
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०१ जुल,ै २०१९ / आषाढ १०, १९४१ (शिे) 
  
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री 
(३) िदै्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र 

वििास मांत्री 
(४) पररिहन, खारभमूी वििास मांत्री 
(५) रोजगार हमी मांत्री 
(६) पययटन ि राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(७) विमकु्त जाती, भटक्या जमाती,        

इतर मागासिगय ि विशषे मागास प्रिगय 
िल्याण मांत्री 

(८) जलसांधारण मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१ 
------------------------------------- 

  
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आश्रमशाळेतील िमयचाऱयाांना 

 सातिा िेतन आयोग लागू िरणेबाबत 
  

(१) * ४७४२० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सर्व शासकीय र् ननमशासकीय कमवचारी याींना दिनाींक       
१ जानेर्ारी, २०१९ पासनू सातर्ा र्ेतन आयोग लाग ूकेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात वर्मकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासर्गव र् 
वर्शषे मागास प्रर्गव कल्याण वर्भागाींतगवत कायवरत असणाऱ्या आश्रमशाळेतील 
कमवचाऱ्याींना सातर्ा रे्तन आयोग लाग ूकेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्मकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासर्गव र् वर्शषे 
मागास प्रर्गव कल्याण वर्भागाींतगवत कायवरत असणाऱ्या आश्रमशाळेतील 
कमवचाऱ्याींना सातर्ा रे्तन आयोग लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) वर्मकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासर्गव र् वर्शषे मागास 
प्रर्गव कल्याण वर्भागाींतगवत कायवरत असणाऱ्या अनिुाननत आश्रमशाळेतील 
कमवचाऱ्याींना सातर्ा रे्तन आयोग लाग ू करण्याबाबत वर्त्त वर्भागाची 
मान्यता प्राप्त झाली असनू त्याबाबतचे आिेश ननगवममत करण्याची कायवर्ाही 
प्रगतीत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

धामणी (जज.पालघर) धरणाचा िीज पुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 
  

(२) * ४६८४८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) धामणी (जज.पालघर) धरणातनू र्सई-वर्रार महानगरपामलका, तारापरू 
प्रकल्प, तारापरू एमआयडीसी, डहाणू र् पालघर नगरपररषि, िाींडी, 
र्ाणगाींर्सह २६ गार्ाींना पाणीपरुर्ठा केला जातो, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, पा्बींधारे वर्भागाला िरर्षी मस ींचनातनू १८ को्ी र् शतेी 
मस ींचनातनू ३ को्ीचा महसलू ममळतो, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, िरर्षी २१ को्ी महसलू ममळत असनूही धामणी धरणाचा 
र्ीज परुर्ठा खींडीत करण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सिर र्ीज परुर्ठा सरुु करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
 सद्य:जथितीत समुारे रुपये २८.०० को्ी रकमेचा र्ावषवक महसलू 
प्राप्त होतो. 
(३) होय. 
 सयुाव प्रकल्पाींतगवत धामणी धरण र्ीज िेयक रक्कम रुपये ७.७३ लक्ष 
प्रलींबबत असल्यामळेु दिनाींक ०३/०१/२०१९ रोजी र्ीज परुर्ठा खींडीत करण्यात 
आला होता. 
(४) दिनाींक २५/०२/२०१९ रोजी रुपये ८.५५ लक्ष रकमेची िकबाकी अिा 
करण्यात येऊन वर्द्यतु परुर्ठा परू्वर्त सरुु करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िधाय जजल््यातील इतर मागासिगीय विद्यार्थयाांना  
शशष्ट्यितृ्ती शमळणेबाबत 

  

(३) * ४७३७९ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय : 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे 
मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्धाव जजल््यात इतर मागासर्गीय वर्द्यार्थयाांना िोन र्षावपासनू 
मशषयर्तृ्ती ममळाली नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान 
ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशषयर्तृ्तीसाठी ऑनलाईन अजव िाखल करून सदु्धा 
समाजकल्याण वर्भागाच्या ताींबिक अडचणीमळेु मागासर्गीय वर्द्यािाांना 
मशषयर्तृ्ती ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शकै्षणणक र्षव सन २०१७-१८ च्या जून-जुल ै मदहन्यात १७६ 
महावर्द्यालयामध्ये प्ररे्श घेतलेल्या जजल््यातील इतर मागासप्रर्गावतील   
११ हजार ९३ वर्द्यार्थयाांनी अजव केल ेत्याप्रमाणे सन २०१८ मध्ये मशषयर्तृ्ती 
ममळणे अपेक्षक्षत असताना माि सन २०१९ या र्षावला सरुुर्ात झाली तरीही 
मशषयर्तृ्ती ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मशषयर्तृ्ती न 
ममळालेल्या वर्द्यार्थयाांना मशषयर्तृ्ती िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 शकै्षणणक र्षव सन २०१७-१८ मध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईनद्र्ारे 
एकूण २१,११८ इतर मागास प्रर्गावतील वर्द्यार्थयाांचे अजव प्राप्त झाल ेत्यापकैी 
२०,९७२ वर्द्यार्थयाांना मशषयर्तृ्ती अिा करण्यात आली आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर येथील मेयो, सुपर स्पेशाशलटी, शासिीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय येथील रूग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(४) * ४७५४९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरूच्या मेयो रूग्णालयात रूग्णाींच्या आजाराचे अचकू ननिान 
करण्यासाठी शासनाने मस्ीथकॅन, एमआरआय आणण डडजज्ल एक्स-रेसाठी 
३५ को्ीींचा ननधी दिला आहे परींत ु हाफककन्सच्या कायवप्रणालीमळेु सिरहू 
मशीन्स मेयो रूग्णालयास ममळाली नसल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागपरू रुग्णालयातील अपऱु्या सोयी सवुर्धा आणण 
अद्ययार्त उपचार तींिाच्या अभार्ामळेु रूग्णाींना वर्वर्ध समथयाींना सामोरे 
जार्े लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रूग्णालय (मेडीकल), नागपरू 
येिील अनतिक्षता वर्भागाकरीता (आयसीय)ू रुपये ५५ को्ीची यींिसामगु्री 
खरेिीला प्रशासकीय मान्यता ममळूनही यींिसामगु्री खरेिी केली गेली नसल्याच े
दिनाींक ४ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सपुर थपेशामल्ी हॉजथप्ल, नागपरू येिील हृिय वर्भागातील 
कॅिलॅब बींि असल्याचे दिनाींक २ एवप्रल, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननिशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मेयो, सपुर थपेशामल्ी, शासकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय, 
नागपरू येिील एम.आर.आय. मशीन, सी.्ी.थकॅन मशीन बींि असल्यामळेु 
रुग्णाची गरैसोय होत असनू गोर-गरीब रुग्णाींची बाहेरुन उपचार करण्याची 
आर्िवक पररजथिती नसल्यामळेु त्याींचे हाल होतात र् अनेक रुग्ण रे्ळेर्र 
उपचार न झाल्याने िगार्तात, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, रुग्णाींची कोणत्या ना कोणत्या कारणाथतर् होत असलेली 
गरैसोय ्ाळण्यासाठी र् यींि सामगु्री खरेिीसाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) यींिसामगु्री सींथिेस प्राप्त झाली नाही, हे अींशत: खरे 
आहे. 
 तिावप, एमआरआय यींि खरेिीचे परुर्ठा आिेश हाफककन 
महामींडळाने ननगवममत केल ेआहे. सी्ी थकॅन र् डीएसए यींिाची खरेिी अींनतम 
्प्प्यात आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
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 सिर यींिसामगु्री खरेिीस प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली आहे. माचव, 
२०१९ मध्ये रुपये ९.३० को्ी इतका ननधी सींथिेस उपलब्ध करुन िेण्यात 
आला असनू उर्वररत ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबतची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
 सिर यींि दिनाींक ०१/०४/२०१९ त े ०३/०४/२०१९ या कालार्धीत बींि 
होत.े तिावप, सिर यींिाची तात्काळ िरुुथती करुन त े दिनाींक ०४/०४/२०१९ 
पासनू रुग्णसेरे्त कायवरत आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) ्नव-की तत्र्ार्रील यींिसामगु्री र्दै्यकीय मशक्षण र् औषधी द्रव्ये 
वर्भागाच्या थतरार्र खरेिी करण्याबाबतचा ननणवय घेण्यात आला आहे. 
 

----------------- 
  
महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळाने एांटरप्राईज ररसोसय प्लॅननांग 

िां त्राट ननयमबा्य पध्दतीने रोल्टा इांडडया िां पनीला ददल्याबाबत 
  

(५) * ४७६५८ प्रा.जोगने्द्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींडळाने ८८ को्ी रुपयाींचे एीं्रप्राईज 
ररसोसव प्लॅनन ींग कीं िा् ननयमबा्य पध्ितीने रोल््ा इींडडया कीं पनीला दिल्याची 
बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं िा् काढताींना प्रकल्प अहर्ाल आणण अींनतम मींजूरी 
अहर्ालावर्नाच िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केपीएमजी सींथिा, कीं िा्िार आणण महामींडळाच्या 
अर्धकाऱ्याींच्या सींगनमताने कीं िा् मींजूर केल्याने शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या 
महसलूाचे नकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िोषीींर्र कारर्ाई करुन कीं िा् रद्द करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े : (१) राज्य पररर्हन महामींडळाच्या वर्वर्ध खात्याच्या 
सींगणकीकरणासाठी शासकीय ननयमानसुार ई-ननवर्िा प्रकिया राबवर्ण्यात 
आली असनू, शासनाच्या प्लार्र असणाऱ्या मादहती र् तींिज्ञान सल्लागार 
मे.केपीएमजी या सींथिेकडून त्याची सींपणूव तपासणी करुन र् महामींडळाच्या 
सींचालक मींडळाची मान्यता घेर्नू ननयमानसुारच मे.रोल््ा इींडडया मल. याींना 
कायाविेश िेण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्य पररर्हन महामींडळाच्या सींगणकीकरणासाठी कें द्रीय रथत े
र्ाहतकू सींथिा, पणेु याींचकेडून सवर्थतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करण्यात 
आला असनू, त्यास महामींडळाच्या दिनाींक ०७/११/२०१५ रोजीच्या ठरार्ाींन्र्ये 
सींचालक मींडळाची मान्यता घेर्नू मे.रोल््ा इींडडया मल. याींना कायाविेश िेण्यात 
आला होता. 
(३) र् (४) ननयमबा्य कीं िा् दिले नसल्यामळेु तसेच सवर्थतर प्रकल्प 
अहर्ालास सींचालक मींडळाच्या मींजूरीनींतर कीं िा् दिल्याने चौकशीचा र् 
कारर्ाईचा प्रश्न उद् भर्त नाही. परींत,ु वर्नींती प्रथतार् पबिका र् 
कायाविेशानसुार कीं पनीने कायवर्ाही न केल्याने कायाविेश रद्द करण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

नागपूर जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शशक्षि ि िें द्र प्रमुखाांच्या 
िेतनातून दरमहा टीडीएस िपात िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६) * ४७५६९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हा पररषिेच्या प्रािममक मशक्षक र् कें द्र प्रमखुाींच्या रे्तनातनू 
िरमहा कपात करण्यात आलेला ्ीडीएस (अर्ग्रम आयकर) आहरण र् 
सींवर्तरण अर्धकाऱ्याींनी (डीडीओ) ५ र्षावपासनू आयकर वर्भागाकड े जमा 
केला नसल्याचे दिनाींक ७ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने िोषी अर्धकाऱ्याींवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना नोिरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 
  

(७) * ४७९६७ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४१८३८ ला ददनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) शासनाने अनाि मलुाींना मशक्षण र् नोकरीसाठी खुल्या प्रर्गावतनू एक 
्क्का समाींतर आरक्षण लाग ूकरण्याचा ननणवय दिनाींक १७ जानेर्ारी, २०१८ 
रोजी घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची अींमलबजार्णी न केल्यामळेु शासनाने घोवषत केलेल्या 
एक ्क्का समाींतर आरक्षणाच ेअनाि लाभािीना लाभ होत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अनाि मलुाींना अनािालयात िाखल करताींना करण्यात 
आलेली नोंि र्ा शाळेत िाखल करताना शाळेच्या िाखला रजजष्रमध्ये 
जातीची नोंि बींधनकारक असल्याने अींिाजजतपणे अिर्ा सींबींर्धताींच्या 
साींगण्यार्रून जातीची नोंि घेतली जात आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अींमलबजार्णी करुन अनाि लाभािी 
मलुाींना शासकीय नोकर भरतीत लाभ िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. शासन ननणवय, मदहला र् बालवर्कास, ि. अमजुा२०११/प्र.ि.२१२/ 
का.०३ दिनाींक ०२/०४/२०१८ अन्र्ये राज्यातील अनाि मलुाींना मशक्षण र् 
नोकरी यामध्ये खलु्या प्रर्गावत १ ्क्के आरक्षण लाग ूकरण्यात आले आहे. 
तसेच पररपिक, सामान्य प्रशासन वर्भाग, दिनाींक ०४/१२/२०१८ अन्र्ये 
अनाि आरक्षणाची राज्यात का्ेकोर अींमलबजार्णी करण्याबाबत सचूना 
ननगवममत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) ज्या अनाि मलुाींना त्याींच्या नातरे्ाईकाींमाफव त सींथिेत िाखल केले जात,े 
त्याच अनाि मलुाींची जातीची नोंि रजजथ्रमध्ये घेतली जात.े 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुांबईसह राज्यात मुले अिैधररत्या दत्ति देण्याच्या  
नािाखाली वििण्यात येत असल्याबाबत 

  

