अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पारनेर (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) िुिछी पट्टयातील गावाांमधील पाणी समस्याबाबत
(१)

१८८७५ (१७-०९-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पारनेर (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) कुकछी पट्टयातील गावाींमध्ये पाणी समस्या िाणवू
लागली असल्याने या भागातही िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत कामे व्हावीत अिी मागणी
सामाजिक कायगकते तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१५ मध्ये जिल्हाधधकारी तसेच
पारनेर तहशसलदार याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िलयुक्त शिवार अशभयानासारखे उपक्रम राबववण्याबाबत िासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, आतापयंत तालक्
ु यातील ककती गावाींमध्ये हा उपक्रम राबववण्यात आला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) िलसींधारण ववभाग िासन ननणगय दद.०५ डडसेंबर, २०१४ अन्वये राज्यात िलयुक्त

शिवार अशभयान राबववण्यात येत आहे . तसेच िासन पत्र दद.०२ िानेवारी, २०१५ व १४
ऑगस््, २०१५ अन्वये िलयुक्त शिवार अशभयान गाव ननवड ननकष ननजचचत करण्यात आले
आहे त.

िलयुक्त शिवार अशभयान अींतगगत पारनेर तालुक्यात सन २०१५-१६ कररता ३७ व

सन २०१६-१७ कररता ३३ अिी एकूण ७० गावे तसेच श्रीगोंदा तालक्
ु यातील सन २०१५-१६
करता १४ व सन २०१६-१७ कररता १३ अिा एकूण २७ गावाींची ननवड करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वि.स. २८७ (2)
वाशशम जिल््यातील गोहगाव हाडे येजील िलयुक्त शशवार अांतगगतत्या
िामासाठी ग्रामसभचे अधधिारी उपजस्जत नसणेबाबत

(२)

२५७०५ (१०-०९-२०१५).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे गोहगाींव हाडे (ता.ररसोड, जि.वाशिम) हे गाींव िलयक्
ु त शिवार योिने अींतगगत

समाववष् आहे व ्या दाकाणी िलयुक्त शिवारामधील कामे ेेणे सींदभागत सरपींच व ग्रामस्थ
अशभननस्त होते, हे ददनाींक ९ िन
ू , २०१५ च्या दरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, गोहगाींव येथे शिवारफेरी काढून ग्रामसभेमधून कामाींची ननवड करण्यासींदभागत
कृवष ववभाग, िलसींधारण ववभाग, शसींचन ववभाग जिल्हा पररषद या ववभागाच्या अधधका-

याींच्या उपजस्थतीत ग्रामसभा आयोिीत करण्यासींदभागत ववस्तार अधधकारी पींचायत, पींचायत
सशमती ररसोड याींच्या ननदे िानस
ु ार ददनाींक १० िन
ू , २०१५ रोिी ग्रामसभा आयोिीत केली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ग्रामसभेस ग्रामसधचवाशिवाय कोण्याही ववभागाचा अधधकारी उपजस्थत
नव्हता, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, आता पावसाळा सुरु झाला असल्यामुळे गोहगाींव हाडे येथील िलयक्
ु त
शिवाराची कामे होवू िकत नसल्यामळ
ु े व पढ
ु ील वष्च्या आराखयायात सदर गावाचा समावेि
होवू िकत नसल्यामळ
ु े हे गाींव योिने पासून वींचीत राहणार आहे, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) या सींदभागतील दोषी अधधकाऱयाींवर िासन कारवार करणार आहे काय, नसल्यास याबाबत
िासनाची स्पष् भशु मका काय ?
प्रा. राम शशांदे (१८-०३-२०१७) :(१) व (२) होय हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
तथावप, सदरची ग्रामसभा दद.१०/०६/२०१५ ऐविी अध्यक्ष तथा उपववभागीय अधधकारी
ररसोड, तहशसलदार ररसोड याींनी ननजचचत केलेल्या कायगक्रामानस
ू ार दद. २२/०६/२०१५ रोिी

ेेण्यात आले. सदर ग्रामसभेस मा.लोकप्रनतननधीींसह उपववभागीय अधधकारी ररसोड, तहशसलदार
ररसोड, तालुका कृवष अधधकारी, सींबींधीत कृवष सहाय्यक व इतर यींत्रणेचे पदाधधकारी उपजस्थत
होते.

(४) हे खरे नाही.
(५) व (६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
अमरावती जिल््यातील वताड तालक्
ु यातील शसांचना्या िामात अयनयशमतता झाल्याबाबत
(३)

३६८३२ (१२-०१-२०१६).

डॉ.सयु नल दे शमख
(अमरावती) :
ु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण

वि.स. २८७ (3)
(१) अमरावती जिल्हा परीषदे च्या शसींचन ववभागाने वरुड तालुक्यातील झालेल्या वपींपडखु्ा

आणण आसोना येथे केलेल्या शसींचन तलावाच्या कामात अननयशमतता झाली असल्याची तक्रार
स्थाननक जिल्हापरीषद सदस्य याींनी जिल्हा परीषद प्रिासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर तक्रारीचे अनुषींगाने चौकिी सशमती गाीत केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या चौकिी सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून ्यात दोषी आढळून
आलेल्या ववरुध्द काय कारवार केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२०-०३-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) चौकिी अधधकारी याींचा गोपननय चौकिी अहवाल प्राप्त झालेला असून ्यानुसार सींबध
ीं ीत
उपअशभयींता व कननषा अशभयींता याींना कारणे दाखवा नो्ीस पााववण्यात आलेली होती. ्याींचे

व्दारे प्राप्त खुलासा मान्य करण्यात आला असून सींबधीत उपअशभयींता व कननषा अशभयींता

याींना मुख्य कायगकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद अमरावती याींच्या दद. ०६/०१/२०१७ च्या
पत्रान्वये दोषमुक्त करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िलानांदी गडा्या वविासासाठी यनधी शमळण्याबाबत
(४)

४५३७४ (२०-०५-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मांब्र
ु ा िळवा), श्री.शामराव ऊर्गत बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींदगड (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील कलानींदी गडाच्या ववकासासााी मा.पयग्न मींत्री
याींचेकडे ५ को्ी रुपयाची मागणी माहे नोव्हें बर, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात केली आहे . हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०३-२०१७) :(१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे अिा आियाचे ननवेदन
िासनास प्राप्त झाले आहे.
(२) व (३) याप्रकरणी कलानींदीगडावरील रु.१९३.१९ लक्षच्या कामाींना दद.४/१/२०१७ च्या िासन
ननणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली असून रु. २० लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
__________

वि.स. २८७ (4)
िांधार व लोहा तालुिा (जि.नाांदेड) येजील पाच प्रगतीपजावरील शसांचन प्रिल्पासाठी
१५ िोटी तापयाां्या यनधीला मान्यता हदल्याबाबत

(५)

४५७९३ (२९-०४-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कींधार व लोहा तालुका (जि.नाींदेड) येथील पाच प्रगतीपथावरील शसींचन प्रकल्पासााी राज्य

िासनाच्या िलसींधारण ववभागाने १५ को्ी रुपयाींचा ननधी ववतरीत करण्यासााी मान्यता ददली
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींच्या पढ
ु ील कामासााी ननधी शमळाल्याने उवगररत प्रकल्पाचे प्रलींतबत
काम पुणग होण्याबाबत िासनाने आवचयक कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) नाींदेड जिल््याच्या कींधार व लोहा तालुक्यातील १३ साावण तलावाींच्या रु.५७.९०

को्ी खचागच्या कामासााी िासनाने मान्यता ददली आहे . ्यानुषींगाने आतापयंत एकुण

रु.२८.३९ को्ी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे . सदर ननधीमधील रु.१५.०० को्ी
रक्कम

पळसवाडी,

भैनतकदृष्या

पूणग

कींधारे वाडी,
झाले

गोगदरी,

आहेत.

अन्य

कदमाची
०८

वाडी,

योिना

येलदरी

हे

प्रगतीपथावर

उपलब्धतेनुसार ्यादे खील पूणग करण्यात येणार आहे त.

साावण
असून

तलाव

ननधीच्या

___________
अक्िलिोट (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दष्ट्ु िाळी पररजस्जतीबाबत
(६)

४५८३८ (२९-०४-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अक्कलको् (जि.सोलापूर) येथे िलयुक्त शिवार योिनेचा काही प्रमाणात फायदा झाला

असला तरी तेथील बहुताींि िेतकरी सावकारी व्यािाचे पैसे काढून पीक व िनावरे
िगववण्यासााी बोअर पाडत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्या दरयान
ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील पाण्याचा ाावकककाणा साींगणारे

पानाडीही अचुकपणे

पाण्याचा स्त्रोत साींगु िकत नाहीत तसेच काही प्रगतिील िेतकऱयाींनी आधुननक िेतातील सारे

प्रयोग करुन पादहले असुनही ते व्यथग गेले आहे त तरी अक्कलको् तालुक्यातील दषु काळ
पररजस्थती लक्षात ेेता िासन आवचयक कायगवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २८७ (5)
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) अक्कलको् तालुक्यातील पाणी पररजस्थतीचा ववचार करता िासनाने पुढीलप्रमाणे कायगवाही
केली आहे :-

i. िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत लोकसहभागातून एकूण १४८८७९१ े.मी. गाळ

काढण्यात आला.

ii. बोरी नदीचे खोलीकरण व रुीं दीकरण तसेच सन २०१६-१७ मध्ये िलयुक्त शिवार

अशभयान अींतगगत ८५० ववदहरी / बोअर पुनभगरण करण्यात आले आहे .

iii. ्ँ करने पाणीपरु वाा केलेली गावे - िेऊर, हीं िगी व वागदरी.

iv. ११ गावाींमध्ये १६ ववहीर / बोअर अधधग्रहण करुन गावाींना पाणीपुरवाा केला आहे .
v. भूिल अधधननयम २००९ ची कडक अींमलबिावणी.

vi. माहे ऑक््ोबर, २०१५ ते िून २०१६ पयंत ्ीं चार आराखडा तयार करुन पाणी

्ीं चारचे ननयोिन केले आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
चोपडा व यावल (जि.िळगाांव) तालक्
ु यातील अत्यांत िमी गावाांचा
समावेश िलयक्
ु त शशवार योिनेत िेल्याबाबत

(७)

४८२७८ (२९-०४-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल्हयातील चोपडा व यावल तालुक्यातील अ्यींत कमी गावाींचा समावेि
िलयक्
ु त शिवार योिनेत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील बहुसींख्य साावण बींधारे गाव तलाव व पाझर तलाव हे सन
२०१२ च्या अनतवषृ ्ीनींतर नादरु
ु स्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ही दरु
ु स्तीची कामे ननधी अभावी प्रलींतबत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चोपडा व यावल तालुक्यातील िास्तीत िास्त गावाींचा िलयक्
ु त शिवार
अशभयानाींत समावेि करुन ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आहे काय ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
चोपडा व यावल तालुक्यात अनुक्रमे १५२ व २५२ कामे करण्यात आली आहे त. सदर

को.प.बींधारे , पाझर तलाव, गावतळे व साावण बींधारे .
(२) हे अींित: खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) िलयुक्त शिवार अशभयान अींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये चोपडा व यावल तालुक्यात

अनुक्रमे १० व ०७ गावाींचा समावेि करण्यात आले असून प्रस्ताववत कामाींचे सवेक्षण,
अींदािपत्रक तयार करणे, ननववदा कायगवाही करणे इ. कामे प्रगतीत आहे त.
___________

वि.स. २८७ (6)
नाांदेड जिल्हयातील िलयुक्त शशवार अशभयानाअांतगगतत अपुणगत िामाांबाबत.
(८)

५२७७४ (२४-०८-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल्हयात िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत जिल्हयात २५९२७ कामाींना मींिूरी

ददलेली असन
ू ्यापैकी २५७६ कामे पण
ु ग झालेली आहे त व उवगररत सवग कामे अपण
ु ग जस्थतील
असल्याचे ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास अपुणग कामे पुणग करण्याच्या दृजष्ने िासनाने कोणती उपाययोिना केली. वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
नाींदेड जिल््यात िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत ववववध यींत्रणा शमळून सन २०१५-१६ व

२०१६-१७ मध्ये अनक्र
ु मे १७०२५ व ५३६ अिी एकूण १७५६१ कामे पण
ू ग करण्यात आली आहे त.
(२)

नाींदेड जिल््यात सन २०१५-१६ मध्ये ७११ व २०१६-१७ मध्ये ८०२ कामे प्रगतीपथावर

आहे त.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हयातील िलयक्
ु त शशवार अशभयानाांतगगतत प्रत्येिी ३ लक्ष तापयाां्या १५० िामाांना
यनयमबाहय ररत्या ववना यनवीदा िामे हदल्याबाबत

(९)

५३२०९

(नायगाांव) :

(२६-०४-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.वसांतराव

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चव्हाण

(१) नाींदेड जिल्हयातील िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत प्र्येकी ३ लक्ष रुपयाींचे १५० कामाींना
कृषी ववभागाकडून मींिूरी दे ण्यात आल्याचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा ्यादरयान
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास ददनाींक २६ नोव्हें बर, २०१४ च्या अन्वये रु.३ लक्ष पेक्षा अधधक खचागच्या
कामाींना र-ननववदा कायगप्रणाली कायगरत असून सुध्दा सदरील कामाींची र-ननववदा न काढता
गु्तेदारास ननयमबाहय रर्या ववनाननववदा १५० कामाींचे काम दे ण्यात आल्यामुळे हे काम रदद

करुन सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्द कायगवाही करण्यात यावी अिी िनतेकडून मागणी होत
असल्याची बाब ननदिगनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास चौकिी अींती सींबींधधत अधधकाऱयाववरुध्द कोणती कारवार केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २८७ (7)
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
िानेवारी, २०१६ पयंत िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत १०० कामाींना प्रिासकीय तसेच

ताींतत्रक मान्यता दे ण्यात आली आहे . ्यापैकी १४ कामे दद. २६ मे, २०१५ पव
ू ् करण्यात आली
असून उवगररत ८६ कामे र-ननववदा पध्दतीने करण्यात आलेली आहेत.
(२) प्रचन उद्ावत नाही.

