कोल्हापूर बींधाऱ् याींची दरुुस्तती 
करण्याची काम ेि तसेच खडकओहोळ ि कडगेव्हान या दठकाणच्या शसमद् कॉ ींक्री् बींधाऱ् याींची 
काम ेननकष षठ दजााची करण्यात आल्यामुळे शासनाच्या ननधीचा अपव्यय झालेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आलेले 
आहे, 
(३) असल्यास, चौकशी अहिालानसुार सींबींधधताींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (३०-०१-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींककत कामाींपकैी को.प. बींधारा दरुूस्तती बोरीिाडा, ओझरखेड, कडगेव्हान, शशरसगाि 
ि शसमद् कााँक्री् बींधारा कडगेव्हाण ही काम ेअींदाजपत्रकाप्रमाणे पणूा करण्यात आलेली असून 
शसमद् कााँक्री् बींधारा खडकओहोळ हे काम प्रगतीत आहे. 
(२), (३) ि (४) होय, याबाबत कायाकारी अशूयींता, लघुपा्बींधारे विूाग (पस्श्चम), स्जल्हा 
पररषद, नाशशक या कायाालयामाफा त पाहणी करण्यात आलेली आहे. सदर पाहणीदरम्यान 
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सदरची कामे गुणित्तेनसुार पूणा झालेली असून, त्याबाबत दक्षता ि गुणननयींत्रण विूागाचा 
गुणित्ता चाचणी अहिाल प्राप्त असल्याच े तसेच आजशमतीस दरुूस्तती केलेल्या कामाींमध्ये 
पाणीसाठा होत असल्याचे ननदशानास आले आहे. 

___________ 
  

लोहारा (ता.राळेगाव, न्सज.यवतमाळ) येथील शतेिऱयाच ेशेतात िृषी  
ववभागामार्व त नाला सरळीिरणाच ेिाम िेल्याबाबत 

  

(२८)  ९१३५६ (११-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहारा (ता.राळेगाि, स्ज.यितमाळ) येथील शेतकरी श्री मुकूीं दा िाऱ् हेकर याींच्या शेत.सि ेनीं 
२२६ के्षत्रफळ १ हे ४१ आर शेतामध्ये कष षी विूागामाफा त नाला सरळीकरणाचे काम केल्याच े
ददनाींक ११ जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू काम करत असताींना कीं त्रा्दाराींन े शेतकऱ् याला कोणतही सुचना ददली 
नाही तसेच नाला सरळीकरणामध्ये अल्पूधुारक शेतकऱ् याच्या शेताच े नुकसान केल्याच्या 
तक्रारीमध्ये ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कष षी विूागाच े अधधकारी आणण काम करणारे कीं त्रा्दार ननषकाळजी मळेु 
अल्पूुधारक शेतकऱ्याला नुकसानूरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, जलयुक्त शशिार अशूयान अींतगात मौजा लोहारा येथ ेनाला सरळीकरणाचे काम 
करण्यात आले नसून नाला खोलीकरणाचे काम करण्यात आले. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौज ेिरवांड (ता.धचखली, न्सज.बुलढाणा) येथील तलाव िमाांि २ व ३ या 
पाझर तलावाांचे िाम सुरू िरणे बाबत 

(२९)  ९१३९१ (१९-०८-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे करिींड (ता.धचखली, स्ज.बुलढाणा) येथील तलाि क्रमाींक २ ि ३ या पाझर तलािाींच्या 
शासनाकड े असलेल्या प्रस्ततािास मापदींड िाढिून प्रशासकीय मान्यता देिून ननधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत मा. स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. जलसींधारण मींत्री, याींच्याकड े ददनाींक 
१८ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास लेखी पत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर तलािाला मान्यता ि ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) असे पत्र आढळून आले नाही.  
(२) मौजे करिींड (ता.धचखली, स्ज.बुलढाणा) येथील तलाि क्र.१ ि २ या योजनाींचा विदूा सघन 
शसींचन विकास कायाक्रमात डी.पी.आर.३ मध्ये समािशे आहे. शासन पत्र दद.२०/०२/२०१४ 
अन्िये डी.पी.आर.३ मींजूरी प्राप्त आहे. सदर सोजना दरसुची सन २०११-१२ नुसार तयार 
करण्यात आलेले असून त्यािळेच ेमापदींडामध्ये सफल आढळत होती. 
     सदर योजनेचे अींदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतकेररता दद.१५/०७/२०१४ च्या पत्रान्िये 
शासनास सादर करण्यात आली होती. शासनाकडून दद.३/११/२०१४ अन्िये त्रु्ीपूतातकेररता परत 
पाठविण्यात आले होते. सदर अींदाजपत्रक त्रु्ीपूताता करुन अदयाित केले असता असफल 
आढळतात. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भोिरदन (न्सज.जालना) तालुक्यातील जळगाव सपिाळ पररसरात  
असलेल्या चार िोल्हापुरी बांधाऱ याांची दरुवटथा झाल्याबाबत 

  