(८) * ४७३२३ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात अनेक दठकाणी बालकल्याण सममतीकड े दिलेली मलेु 
सममतीकडून परत नेण्याच ेप्रमाण र्ाढीस लागले असल्याचे दिनाींक ११ माचव, 
२०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पोलीस तपास केला असता सिर मलेु अर्धैररत्या 
ित्तक िेण्याच्या नार्ाखाली वर्कण्याचे प्रकार र्ाढीस लागल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सिर प्रकाराला आळा बसण्याकरीता 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 तिावप, सातारा जजल््यामध्ये उघडकीस आलले्या अर्धै ित्तक 
प्रकरणी सिर बाब ननिशवनास आली आहे. 
(२) र् (३) सातारा जजल््यामध्ये सिर मलु अर्धैररत्या ित्तक िेण्याच्या 
नार्ाखाली वर्कण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 
 सिर प्रकरणी FIR No.०३३१ दिनाींक १५/०५/२०१९ अन्र्ये सातारा 
शहर पोलीस ठाणे येि ेबाल न्याय (मलुाींची काळजी र् सींरक्षण), २०१५ च्या 
कलम ८० र् ८१ अन्र्ये गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे. तसेच सिर 
प्रकाराला आळा बसण्याकरीता बालकल्याण सममतीच्या प्रमशक्षणा िरम्यान 
ित्तक प्रकरणी अनसुरार्याची कायवपध्ितीचे प्रमशक्षण िेण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पालघर ि रायगड जजल््यात िुपोषणाच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(९) * ४६८८५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण वर्भागातील रायगड र् पालघर जजल््यात कुपोषणाचे प्रमाण 
र्ाढले असनू रायगड जजल््यातील कजवत तालकु्यात शाळाबा्य असणाऱ्या   
२ मलुाींचा कुपोषणामळेु मतृ्य ू झाला असनू मोखाडा तालकु्यात िेखील 
बालमतृ्यचूे प्रमाण अर्धक असल्याचे शासकीय आकडरे्ारीतनू दिसनू आल्याच े
दिनाींक १० फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन १९९२-९३ मध्ये र्ार्र-र्ाींगणीतील कुपोषण र् भकूबळी 
झाल्यापासनू जव्हार, मोखाडा या आदिर्ासी तालकु्यातील बालमतृ्यचूे प्रमाण 
लक्षात घेता शासनाने जव्हार येिे अप्पर जजल्हा कायावलय हलवर्ले तद्नींतर 
भकूबळी िाींबवर्ण्याकरीता तात्काळ को्यर्धी रुपयाींच्या ननधीची तरतिू 
करुनही बालमतृ्य ूतसेच कुपोषणही कमी झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुपोवषत मलुाींना कुपोषणातनू बाहेर काढण्यासाठी पाकी्बींि 
आहार िेण्यापके्षा ताजा आहार िेऊनच उपचार करारे्त, अशी मागणी वर्वर्ध 
थिरातनू करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुपोवषत मलुाींना कुपोषणातनू बाहेर काढण्यासाठी र् त्याींचेर्र 
योग्य उपचार करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) रायगड जजल््यात कुपोषणाचे प्रमाण माचव, २०१८ 
मध्ये ०.५७% तर माचव, २०१९ मध्ये ०.६४% इतके होत े तसेच पालघर 
जजल््यात माचव, २०१८ मध्ये ४.०२% तर माचव, २०१९ मध्ये ३.६७% इतके 
असल्याचे दिसनू येत.े  
 रायगड जजल््यातील कजवत तालकु्यामध्ये कुपोषणाने एकही बालमतृ्य ू
झालेला नाही.  
 पालघर जजल््यात मोखाडा तालकु्यामध्ये २०१८-१९ या कालार्धीत 
२७ बालमतृ्य ू हे कुपोषणाने झालेले नसनू रे्गरे्गळया आजाराींमळेु झाले 
आहेत. (उिा. Low Birth, Prematurity, Birth Asphyxia, Aspiration 
Asphyxia, Congential Heart disease, Seotucaemia)  
(२) जव्हार, मोखाडा या आदिर्ासी तालकु्यातील बालमतृ्यचूे प्रमाण लक्षात 
घेता जव्हार येिे अप्पर जजल्हार्धकारी कायावलय सरुु केले आहे. 

रायगड र् पालघर जजल््यातील मागील काही र्षावतील कुपोषणाची 
आकडरे्ारी खालीलप्रमाणे आहे. 
 
 
 



12 

पालघर जजल्हा कुपोषणाची आकडरे्ारी 
 

र्षव र्जन घेतलेली बालके कुपोवषत बालके कुपोषणाची ्क्केर्ारी 
माचव, २०१५ १८१०९५ ६७३२ ३.७२ 
माचव, २०१६ १६६११२ ५४९० ३.३० 
माचव, २०१७ १७४९६८ ६३६९ ३.६४ 
माचव, २०१८ १७१९८६ ६९२२ ४.०२ 
माचव, २०१९ १३३०२६ ४८८६ ३.६७ 
  

उपरोक्त आकडरे्ारीर्रुन पालघर जजल््यातील कुपोषणाचे प्रमाण 
माचव, २०१८ नींतर कमी झाल्याचे दिसनू येत.े 
(३) होय, काही सींथिाींकडून अशी मागणी करण्यात आली आहे. 
 तिावप, परूक पोषण आहार योजना ही कें द्र परुथकृत योजना असनू 
या योजनेच्या कें द्र शासनाच्या दिनाींक २४/०२/२००९ च्या मागविशवक 
सचूनानसुार ६ मदहने त े३ र्षव र्योग्ातील बालके, गरोिर जथिया र् थतनिा 
माता, ककशोरर्यीन मलुीींना मायिोन्यरुीएन्् फो्ीफाईडयकु्त THR िेण्याचे 
तसेच ३ त े६ र्षव र्योग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहार िेण्याचे ननिेश 
आहेत. त्यामळेु कें द्र शासनाच्या धोरणामध्ये राज्य शासनाला बिल करता 
येत नाही. 
(४) राज्यातील कुपोषण ननमुवलनासाठी राज्य शासनामाफव त एकाजत्मक 
बालवर्कास सेर्ा योजनेंतगवत खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत :- 

१) एकाजत्मक बालवर्कास सेर्ा योजनेंतगवत ६ मदहने त े ३ र्षव 
र्योग्ातील बालकाींना, गरोिर, थतनिा माताींना THR र् ३ त े६ र्षव 
र्योग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहार िेण्यात येतो. 

२) तसेच आदिर्ासी प्रकल्पाींमध्ये अमतृ आहार येाजना सरुु असनू ्या 
योजनेंतगवत गरोिर जथिया र् थतनिा माताींना एक र्ेळचा चौरस 
आहार िेण्यात येतो. 

३) तसेच अमतृ आहार योजनेंतगवत ६ मदहने त े ६ र्षव र्योग्ातील 
बालकाींना आठर्ड्यातनू ४ दिर्स अींडी र् शाकाहारी बालकाींना प्रनत 
दिन २ केळी र् माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी िेण्यात येतात. 
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४) अमतृ आहार योजनेंतगवत गरोिर, थतनिा माता याींच्यासाठी प्रनत 
लाभािी एक र्ळेच्या चौरस आहारासाठी रुपये ३५ र् ६ मदहने त े६ 
र्षव र्योग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठीचा प्रनत लाभािी 
ननयममत आहाराव्यनतररक्त रुपये ६/- इतका खचव करण्यात येतो. 

५) राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालवर्कास कें द्र सरुु करण्यात आले 
असनू या दठकाणी तीन रे्ळचा अनतररक्त आहार िेण्यात येतो. 
तसेच, आरोग्य वर्भागामाफव त औषधोपचार करण्यात येतात. 

६) राज्यात पोषण अमभयान अींतगवत अींगणर्ाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
ककशोरर्यीन मलुी र् मदहलाींचा पोषणाचा िजाव सधुारण्यासाठी र् 
कुपोषणाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी वर्वर्धथतरार्रुन ननरींतर 
मशक्षणर्धृ्िी दृष्ीकोन (ILA) समिुाय आधाररत कायविम (CBE), 
ररयल्ाईम मॉनन्ररींग (LCT-RTM) र् जनआींिोलन इत्यािी 
कायविम राबवर्ण्यात येत आहेत. 

(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
----------------- 

  
परभणी जजल््यातील जलयुक्त शशिार अशभयानातील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१०) * ४७०९३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कारेगार्, शहापरू आणण साडगेार् (जज.परभणी) येिील जलयकु्त मशर्ार 
अमभयानाींतगवत करण्यात आलेली कामे ननकृष् िजावची असल्याने 
जजल्हार्धकारी, परभणी याींनी सन २०१८-१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान चौकशी 
करून अहर्ाल सािर करण्याचे आिेश दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने िोषी अर्धकारी र् कीं िा्िार याींच्यावर्रूध्ि 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. तानाजी सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्राप्त तिारीींच्या अनषुींगाने मौजे कारेगार्, शहापरू र् साडगेार् येिील 
मसमें् नाला बींधाऱ्याींची तपासणी करण्यासाठी ियथि तपास यींिणा, र्ाप्कोस 
तसेच कारेगार् येिील मसमें् नाला बींधाऱ्याची तपासणीसाठी जजल्हाथतरीय 
ताींबिक तपासणी सममतीस चौकशी करण्यासाठी आिेमशत करण्यात आले होत.े 
त्यानसुार ियथि तपास यींिणा, र्ाप्कोस याींनी मौजे कारेगार् र् शहापरू 
येिील मसमें् नाला बींधाऱ्याींची पाहणी र् चौकशी केली असता तिेील मसमें् 
नाला बींधाऱ्याींची कामे अत्यींत ननकृष् पध्ितीने केली असल्याचे आढळून 
आल ेआहे. सिर काम ेकरणाऱ्या सींबींर्धत कीं िा्िारावर्रूध्ि नर्ा मोंढा पोलीस 
थ्ेशन, परभणी येिे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू कीं िा्िाराचे नार् 
काळ्या यािीमध्ये समावर्ष् करण्यात आले आहे. 
 मौजे साडगेार् येिील मसमें् नाला बींधाऱ्याच े तपासणीबाबत ियथि 
सींथिा, र्ाप्कोस याींचा अहर्ाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
 मौजे कारेगार् र् शहापरू येिील मसमें् नाला बींधाऱ्याींचे ियथि 
सींथिेने केलेल्या तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या ननरीक्षणाबाबत सिर कामे 
करणाऱ्या जजल्हा जलसींधारण अर्धकारी, मिृ र् जलसींधारण वर्भाग, जालना 
याींचेकडून खुलासा मागवर्ण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

यितमाळ जजल््यातील िन विभागाांतगयत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार 
हमी ि जलयुक्त शशिार योजनाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(११) * ४७५४७ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े आकिय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यर्तमाळ जजल््यातील र्न वर्भागात मागील चार र्षावत महाराषर 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणण जलयकु्त मशर्ार याच्या कामाींमध्ये 
कोट्यर्धीचा गरैव्यर्हार झाल्याची बाब माहे माचव, २०१९ च्या िसुऱ्या 
सप्ताहात ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, यर्तमाळ र्न वर्भागाच्या दहर्री र्नपररक्षेि कायावलयाने सन 
२०१७-१८ या आर्िवक र्षावत दहर्री, कोळबी, र्रुड, रुई या चार दठकाणी 
प्रथतावर्त रोपर्ाद्केसाठी त्याींना िेण्यात आलेल्या करोडो रुपयाींच्या 
ननधीमध्ये र्नपररक्षिेच े तत्कालीन अर्धकारी र् क्षेि सहाय्यक याींनी 
गरैव्यर्हार केल्याची बाब ननिशवनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने र्न वर्भागातील योजनाींमध्ये गरैव्यर्हार 
करणाऱ्या र् त्याींना सहाय्य करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 तिावप, यर्तमाळ र्न वर्भागाींतगवत दहर्री र्नपररक्षेिात महात्मा 
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
अननयममतता, ननधीचा अपहार करणे अशा आशयाची तिार दिनाींक       
०२ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी मखु्य र्नसरींक्षक (प्रािेमशक) यर्तमाळ याींच े
कायावलयास प्राप्त झाली आहे.  
(३) र्रील तिारीस अनसुरुन अनतररक्त जजल्हार्धकारी, यर्तमाळ याींचे 
अध्यक्षतखेाली गठीत सममतीकडून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी 
अहर्ाल प्राप्त झाल्यानींतर उर्चत कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पोषण अशभयान िाययक्रमाांतगयत मोबाईल खरेदी प्रकक्रयेबाबत 
  

(१२) * ४६५३४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल 
भोसल े: सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या मदहला र् बालवर्कास वर्भागाने पोषण अमभयान 
कायविमाींतगवत कायवरत असलेल्या अींगणर्ाडी मखु्य सेवर्का, पयवर्ेक्षक्षका, 
अींगणर्ाडी सवेर्का, ममनी अींगणर्ाडी सवेर्का कमवचाऱ्याींना मोबाईल फोन 
िेण्याच्या घेतलेल्या ननणवयानसुार दिनाींक २८ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा 
त्यासमुारास मे.मसथ्ेक आय्ी सोल्यशुन प्रा.मल., या परुर्ठािाराकडून 
“पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन” या कीं पनीचे िरुध्र्नी खरेिीसाठी 
१०६,९५,१३,७९५ रुपयाींची एकबित मोबाईल खरेिी प्रकिया सरुु केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पोषण अमभयानाींतगवत िेण्यात आलेल्या मोबाईल 
फोनच्या खरेिीत समुारे ६५ को्ी रुपयाींचा गरैव्यर्हार झाल्याचे दिनाींक     
८ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, “पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन” या कीं पनीच्या मोबाईलच े
मलू्य ककरकोळ ऑनलाईन बाजारात ६,००० त े ६,५०० रुपयाींमध्ये उपलब्ध 
असताना घाऊक ककींमतीत ८,८७७ रुपयाींना खरेिी करण्यात आला असनू 
चुकीच्या पध्ितीने खरेिी प्रकिया राबवर्ण्यात येत असल्यामळेु सिर खरेिी 
प्रकिया थिर्गत करुन पनु्हा नव्याने राबवर्ण्याबाबतची तिार वर्रोधी पक्षनेत,े 
वर्धान पररषि याींनी शासनाला केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यर्हार करणाऱ्या िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) मा.वर्रोधी पक्षनेता याींनी दिनाींक ८/३/२०१९ च्या पिान्र्ये तिार केलेली 
होती. तिावप, तिारीत तर्थय नसल्याचे आढळून आले आहे. कें द्र शासनाने 
दिलेल्या ननिेशानसुार राज्यातील सर्व अींगणर्ाडी कें द्र र् ममनी अींगणर्ाडी 
कें द्र, पयवरे्क्षक्षका/मखु्यसेवर्का र् जजल्हा र् प्रकल्प थतरार्रील ताींबिक 
मनषुयबळ तसेच ५% Buffer Stock अस ेएकूण १२०३३५ ॲड्राईड मोबाईल  
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फोन खरेिी करण्याची कायवर्ाही कें द्र शासनाच्या GeM प्रणालीर्रुन करण्यात 
आलेली आहे. कें द्र शासनाच्या GeM प्रणालीमाफव त घोवषत झालेल्या L१ 
ननवर्िाधारक मे.मसथ्ेक आय्ी सोल्यशुन प्रा.मल. याींचेकडून पॅनॉसोननक या 
कीं पनीचे “पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन (Enterprise Edition) चे मॉडले 
प्रनत नग मोबाईल फोन रुपये ८८७७/- या िराने खरेिी करण्यात आलेले 
आहेत. या िरामध्ये मोबाईल फोन र् मोबाईल फोनची बॅ्री याींची २ र्षावची 
र्ारीं्ीचा समार्ेश आहे. तसेच इतर Accessories, MDM सॉफ््र्ेअरसह 
घेण्यात आललेे आहेत. तसेच कें द्र शासनाने तयार केलेले सर्व प्रकारचे 
सॉफ््र्ेअर Pre-install करुन िेणे या बाबीींचा समारे्श आहे. त्यामळेु यामध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा गरैव्यर्हार झालेला नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतनेसुार पोषण अमभयानाींतगवत ICT 
Based Real Time Monitoring (ICT-RTM) अींतगवत प्रत्येक अींगणर्ाडी 
कें द्रासाठी ॲन्ड्राईड बेथड मोबाईन फोन उपलब्ध करुन िेण्यात आलेले आहेत. 
कें द्र शासनाच्या ननकषानसुार प्रनत मोबाईल फोन रुपये १००००/- एर्ढी 
उच्चतम मयाविा ननधावररत करण्यात आलेली होती. त्यानसुार कें द्र शासनाच्या 
GeM प्रणालीमाफव त ननवर्िा प्रकिया राबवर्ण्यात आली होती. 
 कें द्र शासनाच्या GeM प्रणालीर्रील ननवर्िा प्रकियेनसुार घोवषत 
झालेल्या L१ ननवर्िाधारक मे.मसथ्ेक आय्ी सोल्यशुन प्रा.मल. याींचेकडून 
पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन (Enterprise Edition) या कीं पनीचे प्रनत नग 
मोबाईल फोन रुपये ८८७७/- या िराने १२०३३५ मोबाईल फोन खरेिी करण्यात 
आलेले आहेत. मोबाईल सोबत येणाऱ्या उपकरणा व्यनतररक्त Mobile 
Device Management (MDM) Software २ र्षव परर्ानासह, SD Card 
३२ GB, Dust Proof Pouch, Screen Protector, तसेच मोबाईल फोनची 
२ र्षव र्ारीं्ी र् मोबाईलच्या बॅ्रीची िेखील २ र्षव र्ारीं्ी इ. बाबीींचा समार्ेश 
करुन ननवर्िाधारकाने रु ८८७७/- हा िर नमिु केलेला आहे. 
 ऑनलाईन ममळणारा फक्त मोबाईल फोन र् ननवर्िेंतगवत प्राप्त 
झालेला मोबाईल फोन ज्यामध्ये वर्भागाचे सॉफ््र्ेअर थिावपत करणे, िोन 
र्षव र्ॉरीं्ी र् सेर्ा तसेच अनतररक्त उपकरणे (३२ GB चे SD काडव, थिीन 
प्रो्ेक््र, डथ् प्रफु पाऊच, MDM सॉफ््र्अेर इ.) याबाबीींचा समार्ेश आहे. 
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(४) र् (५) शासनाच्या खरेिी धोरणानसुार र् कें द्र शासनाच्या GeM प्रणालीची 
प्रचमलत कायवपध्ितीनसुार मोबाईल फोन खरेिीची ननवर्िा प्रकिया 
पारिशवकपणे राबवर्ण्यात आलेली आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
गरैव्यर्हार झालेला नाही. 