(३) िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत रु.३१.९८ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

लोणार तालुक्यातील (जि.बल
ु ढाणा) ववववध यांत्रणामध्ये समन्वय नसल्याने
िलयुक्त शशवार योिना अयशस्वी ठरत असल्याबाबत

(१०)

५४८३५ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लोणार तालुक्यातील (जि.बल
ु ढाणा) ववववध यींत्रणामध्ये समन्वय नसल्याने िलयुक्त

शिवार योिना अयिस्वी ारत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच िलयुक्त शिवार योिनेअींतगगत आराखडयात समावेि करण्यात आलेल्या गावाींमध्ये
कृवष ववभागाव्यनतररक्त इतर यींत्रणेकडून ज्या प्रमाणात कामे होणे गरिेचे असताींना ्या
पध्दतीने कामे झाली नाहीत,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
िलयुक्त शिवार अशभयान अींतगगत लोणार तालुक्यात सन २०१५-१६ मध्ये कृवष

ववभागामाफगत ७७६ पैकी ५०३ कामे, वन ववभाग ४४ पैकी ३७, शसींचन ववभाग २१ पैकी १३,
वररषा भुवैज्ञाननक भूिल सवेक्षण ववकास सवग १४, खडकपूणाग ववभाग दे ऊळगाव १७ पैकी ८ व
सामाजिक वनीकरण ववभाग २ अिी एकूण ८७४ कामाींपैकी ५७७ कामे पूणग करण्यात आली
असन
ू ३४ कामे प्रगतीपथावर आहेत.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील साांगली, िोल्हापूर, अमरावती, चांद्रपूर या जिल््यात
(११)

िलयक्
ु त शशवार योिना राबववण्याबाबत

५५६१८ (२४-०८-२०१६).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. २८७ (8)
(१) राज्यातील साींगली, कोल्हापरू , अमरावती, चींद्रपूर जिल््यात पाण्याच्या अनतवापरामळ
ु े
होणारी िशमनीची हानी ्ाळण्यासााी िलयुक्त शिवार योिना राबववण्यात येत असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिना कायागजन्वत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तथावप, साींगली जिल््यात िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत ननवडलेल्या कारीं दवाडी

ता.वाळवा येथे लोकसहभागातून पाणी ननचरा चर काढणेत आले आहे त.
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

औरां गाबाद जिल्हा पररषदे मध्ये शसांचन गैरव्यवहारात दोषी असणाऱ्या
(१२)

अधधिारी व िमगतचारी याां्या ववभागीय चौिशीबाबत

५७६३४ (१८-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)गत :

सन्माननीय िलसांधारण

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

औरीं गाबाद जिल्हा पररषदे मध्ये शसींचन गैरव्यवहारात अधधकारी व कमगचाऱयाींना नो्ीस

दे ऊन खुलासा मागववण्यात आला असता खुलासा समाधानकारक नसल्याने सदरहू अधधकारी व
कमगचाऱयाींवर ववभागीय चौकिी करण्याचे आदे ि दे ण्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
्यादरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय व ्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, ्यानुसार सींबींधीत दोषी अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर काय कारवार
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२०-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) वगग-३ कमगचाऱयाींची ववभागीय चौकिी जिल्हा पररषदे माफगत सरु
ु असून वगग-१ व २ च्या ४
अधधकाऱयाींची

ववभागीय

चौकिी

प्रस्ताववत

करुन

्यापैकी

२ अधधकाऱयाींच्या

ववभागीय

चौकिीचा प्रस्ताव िलसींपदा ववभागास, १ अधधकाऱयाच्या ववभागीय चौकिीचा प्रस्ताव
सावगिननक

बाींधींकाम

ववभाग

तर

उवगररत

१

अधधकाऱयाचा

प्रस्ताव

महाराषर

िीवन

प्राधधकरणाकडे पााववल्याचे अनतररक्त मुख्य कायगकारी अधधकारी याींनी िासनास कळववले
आहे .
(३)

ववभागीय

चौकिी

अहवाल

प्राप्त

झाल्यानींतर

ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

सींबींधीत

प्रिासकीय

ववभागादवारे

वि.स. २८७ (9)
दे गलुर (जि.नाांदेड) तालक्
ु यातील पाझर तलावा्या िामास मांिुरी दे णेबाबत
(१३)

५७८७८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील १.रमनापुर, २. बेंबरा, ३ मानुर, ४ मरखेल, ५. चव्हाणवाडी क्र. १,५
चव्हाणवाडी क्र.२, ६ लोणी क्र २, ७ हणेगाव क्र. ३ (ता. दे गलरू ) येथील पाझर तलावाच्या
कामास मींिुरी दे ण्यात येऊन कायागरींभ आदे ि दे ऊनसुध्दा कामे ननधी अभावी प्रलींतबत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननधी उपलब्धतेबाबत िासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
महाराषर िलसींधारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१५ रोिी
सींपन्न झालेल्या बैाकीतील ववषय क्रमाींक ०८ (४९/२०१५) अन्वये महामींडळामाफगत ददनाींक ०१
एवप्रल, २०१४ नींतर प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या (१२०० योिना) तसेच ददनाींक ०१ एवप्रल,
२०१४ पव
ू ् (ववदभग वगळून) प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या (११३० योिना) परीं तु प्र्यक्षात

क्षेत्रीय कामे सुरु झाली नाहीत अिा एकूण २३३० स्थधगती ददलेल्या येािनाींपैकी ददनाींक ०१
एवप्रल, २०१४ पूव् प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या ११३० योिनाींपैकी िलयुत शिवार अींतगगत
येणाऱया १०१ योिनाींची कामे ननधी उपलब्धतेनुसार हाती ेेण्यास महामींडळाच्या सींचालक
मींडळाने मान्यता ददली आणण उवगररत स्थधगती ददलेल्या योिनाींची प्रिासकीय मान्यता रद्द
करण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता ददली.
नाींदेड जिल््यातील (१) रमतापुर क्र.१, (२) रमतापुर क्र.२, (३) बेंबरा क्र.३, (४) मानुर

क्र.१ (५) मरखेल क्र.१ अिा एकूण ६ पाझर तलाव योिनाींना स्थधगती ददलेल्या ११३०

योिनाींमध्ये समावेि आहे. ्यामुळे सींचालक मींडळाच्या ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१५ रोिी

सींपन्न झालेल्या ४९ व्या बैाकीतील पारीत ारावास अनुसरुन उपरोक्त ६ योिनाींची प्रिासकीय
मान्यता रद्द करण्याची कायगवाही

प्रगतीपथावर आहे .

महाराषर िलसींधारण महामींडळाच्या ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१४ चे पत्रान्वये ववववध
्प्प्यातील योिनाींना स्थधगती दे ण्यात आली आहे . ्यानुषींगाने उवगररत (१) चव्हाणवाडी क्र.१,

(२) चव्हाणवाडी क्र.२, (३) लोणी क्र.३ अिा एकूण तीन योिनाींना सदय:जस्थतीत स्थधगती
आहे .

(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मौदा (जि.नागपूर) तालक्
ु यामधील िोल्हापूरी बांधाऱ्याां्या दता
ु स्तीिरीता
लाखो तापयाांचा खचगत ितानही बांधारे िोरडे असल्याबाबत

(१४)

५७९०५ (२४-०८-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)गत , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील
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(१) नागपूर जिल््यातील मौदा तालुक्यामधील कोल्हापूरी बींधाऱयाींच्या दरु
ु स्तीकरीता लाखो
रुपयाींचा खचग करुनही बींधारे कोरडे असल्याबाबतची बाब माहे मे, २०१६ दरयान ननदिगनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मौदा तालुक्यातील खरडा शिवारातील मिासूर नाल्यावर पररषदे च्या लेु शसींचन
ववभागाच्या वतीने १३ लक्ष रुपये खचग करुन १५ ददवसात बींधाऱयाच्या दरु
ु स्तीचे काम केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बींधाऱयामध्ये पाणी अडववण्यासााी वापरण्यात येणारे लोखींडी तराफे
कींत्रा्दारामाफगत लावण्यात न आल्यामुळे पावसाळ्यात पाणी अडले नाही, हे खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक्त कींत्रा्दाराच्या हलगि्पणाकडे शसींचन ववभागातील अधधकारी हे तुपुरस्पर
दल
ग केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(५) असल्यास, या बींधाऱयाच्या बाींधकामात झालेल्या अपव्यवहाराचा व हलगि्पणाची चौकिी
करुन सींबींधधत शसींचन अधधकारी व कींत्रा्दाराींवर कोणती कारवार करण्यात आली वा येत आहे
काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
तथावप, मौदा तालुक्यातील खरडा शिवारातील मिासूर नाल्यावर जिल्हा पररषदे च्या लेु

शसींचन ववभागाच्या वतीने रुपये १३.९६ लक्ष ननधी खचग करण्यात आला असून ददनाींक २५
नोव्हें बर, २०१४ ते ३० एवप्रल, २०१५ या कालावधीत दरु
ु स्तीचे काम पण
ू ग करण्यात आले.

(३) पावसाळा आ्ोक्यात येताच बींधाऱयात पाणी अडववणे अपेक्षीत असन
ू या करीता बींधाऱयाचे
लोखींडी तराफे सींबध
ीं ीत ग्रामपींचायतीकडे दे ण्यात आले आहे त.
(४), (५) व (६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

उस्मानाबाद जिल््यात िलयुक्त शशवार योिने अांतगगतत सन २०१५-१६
(१५)

या वषागतत झालेल्या िामाां्या मुल्यमापनाबाबत

५८५६७ (०१-०९-२०१६).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय

(पराांडा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलयुक्त शिवार अशभयानातील योिनेचे काम सुरु असताना करावयाचे मुल्यमापन
(Concurrent Evaluation) ही प्रकक्रया उस्मानाबाद जिल््यातील अींदािे रु.१२० को्ीच्या
कामाींच्या बाबत सींबींधीत िासन ननणगयाच्या अनुषींगाने झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासन ननणगयाप्रमाणे िलयक्
ु त शिवार अशभयानातील योिनेचे काम सरु
ु
असताना ककमान दोन वेळेस मुल्यमापन करणे अपेक्षक्षत असताना ददनाींक

एकाही कामाचा मुल्यमापन अहवाल उपलब्ध नव्हता, हे ही खरे आहे काय,

१५ मे २०१६ पयंत

(३) असल्यास, या योिनेंतगगत कामाींचे त्रयस्त सींस्थेकडून करावयाचे मुल्यमापन (Third
Party Evaluation) अिन
ु ही सरु
ु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, पाऊस पडल्यानींतर कामाचे मोिमाप करणे व दिाग तपासणे काीण होणार
आहे व मल्
ू यमापनाची प्रकक्रया ननरथगक ारणार आहे . ्यामळ
ु े दषु काळग्रस्त उस्मानाबाद

जिल््याच्या भववषयाच्या दृष्ीने झालेली िलयुक्त शिवार योिनेची कामे अनतिय मह्वाची
असून या कामाींचा दिाग आता कसा तपासण्यात येरल याबाबत िासनाने काय कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, िासन ननणगयात उल्लेख केल्याप्रमाणे मूल्यमापनाची प्रकक्रया करण्यात आली
नसल्यास िासनाने याबाबत चौकिी करून दोषीींवर कोणत कारवार केली वा करण्यात येणार
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) उस्मानाबाद जिल््यातील उपववभागीय अधधकारी याींनी तालुकाननहाय कमगचाऱयाींची ननयुक्त

करुन आतापयंत २४०३ कामाींचे मुल्यमापन करण्यात आले आहे . उस्मानाबाद जिल््यात
िलयुक्त शिवार अशभयानातील कामाींचे मुल्यमापन करण्यासााी पाच त्रयस्थ सींस्थाींना
जिल्हास्तरीय

सशमतीमाफगत

मान्यता

दे ण्यात

आली

२८/०९/२०१६ अखेर २१७ गावातील १८२७४ कामापैकी

आहे .