(३०)  ९१५६४ (१९-०८-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूोकरदन तालुक्यातील (स्ज.जालना) जळगाि सपकाळ पररसरात असलेल्या चार कोल्हापुरी 
बींधा-याींची दरुिस्तथा झालेली असनू पािसाळा सुरू होण्याआधी बींधारा दरुुस्तत करण्याची मागणी 
पररसरातील शतेकऱ् याींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कोल्हापुरी बींधाऱ् याींची दरुुस्तती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (१८-०१-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
चार बींधा-याींपैकी एक बींधारा सुस्स्तथतीत असनू बींधारा क्र. १, ३ ि ४ हे बींधारे सन २०१५ 
मधील अनतिषष्ीमुळे  नादरुूस्तत झालेले आहेत. 
(२) ि (३) अनतिषष्ीमुळे नुकसान झालेल्या तीनही कोल्हापूरी बींधाऱ् याींची स्तथळ पाहणी 
कायाकारी अशूयींता, (लघुपा्बींधारे), स्जल्हा पररषद जालना कायाालयामाफा त करून, दरुूस्ततीच्या 
अींदाजपत्रकास ताींबत्रक मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच दरुूस्ततीसाठी आिश्यक 
असणाऱ् या ननधीची मागणी कायाकारी अशूयींता, लघुपा्बींधारे विूाग, स्जल्हा पररषद जालना 
याींचेकडून ददनाींक २८/०९/२०१५ ि ददनाींक ०८/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये अनुक्रम े स्जल्हाधधकारी, 
जालना ि विूागीय आयुक्त, औरींगाबाद कायाालयाकड ेसादर करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  



वि.स. ४०२ (23) 

 
मुनत वजापूर (न्सज.अिोला) येथील जलयुक्त ंशवार योजनेची  

िाम ेसांथ गतीने सुरु असल्याबाबत 
  

(३१)  ९१८६४ (१९-०८-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत वजापूर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुनत ाजापूर (स्ज.अकोला) येथील जलयुक्त शशिार योजनेची कामे सींथ गतीन ेसुरु असल्योच 
माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच काही कामाींना अदयापही सुरुिात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      जलयुक्त शशिार अशूयान सन २०१६-१७ अींतगात मुनत ाजापूर तालकु्यात विविध 
यींत्रणेमाफा त ४६३ काम े प्रस्ततावित करण्यात आली आहेत. एकूण कामापैकी ३३९ कामाींना 
ताींबत्रक मींजूरी, ३२६ कामाींना प्रशासककय मींजूरी देण्यात आली असनू १९५ काम ेहाती घेण्यात 
आली आहेत त्यापैकी १७० कामे पूणा झाली आहेत. 
     शासन स्ततरािरून सन २०१६-१७ मधील ननिड केलेल्या गािातील प्रस्ततावित काम ेपूणा 
करण्यासाठी माचा, २०१८ पयतं मुदतिाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानूसार काम ेमाचा, २०१८ 
अखेर पूणा करण्याच ेननयोजन करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

चोपडा (न्सज.जळगाव) तालुक्यातील जलयुक्त ंशवार योजनेतील बांधारे  
बाांधण्यासाठी पाया खोलीिरणाच्या अिीत बदल िरण्याबाबत 

  

(३२)  ९२०६२ (१८-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (स्ज. जळगाि) तालुक्यातील जलयकु्त शशिार योजनेतील बींधारे बाींधण्यासाठी पाया 
खोलीकरणाच्या अ्ीत बदल करण्यात यािेत अशी मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक 
२४ माचा, २०१७ रोजी मा.जलसींपदा ि जलसींधारण राज्यमींत्री याींचकेड ेपत्राव्दारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या सींदूाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) यासींदूाात शासन ननणाय दद.२३ जून, २०१७ नूसार शसमद् कॉक्री् नाला बाींधाच्या ूौनतक 
ि आधथाक मापदींडाबाबत एकबत्रत मागादशाक सूचना ननगाशमत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 

  
मौज ेवपांपरखेड (ता.भडगाांव, न्सज.जळगाांव) येथील शेतिऱ याांच्या शेताजवळ िृवष ववभागामार्व त 

बाांधण्यात आलेल्या चार बांधाऱ याांच ेिाम ननिृष्ट्ि दजावच ेझाल्याबाबत 
  

(३३)  ९२१८६ (१८-०८-२०१७).   श्री.किशोर पािील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे वपींपरखेड (ता.ूडगाींि, स्ज.जळगाींि) येथील शेतकऱ् याींच्या शेताजिळ कष वष 
विूागामाफा त बाींधण्यात आलेल्या चार बींधाऱ् याींच े काम ननकष ष् दजााच े झाल्याप्रकरणी 
मा.जलसींधारण मींत्री, स्जल्हा कष वष अधधकारी, जळगाींि याींच्यासह सींबधधत अधधकाऱ् याींकड े
ददनाींक २२ जून, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास शेतकऱ् याींनी लेखी ननिेदन तक्रार करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी व्यक्तीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०९-०१-२०१८) : (१) मौजे वपींपरखेड येथील शेतकऱ्याींनी तालकुा कष वष अधधकारी, 
ूडगाि याींचेकड ेलेखी ननिेदन ददले आहे. 
(२) तक्रारीच्या अनुषींगाने तालकुा कष वष अधधकारी, ूडगाि याींचेमाफा त सींबींधधत कामाींची 
तपासणी करण्यात आली असनू तपासणी अहिालानसूार मौज े वपींपरखेड येथील शसमद् नाला 
बाींधाचे बाींधकाम मींजूर अींदाजपत्रकाप्रमाणे पूणा करण्यात आले आहे. प्रस्ततुत शसमद् नाला 
बाींधाींची काम ेचाींगल्या प्रतीचे झाले असून बाींधाींना कोठेही गळती आढळून आलेली नाही. 
      तथावप, नाला खोलीकरणाच्या कामात मींजूर अींदाजपत्रक ि प्रत्यक्ष कामात तफाित 
आढळून आली आहे. 
(३) नाला खोलीकरण कामाींची खोली ि लाींबी अींदाजपत्रकापेक्षा कमी आढळल्यामुळे सींबींधधत 
कीं त्रा्दाराची देयके अदयाप अदा करण्यात आलेली नाहीत. खरीप हींगाम सींपल्यानींतर काम 
पूणा करून देण्याबाबत सींबींधधत कीं त्रा्दारास सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील महहला व बालवविास ववभागातील ववववध पदोन्नतीचे पदे व ररक्त पदाांबाबत 
  