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

िाळूज (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येथील रदहिाशाांच्या घराांमध्ये  
गटारीच ेघाण पाणी शशरत असल्याबाबत 

  

(१३) * ४६८१५ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाळूज (ता.मोहोळ, जज.सोलापरू) येिे ग्ारीच्या अधवर्् कामामळेु 
रदहर्ाशाींच्या घराींमध्ये ग्ारीचे तुींबलेले घाण पाणी मशरत असल्याने 
ग्रामथिाींच्या आरोग्यास धोका ननमावण झाल्याचे दिनाींक १७ एवप्रल, २०१९ 
रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींर्धत जजल्हार्धकारी, सोलापरू, मखु्य 
कायवकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषि, सोलापरू र् ग्रामपींचायत, ग्वर्कास 
अर्धकारी याींच्याकड े लेखी तिारी िेण्यात आल्या असनू कायवर्ाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींदिथत ग्ारीच्या अधवर्् कामामळेु तसेच ग्ारातनू      
२० ्क्के घाण पाणी, थर्च्छतागहृाचे पाणी र् पार्साचे पाणी र्ाहत येऊन 
ग्रामथिाींच्या िारातनू घरात अधाव त े एक फु्ापयांत साचत असल्याने 
ग्रामथिाींच्या आरोग्यास धोका ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती उपाययोजना 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) र् (४) हे खरे नाही. 
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 बींदिथत ग्ारीच ेकाम पणूव झाले असनू ग्रामथिाींच्या घरामध्ये घाण 
पाणी, थर्च्छतागहृाचे पाणी र् पार्साचे पाणी र्ाहून येत नाही. तिावप, 
याबाबत तिार प्राप्त झाल्यानींतर सींबींर्धत वर्थतार अर्धकारी (पीं) याींनी 
चौकशी केली असता सींबींर्धताींनी काही तिार नसलेबाबत लेखी जबाब दिलेला 
आहे. 
 तसेच, सींबींर्धत वर्थतार अर्धकारी (पीं) याींनी चौकशी पणूव केलेली 
असनू, बींदिथत पाईप ग्ारीमधून साींडपाण्याचा ननचरा व्यर्जथित होत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात िृषी आणण सांलग्न क्षेत्राशी ननगडीत असलेल्या  
मजूराांना िाम शमळिून देण्याबाबत 

  

(१४) * ४७९६९ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागात कृषी आणण सींलग्न क्षेिाशी ननगडीत 
असलेल्या बेरोजगाराींची सींख्या र्ाढली असनू शतेीर्र अर्लींबनू असलेल्या 
मजूराींर्र उपासमारीची रे्ळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अधवकुशल र् बेरोजगार मजुर काम ममळत 
नसल्याने इतर राज्यात कामासाठी थिलाींतरीत होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कृषी आणण सींलग्न क्षिेाशी ननगडीत असलेल्या मजूराींना र् 
अधवकुशल मजूराींना राज्यात परेुश्या प्रमाणात काम ममळर्नू िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१), (२) र् (३) नाही, हे खरे नाही. 
 महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत राज्यामध्ये 
कृषी र् सींलग्न क्षेिात परेुश्या प्रमाणात कामाचे ननयोजन केलेले आहे. 
त्यामळेु मजुर थिलाींतरीत होण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. मजुराींना परेुश्या 
प्रमाणात कृषी र् सींलग्न वर्भाग (सामाजजक र्नीकरण, र्न वर्भाग, रेशीम 
उद्योग) अींतगवत अनेक र्यैजक्तक शतेकऱ्याींचे शतेार्र तसेच सामदुहक 
थर्रुपाची कामे अकुशल मजुराींना उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळ तोटयात असल्याबाबत 
  

(१५) * ४७०२० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अडॅ.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास 
आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींडळाचा (एस.्ी.महामींडळ) गेल्या 
पाच र्षावत नतप्प् तो्ा झाला असनू राज्य शासनाकडून २००० को्ीपेक्षा 
अर्धक िकबाकी मशल्लक रादहल्यामळेु राज्य पररर्हन महामींडळ तो्यात 
असल्याचे दिनाींक ११ एवप्रल, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी.बस प्रर्ाशाींची सींख्या गेल्या काही र्षावत समुारे १९ 
लाखाींनी घ्लेली असनू राज्य पररर्हन मींडळाची आगारे ननकृष् असल्याच े
महामींडळाचे उपाध्यक्ष र् व्यर्थिापक सींचालकाींनी मान्य केल े असल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने आगारे उत्कृष् बनवर्ण्यासाठी, प्रर्ासी 
सींख्या र्ाढार्ी र् तो्ा कमी व्हार्ा यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या र्ा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) र् (२) हे खरे नाही.  
(३) राज्य पररर्हन महामींडळास होणारा तो्ा कमी करण्यासाठी र् प्रर्ाशाींना 
अत्याधुननक सवुर्धा उपलब्ध व्हाव्यात या अनषुींगाने सन २०१७-१८ पासनू 
महामींडळाने थर्मालकीच्या ५०० र्ातानकूुलीत मशर्शाही बसेस चालनात 
आणल्या असनू, सन २०१९-२० मध्ये थर्मालकीच्या ४०० र्ातानकूुलीत 
मशर्शाही, वर्ना र्ातानकूुलीत आसन र् शयन प्रकारच्या २०० र् ७०० नर्ीन 
साध्या बसेस चालनात आणण्याचे ननयोजन केललेे आहे. तसेच, ४०० 
र्ातानकूुलीत मशर्शाही बसेस भाडतेत्र्ार्र घेण्यात येत आहेत. 
 राज्य पररर्हन महामींडळाने २५० आगारे र् ३३६ बसथिानकाींर्र 
सींगणकककृत रे्ब आधारीत आगाऊ नतकी् आरक्षण सवुर्धा र् २६८ अर्धकृत 
खाजगी एजी्ं द्र्ारे आगाऊ आरक्षण सवुर्धा उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच, 
अनतसींर्ेिनशील बसथिानकाींर्र ३२३ सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा बसवर्ण्यात 
आलेली आहेत. 
 राज्यातील र्िवळीच्या १३ दठकाणी असलेल्या बसथिानकाींचे “खाजगी 
सार्वजननक सहभागातनू” बसतळ, तसेच राज्यातील रथत्याींलगत प्रर्ाशाींसाठी 
समुारे ११०० मागवननर्ारे उभारणे प्रथतावर्त आहे.  
 राज्य पररर्हन बसेसचे ननजश्चत दठकाण समजण्यासाठी व्ही्ीएस 
प्रकल्प कायावजन्र्त करण्याची प्रकिया सरुु आहे. तसेच, महामींडळाच्या 
अर्धकृत सींकेतथिळार्र महामींडळाद्र्ारे प्रर्ाशाींना िेण्यात येणाऱ्या सर्व  
सेर्ा-सवुर्धाींबाबतची मादहती उपलब्ध करुन दिली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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पालघर-मनोर महामागायला जोडणाऱया “धिुटण-ददहसर”  
पुलाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(१६) * ४६७१९ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालघर-मनोर महामागावला जोडणारा बब्र्ीशकालीन “धुक्ण-िदहसर” 
पलुाचे पडलेले बाींधकाम, गींजलेल्या सळ्यार्रील पडलेले प्लाथ्र अशा प्रकारे 
जीणव झालेल्या पलुाची अत्यींत िरुर्थिा झाली आहे, सिर िरुर्थिेत 
असलेल्या पलुार्र िघुव् ना होण्याची शक्यता ननमावण झाली असल्याने सिरहू 
पलुाची पनुबाांधणी करण्याबाबत धुक्ण, बहाडोली, खामालोली गार्ाींतील 
ग्रामथिाींनी मा.सार्वजननक बाींधकाम मींिी, प्रधान सर्चर्, सार्वजननक बाींधकाम 
वर्भाग र् कायवकारी अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, पालघर 
याींच्याकड ेलेखी ननर्ेिनाद्र्ारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सिरहू पलुाचे सींरचनात्मक लेखापररक्षण करुन पलुाची पनुबाांधणी 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) लेखी ननरे्िन दिल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 तिावप, सिर पलुाचे ननरीक्षण करून अहर्ाल सािर करणेबाबत 
अधीक्षक अमभयींता, प्रमींग्रासयो, ठाणे याींना सचूना दिल्या आहेत. 
 

----------------- 
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हार्किन महामांडळाने खरेदी िेलेली औषधे विनािापर  
पडून असल्याबाबत 

  

(१७) * ४६६०६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सर्व वर्भागात लागणारी औषधे हाफककन महामींडळामाफव त 
खरेिी करार्ीत असा ननणवय शासनाने घेतला असनू त्या ननणवयानसुार 
हाफककन महामींडळाने रुपये १०८ को्ी ककींमतीची औषधे सन २०१८ मध्ये 
खरेिी केली असनू सिर औषधाींचा परुर्ठा न घेता ती वर्नार्ापर पडून 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१८ च्या िसुऱ्या आठर्ड्यात ननिशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
 हाफककन महामींडळाच्या खरेिी वर्भागामध्ये औषधाींचा साठा 
वर्नार्ापर पडून नाही. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
  
ििय रोग रुग्णालयासाठी निीन सुधाररत डीपीआर मांजूर िरणेबाबत 

  

(१८) * ४६९८६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाि येिील ककव रोग रुग्णालयास राज्य ककव रोग सींथिचेा िजाव 
प्राप्त झाल्याने वर्थतारीकरणाच्या बाींधकामासाठी कें द्र शासनाची मींजूरी 
ममळाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाची मान्यता नसतानाही दिनाींक ११ फेब्ररु्ारी, २०१८ 
रोजी मा.कें द्रीय आरोग्य मींिी याींच्या शभु हथत ेभमुीपजुनाचा कायविम झाला 
असनू बाींधकामास सरुुर्ात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६ मध्ये तयार केलेल्या प्रथतार्ास माहे मे, २०१८ 
मध्ये रुपये ३१.०७ को्ीच्या बाींधकामास शासनाची मान्यता ममळाली, परींत ु
सिर कामाच्या डीपीआरचे अींिाजपिक रुपये ७७.०० को्ीचे झाल्याने अडचणी 
ननमावण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य ककव रोग 
सींथिेस डीपीआरप्रमाणे रक्कम मींजूर करण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या योजनेंतगवत थिावपत “राज्य ककव रोग सींथिेस” कें द्र 
शासनाकडून बाींधकाम र् यींिसामगु्रीसाठी कें द्र दहथसा ननधी प्राप्त होत आहे. 
सिर योजनेंतगवत प्रथतावर्त बाींधकामासाठी कें द्र शासनाच्या मे.एच.एस.सी.सी. 
(इींडडया) मल. या सार्वजननक उपिम कीं पनीची ननयकु्ती करण्यात आली असनू 
त्यानषुींगाने कायवर्ाही सरुु आहे. तिावप, अद्याप बाींधकामास सरुुर्ात झाली 
नाही, ही बाब खरी आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

खाजगी बस िाहतूिदाराांिडून प्रिाशाांची लुट होत असल्याबाबत 
  

(१९) * ४६९६१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९९१ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



25 

(१) राज्यात खाजगी बस र्ाहतकूिाराींकडून सण र् सटु्टीच्या कालार्धीत 
वर्शषेतः कोकणासह मशडी, महाबळेश्र्र र् कोल्हापरू मागावर्रील रािीच्या 
शयनयान बसगाड्याींचे नतकक् िर िपु्प् केल्याने प्रर्ाशाींकडून नतकी् 
िरापो्ी िामिपु्प् आकारणी र्सलू करून प्रर्ाशाींची लु्  करीत असल्याची 
बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननयमबाहय भाड े
आकारणाऱ् या खाजगी बस चालकाींच ेपरर्ाने रद्द करण्याबाबत कायवर्ाही करुन 
खाजगी बस र्ाहतकूिाराींकडून अर्ाजर्ी नतकी् िर आकारून प्रर्ाशाींची होत 
असलेली लु्  रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) अशा आशयाची बातमी दिनाींक ३०/०४/२०१९ रोजी 
र्तृ्तपिात प्रमसध्ि झालेली आहे. 
(२) शासनाने दिनाींक २७/०४/२०१८ च्या शासन ननणवयान्र्ये खाजगी कीं िा्ी 
र्ाहनाींच्या कमाल भाडिेर ननजश्चतीसींिभावत ननणवय घेतला असनू खाजगी बस 
चालकाींना महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींडळाच्या सींपणूव बससाठी 
येणाऱ्या प्रती कक.मी. भाड ेिराच्या ५० ्क्के पके्षा अर्धक भाडिेर आकारता 
येत नाही. 
 खाजगी बस चालकाींकडून जािा भाडिेर आकारल्याबाबत या 
वर्भागाकड े आजतागायत एकूण ७९ तिारी प्राप्त झाल्या असनू त्यापकैी 
एकूण सहा तिारीत चौकशीअींती जाथत भाड े आकारल्याचे आढळून आले. 
यामध्ये ०३ बसेसचा परर्ाना ननलींबनाचे आिेश पररर्हन आयकु्त 
कायावलयाकडून जारी करण्यात आलेले आहे. तसेच उपप्रािेमशक पररर्हन 
कायावलय, र्सई याींनी एका प्रकरणात रुपये ४०००/- तसेच प्रािेमशक पररर्हन 
कायावलय, कोल्हापरू याींनी एका प्रकरणात रुपये ५४००/- इतका िींड र्सलू 
केला आहे. 
 