सदर

त्रयस्थ

सींस्थानी

दद.

१५८३७ कामाींचे (८५.९९%) मल्
ू यमापन

केलेल्या कामाींचे फेरमूल्याींकन करण्यासााी गोखले इजन्स्््यु्, पुणे याींना आदे ि दे ण्यात आले
आहे त.

(५) व (६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िलयुक्त शशवार अशभयानातन
ू पाणी साठे व शसांचन क्षमता यनशमगततीबाबत
(१६)

५९५१२ (२४-०८-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या मुख्यमींत्रयाींनी ववधीमींडळ व ववधीमींडळाबाहे र अनेकदा सन २०१५-१६ मध्ये

केलेल्या िलयुक्त शिवार अशभयानातील कामाींमुळे २४ ्ी.एम.सी.पाणी सााा ननमागण होवून
्यामळ
ु े ६.५ लक्ष हे . शसींचन क्षेत्र शसींचीत झाल्याचे िाहीर केले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास नव्याने ननमागण झालेल्या २४ ्ी.एम.सी.पाणी साायाचे आणण शसींचन क्षेत्राचे
कामाचे नावासदहत गाव व तालक
ु ा ननहाय तपशिलवार मादहती काय आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) िासनाच्या दद. २६ ऑगस््, २०१५ च्या पत्रकान्वये ताींतत्रक मागगदिगक सुचना दे ण्यात
आलेल्या आहे त ्यानुषींगाने प्राप्त मादहती खालीलप्रमाणे आहे .
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सन २०१५-१६ मध्ये िलयक्
ु त शिवार अशभयान अींतगगत राज्यात माहे ऑक््ोबर, २०१६

अखेर ४१.७५ ्ी.एम.सी. पाणीसााा क्षमता ननमागण झाली आहे . ्यामुळे एक सींरक्षक्षत शसींचन

ददल्यास १२.५ लक्ष हे . व दोन सींरक्षक्षत शसींचन ददल्यास ६.२ लक्ष हे . क्षेत्र शसींचीत होरल ऐवढी
क्षमता ननमागण झाली आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
सातारा जिल््यातील िृष्ट्णा खोऱ्याअांतगगतत याांत्रत्रिी ववभागाने
पाझर तलाव दता
ु स्ती्या िामात िेलेला गैरिारभार

(१७)

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.शामराव ऊर्गत बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सुरेश लाड (ििगतत), श्री.मिरां द िाधवपाटील

६०२९५ (२४-०८-२०१६).
(वा ),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.हनम
ां
ु त

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डोळस

(माळशशरस) :

(१) सातारा जिल््यातील कृषणा खोऱयाअींतगगत याींतत्रकी ववभागाने जिल््यातील दषु काळी

तालक्
ु यातील प्राधान्याने पाझर तलाव दरु
ु स्तीची कामे तसेच िलयक्
ु त शिवार अशभयानाींअींतगगत
कामे लोकप्रनतननधीींना ववचवासात न ेेता कॅनॉलच्या दरु
ु स्तीची कामे परस्पर केली आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाधधकारी सातारा तसेच मा.पालकमींत्री
सातारा याींच्याकडे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय व ्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार सींबींधधताींवर िासनाने काय कारवार केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िलयुक्त शशवार योिनेअत
ां गगतत िळगाव जिल्हयात ववशेष
(१८)

ग्रामसभाांचे आयोिन िरण्या्या सूचना

६१४७० (२४-०८-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलयक्
ु त शिवार योिनेअींतगगत िळगाव जिल्हयातील ज्या गावाींत कामे झाली ्या
ग्रामस्थयाींना ्याींच्या गावात

झालेल्या कामाींचा लेखी अहवाल दे ण्यासााी वविेष ग्रामसभाींचे

आयोिन करण्याच्या सूचना िलसींधारण ववभागाच्या प्रधान सधचवाींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा
्यादरयान जिल्हयातील यींत्रणेला ददला हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सुचनेप्रमाणे वविेष ग्रामसभेचे आयोिन करून आढावा ेेण्यात आला आहे
काय,

(३) असल्यास, या आढाव्यानुसार या कामाींची सदयजस्थती काय आहे ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) रावेर, यावल व िळगाव तालक्
ु यात िलयक्
ु त शिवार अशभयानअींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये
ननवडलेल्या गावाींतील आराखयायानुसार १००% कामे पूणग झाली असून उवगररत तालक्
ु यातील
कामे अींनतम ्प्प्यात आहे त.

___________
अहमदनगर जिल््यात िलयुक्त शशवार अशभयानातन
ू िरण्यात आलेली
िामे यनिृष्ट्ट दिागतची ितान यनधीचा अपहार िेल्याबाबत

(१९)

६२५८० (२४-०८-२०१६).

(श्रीरामपूर) :

श्री.बाळासाहे ब जोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल््यात िलयुक्त शिवार अशभयाींनातन
ू करण्यात आलेली कामे ननकृष्
दिागची करुन ननधीचा अपहार केल्याची तक्रार जिल्हा अधधक्षक कृषी अधधकारी कायागलयाकडे
आलेल्या आहे त मात्र तक्रारीींची दखलच ेेतली िात नसल्याचे माहे मे, २०१६ दरयान
ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय
(२) तसेच, या अशभयाींनी कामे करण्यासााी यावष् २६४ गावाींची ननवड केली मात्र प्रिासनाने
अिूनही आराखडाच तयार केला नसून जिल््यात िलयक्
ु तची कामे सुरुच झाली नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िलयक्
ु त शिवार अशभयाींनातगगत झालेल्या ननकृष् कामाींची िासनाने चौकिी
करुन सींबींधधताींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, यावष् िलयुक्तीची कामे व्हावीत यासााी कृती आराखडा तयार करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अदयाप, कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

अहमदनगर जिल््यात िलयुक्त शिवार अशभयान गाव ननवड ननकषानस
ु ार सन २०१६-

१७ मध्ये एकूण २६८ गावाींची ननवड करण्यात आली असन
सवग यींत्रणा शमळून एकूण
ू

रु.३२२.८५ लक्षचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे . सदर २६८ गावाींमध्ये कएूण २७२८
कामे सुरु असून ्यापैकी १६२३ कामे पूणग झाली असून १२०४ कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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सदर कामाींची तपासणी सींबींधधत अधधकाऱयाींकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे . तसेच

कामाींचे मल्
े ाफगत करण्यातआले असन
ू यामापन त्रयस्थ सींस्था गोखले इजन्स्््य्
ू पण
ु े याींचम
ू
्याींनी या कामाींबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
(३), (४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील मांब
ु सह शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील प्राध्यापिाांना एि वषागतिररता
लोिसेवा आयोगा्या िक्षेतून वगळण्याचा यनणगतय घेतल्याबाबत.

(२०)

६५२२१ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुयनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबरसह राज्यातील िासकीय वैदयकीय महाववदयालयातील, सहाय्यक प्राध्यापक, ग् ब
ही पदे कायमस्वरुपी तसेच सहयोगी प्राध्यापक ग् अ व प्राध्यापक ग् अ ही पदे सावगिननक

आरोग्याच्या धत्वर, एक वषागकररता लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून, वगळण्याचा ननणगय
ददनाींक २ िल
ु ,ै २०१४ रोिी राज्य िासनाने ेेतला, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, भारतीय राज्य े्नेने कलम ३१५ नुसार, लोकसेवा आयोगाची ननशमगती झाली

असून, सदरहू पदे आयोगाच्या कायगकक्षेतून वगळताना, सु् ववननयम सन १९५६ मधील
बदलासााी, मा.राज्यपालाींची मान्यता न ेेता तसेच मा. सवोच्च न्यायालयाचे आदे िाचे
उल्लींेन करुन, िासनाने सदरहू पदे आयोगाच्या कायगकक्षेतन
ू वगळण्याची सवगसाधारण कारणे
काय आहे त,
(३) असल्यास, यासींदभागत लोकप्रनतननधीींनी, मा. मुख्यमींत्री याींना, ददनाींक १८ िुल,ै २०१६ रोिी
ददलेल्या ननवेदनानस
ग त राज्य लोकसेवा आयोगामाफगत भरण्याचे
ु ार, िासनाने उक्त पदे पूवव
तातडीने आदे ि दे ण्याच्या दृष्ीने, अदयाप कोणती कायगवाही केली आहे ,

(४) अदयाप, याबाबत िासनाने कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०३-०३-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
मधील

सदरहू पदे आयोगाच्या कायगकक्षेतन
ू वगळताना, स्
ु ववननयम सन १९५६
बदलासााी मा.राज्यपालाींची मान्यता ेेण्यात आली होती. िासकीय वैदयकीय

महाववदयालये व रुग्णालयाींतील पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त असल्यामुळे तसेच सेवाननव्ृ त,
रािीनामा इ. मुळे सदर ररक्त पदाींच्या सींख्येत पुन्हा भर पडणे, सदर ररक्त पदाींसााी

पााववण्यात आलेल्या मागणी पत्राच्या अनुषींगाने पात्र उमेदवाराींच्या शिफारिी होण्यास
महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून होणारा ववलींब व ्यामळ
ु े रुग्णसेवा व ववदयाथयांच्या
िैक्षणणकतेवर

होणारा

ववपरीत

पररणाम

ववचारात

आयोगाच्या कायगकक्षेतून वगळण्यात आली आहे त.

ेेऊन

सदर

पदे

महाराषर लोकसेवा
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(३)

मा.मींतत्रमींडळाच्या

ददनाींक

१५.१२.२०१६

रोिीच्या

बैाकीत

िासकीय

वैदयकीय

महाववदयालयातील सरळसेवेने भरावयाची प्राध्यापक (ग्-अ) व सहयोगी प्राध्यापक (ग्-अ)
ही पदे कायमस्वरुपी महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायगकक्षेतन
ू वगळून सदर पदे िासन
ननणगय दद. १५.७.२०१४ अन्वये तयार करण्यात आलेल्या अप्पर मख्
ु य सधचव / प्रधान सधचव /
सधचव याींच्या अध्यक्षतेखालील ननवड मींडळामाफगत भरण्याबाबत ननणगय ेेण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील दाररद्रय रे षेखालील रूगणाांना ॲजिांओग्रार्ी मोर्त असताांना
वैद्यिीय शशक्षण ववभागािडून वसुली होत असल्याबाबत.
(२१)

६५४३१ (१६-१२-२०१६).