(३४)  ९२५२८ (१६-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नांशि पन्सश्चम) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदहला ि बाल विकास विूागातील विविध योजनाींची प्रूािी अींमलबजािणी 
करण्यासाठी पदोन्नतीची पदे ि ररक्त पदे ूरण्याची प्रकक्रया तात्काळ सुरु करण्याच े ननदेश 
मा.मदहला ि बाल विकास मींत्री याींनी ददले असल्याचे माहे मे, २०१७ च्या पदहल्या आठिड्डयात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०१-२०१८) : (१) ि (२) ग्-ब सींिगाातील सरळसेिेतील (नामननदेशन) 
ररक्त पदाींपैकी १४५ पदे शासन ननणाय दद. १२.६.२०१७ अन्िये ूरण्यात आलेली आहे. उिारीत 
ररक्त पदाींचे मागणीपत्र शासनास सादर करण्यात आले असून सदरची ररक्त पदे ूरण्याची 
कायािाही शासन स्ततरािर सुरु आहे. 
     ग्-ब सींिगाातील ररक्त पदे पदोन्नतीने ूरणेबाबत आरक्षण ननस्श्चतीबाबतचा प्रस्तताि 
विूागीय आयुक्त, पुणे याींचेकड ेसादर करण्यात आला असून सदरचे आरक्षण ननस्श्चत होऊन 
प्राप्त होताच पदोन्नतीची ररक्त पदे ूरणेबाबतचा प्रस्तताि सादर करण्याबाबतची कायािाही 
आयुक्त, मदहला ि बाल विकास विूाग याींचे स्ततरािरुन सुरु आहे.     
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
देगलूर व बबलोली (न्सज.नाांदेड) तालुक्यातील नदी पुनजीवन वविास योजनेंतगवत िामाांचे प्रटताव 
  

(३५)  ९२७०९ (१९-०८-२०१७).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देगलूर ि बबलोली (स्ज.नाींदेड) तालुक्यातील नदी पुनजीिन विकास योजनदतगात कामाींच े
प्रस्तताि मींजुरीस्तति सादर करण्याचे ननदेश शासनान े ददनाींक २३ माचा, २०१७ रोजी िा त्या 
सुमारास स्जल्हाधधकारी, नाींदेड ि लघुशसींचन (जलसींधारण) विूाग नाींदेड याींना ददले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रस्तताि शासनास प्राप्त झाले आहेत काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामाींना मींजरुी देण्यात आली आहे काय, 
(४) अदयापी सदरील प्रस्तताि शासनास प्राप्त झाले नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासनाच े दद.१८ ऑगस्त्, २०१७ च ेपत्रान्िये नदी पुनजीिन कायाक्रमाींतगात नाला उपचार 
कामाबरोबरच के्षत्र उपचाराची काम े प्रस्ततावित करून शासनान े िेळोिेळी ननगाशमत केलेल्या 
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मागादशाक सचूनाींनसूार सुधारीत प्रस्तताि सादर करण्याच्या सुचना स्जल्हाधधकारी, नाींदेड याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

दोडी (ता.ंसन्नर, न्सज.नांशि) येथील ंसमेंि बांधा-याच ेिाम  
ननिृष्ट्ि पध्दतीचे सुरु असल्याबाबत 

  

(३६)  ९३००९ (१९-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नांशि पन्सश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोडी (ता.शसन्नर, स्ज.नाशशक) येथील शसमद् बींधाऱ् याच े काम ननकष ष् पध्दतीच े सुरु 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननकष ष् दजााच्या कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सींबधधत दोषीींिर कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धचमूर (न्सज.चांद्रपूर) तालुक्यातील २७ गावात जलयुक्त ंशवार योजनेंतगवतच्या िामाांबाबत 
  

(३७)  ९३३७७ (१९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचमूर (स्ज.चीं्पूर) तालुक्यातील २७ गािात जलयुक्त शशिार योजनेअींतगात सुरु असलेली 
काम े अींदाजपत्रकाप्रमाणे होत नसून कष वष विूागाच े अधधकारी ि ठेकेदाराींच्या सींगनमतान े
जुजबी कामे करुन अधधक रक्कमेची देयके काढल्याच े ददनाींक ५ जून, २०१७ रोजी िा त्या 
सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
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अमरावती न्सजल्हयातील नतवसा, भातुिली, अमरावती व मोशी या तालुक्यातील जलयुक्त 
ंशवार अंभयाांनाअांतगवत सांबांधधत ववभागािड ेपाठववण्यात आलेल्या प्रटतावाांना  