 



26 

 शासनाने दिनाींक २७/०४/२०१८ रोजीच्या ननणवयानसुार खाजगी कीं िा्ी 
प्रर्ासी र्ाहनाींचे कमाल भाडिेर ननजश्चती करून खाजगी बस प्रचालकाींकडून 
जािा भाडरे्ाढ रोखण्यासाठी खाजगी कीं िा्ी र्ाहनाींच्या बकुीींगच्या जागी भे् 
िेण्याचे र् कारर्ाई करण्याबाबतचे तसेच खाजगी कीं िा्ी र्ाहने ज्या 
दठकाणाहून सु् तात त्या दठकाणापासनूचे कक.मी. प्रमाणे खाजगी बस 
मालकाींनी पणूव बससाठी आकारार्याचे महत्तम भाडिेरबाबतचा वर्दहत 
नमनु्यात तक्ता तयार करुन र् त्याप्रमाणे येणारा प्रती आसन िर िशवर्नू 
सिर खाजगी कीं िा्ी र्ाहने ज्या दठकाणाहुन सु् तात, अशा दठकाणी 
प्रर्ाशाींच्या मादहतीसाठी प्रिमशवत करण्याबाबतचे आिेश सर्व प्रािेमशक पररर्हन 
अर्धकारी र् सर्व उपप्रािेमशक पररर्हन अर्धकारी याींना िेण्यात आले आहेत. 
तसेच प्रर्ाश्याींच्या सोयीकरीता हेल्पलाईन िमाींक ०२२६२४२६६६६ र् 
www.transport.maharashtra.gov.in या सींकेतथिळार्र जािा 
भाडिेरासींिभावत तिार नोंिवर्ण्याची सवुर्धा उपलब्ध करून िेण्यात आली 
असनू याबाबत या वर्भागाने प्रमसध्िी पिकही प्रमसध्ि केलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

ठाणे जजल्हा पररषदेला द्याियाची पाणी उपिराची रक्िम 
महानगरपाशलिाांनी थिीत ठेिल्याबाबत 

  

(२०) * ४७९०५ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-ठाणे पररसरातील महानगरपामलकाींना ठाणे जजल््यातील धरणाींमधून 
पाणीपरुर्ठा करण्यात येत असनू गत ६५ र्षाांपासनू पाण्यापो्ी जजल्हा 
पररषिेला द्यार्याची पाणी उपकराची रक्कम िकीत असल्याचे माहे माचव, 
२०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेने सिर रक्कम िककत ठेर्ल्यामळेु जजल्हा 
पररषिेला र्षावला ममळणाऱ्या ४५० को्ी रुपयाींच्या ननधीपासनू र्ींर्चत राहारे् 
लागत असल्याने उक्त भागातील ग्रामीण भागाच्या वर्कासार्र त्याचा 
पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ठाणे जजल्हा पररषिेची कराची रक्कम गत ६५ र्षावपासनू न 
िेण्याची कारणे काय आहेत याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानसुार सिर रक्कम जजल्हा पररषिेला 
िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नामध्ये नमिू केल्यानसुार गत ६५ र्षावपासनू जजल्हा पररषिेस 
द्यार्याची पाणीपट्टी पो्ी उपकराची रक्कम शासनाकडून रे्ळोरे्ळी प्राप्त 
होणारे उपकरापो्ी अनिुानामधून जजल्हा पररषिेस र्गव केले जात होत.े  
 भातसा धरण व्यर्थिापन वर्भागाकडून ठाणे जजल्हा पररषिेस सन 
२०१७-१९ मधील रुपये ५४.२५ लक्ष उपकराची रक्कम िेय असनू ठाणे जजल्हा 
पररषिेकडील माहे माचव, २०१९ अखेर िककत पाणीपट्टी रुपये ६०.७४ लक्ष 
इतकी आहे.  
(२) रुपये ४५० को्ी इतकी रक्कम िेय आहे, हे खरे नाही.  
(३) उपकराची उर्वरीत रक्कम र्गव करण्याची कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

आरे िॉलनी, गोरेगाि (पुिय) येथील नागरी ननिारा पररसराच्या 
 डोंगरात भीषण आग लागल्याबाबत 

  

(२१) * ४७४९० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे कॉलनी, गोरेगार् (परू्व) येिील नागरी ननर्ारा पररसराच्या मागील 
डोंगरात भीषण आग लागल्याची घ्ना दिनाींक ३ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा 
त्यासमुारास घडल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे कॉलनी पररसरातील र्नराईत गत १५ र्षावपासनू 
अधूनमधून छो्ी मोठी आग लागत असल्यामळेु पसरणारा धूर आणण 
उडणारी राख यामळेु पररसरातील रदहर्ासी िथत झाले असनू सिर आग 
वर्कासकाच्या फायद्यासाठी मदु्दाम लार्ण्यात आल्याबाबत सींशय व्यक्त 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गोरेगार्मधील आरे कॉलनीतल्या जींगलाला लागलेली आग ही 
नसैर्गवकररत्या लागलेली नसनू ती कुणीतरी मदु्दाम लार्ली होती असा खुलासा 
र्नार्धकारी श्रीमती वप्रयींका बगे याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानसुार कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौजे मालाड, सरे् ि. २३९/१प.ै मधील सींजय 
गाींधी राषरीय उद्यानाच्या शजेारी खाजगी जममनीत दिनाींक ०३/१२/२०१८ 
रोजी आग लागल्याचे ननिशवनास आले आहे. 
(२), (३) र् (४) सिर आग लागलेले क्षेि हे खाजगी क्षेि असनू या आगीमळेु 
सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाचे र्नक्षेि बार्धत झालेले नसनू कोणत्याही 
प्रकारच्या र्न्यप्राण्यास इजा झाल्याची बाब ननिशवनास आली नाही. प्रािममक 
चौकशीप्रमाणे सिर क्षेि मोठे असनू या क्षेिामध्ये कोरड्या नाल्याींमधून 
वर्नापरर्ाना घसुखोरी करणाऱ्या समाज कीं ्काकडून सिर आग लार्ली गेली 
असल्याची शक्यता आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शशिणी िाघोली (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) नदीघाट  
रस्त्याची िाम ेननिृष्ट्ट दजायची र्ाल्याबाबत 

  

(२२) * ४७१८० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशर्णी र्ाघोली (ता.चामोशी, जज.गडर्चरोली) निीघा् रथत्याच ेखडीकरण 
र् डाींबरीकरणाचे काम ननकृष् िजावचे झाल्याने सहा मदहन्यात डाींबरीकरण 
उखडून खड्ड े पडले असल्याचे दिनाींक १८/१२/२०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर रथत्याींची ननकृष् िजावची कामे करणाऱ्याींर्र कारर्ाई 
करण्याची मागणी जजल्हा पररषि सिथय याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् िजावच े काम करणारे कीं िा्िार र् अर्धकारी याींच्यार्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सिर कामाची राज्य गणुर्त्ता समन्र्यक या ियथि यींिणेमाफव त ताींबिक 
तपासणी झालेली असनू सिर काम समाधानकारक र् गणुर्त्तापणूव असल्याचे 
त्याींनी अमभप्राय दिले आहेत.  
 सद्य:जथितीत सिर काम सजुथितीत आहे. त्यामळेु कारर्ाई 
करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, यितमाळ 
येथील डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२३) * ४६७५९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यर्तमाळ जजल््यातील र्सींतरार् नाईक शासकीय र्दै्यकीय 
महावर्द्यालयातील डॉक््राींची अनेक पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््राींच्या ररक्त पिामळेु सर्ावर्धक िास मदहलाींना होत 
असनू तिेील थिीरोग वर्भागार्र त्याचा भार पडत असनू पणूवपणे एक यनुन् 
बींि असल्याने जजल््यातील प्रसतुीसाठी येणाऱ्या मदहलाींची गरैसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने डॉक््राींची ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) र्सींतरार् नाईक शासकीय र्दै्यकीय 
महावर्द्यालयात अध्यापकाींच्या मींजूर १३६ पिाींपकैी सद्य:जथितीत २१ पिे 
ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) या प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही. 
महावर्द्यालयातील अध्यापकाींची ररक्त पिे सरळसेर्ा र् पिोन्नतीने 
भरण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 

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

देगलूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील येडून साठिण तलािातील 
पाणीसाठ्याचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२४) * ४७२७३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) िेगलरू (जज.नाींिेड) तालकु्यातील सीमार्ती भागातील एकमेर् येडून 
साठर्ण तलार्ातील राखीर् पाणीसाठ्याचा प्रशासनाच्या िलुवक्षामळेु बेसमुार 
उपसा शतेकरी र्गावतनू होत असल्याचे दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु मदहन्याभरापरू्ी ४२ ्क्के असलेला पाणीसाठा केर्ळ 
२५ ्क्क्यार्र आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने बेसमुार पाणी उपसा रोखण्याबाबत कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी धरणात ३.५२६ 
िलघमी एर्ढा (३७.८४%) पाणीसाठा होता र् दिनाींक १७/१२/२०१८ रोजी 
म्हणजेच २ मदहन्यानींतर लाभार्थयाांनी मस ींचनासाठी केलेल्या उपश्यामळेु पाणी 
साठा २.३१ िलघमी (२४.७७%) एर्ढा झाला आहे. 
(३) या प्रकल्पात वपण्याच्या पाण्याचे आरक्षण नाही. प्रकल्प मसींचनासाठीचा 
असल्याने पाणी उपश्यार्र ननबांध नाहीत, त्यामळेु पाणी उपसा रोखण्याबाबत 
कायवर्ाहीची आर्श्यकता नाही. पाणीर्ापराबाबत सींबींर्धताींकडून वर्दहत िराने 
पाणीपट्टी र्सलू केली जाईल. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
दहांगोली जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील शशक्षिाांच ेभविष्ट्य ननिायह ननधीच े

प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२५) * ४७११४ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यातील जजल्हापररषिेच्या शाळेतील २०० मशक्षकाींच ेभवर्षय 
ननर्ावह ननधी ममळण्याबाबतचे प्रथतार् प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रथतार् केव्हापासनू प्रलींबबत आहेत र् त्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिरहू प्रथतार् मींजूर करुन मशक्षकाींना त्याींचे हक्काचे पसेै 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) र् (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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िुणबी समाजाच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(२६) * ४७८७८ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४६२२९ ला ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे 
मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्शषेत: कोकणात कुणबी समाजन्नोत्ती मींडळाने शकै्षणणक र् 
सामाजजक सवुर्धेसाठी रे्गरे्गळ्या दठकाणी र्सनतगहेृ र् सींथिा उभारणीवर्षयी 
मागणी केलेली असनू या समाजाने शासनाकड े रे्ळोरे्ळी केलेल्या अनेक 
मागण्याींसींिभावत कोणतीच कायवर्ाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुणबी समाजाचे प्रलींबबत प्रश्न मागी लार्ण्यासाठी शासनाकड े
आजपयांत सािर करण्यात आलेल्या र्ेगर्गेळ्या सममतीच्या मशफारशीींबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ.सांजय िुटे : (१) या वर्भागामाफव त इतर मागास प्रर्गावतील वर्द्यार्थयाांसाठी 
राज्यातील जजल््याच्या दठकाणी मलुीींसाठी १८ र् मलुाींसाठी १८ अशा एकूण 
३६ र्सनतगहृाींना मान्यता िेण्यात आली आहे. इतर मागास प्रर्गावमध्ये 
कुणबी जात समावर्ष् असल्याने, सिर र्सनतगहृाींमध्ये कुणबी समाजाच्या 
वर्द्यार्थयाांना प्ररे्श अनजु्ञेय राहणार आहे. 
 कोकणातील कुणबी समाजाच्या वर्वर्ध प्रश्नाींबाबतचे ननरे्िनातील 
मागण्याींचा वर्षय वर्वर्ध वर्भागाशी सींबींर्धत असल्याने सिर ननरे्िन 
सींबींर्धत वर्भागाकड ेयोग्य त्या कायवर्ाहीसाठी शासन पि दिनाींक १७/१२/२०१८ 
अन्र्ये पाठवर्ण्यात आलेले आहे. 
(२) सममतीची मशफारस वर्वर्ध वर्भागाींशी सींबींर्धत असल्याने सिर 
मशफारशीींर्र योग्य कायवर्ाहीसाठी शासन पि दिनाींक २८/०१/२०१९ अन्र्ये 
पाठवर्ण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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जजल्हा सामान्द्य रुग्णालय (जळगाांि) येथे िैद्याांची  
सरबराई होत असल्याबाबत 

  

(२७) * ४८२२५ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींर् येिील जजल्हा सामान्य रुग्णालयात कारागहृातील कैद्याींची कैिी 
र्ाडावत खास व्यर्थिा असनू या र्ाडावत पोमलसाींच्या उपजथितीत 
परर्ानगीमशर्ाय कैिी नातरे्ाईक र् इतर लोकाींसोबत बठैक घेत असल्याच े
प्रकार ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िोषी अर्धकारी/कमवचाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रथततु प्रकरणी सींथिाथतरार्र गठीत केलेल्या चौकशी सममतीच्या 
अहर्ालात अशा प्रकारची घ्ना घडल्याच े ननिशवनास आल े नाही. सबब, 
सींबींर्धताींर्र कारर्ाई करण्याचा प्रश्न उद् भर्त नाही.  
 