पजश्चम) :

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(।) राज्यातील दाररद्रय रे षेखालील रूग्णाींना आरोग्य ववभागाच्या रूग्णालयात ॲजिींओग्राफी
मोफत असताींना वैदयकीय शिक्षण ववभागाच्या िासकीय रूग्णालयाींमध्ये मात्र रूग्णाींकडून ५
हिार रूपयाींची वसल
ु ी केली िात आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, राज्यात लाखों कु्ुींब दाररद्रयरे षेखालील ग्ात मोडतात अिा रूग्णाींना मोफत व

दिेदार आरोग्यसेवा दे ण्याची िबाबदारी राज्य िासनाची असुनही ्याींना मोफत वैदयककय सेवा
वैदयककय शिक्षण ववभागाकडून ददल्या िात नाही, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास,

या

दाररद्रय

रे षेखालील

तपासणीत

रूग्णाींवर

रािीव

गाींधी

िीवनदायी

योिनेतींगत
ग िस्त्रकक्रया केल्या िातात ्याींनतर वैदयकीय शिक्षण ववभागाच्या रूग्णालयाकडून
रूग्णाींना ही रक्कम परत केली िात असल्याचा दावा केला िात असला तरी बऱयाच रूग्णाींना
ते परत केले िात नाही, हे खरे आहे काय
(४) असल्याय, िासनाने दोषी अधधकाऱयाींवर कारवार केली आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

सावडे-आमतेवाडी (ता.पन्हाळा जि.िोल्हापरू ) येजे सिस आहार खडी
वनीिरण योिनेतून बाग सािारण्यात आल्याबाबत

(२२)

६५८३५ (०९-०१-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सताडिर (शाहूवाडी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

वि.स. २८७ (16)
(१) सावडे-आमतेवाडी (ता.पन्हाळा जि.कोल्हापूर) येथे सकस आहार खडी वनीकरण योिनेतून
बाग साकारण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर दाकाणी ववना परवाना बेकायदे िीर मरु
ु माचे उ्खनन करून महसल
ू
बुडववला असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२३-०२-२०१७) :(१)

सावडे-आमतेवाडी (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापरू ) येथे

वन ववभागाच्या योिनेतून बाग साकारण्यात आलेली नाही.

(२) आमतेवाडी वन क्षेत्रात बेकायदे शिर मुरुमाचे उ्खनन करुन महसूल बुडववला असल्याचे
ननदिगनास आले नाही.

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मौिे भाल (ता. अशलबाग, जि.रायगड) येजील पाझर तलावा्या नत
ु नीिरणाबाबत
(२३)

६५९८१ (१६-१२-२०१६).

पाटील (पेण) :
(१)

श्री.सभ
गत ील
ु ाष उर्गत पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

मौिे भाल (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथे सम
ु ारे ३० वषांपव
ू ् रायगड जिल्हा पररषदें तगगत

पाझर तलावाचे काम पूणग करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाच्या पररक्षेत्रात थळ ग्रामपींचायत हद्दीतील भुत,े भाल,
वायिेत, तूरडाळ आदी गावाींसह मान तफे णझराड व मळ
ु े ग्रामपींचायत हद्दीतील गावाींना पाझर
तलावातून पाणी पुरवाा केला िातो, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर पाझर तलावाच्या पररसरात मोायाप्रमाणात झाडी, झड
ु पे वाढली

असल्याने पाझर तलावाचे नुतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव िासनाकडे सादर करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर पाझर तलावाचे नुतनीकरण करण्यासााी िासनाने कोणती उपाययोिना
केली आहे वा करण्यात येत आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे .

(३) भाल पाझर तलावाचे नुतनीकरण करणेचा प्रस्ताव उप अशभयींता, पाणी पुरवाा, रायगड

जिल्हा पररषद, उप ववभाग अशलबाग याींचक
े डून तयार करणेत आलेला असून क्षेतत्रय स्तरावर
पररपण
ू ग प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वि.स. २८७ (17)
अिोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) िाळे वाडी (िाांभळे ) व बदगी (खखळपाट)
येजील साठवण तलावाांना यनधी न शमळाल्याबाबत

(२४)

६६५३३ (१६-१२-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) काळे वाडी (िाींभळे ) व बदगी (णखळपा्) येथील

साावण तलावाींना दोन वषागपूव् मान्यता दे वूनही अदयाप ननधी न ददल्याने साावण तलावाचे
काम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दोन्ही साावण तलावासााी ननधी उभारुन साावण तलावाचे काम
तातडीने करणेबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) महाराषर िलसींधारण महामींडळाच्या ददनाींक २४.०९.२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या सींचालक
मींडळाच्या

४९

व्या

बैाकीतील

ववषय

क्रमाींक

०८

अन्वये,

महाराषर

िलसींधारण

महामींडळामाफगत ददनाींक ०१.०४.२०१४ नींतर प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या (१२०० योिना) तसेच
ददनाींक ०१.०४.२०१५ पव
ू ् (ववदभग वगळून) प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या (११३० योिना) परीं तु
प्र्यक्षात क्षेतत्रय कामे सुरु झाली नाहीत अिा एकूण २३३० स्थधगती ददलेल्या योिनाींपैकी

ददनाींक ०१.०४.२०१४ पूव् प्रिासकीय मान्यता ददलेल्या ११३० योिनाींपक
ै ी िलयुक्त शिवार
अींतगगत येणाऱया १०१ योिनाींची
ेेण्यास

सींचालक

मींडळाने

प्रिासकीय मान्यता रद्द
०२

(ककीं मत रुपये ५९.०० को्ी) कामे ननधी उपलब्धतेनुसार हाती

मान्यता

ददली आणण उवगररत स्थधगती

ददलेल्या

योिनाींची

करण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता ददली. ्यास अनस
ु रुन उपरोक्त

योिनाींचा स्थधगती ददलेल्या ११३० योिनाींमध्ये समावेि होता. ्यानुसार साावण तलाव

काळे वाडी

(िाींभळे ),

ता.अकोले,

जि.अहमदनगर

व

साावण

तलाव

बदगी

(णखळपा्),

ता.अकोले, जि.अहमदनगर या योिनाची महामींडळाने ददनाींक ०७ मे, २०१६ चे आदे िान्वये
प्रिासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील िलयुक्त शशवार योिनेअांतगगतत िरण्यात
आलेल्या िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार

(२५)

६६५३४ (१६-१२-२०१६).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

श्री.किसन िजोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

पजश्चम), श्री.जितेंद्र

आव्हाड

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांब्रा

िळवा) :

सन्माननीय

वि.स. २८७ (18)
(१) ााणे जिल््यातील िहापूर तालुक्यातील िलयुक्त शिवार योिने अींतगगत करण्यात

आलेल्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यामुळे िलयुक्त शिवाराची कामे
आितागायत अपण
ू ग असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय
(३)

असल्यास, चौकिीअींती दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवार करण्यात आली वा येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये िहापरू तालुक्यातील १३ गावाींची

ननवड करण्यात आली आहे . सदर गावात १०५२ कामे प्रस्ताववत करण्यात आली होती ्यापैकी

माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखरे १०२७ कामे पूणग करण्यात आली होती असून ७ कामे
प्रगतीपथावर आहे त. सदर

कामाींमळ
ु े २१३४ ्ी.सी.एम. पाणीसााा क्षमता ननमागण झाला आहे.

भूिल सवेक्षण ववभागाच्या मूल्यमापन अहवालानस
ू ार िहापूर तालक्
ु यात सन २०१६ च्या

माहे िानेवारी व माचग मध्ये भूिल पातळीत वाढ झाली आहे .
(२), (३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
लोणार येजील (जि.बुलढाणा) वन्य िीव अभयारण्यात त्रबबटयाां्या अजस्तत्वामुळे
अभयारण्यातील पयगतटिाांमध्ये शभतीचे वातावरण असल्याबाबत

(२६)

६६५८५ (०९-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लोणार

येथील

(जि.बल
ु ढाणा)

खाऱया

पाण्याच्या

सरोवर

पररसरातील

वन्य

िीव

अभयारण्यात तबब्याींच्या अजस्त्वामुळे अभयारण्यातील पयग्क व ग्रामस्थाींमध्ये शभतीचे
वातावरण झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) लोणार सरोवर पररसरामध्ये तबब्याचे अजस्त्व ननदिगनास आल्यामुळे सावधानतेच्या
दृष्ीकोनातून खालील उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त.
•

तबब्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रात पयग्काींना कफरण्यास बींदी करण्यात आली आहे .

•

सदर क्षेत्रात गस्त वाढवन
ू लोकाींमध्ये िनिागत
ृ ी करण्यात आली आहे.

•
•

अभयारण्य पररसरामध्ये सावधानता इिारादिगक फलक लावण्यात आलेले आहे त.
पयग्काींची प्रेक्षणीय स्थळे , प्राथगना मींदीर या दाकाणी व मह्वाच्या दाकाणी कमगचाऱयाींना

आणण रोिींदारी मिूराींना हिर ाे वन
ू सावधानतेचा इिारा दे ण्याींत आला आहे.

वि.स. २८७ (19)

•

अभयारण्यात रॅ प कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहे त.

अभयारण्य क्षेत्रात तबब्याचा आिही वावर आहे तथावप आितागायत तबब्याने मानवावर
हल्ला केल्याची े्ना ेडलेली नाही.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मरु बाड तालि
गत मिरू ाांना दे ण्यात
ु ा (जि.ठाणे) िृषी ववभाांगातांगत
आलेला धनादे श वटला नसल्याबाबत

(२७)

६६७३० (१६-१२-२०१६).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुरबाड तालुका (जि.ााणे) कृषी ववभाींगातींगत
ग वाल्हीवरे गावात पाणी अडवा योिनेमध्ये
बींधारे बाींधण्याचे काम करणाऱया मिूराींना दे ण्यात आलेले धनादे ि बॅकेत िमा केल्यानींतर व्ले
नसल्याचे नुकतेच माहे सप््े बर, २०१६ मध्ये ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदरहू कामाचे कींत्रा् सातारा येथील का्कर कींरक्िन कींपनीला दे ण्यात
आला होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कृषी ववभागाने का्कर कींरक्िन एिन्सीला दे यकाचा धनादे ि ददल्यानींतर

कींत्रा्दाराने आपली रक्कम काढून ेेतली आहे परीं तु मिुराींना ्याींच्या कामाचा मोबदला
अदयापी शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली काय
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व ्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवार करण्यात
आली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) होय.
(५) वाल्हीवरे गावात १२ अनेड दगडी बाींध ग्ाची कामे करण्यात आली आहे त. ्यामध्ये
११७ बाींधाींचा समावेि होता. सदर कामे मे.का्कर कन्रक्िन

याींना ननववदा पध्दतीने दे ण्यात

आली होती. िासनादवारे झालेल्या कामाींची रक्कम रु.२८९४९२/- व ९८७०४/- या दोन
धनादे िादवारे ाे केदारास अदा करण्यात आली होती. तदनींतर का्कर कींरक्िनच्या प्रनतननधीनी
रु. २,८०,०००/- चा धनादे ि मिूराींचे प्रनतननधी श्री.शिवराम कोरडे याींचे नावे ददला होता. तथावप

खा्यात रक्कम कमी असल्याने सदर धनादे ि बँकेत व्ला नाही. ्यामळ
ु े मिरू ाींनी
दद. १३/०७/२०१६ रोिी तालक
ु ा कृषी अधधकारी,मुरबाड याींचेकडे तक्रार सादर केली होती.

वि.स. २८७ (20)
याबाबत तालुका कृवष अधधकारी, मूरबाड याींनी सदर ाे केदारािी सींपकग साधून रक्कम अदा

करणेबाबत कळववले. ्यानींतर सींबींधधत मिूराींची मिूरी ाे केदारादवारे अदा करण्यात आली
आहे .

(६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
डोंगरगाव (जि.चांदपूर) रािूरा जिल्हा पररषदे ्या शसांचा
ववभागाांतगगतत असलेला तलाव र्ुटल्याबाबत

(२८)

६६७५० (१६-१२-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंगरगाव (जि.चींदपूर) रािूरा जिल्हा पररषदे च्या शसींचार ववभागाींतगगत असलेला तलाव

फु्ल्याचे ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोिी वा ्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामुळे पररसरातील िेतकऱयाींच्या िेतीचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, तलाव फु्ल्याप्रकरणी शसींचार ववभागाने अशभयीं्याला कारणे दाखवा नो्ीस
ददली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने दोषीींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२०-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
(४) या प्रकरणात श्री.गडकरी, िाखा अशभयींता, लेु शसींचन, िलसींधारण जिल्हा पररषद,
उपववभाग रािूरा याींना िबाबदार धरुन मुख्य कायगकारी अधधकारी याींनी ्याींच्या दद.

१०/१०/२०१६ च्या आदे िान्वये श्री गडकरी याींना ननलींबीत करुन दद. २१/११/२०१६ रोिीच्या
ज्ञापनाने दोषारोपपत्रे बिावून ववभागीय चौकिी सुरु केल्याचे िासनास कळववले आहे .
(५) ननरीं क.