प्रशासिीय मान्यता देण्यात येऊन ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(३८)  ९३४३१ (१९-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती स्जल्हयातील नतिसा, ूातुकली, अमरािती ि मोशी या तालुक्यातील जलयुक्त 
शशिार अशूयाींनाअींतगात सींबींधधत विूागाकड े पाठविण्यात आलेल्या प्रस्ततािाींना प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येऊन ननधी उपलब्ध करण्याबाबत मा.स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींना 
स्जल्हाधधकारी, अमरािती याींना ददनाींक ६ ऑगस्त्, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने सदर ननिेदनािर कोणती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ननिेदनामध्ये नमूद एकूण प्रस्ततावित २५ कामापैकी ०६ कामाींना जलयुक्त शशिार 
अशूयानाींतगात प्रशासककय मान्यता प्रदान करून ०५ काम े पणूा झाली असून ०१ काम 
प्रगतीपथािर आहे. उिाररत १९ कामापकैी ०३ कामाची गािे जलयुक्त शशिार अशूयानात 
समाविष् आहेत परींतु सदर काम ेजलयुक्त शशिार योजनेमध्ये अनुजे्ञय नाहीत ि उिाररत १६ 
कामाींची गािे जलयुक्त शशिार अशूयानाींतगात समाविष् नाहीत. 
    उिाररत १९ कामे ताींबत्रक सिेक्षणानूसार सफल ठरल्यास कामाींची ननकड, प्राथम्य, विविध 
स्तत्रोतामधनू िषा ननहाय उपलब्ध होणारा ननधी स्तत्रोत ि लोकसहूाग इ. बाबी विचारात घेऊन 
सदर कामाींच ेननयोजन करण्यात येईल.   
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िजवत (न्सज.रायगड) तालुक्यातील धामणी येथ ेजलयुक्त ंशवार अांतगवत असलेले 
बांधाऱयाचे िाम खाजगी जागेत बाांधण्यात आल्याबाबत 

  

(३९)  ९३८६८ (२१-०८-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कजात (स्ज.रायगड) तालुक्यातील धामणी येथे जलयुक्त शशिार अींतगात १३ लाख रुपये 
खचा करुन बाींधण्यात येत असलेल्या बींधाऱ् याींच ेकाम शासककय जागेत न बाींधता धामणी येथ े
सुरु असलेल्या ईशान्य बींगलो प्रोजेक्् या विकासकाच्या खाजगी जागेत बाींधण्यात आल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त बींधारा विकासकाच्या खाजगी जागेत बाींधण्यात आल्यामळेु शशिाराच े
पाणी शेतकरी िा विकासकासाठी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ् या व्यक्तीविरुध्द शासन स्ततरािर काय 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
(३) प्रस्ततुत बींधाऱ्याबाबत मींडळ अधधकारी, कशेळे याींचेमाफा त चौकशी करण्यात आली असून 
त्याींच े अहिालानूसार बींधारा बाींधण्यात आलेला नाला खाजगी जागेतून जात असला तरीही 
नाल्याच ेके्षत्र हे सरकारी असून गािचे तेरजमेध्ये एकूण गोळा के्षत्र १८.१७.३० हे.आर म्हणून 
दाखिले आहे. गािच ेनकाशामध्ये प्रस्ततुत नाल्याबाबत तसा स्तपष् उल्लेख आहे. 
     दद.१७/३/२०१७ रोजी गु्रप ग्रामपींचायत, धामणी याींनी सदर शसमद् कााँक्री् बींधारा सि े
नीं.८९ मध्ये बाींधण्यात यािा असा ठराि सिाानुमत ेमींजूर केला आहे.   
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या वनखात्याच्या अखत्याररतील सववच जांगल पररसराांची तपासणी िरण्याबाबत 
  

(४०)  ९५९०२ (२६-१२-२०१७).   श्री.न्सजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अन्सजत पवार (बारामती), 
श्री.जयांत पािील (इटलामपूर), श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरेगाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राणाजगजीतंसांह पािील (उटमानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या िनखात्याच्या अखत्याररतील जींगलामध्ये अनेक दठकाणी हातूट्टीचा व्यिसाय 
केला जात असल्याच्या तक्रारीींिर उपाययोजना करण्यासींदूाात मा.िनेमींत्री याींच्या उपस्स्तथतीत 
ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी मुींबईतील स्या्ी अनतथीगषहासमोर बैठक घेतलेली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी बैठकीत घेतलेल्या ननणायाच े थोडक्यात स्तिरुप काय आहे, ि 
त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी अदयाप कोणतीही कायािाही केलेली नसल्यास, त्याची सिासाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (२५-०१-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, शासनपत्र ददनाींक २७.१०.२०१६ अन्िये िनक्षेत्रात अिैध दारुूट्टी आढळल्यास 
गुन्हे दाखल करण्याचे ननदेश प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (िन बल प्रमुख), महाराषर राज्य, 
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नागपूर, प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (िन्यजीि), महाराषर राज्य, नागपूर, व्यिस्तथापकीय सींचालक 
एफडीसीएम शल. नागपूर तसचे अपर प्रधान मखु्य िनसींरक्षक (सींरक्षण), महाराषर राज्य, 
नागपूर याींना देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मोताळा (न्सज.बुलढाणा) तालुक् यातील जलयकु् त ंशवार अंभयानाची  
िाम ेप्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(४१)  ९६४१९ (२६-१२-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपािील 
(ंशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा स्जल् हा अधधक्षक कष वष अधधकारी कायाालय याींनी तालुका कष वष अधधकारी 
कायाालय, मोताळा अींतगात पदस्त थापना असलेले कष वष सहाय्यक कमाचारी इतर तालुक् यात 
प्रनतननयुक् तीिर पाठविल् यान े कष वष विूागाची शेततळे, पाणलो्ची, जलयुक् त शशिार 
अशूयानाची काम े प्रलींबबत रादहल्याचे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, कमाचारी कष षी सहायक याींच् या अूािामुळे इतर कमाचाऱ् यािर कामाचा ताण 
पडत असुन कामकाज ि विकास काम ेप्रलींबीत रादहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तालुका कष षी अधधकारी मोताळा (स्ज.बलुडाणा) येथे पदस्त थापना असलेले कष षी 
सहायक कमाचारी ि इतर कमाचारी याींची सेिा मोताळा तालुक् यात ननयमीत करणे बाबत 
शासनाने काय कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम ंशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.  
___________ 