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

िाटोल (जज.नागपूर) बस आगारात सोयी सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२८) * ४८२८८ श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) का्ोल (जज.नागपरू) येिील बस आगाराची िरुर्थिा झाल्याने प्रर्ाशाींना 
आगारात िवूषत पाणी प्यारे् लागत असनू प्रर्ाशाींकरीता प्रािममक सोयी 
सवुर्धा उपलब्ध नसल्याने प्रर्ाशाींची गरैसोय होत असल्याच े माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
 



34 

(२) तसेच बसगाड्याींना आगारात आत येण्यासाठी (Entry) र् बाहेर 
जाण्यासाठी (Exit) असा एकच रथता असल्याने बस आगारात प्रर्ाशाींचा 
अपघात होत असल्याचेही ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन का्ोल बस 
आगाराचे नव्याने ननयोजन करुन नवर्न बस आगार बाींधून आगारात सर्व 
सोयी सवुर्धा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) र् (२) नाही. 
 का्ोल बसथिानकात थर्च्छ वपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध आहे. 
तसेच प्रािममक सोयी सवुर्धा ही उपलब्ध आहेत. बसथिानकाच्या 
नतुनीकरणाचे काम सरुु असल्याने बाींधकाम सादहत्यामळेु प्रर्ाशाींची गरैसोय 
होऊ नये म्हणून खबरिारी घेण्यात येत आहे. का्ोल आगारात बसगाड्या 
येण्यासाठी र् बाहेर जाण्यासाठी परेुशा रुीं िीचे (७० फु्) गे् उपलब्ध 
असल्याने कोणत्याही थर्रुपाचा अपघात घडलेला नाही. 
(३) सद्य:जथितीत बसथिानकाचे नतुनीकरणाचे र् वर्थतारीकरणाच े काम 
प्रगतीपिार्र आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

मौजे उपिळे (िदमिाडी) (ता.शशराळा, जज.साांगली) येथील  
मोरणा नदीपात्रात पूल बाांधण्याबाबत 

  

(२९) * ४८३१५ श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३८७८ 
ला ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे उपर्ळे (किमर्ाडी) (ता.मशराळा, जज.साींगली) येिील उपर्ळे त े
मशराळा (ग्रा.मा.ि.३१) या रथत्यार्रील मोरणा निीर्र पलू नसल्यामळेु 
पार्साळ्यात र् इतर रे्ळी मोरणा धरणातनू पाणी सोडल्यानींतर र्ाहतकू 
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खींडडत होत असल्याने मोरणा निीर्र पलु बाींधण्यासाठी सन २०१८-१९ च्या 
जजल्हा र्ावषवक योजना प्रारुप आराखड्यामध्ये सिर पलुाचे बाींधकाम जजल्हा 
पररषिेमाफव त जजल्हा र्ावषवक योजनेकड े प्रथतावर्त केले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामथिाींनी सींबींर्धताींकड ेमागणी करुनही मोरणा निीर्र पलू 
बाींधण्यात आला नसल्याने थिाननक ग्रामथिाींना, शाळेतील मलुाींना र् रुग्णाींना 
रुग्णालयात घेर्नू जाण्यासाठी िास सहन करार्ा लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर पलुाचे बाींधकाम जजल्हा पररषिेमाफव त केव्हा सरुु 
करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मोरणा निीर्र पलू 
बाींधण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर रथत्यार्र मोरणा निीर्र पलु नसल्यामळेु पार्साळ्यात र् इतर 
रे्ळी मोरणा धरणातनू पाणी सोडल्यानींतर र्ाहतकू खींडीत होत.े अशारे्ळी 
तडर्ळे, उपर्ळे किमर्ाडी या गार्ातील ग्रामथिाींना जजल्हा हद्द र्गरजर्ड े
मशरशी मानकरर्ाडी अींिी खूिव तडर्ळे बबऊर (प्रजजमा ि. १११) या 
रथत्यार्रुन रा.मा.ि. १५० या मागे मशराळा येिे जाण्यासाठी मागव उपलब्ध 
आहे. सिर पयावयी मागावचा र्ापर केल्यास १.०० कक.मी. अींतर जािा कापारे् 
लागत.े  
(३) र् (४) सन २०१८-१९ च्या जजल्हा र्ावषवक योजना प्रारुप आराखड्यामध्ये 
सिर पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबतचा प्रथतार् जजल्हा पररषिेमाफव त जजल्हा 
र्ावषवक योजनेकड े प्रथतावर्त केला होता तिावप, सिर प्रथतावर्त कामास 
जजल्हा ननयोजन सममतीकडून मींजूरी ममळालेली नाही.  
 जजल्हा पररषिेमाफव त सन २०१९-२० साठी पनु्हा सिर पलुाचे बाींधकाम 
जजल्हा र्ावषवक योजना प्रारुप आराखड्यामधून प्रथतावर्त करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
 

----------------- 
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महात्मा बसिेश्िर आधथयि वििास महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(३०) * ४८५८१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा बसर्ेश्र्र आर्िवक वर्कास महामींडळ थिापन करून प्रत्येक 
र्षावला रुपये १०० को्ीींची आर्िवक तरतिू करणे, महात्मा बसर्ेश्र्र याींचे 
राषरीय थमारकाचे काम सरुू करणे, श्री. क्षेि कवपलधारा (ता.जज.बीड) 
वर्कासासाठी ननधीचा िसुरा हप्ता मींजूर करणे आणण इतर मागण्याींसाठी 
मशर्ा सींघ्नेच्यार्तीने आझाि मिैान, मुींबई येिे दिनाींक २५ फेब्ररु्ारी, २०१९ 
रोजी र्ा त्यासमुारास मोचाव काढून शासनास ननरे्िन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मागण्या मींजूर करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. सांजय िुटे : (१) र् (२) महात्मा बसर्ेश्र्र आर्िवक वर्कास महामींडळ 
थिापन करुन प्रत्येक र्षावला रुपये १०० को्ीींची आर्िवक तरतिू करणे आणण 
इतर मागण्याींसाठी मशर्ा सींघ्नेच्यार्तीने आझाि मिैान, मुींबई येिे दिनाींक 
२५ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास मोचाव काढून दिलेले ननरे्िन या 
वर्भागास प्राप्त झाल्याच े दिसनू येत नाही. तिावप, “महात्मा बसर्ेश्र्र 
आर्िवक वर्कास महामींडळ थिापन करुन प्रत्येक र्षावला १०० को्ी रुपयाींची 
आर्िवक तरतिू करणेबाबत” या वर्षयार्रील सींथिापक तिा राषरीय अध्यक्ष, 
मशर्ा सींघ्ना याींनी मा.मखु्यमींिी महोियाींना उद्दशेनू मलदहलेले दिनाींक 
११/०६/२०१९ रोजीच ेपि दिनाींक १९/०६/२०१९ रोजी या वर्भागास प्राप्त झाल े
आहे. सिर पिामध्ये नमिू करण्यात आलेल्या या वर्भागाशी सींबींर्धत 
मागण्याींबाबत तसेच पिामध्ये नमिू करण्यात आलेल्या इतर मागण्या ्या 
कोणकोणत्या वर्भागाींशी सींबींर्धत आहेत याची तपासणी करुन त्यानषुींगाने 
ननयमानसुार पढुील कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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सामदा िाशीपुर (ता.दयायपूर, जज.अमरािती) येथील श्री.सुययिांशी 
िाजल्मिी मठाच्या वििास िामास मांजुरी शमळणेबाबत 

  

(३१) * ४८६४५ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामिा काशीपरु (ता.ियावपरू, जज.अमरार्ती) येिील श्री.सयुवर्ींशी र्ाजल्मकी 
मठ हे “क” िजाव प्राप् त तीिवक्षिे असनू या क्षिेाच्या वर्कास कामाकरीता रुपये 
१.६० को्ी अींिाजजत खचव येणार असल्याने सिर ननधीची शासनाकड ेमागणी 
करुनही ननधी मींजूर होत नसल् याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
 सामिा काशीपरु (ता.ियावपरू, जज.अमरार्ती) येिील श्री.सयुवर्ींशी 
र्ाजल्मकी मठ या तीिवक्षेिाचा रुपये १.६० को्ी रकमेचा वर्कास आराखडा 
शासनास सािर करण्यात आलेला नाही. सिर तीिवक्षेिास तीिवक्षिेाचा “क” 
िजाव आहे. “क” िजाव तीिवक्षिेास जजल्हा ननयोजन सममतीकडून ननधी उपलब्ध 
करून दिला जातो. मखु्य कायवकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषि, अमरार्ती 
याींच्याकडून “ब” र्गव िजावचा प्रथतार् सींबींर्धत शासन ननणवयातील तरतिुीसह 
सािर केल्यास योग्य ती कायवर्ाही करणे शक्य आहे. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

िाडा पांचायत सशमती िायायलयाची (जज.पालघर) इमारत  
धोिादायि असल्याबाबत 

  

(३२) * ४८७९९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्ाडा पींचायत सममती कायावलयाची (जज.पालघर) इमारत गेली ५० त े६० 
र्ष ेजुनी असनू ती अत्यींत जीणव बनली असल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीच्या िरुुथतीसाठी लाखो रुपयाींचा खचव करण्यात 
आला असनू यींिाही २० लाखाींचा ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने इमारतीच्या िरुुथतीबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) र् (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, जजल्हा पररषि, पालघर अींतगवत र्ाडा पींचायत सममतीच्या इमारत 
िरुूथतीसाठी रुपये २१.५० लक्ष इतकी रक्कम जजल्हा पररषि अिवसींकल्प, 
इमारत िेखभाल िरुूथती र् अींतगवत सधुारणा या लेखाशीषाांतगवत मींजूर करून 
सिरील काम प्रगतीपिार्र आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िाहन योग्यता प्रमाणपत्राशशिाय राज्यात िाहने चालविण्यात 
येत असल्याबाबत 

  

(३३) * ४९०२३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील राज्य पररर्हन वर्भागातील (आर.्ी.ओ.) अर्धकाऱ्याींनी 
र्ाहनाींना दिलेल्या कफ्नेस प्रमाणपिाबाबत आक्षपे घेत पणेु येिील 
श्री.श्रीकाींत करे् याींनी त्यावर्रोधात मा.उच्च न्यायालयात यार्चका िाखल केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने या यार्चकेद्र्ारे राज्य पररर्हन 
वर्भागाला ्ेजथ ी्ंग रक उभारणे, पि भरती करणे, कफ्नेस तपासणीची वर्शषे 
मोदहम अशा उपाययोजना करण्याचे आिेश दिल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने आिेश दिले असताना िेखील राज्यात 
१७ लाख व्यार्सानयक र्ाहनाींची सींख्या असताना, फक्त १९ हजार ११८ 
र्ाहनाींची कफ्नेस तपासणी केली असल्याच े राज्य पररर्हन वर्भागाकडून 
प्राप्त झालेल्या आकडरे्ारीतनू थपष् झाले असनू राज्यातील ९९ ्क्के र्ाहन 
कफ्नेस तपासणी मशर्ाय चालवर्ण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य पररर्हन वर्भागाला मा.उच्च न्यायालयाने आिेश 
िेर्नूही ९९ ्क्के र्ाहनाची तपासणी न होण्याची सर्वसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील सर्वच 
र्ाहनाींची कफ्नेस तपासणी पणूव करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) र् (२) होय. 
(३) पररर्हन सींर्गावतील र्ाहन सींख्या ३२,४१,२१७ इतकी आहे. नर्ीन नोंिणी 
झालेल्या पररर्हन सींर्गावतील र्ाहनाींना सरुुर्ातीस िोन र्षव कालार्धीसाठी 
योग्यता प्रमाणपि िेण्यात येत.े सन २०१७-१८ मध्ये पररर्हन सींर्गावत एकूण 
२,६५,५७८ नर्ीन र्ाहनाींची नोंिणी करण्यात आली असनू सन २०१८-१९ मध्ये 
९,०२,९२७ र्ाहनाींना योग्यता प्रमाणपि िेण्यात आल ेआहे. अशाप्रकारे सन 
२०१८-१९ मध्ये ११,६८,५०५ र्धै र्ाहने म्हणजचे ३६.०५% र्ाहने योग्यता 
प्रमाणपि धारण करीत आहेत. 
(४) र् (५) पररर्हन सींर्गावतील र्ाहने पार्साळा, अपघात, र्ाहन िरुुथती 
इत्यािी कारणाींसाठी र्षवभरात काही कालार्धीसाठी ना-र्ापरात असतात. 
पररर्हन र्ाहनाींचे सर्वसाधारण र्य १५ र्ष े इतके असत े यापेक्षा जाथत 
कालार्धीची जूनी र्ाहने र्ापरात असत नाहीत. 
 योग्यता प्रमाणपिाच्या तपासणीसाठीची अपॉईं्में् घेणे र् त्यासाठी 
वर्दहत शलु्काचा भरणा करणे यासाठी ऑनलाईन व्यर्थिा उपलब्ध आहे. 
त्याचप्रमाणे ब्रेक चाचणी घेण्यासाठी ४६ कायावलयाींसाठी २५० मी्र लाींबीच े
चाचणी पि उपलब्ध करुन िेण्यात आले आहेत. आधनुनक पध्ितीने र् जलि 
गतीने र्ाहन तपासणी होण्यासाठी थर्यींचमलत तपासणी र् प्रमाणन कें द्र 
(Automated inspection and certification centre) नामशक येिे सरुु 
करण्यात आले आहे. 
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 र्धै योग्यता प्रमाणपिामशर्ाय धार्णारी र्ाहने ताब्यात घेऊन गॅरेज 
मध्ये पाठवर्ण्याबाबत र् योग्यता प्रमाणपि प्राप्त केल्यामशर्ाय अशी र्ाहने 
रथत्यार्र धार्णार नाहीत याींची खबरिारी घेण्याबाबत पररर्हन आयकु्त 
कायावलयाकडून सर्व प्रािेमशक /उपप्रािेमशक पररर्हन कायावलयाींना कळवर्ण्यात 
आले आहे. 