___________
मौिे खराडी (ता.हवेली, जि.पुणे) वनक्षेत्रात अनधधिृतपणे गौण खयनिे िाढून वनक्षेत्राची
नासधूस होत असल्याबाबत

(२९)

६७३२४ (२७-०१-२०१७).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे खराडी (ता.हवेली, जि.पुणे) ग् नीं.७४, वनक्षेत्रात अनधधकृतपणे खोदकाम करून गौण
खननिे काढून वनक्षेत्राची नासधस
ू होत असल्याची बाब माहे सप््ें बर २०१६ मध्ये ननदिगनास
आली, हे खरे आहे काय,

वि.स. २८७ (21)
(२) असल्यास, २५ मी्र रुीं द ४ मी्र खोलीचे व साधारणत: ५० ते १०० मी्र लाींबीच्या
वनक्षेत्रात सींबींधधत अनतक्रमण धारकाींनी खोदकाम करून ्यातील वन खननिाींच्या झाडाींची
नासधस
ू केल्याची बाब ननदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय असल्यास चौकिीनुसार दोषी
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवार करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीवार

(०६-०३-२०१७)

महानगरपाशलका, पुणे याींना

:(१)

व

(२)

मख्
ु य

अशभयींता

(पथ),

पण
ु े

वन (सींवधगन) अधधननयम, १९८० अींतगगत मौिे वाेोली ते खराडी

रस््यासााी मौिे खराडी येथील ग् क्र. ७४ मधील ०.५४ हे क््र वनिशमन वळतीकरणास
महसूल व वन ववभाग, िासन ननणगय दद.१८.४.२०१६ अन्वये काही अ्ीींच्या अधधन राहून
त्वत: मान्यता ददलेली आहे.
केंद्र िासनाच्या दद.०७.०५.२०१५ रोिीच्या मागगदिगक सूचना आणण िासन महसूल व

वन ववभाग, मुींबर याींचेकडील पररपत्रक दद.०१.०७.२०१५ अन्वये एकरे षीय प्रकल्पामध्ये त्वत:

मींिूरी ददल्यानींतर प्रकल्पाचे काम िलद गतीने सुरु करुन सुववधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने
त्वत: मान्यता ददलेल्या पत्रातील आवचयक अ्ीींची पूतत
ग ा प्रकल्प यींत्रणेने केलेनींतर
वनक्षेत्रावर काम सरु
ु करण्यास परवानगी दे ण्याबाबत मख्
ु य वनसींरक्षक (प्रा.) याींना अधधकार
प्रदान करण्यात आलेले आहे त. ्यानुषींगाने उपरोक्त वनिशमनीवर काम करण्यास परवानगी
दे ण्यात आलेली आहे . तसेच िासन ननणगय दद.०८.११.२०१६ अन्वये प्रस्तावास अींनतम मान्यता

प्रदान केली आहे . ्यामळ
ु े वनक्षेत्रात होत असलेले खोदकाम हे अधधकृतपणे करण्यात येत
आहे .

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नाशशि जिल््यातील मालेगाव येजील दरे गाव शशवार हे राष्ट्रीय महामागगत
क्र. ३ लगत वन ववभागाची िशमन वविशसत िरण्याबाबत
(३०) ६७८५० (२७-०१-२०१७).

श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम जोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.बाळासाहे ब जोरात (सांगमनेर) :
काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नाशिक जिल््यातील मालेगाव येथील दरे गाव शिवार हे राषरीय महामागग क्र. ३ लगत वन
ववभागाची िशमन सवे नीं. ८३/२ यादाकाणी उदयान ववकशसत करण्याबाबत स्थाननकाींची अनेक
वषागपासून मागणी आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २८७ (22)
(२) असल्यास, येथील मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, पयग्न ववभाग याींच्याकडे एका
पत्रादवारे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने ननणगय ेेऊन यादाकाणी उदयान ववकशसत करण्यासााी
वनववभागची िमीन व ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२३-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) मौिे दरे गाव ता.मालेगाव येथील ग् क्र.८३ पैकी ८३/१ वन ववभागाच्या नावे असून
उवगरीत ८३/२ ते ८३/२३ हे दहस्से महसल
ू ववभागाकडून वा्प करण्यात आले आहे त. महसूल
ववभागाकडून वा्प केलेले क्षेत्र व वन ववभागाचे क्षेत्र याींच्या हद्दी सनु नजचचत नाहीत. सदर
क्षेत्राच्या हद्दी सुननजचचत करण्याची कायगवाही क्षेत्रीयस्तरावर सूरू आहे . सदर क्षेत्राच्या हद्दी

ननजचचत झाल्यावर ्या दाकाणी वन उदयान /पयग्न स्थळ ववकाशसत करण्याच्या अनुषींगाने
ननयोजित आहे .

___________
िोल्हापुर जिल््यात वन्य प्राण्याांची हल्ले होण्या्या प्रिारात वाढ झाल्याबाबत
(३१)

६७८८४ (०९-०१-२०१७).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापुर जिल््यात मानव आणण वन्यिीव सींेषग अधधक तीव्र होत असून िेतकरी व

ग्रामस्थाींवर वन्य प्राण्याींची हल्ले होण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याची बाब माहे ऑक््ोंबर २०१६
मध्ये ननदिगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या दोन वषांत दोन तबब्याींच्या म्ृ यू झाला असून अनेक िेतकरी व
ग्रामस्थ वन्य प्राण्याींच्या हल्यात िखमी झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मानव आणण वन्यिीव सींेषग रोखण्यासााी कोणकोण्या उपाययोिना केल्या
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तथावप

ददनाींक ०३.१०.२०१६ रोिी मौिे लोळणे, ता. िाहुवाडी येथे तबब्याच्या हल्ल्यात
३ व्यक्ती िखमी झाल्याची े्ना ेडली आहे .
(२) ददनाींक ०१.०१.२०१५ रोिी कोल्हापरू िहरातील रुरकर कॉलनी परीसरात ४ व्यक्ती तर
ददनाींक ०३.१०.२०१६ रोिी मलकापूर, पररक्षेत्रातील मौिे लोळणे, ता. िाहुवाडी येथे ३ व्यक्ती
असे एकूण ७ व्यक्ती तबब्याच्या हल्ल्यात िखमी झाले आहे त. तसेच मागील २ वषागत २
तबब्याींचा म्ृ यू झाला आहे ही बाब खरी आहे.

वि.स. २८७ (23)
(३) मानव वन्यप्राणी सींेषग रोखण्यासााी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.
•

Rescue Team तयार करण्यात आली आहे .

•

मानव वन्यप्राणी सींेषग रोखण्याच्या दृष्ीने वनअधधकारी व कमगचारी याींना प्रशिक्षण

दे ण्यात येत.े
•
•
•

या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीींकडून सवागना प्रा्यक्षक्षकाींसह मागगदिगन करण्यात येत.े

वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्र वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यासााी उपाययोिना केल्या िातात.
वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीवर एलपीिी गॅस िेगडी व शसलेंडर

परु वाा केला िात आहे .
•

पररक्षेत्र स्तरावर क्षेत्रीय अधधकारी व कमगचारी याींचम
े ाफगत ननयशमत गस्त करण्यात येत.े

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील लघुपाटबांधारे योिने्या सुधाररत मापदां डाबाबत
(३२)

६८०८८ (१६-१२-२०१६).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये लेु पा्बींधारे योिनेचा सुधारीत मापदीं ड मींिूर न केल्याने राज्यामध्ये लेु
पा्बींधारे तलावाची नवीन कामे तसेच िलयुक्त शिवार योिनेतील काही कामे करता येत
नाही, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, यापव
ू ् सन २००९ मध्ये िासनाने लेु पा्बींधारे तलावाचे मापदीं डामध्ये दरु
ु स्ती
केली होती, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सुधारीत मापदीं डाचा प्रस्ताव िलसींपदा ववभागाकडून ननयोिन ववभागाकडे
पााववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, याबाबत सींबींधधत ववभागाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे ?

प्रा. राम शशांदे (१८-०३-२०१७) :(१) लेु पा्बींधारे योिनाींचे सुधाररत मापदीं ड िलसींपदा

ववभागाच्या दद. १९/०७/२०१६ च्या िासन ननणगयान्वये मींिूर करण्यात आले आहे त व ्यानुसार
अींदािपत्रके तयार करण्यात येत आहे त.
(२) होय.
यापूव् कोकण प्रदे िासााी ददनाींक २९/०७/२००९ व उवगररत महाराषरासााी ददनाींक

३०/०४/२०११ च्या िलसींपदा ववभागाच्या िासन ननणगयान्वये मापदीं ड सुधारीत करण्यात आले
होते.

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वि.स. २८७ (24)
वाशशम जिल््यातील वन पररक्षेत्रामध्ये ववववध योिनेअांतगगतत वनसांरक्षण, यनष्ट्िृष्ट्ट वनाचे
पुनरगत ोपण व िलसांधारणा्या िामामध्ये िेलेला गैरव्यवहार

(३३)

६८३८२ (२७-०१-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारर्े

(सांगमनेर) :

(िळमनरु ी),

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.बाळासाहे ब जोरात

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाशिम जिल््यातील वन पररक्षेत्रामध्ये ववववध योिनेअींतगगत वनसींरक्षण, ननषकृष् वनाचे

पुनरग ोपण व िलसींधारणाच्या कामामध्ये अननयशमतता करुन ७ को्ी ३० लाख रुपयाचा
गैरव्यवहार केल्याची मुख्य वन

रक्षक, यवतमाळ याींच्याकडे तक्रार करण्यात येवन
ू ही

वनपररक्षेत्र अधधकारी याींचेवर कारवार करण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे करीत असल्याचे
माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या दोषी अधधकाऱयाींवर फौिदारी गुन्हा
दाखल करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही
अकोला

जिल््यातील

वनसींरक्षण, ननकृष्

कारीं िा

व

वनाचे पन
ु रोपण व

वाशिम

वन

पररक्षेत्रामध्ये

ववववध

योिनेंतगगत

िलसींधारणाच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात

अननयशमतता झाल्याबाबत स्थाननक व्ृ तपत्रात दद.२३.०५.२०१६ रोिी बातमी प्रशसध्द झाली
आहे . सदर प्रकरणी यापव
ु ्च दद.०८.०६.२०१५ रोिी प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने ववभागीय वन
अधधकारी (दक्षता) याींनी चौकिी केली आहे .

(२) सदर प्रकरणी चौकिीत कारीं िा व वाशिम वन पररक्षेत्रात अनुक्रमे रु.४१,२०,८२७/- व
रु.१९,०९,६६७/- इतक्या

रक्कमेची अननयशमतता झाल्याचे ननषपन्न झाले. ्याअनुषींगाने

सींबींधधत वनपररक्षेत्र अधधकाऱयाींववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) ननयम ८
अींतगगत दोषारोप पत्र बिावन
ू ववभागीय चौकिी कररता प्रादे शिक ववभागीय चौकिी अधधकारी,

आयुक्त कायागलय, अमरावती दद.१४.०६.२०१६ रोिीच्या पत्राअन्वये प्रकरणे सोपववली असुन
्याींचेववरुध्द ववभागीय चौकिीची कायगवाही सुरु आहे . ्याच प्रमाणे त्कालीन वनपररक्षेत्र
अधधकारी याींचेववरुध्द फौिदारी तक्रार दाखल करण्याबाबत या कायागलयाने दद.०४.११.२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग याींना ननदे ि दे ण्याींत आले. ्याअनुषींगाने
उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग ्याींनी ्याींच्या दद.३०.११.२०१६ अन्वये असे कळववले आहे

की, दोन्ही अधधकाऱयाींववरुध्द ववभागीय चौकिी सुरु केली असल्याने तक्रारदाराचे समाधान
झाले असून ववभागीय चौकिीमध्ये िो ननषकषग प्राप्त होरल ्या ननषकषागच्या नतव्रतेच्या
अनुषींगाने ्याींचेववरुध्द पुढील योग्य कायगवाही सींदभागत ननणगय ेेणे उधचत राहील व FIR
दाखल करण्याबाबत ददलेले आदे ि रद्द करण्यात यावे अिी ववनींती या कायागलयास केली आहे .
अिा प्रकारे FIR दाखल करण्याची कायगवाही ववभागीय स्तरावर प्रलींतबत असून,

असे ददसते

की सदय पररजस्थतीत थाींबलेली आहे . तव्दतच प्रकरणी दोन्ही अधधकाऱयाींववरुध्द ववभागीय
चौकिी चालू असल्याने ्याींचेववरुध्द फौिदारी कायगवाही करणेबाबत फेरववचार करण्याींची

वि.स. २८७ (25)
ववनींती उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग याींनी ्याींच्या दद.१०.०२.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
पुनचच: या कायागलयास केली आहे.