  
बसमत (न्सज.हहांगोली) तालुक्यात बिेायदेशीर वकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

  

(४२)  ९६९५३ (२६-१२-२०१७).   डॉ.सांतोष िाररे् (िळमनुरी), श्री.अंमन पिेल (मुांबादेवी), 
श्री.अटलम शखे (मालाड पन्सश्चम), श्री.िुणाल पािील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बसमत (स्ज.दहींगोली) तालुक्यात लाकूड तस्तकरी करणाऱ् या ्ोळया बेकायदेशीर िषक्षतोड 
करीत असल्याच ेमाहे सप् द्बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िन विूागातील अधधकाऱ्याींचे आधथाक सींगनमत असल्याची बाब 
ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदूाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार िषक्षतोड, लाकूड तस्तकरी करणारे ि 
िन विूागातील सींबींधीत दोषी अधधकाऱ् याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यता येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्यामागील कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (२५-०१-२०१८) : (१) माहे सप् द्बर २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास िसमत 
(स्ज.दहींगोली) िनपररके्षत्र अींतगात लाकूड तस्तकरी करणाऱ् या ्ोळया बेकायदेशीर िषक्षतोड करीत 
असल्याच ेननदशानास आलेले नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौज ेभाताणे (ता.वसई, न्सज.पालघर) पररके्षत्रात वन अधधिाऱयाांवर हल्ला िेल्याबाबत 
  

(४३)  ९७९१२ (२६-१२-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार तारांसांह (मलुुांड), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ूाताण े (ता.िसई, स्ज.पालघर) पररके्षत्रात होणारी लाखो रुपयाींची खैर ि अन्य 
िनस्तपतीींची िारींिार तस्तकरी रोखण्याकरीता गेलेल्या ूाताणे पररके्षत्र िनअधधकारी ि त्याींच्या 
सहकाऱ्याींिर खैर तस्तकराींनी दगडाचा प्रचींड हल्ला करुन त्याींना तथेनू पळिून लािल्याचे ददनाींक 
१९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अधधकाऱ्याींच्या मदतीला गािकरी धािून आल्याने गािकऱ्याींच्या मदतीन े
अधधकाऱ्याींनी झाडाींची तस्तकरी करणारे तस्तकर ि त्याींचे सहकारी याींचेपैकी दोघाींना पकडून 
तस्तकराींची गाडी जप्त केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तस्तकराींनी एकूण ककती झाडाींची तस्तकरी करण्याची योजना आखल्याच ेजप्त 
केलेल्या मालािरुन ननषपन्न झाले, अ्क केलेल्या व्यक्ती ि जप्त केलेल्या गाडीिरुन, 
झाडाींची तस्तकरी करणारे तस्तकर कोण आहेत याचा तपास पूणा झाला आहे काय 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (१७-०१-२०१८) : (१) डहाणू िनविूागातील ूाताण े िनपररके्षत्रात 
ददनाींक १५.१०.२०१७ रोजी िनकमाचाऱ्याींना शमळालेल्या मादहतीिरुन त े खैरलदडी येथ े
कायािाहीसाठी गेले असता सदरो कार सींशयािरुन अडिून तपासले असता, त्यामध्ये खैर िषक्ष 
तोडीचा माल िाहतकू होत असल्याचे आढळले. ही बाब खैर तस्तकराींचे ननदशानास आलेन ेत्याींनी 
जप्त िाहन पळिून नेण्याचे उदे्दशाने जप्त िाहनाच्या ददशेने दगडफेक करुन कमाचाऱ्याींिर 
हल्ला केला.   
(२) हे खरे आहे. 
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     गािकऱ्याच्या मदतीने दोघाींना पकडण्यात आले ि िाहन जप्त करण्यात आले.     
(३) ि (४) प्रकरणी चौकशी केली असता अिधै खैर २ झाड,े ननयतक्षेत्र कळींूोण सींपादीत िन 
(राखीि) स.नीं.८७ ि ८८ मधील तोडून त्यापासून सोलीि खैर नग ३९ घ.शम. ०.४८९ ककीं मत 
रु.३६५९/- चा िनोपज जप्त करणेत आलेला आहे. तसेच १) श्री.खालीद चाींद शेख २) चीं्काींत 
परशुराम बींदरे रा.खैरलदडी ता.िसई, स्ज.पालघर या दोन आरोपीींना अ्क करुन त्याींना प्रथम 
िगा दींडाधधकारी, िसई याींचे न्यायालयात हजर करणेत आले होत.े मा.न्यायालयाने आरोपीींना 
ददनाींक १७.१०.२०१७ रोजी जामीन मींजूर केला आहे. सदर प्रकरणी उिारीत आरोपीींचा शोध घेणे 
चालू आहे. िनगुन्हयातील सदरो कार िाहन क्र.एमएच-०४/सीडी-१५७९ ि जप्त िनोपज ूारतीय 
िन अधधननयम १९२७ चे कलम ६१ अन्िये प्राधधकष त अधधकारी याींचेमाफा त सरकारजमा 
करणेची कायािाही सुरु आहे.  