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

िैभििाडी (जज.शसांधदुगुय) तालुक्यातील अरुणा मध्यम पाटबांधारे 
प्रिल्पाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३४) * ४९१६० अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्भैर्र्ाडी (जज.मस ींधिुगुव) तालकु्यातील अरुणा मध्यम पा्बींधारे 
प्रकल्पासाठी रुपये ५४ को्ी अींिाजजत खचावच्या कामास शासनाकडून      
१३ र्षाांपरु्ी प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर र् सिरहू प्रकल्पाच ेकाम सरुु 
झाल्यानींतर कालाींतराने प्रकल्पाचे काम पणूवपणे बींि झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अरुणा मध्यम प्रकल्पामळेु १९ गार्ाींतील ५ हजार ३१० 
हेक््र क्षिे मस ींचनाखाली येणार असनू प्रकल्पाचे काम बींि झाल्यामळेु तिेील 
शतेकऱ्याींना मस ींचनापासनू र्ींर्चत रहारे् लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, या प्रकल्पास झालेल्या र् होत असलले्या वर्लींबामळेु रुपये ५४ 
को्ी अींिाजजत खचावच्या या प्रकल्पार्र आतापयांत शासनाने रुपये १ हजार ३ 
को्ी खचव केला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या प्रकल्पाला सन २०१८ मध्ये पींतप्रधान कृषी सींचायी 
योजनेतनू रुपये १ हजार ६०० को्ी ननधीची सधुाररत मान्यता ममळून ननधी 
प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय; 
(५) असल्यास, सिरहू प्रकल्पास वर्लींब होण्याची सर्वसाधारण कारणे काय 
आहेत तसेच प्रकल्पाच े काम वर्नावर्लींब हाती घेर्नू प्रकल्प पणूव 
होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. माहे जून, २००४ त ेमे, २००७ या 
कालार्धीत प्रकल्पग्रथताींच्या वर्रोधामळेु काम बींि होत.े 
(२) नाही. 
 सन २०१८-१९ मध्ये अरुणा प्रकल्पाचे प्रिम ्प्पा घळभरणीचे काम 
मे, २०१९ अखेरीस पणूव करण्यात आले असनू त्याद्र्ारे ४८.०६ ि.ल.घ.मी. 
पाणी साठा ननममवती झाली आहे. माहे जून, २०२० पयांत प्रकल्पाचा सींकजल्पत 
पाणीसाठा ९३.३७८ ि.ल.घ.मी. र् ५३१० हे. मस ींचन ननममवती करण्याचे उद्दीष् 
आहे. प्रकल्पाच्या उजर्ा कालर्ा र् भईुबार्डा शाखा कालर्ार्रील २२८४ हे 
क्षेिाचे नमलका वर्तरण प्रणालीचे काम प्रगतीपिार्र आहे. डार्ा कालर्ा 
कक.मी. १ त े १३ मधील माती काम र् बाींधकाम ेप्रगतीपिार्र आहे. तसेच 
माींगर्ली शाखा कालर्ा र् डार्ा कालर्ा कक.मी. १३ त े २३ मधील नमलका 
वर्तरण प्रणालीच ेसींकल्पन प्रगतीपिार्र आहे.  
(३) नाही. 
 या प्रकल्पार्र माहे माचव, २०१९ अखेर पयांत १००७.४४ को्ी, तसेच 
मे, २०१९ अखेर एकूण १११८.३७ को्ी खचव झाले आहे. सन २०१९-२० साठी 
सिर प्रकल्पास रुपये २५० को्ी ननधीची तरतिु मींजूर करण्यात आली आहे. 
४) नाही. 
 अरुणा प्रकल्पास माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये रुपये १६८९.५० को्ी 
रकमेस ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता ममळाली आहे. सिर प्रकल्पास 
सन २०१९-२० साठी रुपये २५०.०० ननधीची तरतिु मींजूर करण्यात आलेली 
आहे. पींतप्रधान कृषी मस ींचन योजनेंतगवत (PMKSY/AIBP) अद्यापपयांत 
रुपये ७०.५४२ को्ी कें द्र शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

अांगणिाडी सेवििाांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(३५) * ४७३६८ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.सतजे ऊर्य  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि 
ऊर्य  भाई जगताप, श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाने िेशभरातील अींगणर्ाडी सेवर्काींच्या मानधनात दिनाींक    
११ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी रुपये १५०० र्ाढ घोवषत केली, कें द्र शासनाच्या या 
घोषणेची इतर राज्याींनी अींमलबजार्णी सरुु केली असनूही महाराषर राज्याने 
अींमलबजार्णी केली नसल्याची बाब माहे फेब्ररु्ारी-माचव, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अींगणर्ाडी सेवर्का, मितनीस याींना र्ेतनशे्रणी 
लाग ू करणे, त्याींचे ननर्तृ्तीची र्योमयाविा ६५ करणे, मे मदहन्याची सटु्टी 
भरपगारी करार्ी, सेरे्त कायमथर्रुपी सामार्नू घेणे, ननर्तृ्त कमवचाऱ्याींच े
ननर्तृ्तीरे्तन ममळारे्, अींगणर्ाडी कमवचाऱ्याींमधून पयवरे्क्षकाींची पिे भरार्ीत, 
आजारपणात पगारी रजा िेण्यात यार्ी इत्यािी मागण्याींसाठी महाराषर राज्य 
अींगणर्ाडी बालर्ाडी कमवचारी यनुनयनच्यार्तीने कोल्हापरू शहरातील मशर्ाजी 
चौकामध्ये दिनाींक १२ फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी राथता रोको आींिोलन तसेच 
मुींबईतील आझाि मिैान येिे आींिोलन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणर्ाडी कमवचाऱ्याींच्या र्रील मागण्याींच्या अनषुींगाने 
शासनाकडून धोरणात्मक ननणवय घेण्यात आला आहे, त्याचा तपमशल काय 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींगणर्ाडी 
कमवचाऱ्याींच्या मागण्या पणूव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३), (४) र् (५) एकाजत्मक बालवर्कास सेर्ा 
योजना ्या कें द्र परुथकृत योजनेंतगवत अींगणर्ाडी सेवर्का/मितनीस/ममनी 
अींगणर्ाडी सेवर्का हे मानधनी कमवचारी कायवरत आहेत. 
 अींगणर्ाडी सवेर्का/मितनीस/ममनी अींगणर्ाडी सवेर्का याींना दिनाींक 
२३/०२/२०१८ च्या शासन ननणवयान्र्ये त्याींच्या मानधनात र्ाढ करण्यात 
आलेली आहे. कें द्र शासनाने दिनाींक ०१/१०/२०१८ पासनू केलेली मानधन र्ाढ 
मींजूर करण्याची बाब वर्चाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीिली येथील बबबटयाांची  
सांख्या िमी र्ाल्याबाबत 

  

(३६) * ४८०१५ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान, बोरीर्ली येिून सन २०१७ मध्ये २१ र् सन 
२०१८ मध्ये १६ असे एकूण ३७ बबब्े हरवर्ले असल्याची मादहती माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उद्यान प्रशासनाचा रेडडओ कॉलररींग प्रकल्प प्रलींबबत 
असल्यामळेु बबबट्याींचा शोध लागत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रेडडओ कॉलररींग प्रकल्पास मींजूरी िेण्याबाबत र् बबबट्याींचा शोध 
घेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र् (३) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाद्र्ारे 
र्ाईल्ड लाईफ कााँझरे्शन सोसाय्ी माफव त राषरीय उद्यानातील बबबट्याींची 
घनता, त्याींचा र्ार्र र् सींख्या कॅमेरा रॅपद्र्ारे जाणून घेण्याचा सींशोधन 
प्रकल्प सन २०११, २०१५ र् २०१७ या र्षावत राबवर्ण्यात आला होता. 
 त्यानसुार सन २०११ मध्ये २१, सन २०१५ मध्ये ३५, सन २०१७ 
मध्ये ४१ तर सन २०१८ मध्ये ४७ बबब्े कॅमेरारॅपमध्ये र्चबित झाले आहेत. 
तिावप, काही बबब्े कॅमेरारॅप मध्ये र्चबित न होण्यामागे मादहती सींकलन 
क्षेिाची व्याप्ती, सींकलन कालार्धी, कॅमेरारॅप लार्लेली दठकाणे, र्ापरलेल्या 
कॅमेराींची गणुर्त्ता, बबबट्याींचे होणारे थिलाींतरण असे अनेक कारणे असनू 
केर्ळ कॅमेरारॅप मध्ये बबब्े र्चबित न झाल्यामळेु बबब्े हरवर्ले असे 
म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
 रेडडयो कॉलररींग सींशोधन प्रकल्पाचा खचव सींजय गाींधी राषरीय 
उद्यानाच े थर्ीय प्रपींची लेख्यातनू भागवर्ण्याकरीता तत्र्त: मान्यता प्रिान 
करण्यात आली आहे. सिर सींशोधन प्रकल्पाींतगवत ननर्डक बबबट्याींचचे रेडडयो 
कॉलररींग करणे अपके्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नागपूर येथे 
पदव् युत्तर अयायासक्रम सुरू िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४७४०३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रूग्णालय (मेडीकल), नागपरू येिे 
शल्यर्चककत्सक शाथिाचा पिव् यतु्तर अयायासिम सरुू करण्याचा ननणवय 
घेण्यात आल्याच े दिनाींक २६ एवप्रल, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यात सिर अयायासिम सरुू करणारे हे पदहले शासकीय 
महावर्द्यालय ठरणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त  प्रकरणी शासनाने बाल शल्य र्चककत्सक अयायासिम 
सरुू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) एम.सीएच. पेडीयादरक सजवरी हा र्दै्यकीय अनतवर्शषेोपचार अयायासिम 
सरुु करण्यासाठी भारतीय आयवुर्वज्ञान पररषिेकडून दिनाींक ०८/११/२०१७ र् 
दिनाींक ०९/०४/२०१८ रोजी ननरीक्षण झाले असनू दिनाींक २८/०५/२०१९ अन्र्ये 
शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय, नागपरू येिे उक्त अयायासिम शकै्षणणक 
र्षव २०१९-२० पासनू िोन प्ररे्शक्षमतनेे सरुु करण्यास परर्ानगी प्राप्त झालेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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विरार (पूिय) येथे दगड खदानीच ेअनधधिृत उत्खनन सुरु असल्याबाबत 
  

(३८) * ४६९३० श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्सई (जज.पालघर) पररसरात िगड खिानीचे परर्ाने शासनाने बींि केल े
असतानासधु्िा वर्रार (परू्व) चींिनसारा येिील सव्हे ि. ३५९ येिे असलेला 
डोंगर खिान माफीयाींनी पणूवपणे उध्र्थत केला असनू अनर्धकृतपणे उत्खनन 
करुन शासनाचा महसलू बडूर्नू लाखो रुपये कमवर्त असल्याची बाब 
ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधीताींवर्रुध्ि 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
 मौजे-चींिनसार, ता.र्सई, जज.पालघर येिील सव्हे ि. ३५९ मधील 
क्षेि ३७४.७६ हेक््र असनू त्याचा र्धैाननक िजाव राखीर् र्न असा आहे. र्न 
(सींर्धवन) अर्धननयम, १९८० अींतगवत सिर सव्हे िमाींकामधील ०.८० हेक््र 
र्नक्षेि िगडखिानीसाठी र्ळती करण्यास कें द्र शासनाच्या दिनाींक 
१४/११/२००६ रोजीच्या आिेशानसुार परर्ानगी प्राप्त झाली होती. तिावप, कें द्र 
शासनाने दिनाींक १८/०५/२०१२ रोजीच्या पिान्र्ये िगडखानी करीता पयावर्रण 
वर्षयक मींजूरी घेणे आर्श्यक असल्याचे ननिेश दिले आहेत. प्रकल्प यींिणेने 
पयावर्रण वर्षयक मींजूरी प्राप्त केली नसल्याने उपर्नसींरक्षक, ठाणे याींनी 
दिनाींक २२/०५/२०१७ रोजीच्या पिान्र्ये सिर िगडखिान बींि करण्याचे ननिेश 
दिले आहेत. प्रकल्प यींिणेने र्न (सींर्धवन) अर्धननयम, १९८० अींतगवत प्राप्त 
झालेल्या मान्यतनेसुार पयावयी र्नीकरण, नक्त र्तवमान मलू्य र् सरुक्षा क्षिे 
इ. बाबीपो्ी वर्दहत रक्कमेचा भरणा केला आहे. तसेच प्रकल्प यींिणेकडून 
प्रचमलत ननयमानसुार थर्ाममत्र् शलु्काची र्सलूी करण्यात आलेली आहे. 
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(२) र् (३) कें द्र शासनाच्या ननिेशानसुार प्रकल्प यींिणेने पयावर्रण वर्षयक 
मान्यता प्राप्त केली नसल्याने दिनाींक २२/०५/२०१७ पासनू सिर िगडखिान 
बींि करण्याची कायवर्ाही करण्यात आली आहे. 
 

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

सहाय्यि पररिहन अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३९) * ४८१०२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पररर्हन वर्भागाींतगवत सहाय्यक पररर्हन अर्धकाऱ्याींची ५० ्क्के पिे 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाहन ननरीक्षक सींर्गावतनू सहायक पररर्हन अर्धकारी 
सींर्गावत पिोन्नतीने ररक्त पिे भरत असताना अनेक र्ाहन ननरीक्षकाींकडून 
पिोन्नती नाकारण्याचे प्रमाण र्ाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गहृ (पररर्हन) वर्भागाने पररर्हन आयकु्ताींकडून सन   
२०१८-१९ या र्षावत पिोन्नती नाकारणाऱ्या मो्ार र्ाहन ननरीक्षकाींची चौकशी 
करण्याबाबतचा प्रथतार् पाठवर्ण्याचा आिेश दिनाींक ६ मे, २०१९ रोजी र्ा 
त्यासमुारास दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पररर्हन आयकु्ताींकडून चौकशीबाबतचा प्रथतार् प्राप्त झाला 
आहे काय, प्रथतार्ाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१) अींशत: खरे आहे. सहाय्यक प्रािेमशक पररर्हन 
अर्धकारी सींर्गावतील १०० मींजूर पिाींपकैी सद्य:जथितीत ४० पिे ररक्त 
आहेत. 
(२) र् (३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) होय, पररर्हन आयकु्त कायावलयाच्या अहर्ालानसुार, सन २०१८-२०१९ 
र्षावच्या पिोन्नतीकरीता वर्चारक्षेिातील एकूण ६४ अर्धकाऱ् याींपकैी         
३५ अर्धकाऱ् याींनी यापरु्ी पिोन्नती नाकारली होती. आता त्यापकैी         
३० अर्धकारी पिोन्नती घेण्यास इच्छुक आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेडीिल) नागपूर  
येथे व्हेंदटलेटर उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४०) * ४७८७५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३५८ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रूग्णालय (मेडीकल) नागपरू येिे 
१५०० बेड असनू केर्ळ २२ व्हेंद्ले्र उपलब्ध आहेत त्यापकैी ५ व्हेंद्ले्र 
बींि असल्याचे ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेडडकलमध्ये िररोज ४ त े ५ गींभीर रूग्णाींना व्हेंद्ले् रची 
गरज असनू व्हेंद्ले्रची कमतरता असल्यामळेु रूग्णाला खाजगी 
रूग्णालयामशर्ाय पयावय नसतो अशार्ेळी खाजगी रुग्णालयात व्हेंद्ले्रचा 
एक दिर्साचा खचव रुपये १५ हजार पेक्षा अर्धक असतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मेडीकल येिे गींभीर आजाराचे रूग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडत 
असनू व्हेंद्ले्र अभार्ी बऱ् याच रूग्णाींना ऑक्सीजन र्ेळेत उपलब्ध न 
झाल्याने ककत्येकाींचे मतृ्य ूझाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, अपघातात गींभीर जखमी रूग्णाींना तातडीने उपचार उपलब्ध व्हार्ा 
याकरीता ९० खा्ाींचे रॉमा केअर से्ं र मींजूर असताना ७२ खा्ाींचे सरुू 
करण्यात आले असनू तिेे ५० व्हेंद्ले् रची गरज असताना केर्ळ         
१७ व्हेंद्ले्र उपलब्ध असल्याचे दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, रामा केअर से्ं रकरीता जजल्हा ननयोजन सममती मधून नवर्न 
२० व्हेंद्ले् र खरेिी करण्याचा प्रथतार् शासनाने हाफककनकड े पाठर्नूही 
व्हेंद्ले्रची खरेिी झाली नसनू उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीच् या अनषुींगाने सिर रूग्णालयात व्हेंद्ले्र उपलब्ध करून 
िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय ककीं र्ा रॉमा केअर 
से्ं र मधून रुग्णाला खाजगी रुग्णालयात सींिमभवत करण्यात येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
 सद्य:जथितीत उपलब्ध ७२ बेडच्या तलुनेत १७ व्हेंद्ले्रची सींख्या 
परेुशी आहे. रामा केअर से्ं रमध्ये ९० खा्ाींच्या अनषुींगाने २० व्हेंद्ले् सव 
हाफककन महामींडळामाफव त खरेिी करण्याकरीता ननधी र्गव करण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