्याच प्रमाणे सींबध
ीं ीत दोन्ही वनपररक्षेत्र अधधकारी याींनी उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग

याींची वर उल्लेखीत पत्रे सहपतत्रत करुन दद.१९.११.२०१६ व दद.२७.०१.२०१७ रोिी मा.अपर
प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (प्रिासन व दय्ु यम सींवगग), महाराषर राज्य, नागपूर याींना सदर
कारवारचा फेरववचार होणेबाबत ननवेदनाददवारे ववनींती केली आहे . यासींबींधी वनपररक्षेत्र

अधधकारी याींनी ददलेले वरील ननवेदनातील बाबीींचा तदवतच उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग
याींच्या दद.३०.११.२०१६ मधील ववनींतीचा ववचार करुन अपर प्रधान मख्
ु य वनसींरक्षक (प्रिासन
व दय्ु यम सींवगग), महाराषर राज्य, नागपूर याींनी प्रकरणी पुढील कायगवाही करावी तसेच
सींबींधधताववरुध्द सुरु असलेली ववभागीय चौकिी पुणग करावी व केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल

्याींच्या कायागलयास सादर करावा असे ्याींच्या दद.०८.०२.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सुधचत केले.
तसेच उपवनसींरक्षक, अकोला वनववभाग, याींनी फौिदारी कायगवाही न करणेबाबत केलेली

ववनींती ववचारात ेेवन
ववभागीय चौकिीची कायगवाही शिघ्रतेने पुणग करुन प्रकरणी ्या
ू
चौकिीच्या अींनतम ननकालाच्या
आहे .

आधारे पुढील कायगवाही करण्याची तिवीि ाे वण्यात आली

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नागपूर येजे शासिीय वैद्यिीय व महाववद्यालय व तागणालय येजील िमगतचारी व डॉक्टर
एच.आय.व्ही तागणाांनासोबत भेदभाव िरीत असल्याबाबत

(३४)

६९५५८ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुधािर िोहळे

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथे िासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय येथील कमगचारी व डॉक््र
रुग्णाींमध्ये भेदभाव करत असल्याची बाब ददनाींक १८ ऑक््ोंबर २०१६ रोिी ननदिगनास आली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यादाकाणी एच.आय.व्ही. रुग्णाींबाबत भेदभाव करण्यात येत असून क्षककरण
ववभागाच्या कमगचाऱयाींनी एक्सरे काढण्यास मनार केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कमगचारी व डॉक््राींच्या अचया वागणक
ू ीमळ
ु े बऱयाच एच.आय.व्ही रुग्णाींना
मनस्ताप सहन करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, दोषी कमगचारी व डॉक््राींवर काय कारवार केली वा करण्यात येणार आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वि.स. २८७ (26)
यनमगाव (ता.यतरोडा, जि.गोंहदया) लघु शसांचन प्रिल्पा्या मांिुरीबाबत
(३५)

६९६६२ (०९-०१-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाले (यतरोडा) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननमगाव लेु शसींचन प्रकल्प (ता.नतरोडा, जि.गोंददया) च्या मींिुरीबाबत वन िशमनीचे
सींपादन प्रस्तावास अींनतम मींिरु ी शमळाल्यानींतर प्रकल्पाचे उवगररत शिषग कामे व कालव्याचे

कामे दोन वषागत पूणग करणे ननयोजित असूनसुध्दा प्रकल्पाचेा़ वन िशमनीचे सींपादन प्रस्तावास
अींनतम मींिुरी शमळाली आहे काय

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास िासन मींिुरी प्रदान करणार आहे काय ्यानस
ु ार कोणती
कायगवाही करण्यात आली आहे

(३) असल्यास, ्यामध्ये सदर १३ गावाींच्या िेतकऱयाींना िासन लाभ शमळवन
ू दे णार आहे काय
व कधी दे णार आहे ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (०९-०३-२०१७) :(१)

गोंददया जिल्हयातील ननमगाींव लेु पा्बींधारे

प्रकल्पाकररता १४१.६२ हे क््र वनिशमन वळतीकरणास केंद्र िासनाने ददनाींक २८/८/२००६
रोिीच्या पत्रान्वये काही अ्ीींच्या अधीन त्वत: मान्यता प्रदान केली आहे . राज्य िासनाने
दद.४/३/२००९ रोिीच्या पत्रान्वये केंद्र िासनास अ्ीपूतत
ग ा अहवाल सादर केला.

केंद्र िासनाने ददनाींक २५/०९/२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये अनुसूधचत िमाती व इतर

परीं परागत रदहवािी (वनहक्काींची मान्यता) अधधननयम, २००६ अींतगगत ववहीत नमुन्यातील
जिल्हाधधकारी याींचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास कळववले. ्यानष
ु ींगाने जिल्हाधधकारी, गोंददया
याींचे १३५.१५ हे क््र क्षेत्राकरीताचे प्रमाणपत्र केंद्रस्थ अधधकारी, नागपूर याींनी सादर केले आहे.

तथावप, सदर प्रकल्पास १४१.६२ हे क््र वनिशमनीकरीता त्वत: मान्यता प्राप्त असून

उवगरीत क्षेत्राची प्रकल्प यींत्रणेस आवचयकता आहे ककीं वा कसे ? तसेच उवगरीत क्षेत्र वनक्षेत्र आहे

ककीं वा कसे ? आणण नक्त वतगमान मूल्य व पयागयी वनीकरणाची फरकाची रक्कम इ्यादी

मुद्दयाींच्या अनुषींगाने आवचयक मादहती सादर करण्यास केंद्रस्थ अधधकारी, नागपूर व प्रकल्प
यींत्रणेस कळववण्यात आले आहे .

(२) व (३) उक्त त्रु्ीींची पूतत
ग ा प्रकल्प यींत्रणेकडून प्राप्त होताच केंद्र िासनास तातडीने सादर
करण्यात येरल. केंद्र िासनाकडून अींनतम मान्यता प्राप्त होताच वनिशमन प्रकल्प यींत्रणेस
तातडीने वळती करण्याची कायगवाही करण्यात येरल. वनिशमन उपलब्ध झाल्यानींतर प्रकल्पाचे
काम एक वषागत पूणग करण्याचे प्रकल्प यींत्रणेचे ननयोिन आहे .
___________

शभवांडी तालुक्यातील पाररवली वनववभाग िायागतलयाची झालेली दरु वस्जा
(३६)

६९८८० (२७-०१-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री

वि.स. २८७ (27)
(१) शभवींडी तालुक्यातील पाररवली वनववभाग कायागलयाची दरु वस्था झालेली असून १५
वषागपासून येथील कामकाि शभवींडी (जि.ााणे) वनक्षेत्रपालाच्या कायागलयामधून सुरु असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा ्यादरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन हक्क कायदयानुसार आददवासीना वनपट्टे शमळतात ्याींची मादहती
शमळण्यासााी पाररवली हे मध्यवत् दाकाण आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्यामुळे आददवासी बाींधवाचे अतोनात हाल होत असताींना सींबींधधत अधधकाऱयाींचे
याकडे िाणीवपूवक
ग दल
ग होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, यावर िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे काय ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

वनपाल पाररवली कायागलयाचा कारभार चाींगल्या जस्थतीत असलेल्या इमारतीत सुरु आहे .

इमारतीच्या दरु
ु स्तीबाबतची कामे लवकरच पण
ू ग करून ेेण्यात येत आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
आददवासी बाींधवाींचे वनखा्याकडे वनपट्टे बाबत कोणतेही दावे शिल्लक नाहीत. दाव्याींची
पूतत
ग ा वेळोवेळी केलेली आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

खाांडस प्राजशमि आरोगय (ता.ििगतत, जि.रायगड) िेंद्राचा वीि ववतरण
(३७)

ववभागाने पाणीपरु वठा खांडीत िेल्याबाबत

६९८८६ (१०-०१-२०१७).

श्री.सुरेश लाड (ििगतत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावगतियनि आरोगय आखण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) खाींडस प्राथशमक आरोग्य (ता.किगत, जि.रायगड) केंद्राचे दोन वषागपासन
ू वीि तबल न
भरल्याने आरोग्य केंद्राचे वीि ववतरण ववभागाने केंद्राचा पाणीपुरवाा खींडीत केला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ्यामुळे रुग्णाींची तसेच कमगचाऱयाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास, चौकिीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, प्राथशमक आरोग्य केंद्राींना पाणीपुरवाा सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती
तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१६-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. सदय:जस्थतीत दररोि बाहे रुन पाणी आणून दै नींददन कामकािाकररता वापरले
िात आहे .

वि.स. २८७ (28)
(३) व (४) प्राथशमक आरोग्य केंद्र खाींडस ता.किगत, जि.रायगड करीता स्वतींत्र पाणीपुरवाा
योिने कायगरत आहे . ्यामुळे वीिबील िासत येते. पाण्याच्या ववदयुत मी्रचे रु.८४,८३०/इतक्या रक्मेचे दे यक तरतद
ु ीअभावी अदा करण्यात आले नव्हते. ्यामळ
ु े माचग, २०१५ मध्ये
मी्र

काढण्यात

आले

होते.

जिल्हा

आरोग्य

अधधकारी,

जिल्हा

पररषद,

रायगड

या

कायागलयाकडून प्राप्त अनुदान व दान स्वरुपात प्राप्त झालेल्या रकमेतून सदर दे यक आता

अदा करण्यात आले आहे . सध्या अजस्त्वात असलेली नळ पाणीपुरवाा योिना ग्रामपींचायत
खाींडसकडे वगग करण्याची कायगवाही सुरु आहे . तसेच प्र्येक मदहन्यात येणाऱया दे यकापैकी २५
% रक्कम प्राथशमक आरोग्य केंद्र खाींडसने व उवगरीत ७५% रक्कम ग्रामपींचायत खाडींस याींनी

भरल्याबाबत प्राथशमक आरोग्य केंद्र, खाींडस येथील रुग्ण कल्याण सशमतीने दद.८.१२.२०१६
रोिी ाराव केला आहे . सदय:जस्थतीत दररोि बाहे रुन पाणी आणून दै नींददन कामकािाकररता

वापरले िात असून, सदर आरोग्य केंद्रास पाणीपुरवाा पुवव
ग त सरु
ु करण्याची कायगवाही सुरु
आहे .

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
दहहवली (ता.शहापूर, जि.ठाणे) वन ववभागा्या खैरा्या झाडाांची वक्ष
ृ तोड झाल्याबाबत
(३८)

७०४६६ (०९-०१-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.प्रताप सरना ि (ओवळा

माजिवडा), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ााणे जिल्हयातील िहापुर तालुक्यातील ददहवली वन ववभागाच्या रें िमध्ये ग्रस्त ेालत

असताना वन ववभागाच्या कमगचाऱयाींना खैराच्या झाडाींची मोाया प्रमाणावर वक्ष
ृ तोड झाल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा ्या दरयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापकरणी चौकिी करुन यासींदभागत पाच आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे
काय,

(३) असल्यास, िहापुर तालुक्यातील खड्, कसारा, वािाला, ददहवली, तबरवाडी वपवळी या
पररसरात खैराच्या झाडाची मोाया प्रमाणात वक्ष
ृ तोड होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी कोण्या उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त ?
श्री.

सुधीर

मन
ु गांटीवार

(०२-०३-२०१७)

:(१)

ददनाींक

१५.१०.२०१६

रोिी

ददहवली

वनपररमींडळाच्या बावेर ननयतक्षेत्रात गस्त कररत असताना एकूण पाच इसमाींना खैर
प्रिातीची लाकडे शिर-ओझ्याने वाहतुक करीत असता पकडण्यात आले. ्यानी तोड केलेल्या
मालाच्या बुडाींचा िोध ेेतला असता ५ खैर प्रिातीची बुड वनक्षेत्रात आढळलीत.
(२) हे खरे आहे .