___________ 
  

पारनेर (न्सज.अहमदनगर) तालुक्यातील सामान्सजि वनीिरण ववभागाच्या िायावलयात 
रोपवाहििेत िाम िरणाऱया मजुराांच्या हजेरी पत्रिावर बनावि सहया िरुन  

शेिडो मजुराांची लागवड अधधिाऱयाांनी र्सवणूि िेल्याबाबत 
  

(४४)  ९८८२७ (२६-१२-२०१७).   श्री.सरदार तारांसांह (मुलुांड), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारनेर (स्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील सामास्जक िनीकरण विूागाच्या कायाालयात 
रोपिाद्केत काम करणाऱ्या मजरुाींच्या हजेरी पत्रकािर बनाि् सहया करुन शेकडो मजुराींची 
लागिड अधधकाऱ्याींनी फसिणूक केल्याचे स्तथाननक लोकप्रनतननधी ि स्जल्हा पररषद सदस्तय 
याींच्या ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पारनेर तहशसलदार ि पोलीस ननरीक्षक याींना पींचनामा 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास साींधगतले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाबत दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (१७-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) स्तथाननक लोकप्रनतननधी ि स्जल्हापररषद सदस्तय याींनी पारनेर तहशसलदार ि पोलीस 
ननरीक्षक याींच ेउपस्स्तथतीत ददनाींक २९.०९.२०१७ रोजी ऑनलाईन िेजशलस्त् ि हजेरीपत्रकातील 
मजुराींच ेनाींि ेएकच असल्याचे खात्री केली. त्यामुळे पींचनामा िगैरे  करण्याचा प्रश्न उद्भिला 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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ंशरूर (न्सज.पुणे) तालुक्यात वपांपळ सुिी गावात बबबट्याने झडप घालून  
पशुवैदयिीय अधधिाऱयाांना जखमी िेल्याबाबत 

  

(४५)  ९९०८६ (२६-१२-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (ंशरुर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशरूर (स्ज.पुणे) तालुक्यात वपींपळ सु्ी गािाजिळ अकरा मलै िस्ततीिर बबब्याने झडप 
घालून पशुिैदयकीय अधधकारी गीूं ीर जखमी होण्याची घ्ना ददनाींक १० सप् द्बर, २०१७ रोजी 
घडली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शशरूर तालुक्यात अनेक दठकानी बबब्याने हल्ला केल्याच्या घ्ना घडुन 
देखील िन पररके्षत्र अधधकारी याींना राज्य स्ततरीय अधधकारी, नागपूर याींच्या कडून वपींजरा 
लािण्याची परिानगी घ्यािी लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े िारींिार होणाऱ्या बबबटयाींच े हल्ले रोखण्यासाठी तातडीन े वपींजरा 
लािण्याची परिानगी देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०८-०२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) िन्यजीि (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या अनुसुधच-१ मधील िन्यप्राणी मानि स्जवितास 
धोकादायक ठरल्यास िन्यजीि (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ चे कलम ११ (१) (अ) अन्िये 
अनुसुची-१ मधील िन्यप्राण्याला पकडण्यासाठी आदेश जारी करण्याचे अधधकार राज्याचे मुख्य 
िन्यजीि रक्षक याींना आहेत. 
     बबब् िन्यप्राणी हे अनुसुधच-१ मधील समाविष् असल्यान े जेव्हा िन्यप्राणी मानिी 
स्जिीतास धोकादायक ठरल्यास त्याला बींददस्तत करण्यासाठी ननयमानुसार मुख्य िनजीि रक्षक 
तथा प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (िन्यजीि), महाराषर राज्य, नागपूर याींचकेडून परिानगी घ्यािी 
लागते. 
     मानिी स्जवितास धोकादायक ठरलेल्या िन्यप्राण्याची ओळख प्िून ि याबाबतचे सबळ 
पूरािे नमुद करुन दस्तताऐिज सलग्न करुन प्रस्तताि प्राप्त झाल्यािर मुख्य िन्यजीि रक्षक 
तथा प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (िन्यजीि), महाराषर राज्य, नागपूर याींचमेाफा त वपींजरा 
लािण्याची परिानगी देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 

  
हदगाव (न्सज.नाांदेड) तालुक्यातील शेतिऱयाांिडून अनतिमीत िरुन  

त्याजंमनीवर वनववभागान ेवकृ्षलागवड िेल्याबाबत 
  

(४६)  ९९३८३ (२६-१२-२०१७).   श्रीमती अंमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) हदगाि (स्ज.नाींदेड) तालुक्यातील शकेडो शेतकऱ् याींच्या नािे सातबारा असलेल्या जशमनी 
िनविूागाने आपल्या असल्याचे साींगून शेतकऱ्याींकडून अनतक्रमीत करुन त्याजशमनीिर 
िनविूागाने िषक्षलागिडही केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परींतू सदर जशमनी शतेकऱ् याींच्या असल्याच ननणाय मा.स्जल्हा न्यायालयान े
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणायानुसार सदर शेतक-याच्या जशमनी परत करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (१४-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     शेकडो शेतकऱ्याींच्या नाींि े ७/१२ असलेल्या जशमनीिर लागिड केलेली नसून हदगाींि 
तालुक्यातील मौज ेमनाठा येथील ५० हेक््र के्षत्रािर  ि मौज ेपळसा येथील १५ हेक््र के्षत्रिर 
िन विूागाच ेिनजशमनीिर िषक्ष लागिड केलेली  आहे. 
(२) ि (३) मौज ेमनाठा येथील ५० हेक््र के्षत्राच्या सींदूाात ददिाणी न्यायालय, नाींदेड येथ े
दाखल केलेल्या ददिाणी दाव्यासींदूाात झालेल्या ननणायाच्या अनुषींगाने अवपल करण्याची 
प्रकक्रया सुरु आहे तसेच मौज े पळसा येथील रोप लागिडीबाबत दाखल केलेल्या ददिाणी 
दाव्यासींदूाात पारीत झालेल्या अींतररम आदेशाविरोधात िन विूागाने स्जल्हा सत्र न्यायालयात 
अपील दाखल केलेले आहे.सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर न्सजल््यातील आजरा आणण गगनबावडा तालुक्यात दोन  
वेगवेगळया िटिर हत्तीांनी ठाण माांडल्याबाबत 