धचांचघर (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील ग्रामपांचायतीच्या  
ननधीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४१) * ४८८६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) र्च ींचघर (ता.र्ाडा, जज.पालघर) येिील ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील 
अनसुरू्चत जाती, अनसुरू्चत जमाती, भ्क्या जाती, वर्मकु्त जमाती र् इतर 
मागासर्गीयाींसाठी असलले्या १५ ्क्के ननधीत सन २०१७-१८ मध्ये सरपींच, 
उपसरपींच तसेच उपसभापती याींनी आर्िवक गैरव्यर्हार केल्याप्रकरणी 
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सींबींर्धताींर्र फौजिारी गनु्हा िाखल करून कारर्ाई करण्याची मागणी 
श्रमजीर्ी सींघ्नेने दिनाींक २० माचव, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास 
मा.ग्रामवर्कास मींिी याींच्याकड ेलेखी ननरे्िनाद्र्ारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने सींबींर्धत िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्च ींचघर ग्रामपींचायतीने सन २०१७-१८ या आर्िवक र्षावत ग्रामपींचायतीच्या 
अींिाजपिकीय तरतिुीनसुार १५% मागासर्गीयासाठी रक्कम रुपये ३,००,०००/- 
इतकी तरतिू केली असनू ग्रामपींचायतीने रक्कम रुपये २,९५,००८/- इतका 
खचव केलेला आहे. सिर खचावस दिनाींक ०३/०५/२०१८ च्या मामसक सभा र् 
दिनाींक १३/०८/२०१८ च्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता घेतलेली आहे. 
 सिर ननधीमधून कचरापे्ी खरेिी करण्यासाठी र् लाभािी ननर्डीसाठी 
दिनाींक २४/०१/२०१८ च्या ग्रामसभेमध्ये “लाभािी ननर्ड सममती” गठीत करून 
लाभािी कु्ुींबबयाींना कचरापेट्या र्ा्प करण्याची मान्यता घेण्यात आली 
आहे. 
 तिावप, सिरची खरेिी ही ग्रामपींचायतीने एकाच दिनाींकास र् एकाच 
एजन्सीकडून खरेिी केलेली आहे. तसेच ग्रामपींचायतीने खरेिी केलेले सादहत्य 
ग्रामपींचायतीच्या साठा नोंिर्ही पडताळणीमध्ये दिसनू येत.े सादहत्य खरेिी 
करताना कायावलयीन खरेिी प्रकिया पध्ितीचा अर्लींब केलेला दिसनू येत 
नाही. याबाबत गरैव्यर्हार न होता अननयममतता झाल्याचे प्रािममक 
चौकशीमध्ये दिसनू येत असल्याने सींबींर्धत सरपींच र् ग्रामसेर्क याींना नो्ीस 
बजार्ण्यात आली असनू पढुील कायवर्ाही प्रथतावर्त आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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मौजे िरबुड े(ता.जज.रत्नाधगरी) येथे जलविद्युत 
 प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(४२) * ४८०५४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे करबडु े (ता.जज.रत्नार्गरी) येिील तसेच जर्ळच्या पररसरातील 
जनतचे्या पाण्याचा र् वर्जेचा प्रश्न सु् ार्ा यासाठी जलवर्द्यतु प्रकल्प 
उभारण्यात यार्ा अशी त्या पररसरातील जनतचेी गेल्या अनेक र्षावपासनूची 
मागणी असनू ग्रामपींचायत करबडु ेमाफव त दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१२ रोजी र्ा 
त्यासमुारास मा.मखु्यमींिी, मा.ऊजाव मींिी तसेच जजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी 
याींना ननरे्िन सािर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उपरोक्त दठकाणी जलवर्द्यतु प्रकल्प व्हार्ा यासाठी दिनाींक    
२६ फेब्ररु्ारी, २०१३ रोजी र्ा त्यासमुारास मा.नगरवर्कास र् सींसिीय कायव 
राज्यमींिी याींनी मा.जलसींपिा मींिी (कृषणा खोरे पा्बींधारे महामींडळ र्गळून) 
याींना ननरे्िनाव्िारे वर्नींती केली असनू त्यानषुींगाने प्रकल्पासींिभावत पाहणी 
करण्यात आलेली असनू सिर जलवर्द्यतु प्रकल्प उभारण्याबाबतचा अहर्ाल 
मखु्य अमभयींता (थिा.) जलवर्द्यतु प्रकल्प, मस ींचन भर्न, पणेु याींनी प्रधान 
सर्चर् (लाभक्षिे वर्कास) जलसींपिा वर्भाग, मींिालय, मुींबई याींना दिनाींक   
७ मे, २०१३ रोजी सािर केलेला आहे र् त्यानसुार सिर जलवर्द्यतु प्रकल्प 
उभारण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणवय घेतला आहे काय, ननणवयाच ेथर्रुप 
काय आहे र् तद्नषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) मा.मखु्यमींिी कायावलयाकडून प्राप्त मादहतीनसुार 
दिनाींक १०/०१/२०१३ रोजी सिर ननरे्िन त्याींचे कायावलयास प्राप्त असनू त े
दिनाींक ११/०१/२०१३ रोजी ऊजाव वर्भागाकड े पाठवर्ण्यात आल े होत,े असे 
ननिशवनास येत.े 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 सिर जलवर्द्यतु प्रकल्प उभारण्याबाबतची र्थतजुथिती उपप्रश्न ि.३ 
च्या उत्तरामध्ये नमिू करण्यात आली आहे. 
(३) ग्रामपींचायत कायावलयाने सािर केलले्या वर्नींती अजावत सिर दठकाणी 
प्रपाताची उींची ८० त े ९० मी. नमिू करण्यात आली होती. सिर प्रकरणी 
जलसींपिा वर्भागाच्या सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींनी करबडु े ग्रामपींचायत सिथय र् 
ग्रामथि याींचे समर्ेत प्रथतावर्त प्रकल्प थिळाची सींयकु्त पाहणी केली असता 
सिर उींची ८० त े ९० फू् म्हणजेच २५ मी. इतकीच असल्याच े ननिशवनास 
आले. उपलब्ध शीषव र् येर्ा वर्चारात घेऊन ताींबिक अयायास करण्यात आला 
असता ३५० कक.र्.ॅ थिावपत क्षमतचे्या जलवर्द्यतु प्रकल्पाव्िारे पार्साळयात 
१०० दिर्साींत ०.८४ ि.ल. यनुन्स ्र्ीज ननममवती अपेक्षक्षत आहे. 
 प्रथततु प्रकल्पासाठी जलसाठा तयार करणे, २५ मी. फॉलसाठी 
पेनथ्ॉक ्ाकणे र् त्यातनू केर्ळ ३५० कक.र्.ॅ थिावपत क्षमता ननमावण करणे 
आर्िवकदृष्या व्यर्हायव नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील सिय प्रादेशशि विभागात मुलीांच ेशासिीय  
ननरीक्षणगहृ सुरु िरणेबाबत 

  

(४३) * ४६९४९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अमरार्ती येिे वर्धीसींघषवग्रथत मलुीींना ठेर्ण्यासाठी मलुीच े
थर्तींि शासकीय ननरीक्षण गहृ आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील िोन र्षावपरु्ी औरींगाबाि येिे मलुीींच्या शासकीय 
ननरीक्षण गहृाची घोषणा केली असनू राज्यातील फक्त पाच जजल््यात 
खाजगी थर्यींसेर्ी सींथिाचे १६ ननरीक्षणगहृ आहेत, सिर ननरीक्षण गहृाबाबत 
अयायासकाींनी नाराजी िशववर्ली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



52 

(३) असल्यास, मागील िहा र्षावमध्ये बालगनु्हेगारीत र्ाढ झाली असल्याने 
तसेच वर्धीसींघषवग्रथत मलुीींना पोलीस ककीं र्ा थर्ींयसेर्ी सींथिा बालन्याय 
मींडळापढेु हजर करत असल्याने त्याींना ठेर्ायचे कुठे याबाबत बालन्याय 
मींडळापढेु प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने ककमान प्रत्येक प्रािेमशक वर्भागात 
मलुीींसाठी थर्तींि शासकीय ननरीक्षणगहृ सरुु करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) नाही. 
(४) सद्य:जथितीत मदहला र् बालवर्कास वर्भागाींतगवत राज्यात मलुीींसाठी 
अमरार्ती येि ेशासकीय ननरीक्षण गहृ कायवरत असनू याव्यनतरीक्त थर्यींसेर्ी 
सींथिाींमाफव त चालवर्ण्यात येणारी मलुीींकरीता १६ ननरीक्षणगहेृ कायवरत आहेत. 
यासोबतच वर्भागाच्या दिनाींक ०८/०३/२०१९ च्या पिान्र्ये राज्यात         
५ थर्यींसेर्ी सींथिाींमाफव त मलुीींकरीता ननरीक्षणगहेृ प्रथतावर्त करण्यात आलेली 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

विदभायतील शसांचन प्रिल्प पूणय िरण्याबाबत 
  

(४४) * ४७२४४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्शषेतः वर्िभावतील मसींचन प्रकल्प शासनाकडून अपऱू् या 
ननधीच्या तरतिूीमळेु र् अपरूी ताींबिक बाबी तसेच कमवचाऱ् याींची सींख्या अपरूी 
असल्याकारणामळेु कारणीभतू ठरत असल्याच ेवर्िभव मस ींचन वर्कास मींडळाने 
मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाला दिलले्या शपिपिात सािर 
केल्याचे दिनाींक ६ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वर्िभावतील ३८ मस ींचन प्रकल्पाींपकैी १३ प्रकल्प पणूव झाले 
असनू उर्वरीत प्रकल्प पणूव करण्यास भरीर् ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
 लोकनायक बापजूी अणे थमारक सममती याींनी कें द्र शासन र् अन्य 
याींच्यावर्रुध्ि मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ नागपरू येिे जनदहत 
यार्चका ि. ८२/२०१८ िाखल केली आहे. दिनाींक ५/१२/२०१८ रोजी वर्िभव 
पा्बींधारे वर्कास महामींडळाच्यार्तीने अधीक्षक अमभयींता, नागपरू पा्बींधारे 
मींडळ, नागपरू याींनी शपिपि िाखल केले आहे. 
(२) उर्वररत २५ प्रकल्पापकैी नागपरू प्रिेशातील १७ प्रकल्पाकरीता रुपये 
१४७५६०.१० लक्ष र् अमरार्ती प्रिेशातील ८ प्रकल्पाकरीता रुपये १८४३७.०३ 
लक्ष असा २५ प्रकल्पाकरीता एकूण रुपये १६५९९७.१३ लक्ष ननधी उपलब्ध 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

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

िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय,  
यितमाळ येथील िैद्यिीय उपिरणे बांद असल्याबाबत 

  

(४५) * ४८४५१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्सींतरार् नाईक शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रुग्णालय, 
यर्तमाळ येिील रुग्ण सेरे्साठी गेल्या र्षी को्यर्धी रुपयाींची आधनुनक 
यींि ेखरेिी करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्ययार्त यींि ेखरेिी केल्यापासनू बींि जथितीत असल्याच े
तसेच दिव्याींगजनाींच्या हात र् पायाच ेपॉर्र मोजणारी “एनसीबी” ही मशीन 
िेखील गेल्या तीन मदहन्यापासनू बींि असल्याचे दिनाींक ५ एवप्रल, २०१९ 
रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्दै्यकीय यींि ेबींि असल्यामळेु ककडनी र् मलव्हर आजाराशी 
सींबींर्धत रुग्ण तसेच दिव्याींग रुग्णाींना आरोग्य वर्षयक सोयी सवुर्धाींपासनू 
र्ींर्चत राहार्े लागत असल्याच्या तिारी रुग्ण र् नातरे्ाईक याींनी 
उपसींचालक, आरोग्य सेर्ा, जजल्हा आरोग्य अर्धकारी, जजल्हा पररषि, 
यर्तमाळ तसेच प्रधान सर्चर्, सार्वजननक आरोग्य वर्भाग र् प्रधान सर्चर्, 
र्दै्यकीय मशक्षण वर्भाग याींचेकड ेमाहे एवप्रल, २०१९ च्या िसुऱ्या सप्ताहात 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 सिर सींथिेतील अद्ययार्त यींिसामगु्री सरुु आहे. तिावप, सींथिेतील 
“एनसीबी” ही यींिसामगु्री जुनी झाल्याने बींि आहे. सिर यींिसामगु्री खरेिी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे. सिर 
यींिसामगु्रीची आर्श्यकता असणाऱ्या दिव्याींग रुग्णाींना चाचणीसाठी अन्य 
दठकाणी सींिमभवत करण्यात येत.े ककडणी र् मलव्हर आजाराींशी सींबींर्धत 
चाचण्याींसाठी आर्श्यक असणारी जुने झालेले यींि े बिलनू नवर्न यींि े
प्रथिावपत करण्यात आलेले आहे. सिर सींथिेमध्ये डायलेसीसची सेर्ा सरुु 
आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िळमनुरी (जज.दहांगोली) तालुक्यातील लाभार्थयाांच्या  
शसांचन विदहरीच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४६) * ४७५७३ श्री.रामराि िडिुत े: ददनाांि २८ रे्ब्रिुारी, २०१९ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४५५८८ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळमनरुी (जज.दहींगोली) पींचायत सममतीने मींजूर ३४१ वर् ींधन वर्दहरीच े
प्रथतार् जजल्हा पररषिेच्या मखु्य कायवकारी अर्धकाऱ्याकड े पाठवर्ले असनू 
यापकैी २२ मस ींचन वर्दहरीींच्या प्रथतार्ाींना मान्यता िेण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, २२ प्रथतार्ाींना मींजुरी न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने प्रथतार्ाींना मींजुरी िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 पींचायत सममती कळमनरुी (जज.दहींगोली) याींचकेडून मग्रारोहयो अींतगवत 
३२६ मस ींचन वर्दहरीींचे प्रथतार् मान्यतसेाठी जजल्हा पररषिेस प्राप्त झाल ेहोत.े 
त्यापकैी ३०४ प्रथतार्ाींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे. उर्वररत   
२२ प्रथतार्ातील िु् ीींची पतुवता करुन सािर करण्याबाबत पींचायत सममतीस 
कळवर्ण्यात आले होत.े सद्य:जथितीत सिर २२ प्रथतार्ापकैी १६ मस ींचन 
वर्दहरीींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.   