(३) ददनाींक ७.१०.२०१६ रोिी तबरवाडी पररमींडळात अवैध वक्ष
ृ तोडीची १४ खैर (६+८) बुडे
आढळली.

वि.स. २८७ (29)
िहापूर वनक्षेत्रातील खड्, कसारा व वािाळा या वनक्षेत्रात ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये खैर

वक्ष
ृ तोड आढळून आली नाही. परीं तु वपवळी गावालगतचे वनक्षेत्रात खैर १३९ े.शम. २.८१९
ककीं मत ३९२०१/- माल अनधधकृतपणे वाहतक
ु होत असताना वाहन िप्त करण्यात आले.

(४) अवैध वक्ष
ृ तोडीवर आळा ेालण्यासााी िहापूर वनववभागात खालीलप्रमाणे उपाययोिना
करण्यात येतात :-

१) सवग ननयतक्षेत्राची ननयशमतपणे तपासणी करणे.
२) िहापूर वन पररक्षेत्रात १) खानतवली, धसर वनपररक्षेत्रात २) िेणवा, ववहीगाव

पररक्षेत्रात ३) ववहीगाव व खड् वनपररक्षेत्रात ४) शिरोळ येथे तपासणी नाक्याींवर तसेच
रस््याने सींियास्पदरर्या िाणारी वाहने अवडवून ्याींची झडती ेेणेत येते.

३) वविेषत: िहापूर, खड्, ववदहगाव या पररक्षेत्रासााी तानसा अभयारण्यात लगतचे

क्षेत्रात / अनतसींवेदििील क्षेत्रात रात्रीगस्त करणेकामी वनपररक्षेत्र अधधकारी याींना

दरमहा

गोपनीय कायगक्रम आखन
ू दे ण्यात येतो.

४) वन गुन््यासींबींधी गुप्त मादहती शमळववण्यासााी स्थाननकरर्या खबरे तयार करुन

्याींचेकडील गुप्त मादहती आधारे धाडी ्ाकून अवैध माल/ वाहने िप्त करणेत येत आहे त
तसेच सींियीत व्यक्तीींवर अिा खबऱयादवारे निर ाे वण्याचे काम करण्यात येत आहे .

५) ग्रामीणाींच्या सहभागातन
ू वन व्यवस्थापन या कायगक्रमाववषयी स्थाननक िनतेस

मह्व ववषद करुन ्यादवारे िनिागत
ृ ी करणे, वन ववभागात स्थापन करण्यात आलेल्या
वरसींरक्षण सशम्याींच्या वनसींरक्षणाचे कामात सक्रीय सहभाग करणेत येत आहे .
६) सवग ननयतक्षेत्रात वनरक्षक / वनपाल याींना PDA

गुन््याची नोंद करण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

चा परु वाा करण्यात आला असून

___________

दे गलूर (जि. नाांदेड) तालुक्यातील व्दारायुक्त शसमेंट बांधाऱ्या्या िामास मांिूरी दे ण्याबाबत
(३९)

७०५४२ (१६-१२-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे गलूर (जि. नाींदेड) तालुक्यातील दे गाव, भोकसखेड, सावरगाव (नन) आणण खुतमापूर
येथील दवारयक्
ु त शसमें् बींधाऱयाच्या कामास मींिुरी दे ण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा ्यासम
ु ारास िासनाकडे मागणी केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) नाींदेड जिल््यातील दे गलुर तालुक्यातील दे गाव येथील : १, भोकसखेड येथील :-१ व
खुतमापुर येथील :४ अिा एकूण ७ योिनाींना महाराचर िलसींधारण महामींडळामाफगत ददनाींक
१७/०२/२०१४ चे आदे िान्वये प्रिासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे . महाराषर िलसींधारण

वि.स. २८७ (30)
महामींडळाच्या ददनाींक २४.०९.२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या बैाकीतील ववषय क्रमाींक ०८
(४९/२०१५) अन्वये महामींडळामाफगत ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ नींतर प्रिासकीय मान्यता
ददलेल्या (१२०० योिना) तसेच ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१५ पव
ू ् (ववदभग वगळून) प्रिासकीय

मान्यता ददलेल्या (११३० योिना) परीं तु प्र्यक्षात क्षेतत्रय कामे सुरु झाली नाहीत अिा एकूण
२३३० स्थधगती ददलेल्या योिनाींपैकी ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ पूव् प्रिासकीय मान्यता
ददलेल्या ११३० योिनाींपक
ै ी िलयुक्त शिवार अींतगगत येणाऱया १०१ योिनाींची

कामे ननधी

उपलब्धतेनुसार हाती ेेण्यास महामींडळाच्या सींचालक मींडळाने मान्यता ददली आणण उवगररत
स्थधगती ददलेल्या योिनाींची प्रिासकीय मान्यता रद्द
ददली.

करण्यास सींचालक मींडळाने मान्यता

्यामळ
ु े सींचालक मींडळाच्या ददनाींक २४/०९/२०१५ रोिी सींपन्न झालेल्या बैाकीतील

ववषय क्र.०८ (४९/२०१५) वरील पाररत ारावाच्या अनुषींगाने उपरोक्त ७ योिनाींची प्रिासकीय
मान्यता रद्द करण्याची कायगवाही महामींडळामाफगत प्रगनतपथावर आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नाशशि जिल््यातील अवषगतन ग्रस्त नाांदगाांव तालुक्यात िलयुक्त शशवार अशभयानाांअांतगगतत
ववववध योिनाांचे िायगतक्रमास मांिूरी दे णेबाबत

(४०)

७१२३० (१६-१२-२०१६).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक जिल््यातील अवषगण ग्रस्त नाींदगाींव तालक्
ु यातील पाींझण नदीवरील नाले मोहाडी
नदी, लेंडी नदी व येवला तालक्
ु यातील नारीं गी नदी व धामनी नदी या नदी व नाल्याींचे
िलयुक्त शिवार अशभयानाींअतगगत ववववध योिनाींचे अशभसरण करून लोकसहभागादवारे

राबववण्यात येत असलेला नदी पन
ग ीवन कायगक्रम प्रभावीपणे राबववण्यासााी शसमें् नाला बाींध
ु ि

कायगक्रमास मींिुरी दे णेकररता प्रस्ताव जिल्हाधधकारी नाशिक याींच्या कायागलयाने ददनाींक १५
माचग २०१६ रोिी व ्यासम
ु ारास िासनाकडे सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावास िासनाने मींिुरी दे वून ननधीची तरतूद करणेबाबत कोणती
कायगवाही केलेली आहे वा करीत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) िलसींधारण ववभागाचा िासन ननणगय दद. ३१ माचग, २०१६ नूसार नाींदगाव तालक
ु यातील
पाींझन नदी हिा नाला यावरील एकूण ३ शसमें् नाला बाींधासााी रु. ९८.३० लक्ष ननधीस मींिूरी
दे ण्यात आली असून रु. ४९.१५ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वि.स. २८७ (31)
मौिे एिशशव िळां ब (ता.माळशशरस, जि.सोलापूर) येजे
शसमेंट िााँकक्रटचा बांधारा बाांधण्याबाबत

(४१)

७१३७४ (१६-१२-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे एकशिव कळीं ब (ता.माळशिरस, जि.सोलापरू ) बींधाऱयात पव
ू ्चे रे ल्वेचे रुळाचे खाींब उभे
असून सदर खाींबाना नदीपात्रात शसमें् क्राँक्री्ची शभींत बाींधून शसमें् कॉकक्र्चा बींधारा

बाींधण्याचा प्रस्ताव लेुपा्बींधारे ववभाग, सोलापूर याींनी तयार केला असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा ्या दरयान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने ननणगय ेेऊन सदर प्रस्तावास मींिूरी दे ऊन ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१८-०३-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मौिे िांु भारमाठ (ता.मालवण, जि.शसांधुदग
ु )गत येजील वक्ष
ृ तोडीसाठी हदलेल्या
(४२)

७१८०७

(िणिवली) :

परवानगीचा दता
ु पयोग ितान गैरव्यवहार िेल्याबाबत

(०९-०१-२०१७).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िन्
ु नर),

श्री.यनतेश

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राणे

(१) मौिे कींु भारमाा (ता.मालवण, जि.शसींधद
ु ग
ु )ग येथील मा.स.स.नीं. १२/४४ वॄक्ष तोडीसााी
ददलेल्या परवानगीचा दरू
ु पयोग करून केलेल्या गैरव्यवहारा प्रकरणी दोषी अधधकाऱयाींना

सावींतवाडी वन ववभाग दल
ग
करीत असल्याची तक्रार ददनाींक ५ माचग, २०१२ रोिी
ु क्ष
जिल्हाधधकारी शसींधुदग
ु ग याींचेकडे व तदनींतर पुन्हा ददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी उपवन
सींरक्षक, वन ववभाग, सावींतवाडी याींचक
े डे श्री.ियींत राेवेंद्र बरे गार, सालइगवाडा, सावींतवाडी
याींनी सादर केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) सदरहू गैरव्यवहार व गैरकारभाराबाबत यापूव्ही श्री.बरे गार याींनी वारीं वार उपवन सींरक्षक,
सावींतवाडी वन ववभाग याींचेकडे केलेल्या तक्रारीनुषींगाने याप्रकरणी वनक्षेत्र सवेक्षक, सावींतवाडी

वन ववभाग याींनी दद.१२ डडसेंबर, २००८ रोिी सववस्तर अहवाल उपवन सींरक्षक वन ववभाग
सावींतवाडी याींना सादर केल्यानींतर उपवन सींरक्षकाींनी वन क्षेत्रपाल, कुडाळ याींना कायगवाही
करण्याचे ददनाींक २ ऑगस््, २०११, ददनाींक २६ ऑगस््, २०११ व ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०११
रोिी आदे ि ददलेले असतानाही आिशमतीस याप्रकरणी कायगवाही करण्यात आले ली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, ्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) याप्रकरणी सवग सींबींधधत दोषीींववरोधात कोणती कारवाइग करण्यात आली आहे वा येत
आहे ?

वि.स. २८७ (32)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०३-२०१७) :(१) श्री.ियींत बरे गार याींनी उक्त प्रचनात नमूद तक्रारी
केल्या आहे त.

(२) व (३) उक्त तक्रारीनस
ु ार कींु भारमाा मालकी स.नीं. १२/४ मध्ये वक्ष
ृ तोड अधधकारी या
ना्याने परवानगी ददलेल्या वक्ष
ृ तोड प्रकरणी ववभागीय कायागलयातील वनसव्हे क्षक याींनी

तपासणी करुन सादर केलेल्या अहवालाचे आधारे सदर स.नीं. १२/४४ मध्ये वक्ष
ृ तोड झालेली
नसताना वक्ष
ु ीचे तोंडीचे आदे ि व खो्े वाहतूक पास िारी केल्यामुळे
ृ अधधकारी याींनी चक
्याींना दोषारोपपत्र दे ण्यात येऊन शिस्तभींग ववषयक कारवार करण्यात आलेली आहे .