  

(४७)  १००२५५ (२६-१२-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पािील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.प्रिाश आबबििर (राधानगरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल््यातील आजरा आणण गगनबािडा या तालुक्यात दोन िेगिेगळया ्स्तकर 
हत्तीींनी ठाण माींडल्याच ेमाहे सप् द्बर, २०१७ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हत्तीच्या िािरामळेु शेतीचे नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या हत्तीला हुसकािून लािण्याकरीता ि शेतकऱ्याींना नुकसानूरपाई 
देण्यासींदूाात शासनाने काय कायािाही िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०८-०२-२०१८) :(१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) कोल्हापूर स्जल््यातील आजरा आणण गगनबािडा या तालुक्यात हत्ती या िन्यप्राण्याींनी 
माहे सप् द्बर, २०१७ ि त्या दरम्यान शेतपीकाींचे नकुसान केल्याच्या ९९ प्रकरणे ननदशानास 
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आली आहेत. प्रस्ततूत प्रकरणी प्रचशलत शासन ननणायातील तरतूदीनसुार सींबींधधत नुकसानग्रस्तत 
शेतकऱ्याींना रु. ७,२६,१०८/- इतकी नकुसान ूरपाईकरीता अथासहाय्य अदा करण्यात आले 
आहे. 
     िन्यप्राण्याींनदिारे नकुसान होऊ नये ि मानि िन्यहत्ती सींघषा कमी व्हािा यासाठी 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात येतात. 
• या के्षत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीींकडून सिांना प्रात्यक्षक्षकाींसह मागादशान करण्यात येते. 
• गािकऱ्याींच्या मदतीन े ्ॉचा, फ्ाके, अग्नीबाण इ. चा िापर करुन ि हाकारा ग् तयार 
करुन हत्तीींना शेती ि मानिी िस्ततीपासून दरू नेण्यात येते. 
• िन्यप्राण्याींना िनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाययोजना केल्या 
जातात. 
• काही के्षत्रात िनहद्दीींिर िन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहेत, तसेच सौर कुीं पण 
तयार करण्यात आले आहे. 
• Rescue Team तयार करण्यात आली आहे. 
• मानि िन्यप्राणी सींघषा रोखण्याच्या दृष्ीने िनअधधकारी ि कमाचारी याींना प्रशशक्षण देण्यात 
येते. 
• िनाींिरील अिलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीिर एलपीजी गॅस शेगडी ि शसलदडर 
पुरिठा केला जात आहे.   
     पररके्षत्र स्ततरािर के्षत्रीय अधधकारी ि कमाचारी याींचेमाफा त ननयशमत गस्तत करण्यात येत.े 

___________ 
  

शाहुवाडी (न्सज.िोल्हापूर) तालुक्यातील ११० हेक्िर वनजंमनीवर  
लॅिराईि उत्खननास परवानगी देण्याबाबत 

  