(४) सदर प्रकरणी वनक्षेत्रपाल, कुडाळ याींना दोषमक्
ु त करण्यात आलेले असन
ू वनपाल मालवण
याींना ते दोषी आढळून आल्याने ्याींची पुढील वेतनवाढ २ वषागसााी रोखण्यात आली. तसेच

त्कालीन वनरक्षक, काींदळगाव याींचेववरुध्दची ववभागीय चौकिी पुणग झाली असून ्याींच्यावर
कतगव्यात हलगि्पणा व बेकफकीरपणा केलेबद्दल ्याींचेवर ापका ाे वण्यात आलेला आहे .
___________
साठवण तलाव ममदापूर (ता.येवला, जि.नाशशि) योिनेचे िाम तात्िाळ सुता िरण्याबाबत
(४३)

७१९२८ (१६-१२-२०१६).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साावण तलाव ममदापूर (ता.येवला, जि.नाशिक) या योिनेचे काम ता्काळ सुरु
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ सप््ें बर, २०१६ रोिी लेुशसींचन
(िलसींधारण) ववभागाकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेच्या कामाला ददनाींक २० ऑगस््, २०१४ रोिी जिल्हाधधकारी नाशिक
याींनी प्रिासकीय मींिूरी दे ऊन िासनाकडे पााववलेल्या प्रस्तावाला सधचव सशमतीच्या मान्यतेची

आवचयकता नसल्याचे ग्रामववकास व िलसींधारण ववभागाने ददनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोिी
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तब्बल वषग होऊनही या योिनेची सुधारीत ताींतत्रक मींिूरी प्रलींतबत असल्यामळ
ु े
सदर योिनेची ननववदा प्रकक्रया होवू िकली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रचन भाग (१), (२) व (३) च्या अनुषींगाने या योिनेचे काम लवकरात लवकर
सुरु करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे काय
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१८-०३-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) ताींतत्रक मान्यतेची कायगवाही प्रगतीत आहे.
(४) जिल्हाधधकारी, नाशिक याींनी ददनाींक २०.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये सधचव सशमतीच्या
मान्यतेची अ् शिथील केलेली असन
ू प्रस्तावास ताींतत्रक मान्यता आणण योिनेसााी आवचयक
वन िशमन प्रस्तावाची कायगवाही प्रगतीत आहे.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वि.स. २८७ (33)

महालखेडा (ता.येवला, जि.नाशशि) येजील िोल्हापूर पध्दती्या
बांधाऱ्याांचे बांद पडलेले िाम सता
ु िरण्याबाबत

(४४)

७१९४० (१६-१२-२०१६).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महालखेडा (ता.येवला, जि.नाशिक) येथील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाचे सन २०१२
मध्ये सुरु झालेले काम अींदािपत्रकीय ननधीपेक्षा अधधक होत असल्यामुळे माहे िून, २०१५
पासून बींद पडलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रचन भाग (१) मधील कोल्हापूरी पध्दतीचा बींधारा महालखेडा (ता.येवला)

येथील काम तातडीने सरु
ु करण्यासााी िासनामाफगत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) पाया खोदार सींधानकाचे पररमाणात वाढ झाल्याने सध
ु ाररत मान्यतेची कायगवाही क्षेतत्रय
ववभागामध्ये प्रगतीत आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाद्वारे बेन्नीतरु ा नदीचे पन
ु िीवन िरणे व ववववध
(४५)

हठिाणी शसमेंट नाला बांधारा बाांधणेबाबत्या प्रस्तावाबाबत

७२२०६ (१६-१२-२०१६).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल्हा प्रिासनादवारे बेन्नीतरु ा नदीचे पन
ु ि्वन करणे व ववववध दाकाणी
शसमें् नाला बींधारा बाींधणेबाबत िासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरील प्रस्तावास मींिुरी शमळणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधी
याींनी ददनाींक २४ िुल,ै २०१६ रोिी वा ्या सम
ु ारास लेखी ननवेदनादवारे ववनींती केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) नदी पन
ु ि्वन कायगक्रमाींतगगत वेन्नीतुरा नदीवरील दोन शसमें् नाला बाींधास रु.१००.००
लक्ष ननधी मींिुरीस दद.१७ डडसेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये त्वत: मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वि.स. २८७ (34)
चहाडी व अिुलखेडा (ता.चोपडा, जि.िळगाांव) येजील गावा्या िलयुक्त
शशवार अशभयानाांतगगतत नदी पुनजिगतवना्या िामाबाबत

(४६)

७२४३३ (१६-१२-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चहाड्

व

अकुलखेडा

(ता.चोपडा,

जि.िळगाींव)

येथील

सन्माननीय िलसांधारण
गावाच्या

िलयुक्त

शिवार

अशभयानाींतगगत नदी पुनजिगवन कायगक्रमाींतगगत शिवारातून वाहणाऱया चींपावती नदीवर बींधारे

बाींधण्याचे नदी पुनजिगवन कामाबाबत जिल्हाधधकारी, िळगाींव याींनी ददनाींक ३० एवप्रल, २०१६
रोिी सधचव (िलसींधारण), महाराषर िासन, मींब
ु र याींना मींिरू ीस्तव सादर केला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या कामास मींिूरी दे ण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कामास केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे व केव्हापयंत हे काम पूणग
होण्याचे िासनास अपेक्षक्षत आहे ?

प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) नदी पुनि्वन कायगक्रमाींतगगत चोपडा तालुक्यातील चींपावती नदीवरील दोन शसमें् नाला
बाींधास रु.१५३.४२ लक्ष ननधी मींिुरीस दद.१७ डडसेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये त्वत: मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
तािे (जि.पुणे) येजे िलसांधारण ववभागाने उभारलेल्या शसमेंट्या बांधाऱ्याबाबत
(४७)

७२६४९ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हा - कामिेत िहरािवळील तािे येथील तािब
ु ार मींददरामागील ओढ्यावर दोन
वषागपूव् िलसींधारण ववभागाच्या वतीने दोन शसमें्चे बींधारे बाींधण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, िलसींधारण ववभागाने बाींधलेल्या बींधाऱयाची तािे ग्रामपींचायतमध्ये नोंद व
इतर मादहती उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, बींधारे असलेल्या भागात िशमनीत खडक असल्याने पाणी वाहून िाते, जिरत
नाही, बींधाऱयात साालेले पाणी बाषपीभवन होत आहे, हे ही खरे आहे काय
(४) असल्यास, या दोन बींधाऱयाबाबत िासन स्तरावर चौकिीचे आदे ि दे ण्यात आले आहे
काय नसल्यास ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .

वि.स. २८७ (35)
सन २०१३-१४ मध्ये मौिे तािे येथे दोन शसमें् नाला बाींधाचे काम करण्यात आले
आहे . सदर बींधाऱयाचे कामे सुरु असताना ग्रामपींचायत व ग्रामस्थाींना क्षेत्रीय

कमगचाऱयाींकडून

तोंडी साींगण्यात आले होते. काम प्रगतीत असताना ग्रामपींचायत व ग्रामस्थाींनी कोणतीही
हरकत ेेतलेली नव्हती.
(३) हे खरे नाही.

सदर बींधाऱयाींच्या कामामळ
ु े आिूबािूच्या पररसरातील ववहीरीींच्या पाणी पातळीत वाढ

होऊन अप्र्यक्ष शसींचनाचा लाभ होत आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

सािोली तालुक्यातील (जि.भांडारा) शभांमलिसा लघू पाटबांधारे प्रिल्पाचे
(४८)

७३०२४ (०९-०१-२०१७).

िाम तातडीने सुता िरणेबाबत

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर),

श्री.वविय रहाांगडाले (यतरोडा) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साकोली तालुक्यातील (जि.भींडारा) २५ वषागपासून प्रलींतबत असलेला शभमलकसा लेु
पा्बींधारे प्रकल्पाचे काम ११६.०३ हे . वनक्षेत्रातील वक्ष
ृ तोड आणण शसमाींकनाअभावी सींबींधधत
अधधकाऱयाींच्या दल
ग पणापणे कामे प्रलींतबत होत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष
(२)

असल्यास,

केंद्रिासनाच्या

अ्ीींची

पुतत
ग ा

करुन

तातडीने

वनक्षेत्रातील

वक्ष
ृ तोड

व

शसमाींकनाचा प्रचन सोडववण्यासााी िासनाने राज्यस्तरावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) अदयावप, कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री.

सुधीर

प्रकल्पाकरीता

मुनगांटीवार

(०३-०२-२०१७)

:(१),

(२)

व

११६.०३ हे क््र वनक्षेत्र वळतेकरणाच्या

(३)

शभमलकसा

प्रस्तावास

लेु

पा्बींधारे

केंद्र िासनाने ददनाींक

१७/०७/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये काही अ्ीींच्या अधीन राहून अींनतम मान्यता प्रदान केली आहे .
तथावप, केंद्र िासनाच्या अींनतम मान्यता पत्रातील काही अ्ीींमध्ये सध
ु ारणा करणे आवचयक

असल्याने ्याप्रमाणे सध
ु ारणा करुन अींनतम मान्यतेचे सुधारीत आदे ि ननगगशमत करण्यास
िासनपत्र ददनाींक १७/०२/२०१६ व तदनींतरच्या पत्राींन्वये केंद्र िासनास ववनींती करण्यात आली

आहे . केंद्र िासनाकडून सुधारीत आदे ि प्राप्त होण्याकरीता िासन स्तरावरुन पाापुरावा
करण्यात येत आहे . सुधारीत आदे ि प्राप्त होताच वनिशमन वळतीकरणाची कायगवाही राज्य
िासन स्तरावरुन तातडीने करण्यात येरल.

___________
वन ववभागाने वने आखण वक्ष
ृ ा्छादीत क्षेत्रवेगाने वाढववण्यािरीता असलेल्या सांयुक्त
(४९)

वनव्यवस्जापन िायगतक्रमामध्ये महहला बचतगटाांना डावलल्याबाबत

७३२९६ (०९-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

वि.स. २८७ (36)
(१) िासनाच्या वन ववभागाने वने आणण वक्ष
ृ ाच्छादीत क्षेत्रवेगाने वाढववण्याकरीता असलेल्या
सींयुक्त

वनव्यवस्थापन

कायगक्रमामध्ये

मदहला

बचतग्ाींना

डावलण्यात

आल्याचे

माहे

िल
ु ,ै २०१६ मध्ये ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने मदहला सक्षमीकरण,आधथगक बळक्ीकरणाचे धोरण ननजचचत केले
असूनही या धोरणाला वनववभागाने छे द दे ऊन मोदहमेसााी लागणारी रोप्ी बचतग्ाींच्या
मदहलाींकडून न ेेता बचतग्ाींना सदर मोदहमेपासून दरू ाे वले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गेल्या ५ वषागतील मदहला बचतग्ाींची ववववध ववकास कामे उपक्रमातील तसेच
मि्तील कींत्रा्दार,परु वाादाराींनाच वनाधधकाऱयाींनी सहभागी करुन ेेतल्याचे ननदिगनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीच्या अनुषींगाने सदर
प्रकरणातील सींबींधधताींवर िासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१०-०३-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

राज्यात सदय: जस्थतीत ग्रामस्तरावर एकुण १२२५६ सींयुक्त वनव्यवस्थापन सशम्या कायगरत
असून सदर सशमतीतील सदस्याींमध्ये मदहलाींचा मोठ्या प्रमाणावर समावेि आहे . िासनाच्या

ववववध योिना िसे सींयक्
ु त वन व्यवस्थापन कायगक्रमाींतगगत रोपवा्ीकेतील/रोपवनाींची कामे

प्रामुख्याने मदहलाींकडून करुन ेेण्यास प्राधान्य ददले िाते. तसेच सींयुक्त वन व्यवस्थापन
सशम्याींमधील मदहलाींसह सवग सदस्याींचा सकक्रय सहभाग असतो. सदर रोपवा्ीकाींमाफगत

होणारी रोपाींची सींख्या आवचयकते पेक्षा कमी असल्यास अिा रोपाींची कमतरता मदहला बचत
ग्ाकडूनही रोपे खरे दी करुन पत
ग ा करण्यात येते. सन २०१६ च्या पावसाळ्यामध्ये रोपाींची
ु त
ननशमगती या योिनेअींतगगत ववववध बचतग्ाींमाफगत ४,९६,०३१ रोपे तयार करण्यात आली. तसेच

सव्हे क्षण, शसमाींकन, रखवालदरी, सींरक्षण, दे खभाल, िेणखत परु वाा करण्याकररता ्याचा
मोबदला दे वून इ्यादी कामे मदहला बचत ग्ाींना दे ण्यात आली.
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही

___________
दौंड (जि.पुणे) तालक्
ु यातील यवत, खोर, पाटस, पडवी येजे शसमेंट
नाला बांधारा बाांधणेबाबतचा प्रस्ताव

(५०)

७३३७८ (१६-१२-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील

(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील यवत, खोर, पा्स, पडवी येथे शसमें्नाला बींधारा बाींधणेबाबत
रुपये ८ को्ीचा प्रस्ताव

माहे ऑक््ोबर – नोव्हें बर २०१६ मध्ये वा ्यादरयान सादर

करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत काय कायगवाही करण्यात आली,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २८७ (37)
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे .
(२) िलसींधारण ववभागाचा िासन ननणगय दद. ३१ माचग, २०१६ नसार दौंड तालुक्यातील
दे ऊळगाव गाडा नाला ८, खोर ओढा ४ व पडवी ओढा १० अिा एकूण २२ शसमें् नाला

बाींधासााी रु.४६४ लक्ष ननधीस मींिूरी दे ण्यात आली असून रु.२३२.०० लक्ष ननधी ववतरीत
करण्यींत आला आहे .

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांब .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवत् मुद्रणालय, मुींबर.