(४८)  १०१३४६ (२६-१२-२०१७).   श्री.सत्यजीत पािील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल््यातील शाहुिाडी तालुक्यातील घुींगुर, परळी, परखींदळे, सािड ेख.ु, आींबड े
या गािाींच्या सुमारे ११० हेक््र िनजशमनीिर लॅ्राई् खाणाचे काम करण्याचा सींकल्प आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर शासनाच्या िन ि महसूल विूागाच्या ददनाींक २९ सप् द्बर, २०१७ 
च्या अधधसचूनेनुसार सदर खाण प्रकल्पातील िनजमीन राखीि िने म्हणून घोवषत करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततावित खान प्रकल्पाच्या िनजशमनीमध्ये िन्यजीि, पशुपक्षी, जलचर प्राणी, 
सरप्णारे जीि, जींगली श्िापदे ि विविध प्रकरचे की्क आढळतात हे िन विूागाकडून 
बसविण्यात आलेल्या सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्यात द्पले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर खान प्रकल्पाच्या िनजशमनीमधून सूोितालच्या जिळपास २० गािाींना 
नैसधगाक पाण्याचा झराच्या माध्यमातून ग्रामपींचायती माफा त पाणीपुरिठा योजना कायाास्न्ित 
केल्या असून सध्या या योजना सरुु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास प्रस्ततावित खान प्रकल्प पररसरात िनतळी, पाझर तलाि, ि शसमद् बींधारे बाींधले 
असून त्याचा िापर प्राण्याींना पाणी वपण्यासाठी होत आहे ि त्याच पररसरात औषधी िनस्तपती 
आढळतात, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास शाहुिाडी तालुक्यातील िनजशमनीिर लॅ्राई् उत्खननास परिानगी ददल्यामुळे 
पयाािरणाचा ऱ्हास होिून िन्य प्राण्याींना होणारा त्रास ि िनजशमनीिरील लॅ्राई् उत्खनन 
परिाना रद्द करणेबाबत शासन तातडीने कायािाही करणार आहे काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०२-०२-२०१८) : (१) कोल्हापूर स्जल््यातील शाहुिाडी तालुक्यातील 
मौज-ेघुींगुर, परळी, सािड े बु., अींबाड े येथील ५९.९७ हेक््र िनक्षते्रािरील खाणप्रकल्पाबाबतच े
प्रस्तताि िन (सींिधान) अधधननयम, १९८० अींतगात कद ् शासनाची पूिा परिानगी घेण्याकरीता 
राज्य शासनास प्राप्त झाले आहेत. 
(२) महसूल ि िन विूाग, महाराषर शासन अधधसूचना, ददनाींक २९/०९/२०१७ नुसार शाहूिाडी 
तालुक्यातील ७५ गािाींमधील २४२०२.२६ हेक््र के्षत्र राखीि िने म्हणून घोवषत करण्यात आले 
आहे. त्यामध्ये प्रस्ततावित खाण प्रकल्पाींतील मौजे-घुींगुर ि मौज-ेपरळी या गािाींचा समािेश 
आहे. 
(३) प्रस्ततावित खाण प्रकल्प के्षत्रामध्ये िन्यप्राण्याींचा आढळ ददसून आलेला नाही तसेच 
िनके्षत्रामध्ये िनविूागामाफा त सीसीद्व्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. 
(४) प्रस्ततावित खाण प्रकल्प के्षत्रामध्ये कोणत्याही नैसधगाक पाण्याचा स्तत्रोत नाही. त्यामळेु 
पाणीपुरिठा योजना कायाास्न्ित करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रस्ततावित खाण प्रकल्पाचे िनके्षत्र हे खडकाळ ि पठारी ूाग असल्यामळेु या के्षत्रात 
कोणत्याही प्रकारची िनतळी ि पाझर तलाि नाही. तसचे िषक्ष गणनेिेळी कोणत्याही औषधी 
झाडाींची नोंद ददसून आलेली नाही. 
(६) िन (सींिधान) अधधननयम, १९८० अींतगात लॅ्ेराइ् खननजाच्या उत्खननाकरीता िनके्षत्र 
िळती करणाचे प्रस्तताि कद ् शासनाच्या पूिा परिानगीकरीता राज्य शासनास प्राप्त झाले असून 
त्याींस अदयाप पयतं िन विूागाची परिानगी देण्यात आलेली नाही. 

___________ 
 

मोखाडा (न्सज.पालघर) तालुक्यातील मोखाडा-नांशि, जव्हार-खोडाळा  
रटत्यालगत लावण्यात आलेली झाड ेिोलमोडून गेल्याबाबत 

(४९)  १०२२०१ (२६-१२-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (ंभवांडी पूवव) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या िन विूागाच्या ’’झाड े लािा, झाड ेजगिा’’ या योजनेअींतगात मोखाडा 
तालुक्यातील (स्ज.पालघर) मोखाडा-नाशशक, जव्हार-खोडाळा रस्तत्यालगत लािण्यात आलेली 
झाड ेकोलमोडून गेली असल्याच ेमाहे नोव्हदबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार याींस जबाबदार असणाऱ् याींच्या विरोधात कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांिीवार (२४-०१-२०१८) : (१) ि (२) माहे नोव्हदबर २०१७  ि दरम्यान आलेल्या 
िादळान े ि जोराच्या पािसामळेु िषक्ष सींरक्षक कोलमडले होते. तथावप तात्काळ मजूर लािून 
िषक्ष सींरक्षक सरळ करण्यात आले. िषक्ष सींरक्षकाच्या आत लािलेल्या रोपाींचे कोणत्याही  
प्रकारचे नकुसान झालेले नाही. आजशमतीस सदर िषक्ष लागिडीच ेकाम चाींगले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अहेरी (न्सज.गडधचरोली) तालुक्यात जलयुक्त ंशवार योजनेच्या  
ई-ननववदा प्रकियेत झालेला  गैरव्यवहार 

  

(५०)  १०३०५५ (०६-०१-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहेरी (स्ज.गडधचरोली) तालुक्यात जलयुक्त शशिार अशूयान योजनदतगात सन २०१६-१७  
मध्ये उपविूागीय कष वष अधधकारी, कायाालय अधधनस्तत मषद ि जलसींधारण कामाच्या       
ई-ननविदा सूचना काढण्यात आल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ई-ननविदा प्रकक्रया राबविताना ३ ननविदा सूचना मान्य  करण्याचा ननयम 
असताना केिळ आपल्या दहतधचींतकाींची ननविदा पास करुन इतर सिा ननविदा रद्द करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकच ननविदाधारक पात्र असल्यास शासन ननणायानुसार त्या ननविदेला दवितीय 
मुदतिाढ देणे क्रमप्राप्त आहे ि त्याींनतर फेरननविदा घेण्याचा शासन ननणाय असताींना त्या 
ननयमाींचे पालन करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननविदा प्रककयेचा दरुुपयोग करणाऱ् या सींबींधधत अधधकाऱ् याची चौकशी 
करून सींबींधधताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाची ूूशमका काय आहे ? 
  

प्रा. राम ंशांदे (०७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      जलयुक्त शशिार अशूयान सन २०१६-१७ मध्ये तालकुा अहेरी मधील सिा कामे     
ई-ननविदा पद्धतीने करण्यात आली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यिती मु्णालय, मुींबई. 