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

म्हसळा (जज.रायगड) येथील दास ऑर्शोअर िां पनीिडून 
 थिबािी िसूल िरण्याबाबत 

  

(४७) * ४९०३६ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोदहणी ग्रामपींचायत (ता.म्हसळा, जज.रायगड) याींचेही रुपये ४५ लाख 
रुपयाींची िकबाकी िास ऑफशोअर कीं पनीने िकवर्ले असनू कोट्यर्धी 
रुपयाींची रॉयल््ी बडुर्नू शासनाची फसर्णूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीने ग्रामपींचायतीमाफव त अर्धैररत्या अनेक ना हरकती 
प्रमाणपि घेतली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाची रॉयल््ीची कोट्यर्धी रुपयाींची िकबाकी र् 
ग्रामपींचायतीची िकबाकी ममळण्यासींिभावत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) र् (३) रोदहणी ग्रामपींचायतीकड े िास ऑफशोअर कीं पनीने मागणी 
केल्यानसुार ग्रामपींचायतीने ग्रामसभा र् मामसक सभेची मान्यता घेऊन 
ननयमानसुार ना-हरकत िाखले दिले आहेत. 
 महाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयमातील तरतिुीनसुार बबनशतेी 
झालेल्या मोकळया जागेर्र कर आकारणी करण्याच्या अनषुींगाने कीं पनीला 
नो्ीस िेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

बोहरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथील साने गुरुजी  
उपसा शसांचन योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४८) * ४८२४२ श्रीमती जस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१८५ ला 
ददनाांि ६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोहरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाींर्) येिील साने गरुुजी उपसा मस ींचन 
योजना कायावजन्र्त करण्याचा प्रथतार् ननधी अभार्ी प्रलींबबत असल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रथतार् मींजूर होर्नू साने गरुुजी उपसा मस ींचन योजना 
कायावजन्र्त होण्यासाठी आर्श्यक ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) सिर योजनेच्या पनुथिावपना र् वर्शषे िरुुथतीच्या रुपये ११४९.८७ लक्ष 
ककींमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रिान करणेबाबत मा.मींबिमींडळाच्या 
दिनाींक ११/०६/२०१९ रोजीच्या बठैकीत ननणवय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
आांबाडोस (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुय) येथील िहाळिाडी ते रिळनाथ 

मांददरापयांत जोडरस्ता ि पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(४९) * ४९०६६ श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२८५ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबाडोस (ता.मालर्ण, जज.मस ींधुिगुव) येिील र्हाळर्ाडी त े रर्ळनाि 
मींदिरापयांतचा जोडरथता र् पलुाचे बाींधकाम करण्याकरीता ग्रामथिाींनी 
मा.ग्रामवर्कास मींिी र् राज्यमींिी, सर्चर्, ग्रामवर्कास वर्भाग तसेच 
जजल्हार्धकारी, मस ींधुिगुव याींना ननरे्िने िेऊनही रथत्याचे र् पलूाचे काम 
करण्यात आले नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रथत्याचे र् पलूाचे बाींधकाम सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) प्रश्नार्धन रथत्याच े र्ा पलुाच े बाींधकाम करणेसाठी मोठ्या प्रमाणात 
ननधीची आर्श्यता आहे तसेच पलु बाींधण्याचे काम सार्वजननक बाींधकाम 
वर्भागाकडून राबवर्ले जात असल्याने सिरचे काम सा.बा. वर्भागाकडून 
प्रथतावर्त करणेसाठी जजल्हा पररषिेने पि ि. मसजजप/बाींधकाम/प्रशा. 
३/१४०८/०१७ दिनाींक ११/०७/२०१७ अन्र्ये कळवर्ले आहे. तसेच रथत्याच्या 
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कामासाठी जज.प. कड ेउपलब्ध होणाऱ्या जजल्हा र्ावषवक योजना, रथत ेवर्शषे 
िरुुथती कायविम इत्यािीमधून ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ्प्या-्प्याने 
प्रथतावर्त आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात एिापेक्षा जास्त दठिाणी िाम िरणाऱया  
पॅथॉलॉजजस्टिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५०) * ४८६०६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतीय र्िैयक पररषिेच्या ननयमानसुार एक पॅिॉलॉजजथ् एकाच 
प्रयोगशाळेत काम करू शकतो, परींत ुकाही पॅिॉलॉजजथ् अनेक दठकाणी काम 
करत असनू याबाबत काही आरोग्य वर्मा (मेडीक्लेम) कीं पन्याींनी आक्षेप 
घेतल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमानसूार र्दै्यकीय तपासणी अहर्ाल तयार होताना 
पॅिॉलॉजजथ् थर्तः उपजथित असणे आर्श्यक असतानाही कननष् कमवचारी 
अहर्ाल तयार करत असनू त्यार्र पॅिॉलॉजजथ् थर्ाक्षरी करत असल्याने 
र्िैयकीय तपासणी अहर्ाल वर्मा कीं पन्याींकडून नाकारले जाण्याची शक्यता 
असनू मेडडक्लेम रद्द करण्याची मशफारस केल्याने रुग्णाींना त्याचा आर्िवक 
भिूांड बसणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बलेु् हेल्ि केअर या कीं पनीची तपासणी करताना मुींबई आणण 
पणु्यातील िोन पॅिॉलॉजजथ् एकाच रे्ळी अनेक पॅिॉलॉजजमध्ये काम करीत 
असल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने अनेक दठकाणी काम करणाऱ्या 
पॅिॉलॉजजथ्र्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
र्दै्यकीय व्यर्सानयकाींनी ककती पॅिॉलॉजी लॅबमध्ये काम करारे्, 

याबाबत ननयमात तरतिू नाही. तिावप, त्याने गणुर्त्तापणूव सेर्ा िेणे 
बींधनकारक आहे. 

महाराषर र्दै्यकीय पररषिेकड े वर्िाल हेल्ि इींन्शरुन्स या आरोग्य 
वर्मा मेडडक्लेम कीं पनीने डॉ.राजेश सोनी हे र्ेगर्ेगळया पॅिॉलॉजी लॅबमध्ये 
जाऊन ररपो व्र्र र्ेगर्ेगळया स्या र् रे्गरे्गळे नोंिणी िमाींक नमिू करत 
आहे, अशी तिार माचव, २०१९ मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) सिर बाब शासनाच्या ननिशवनास आललेी नाही. 
(३) सिर बाब शासनाच्या ननिशवनास आललेी नाही. 
(४) अनिुमाींक २ र् ३ येिील बाबी शासनाच्या ननिशवनास आलले्या 
नसल्याने याबाबत चौकशी करण्यात आलेली नाही. 

उत्तर भाग ि.१ मध्ये नमिू केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने महाराषर 
र्दै्यकीय पररषिेकडून चौकशीची कायवर्ाही करण्यात येत आहे. तसेच 
पररषिेकड े प्राप्त झालेल्या अनेक तिारीींच्या अनषुींगाने ५ र्दै्यकीय 
व्यार्सानयकाींवर्रुध्ि चौकशी करुन त्याींचा परर्ाना रद्द केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

भोगाि खदुय ग्रुप ग्रामपांचायत येथे शसमेंट बांधारा बाांधनू शमळणेबाबत 
  

(५१) * ४८८२० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोगार् खुिव ग्रपु ग्रामपींचायत येि े पाण्याची ी्ंचाई िरू करण्याकरीता 
मसमें् बींधारा बाींधून ममळणेबाबत जजल्हा ननयोजन अर्धकारी, जजल्हा 
ननयोजन सममती, रायगड याींनी जजल्हा जलसींधारण अर्धकारी, मिृ र् 
जलसींधारण वर्भाग, कळर्ा, ठाणे याींना दिनाींक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननरे्िन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मसमें् बींधारा 
बाींधण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. तानाजी सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रािममक सरे्क्षण अहर्ालानसूार प्रथतावर्त बींधारा शासनाच्या प्रचमलत 
आर्िवक मापिींडामध्ये सफल होत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुांबईतील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयानामध्ये आग लागून  
िन्द्यजीि ि िकृ्षसांपदा जळून नष्ट्ट र्ाल्याबाबत 

  

(५२) * ४८५३९ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सींजय गाींधी राषरीय उियानातील काशीममराच्या माशाचा 
पाडाजर्ळ आग लागनू अनेक र्न्यजीर् र् र्कृ्षसींपिा जळून नष् झाल्याचे 
दिनाींक २५ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाच्या िलुवक्षामळेु गेल्या चार त ेपाच मदहन्यापासनू या 
उियानाच्या पररसरातील जींगलास आगी लागल्याच े प्रकार घडले असनू या 
भागात भमूाफीयाींनी झोपड्या उभारल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भमूाफीया र् 
प्रशासनातले अर्धकारी र् कमवचारी याींच्यार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) दिनाींक २४/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० र्ाजता 
काशीममराच्या माशाचा पाड्या जर्ळ लागलेल्या आगीत एक हेक््र क्षिेात 
भथूतरार्रील सकुा पालापाचोळा जळाला आहे. सिर आगीमध्ये र्न्यप्राणी 
अिर्ा र्कृ्षसींपिा नष् झालेचे ननिशवनास आलेले नाही. 
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(२) र् (३) येऊर र्नपररक्षेिात दिनाींक २७ जानेर्ारी, २०१९ त े दिनाींक     
२१ एवप्रल, २०१९ या कालार्धीत एकूण ३३.४१ हेक््र क्षेिार्र आग लागली 
असनू सिर आगीमळेु अींिाजजत रुपये २१६५० इतके नकुसान झाले आहे. 
उद्यानाच्या शजेार र् सभोर्ताली मानर्ी र्थती मोठ्या प्रमाणात आहे. सिर 
र्थतीतील लोकाींच्या ननषकाळजीपणामळेु आग लागल्याची शक्यता आहे. सिर 
आगी उपलब्ध मनषुयबळ र् सादहत्याच्या आधारे तात्काळ वर्झवर्ण्यात आली 
आहे. तसेच भमूाफीयाकडून जींगलात झोपड्या उभारल्याची बाब ननिशवनास 
आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) येथील आददिासी मजूराांना मजूरी शमळण्याबाबत 
  

(५३) * ४८०२० प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील अबब्घर र्नपररक्षेिातील र्कृ्ष लागर्ड 
करण्यासाठी खड्ड े खोिण्याचे काम आदिर्ासी मजूराींनी केले असनू त्याची 
मजूरी मागण्यासाठी र्ाड्याचे र्नपररक्षेि अर्धकारी दिलीप ताींड े याींच्याकड े
गेले असता त्याींनी मजूराींर्र वपथतलु रोखून मदहलाींना अपशब्ि र्ापरले 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रमजीर्ी सींघ्नेच्या नेततृ्र्ाखाली सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींर्र 
गनु्हा िाखल करून कारर्ाई करण्याची मागणी तिेील आदिर्ासी मजूराींनी 
तसेच ‘समिवन’ सींथिेने मा.मखु्यमींिी, मा.र्ने मींिी, मा.गहृ राज्यमींिी 
(ग्रामीण), मखु्य सर्चर्, सामान्य प्रशासन वर्भाग, प्रधान सर्चर्, र्ने वर्भाग 
तसेच पोलीस अधीक्षक (जज.पालघर) याींच्याकड े ननरे्िनाद्र्ारे दिनाींक ७ मे, 
२०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनषुींगाने िोषी अर्धकाऱ्यार्र कोणत्या 
कलमान्र्ये कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, मजूराींना त्याींची मजूरी कधीपयांत ममळणे अपके्षक्षत आहे, 
नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र् (३) हे खरे नाही. 
सिर प्रकरणी थिाननक सहायक र्नसींरक्षक (र्नीकरण र् र्न्यजीर्) 

र्ाडा याींनी चौकशी केली असता असे ननिशवनास आल े आहे की, र्ाडा 
तालकु्यातील अबब्घर येिील खड्ड े खोिण्याच्या कामाची मजूरी मजूराींना 
रे्ळीच िेण्यात आली होती. मजूरी मागण्यासाठी आलेल्या मजुराींनी जाळरेषचे े
काम केललेे होत.े तत्कालीन र्नक्षेिपाल श्री.दिलीप ताींड े याींनी मदहलाींना 
अपशब्ि र्ापरलेले नव्हत ेर् मजुराींर्र वपथतलू रोखलेले नव्हत.े तर जमार्ाने 
त्याींचे अींगार्र धार्नू येऊन घेरार् घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामळेु 
त्याींना थर्त:ला िखुापत होऊ नये याकरीता त्याींनी थर्सींरक्षणासाठी कमरेला 
लार्लेले कर्रमध्ये असलेले वपथतलु त्याींनी हातात घेतले होत.े  
(४) दिनाींक २३/०४/२०१९ रोजी जाळरेषा कामाची मजूरी अिा करण्यात 
आलेली आहे. 
 

----------------- 
  
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नागपूर येथे येणाऱ या 

गभयिती जस्त्रयाांना बाहेरून औषधे आणािी लागत असल्याबाबत 
  

(५४) * ४७४९९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय र्दै्यकीय महावर्द्यालय र् रूग्णालयात येणाऱ् या 
गभवर्ती जथियाींना बाहेरून औषध आणण्याकरीता औषधाची र्चठ्ठी दिल्या जात 
असल्याच ेदिनाींक २३ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननिशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने प्रसतूीच्या पदहल्या तपासणीपासनू त े पोषण 
आहारापयांत सर्व सवुर्धा जननी मशश ु सरुक्षा योजनेंतगवत मोफत िेण्याचे 
थपष् आिेश असताना गरीब गभवर्ती जथियाींना अर्धैररत्या खाजगी औषध 
वर्िेत्याींकडून औषधे घेण्यास भाग पडत असल्याने त्याींचे आर्िवक नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने रूग्णालयात औषध साठा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) र् (२) हे अींशत: खरे आहे. गभवर्ती जथियाींना 
लागणारी औषधे जननी मशश ूसरुक्षा योजनेंतगवत मोफत परुवर्ण्यात येतात. 
गभवर्ती माता र् नतच्या बाळाच्या रक्षणासाठी त्याींना तातडीने औषधोपचार 
करण्याची ननताींत आर्श्यकता असत,े अशा आपत्कालीन पररजथितीत त्याींना 
क्र्र्चत प्रसींगी रूग्णालयात औषधे उपलब्ध नसल्यास र् सिरच्या औषधाींची 
ककींमत वर्त्तीय अर्धकारापेक्षा अर्धक असल्यास बाहेरून औषध 
आणण्याकरीता साींगण्यात येत.े 
(३) सींथिेला आर्श्यक असलेल्या औषधाचा परुर्ठा हाफककन महामींडळाकडून 
करण्यात येतो. तसेच रूग्णालयात उपलब्ध नसलेली जीर्नरक्षक औषधे 
थिाननक बाजारपेठेतनू सींथिेकडून खरेिी करण्यात येतात. त्यामळेु चौकशीचा 
प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

शसांधदुगुय जजल््यातील सरमळ टेंबिाडी सोनिड ेपाट िराड िली 
खाडीिरील पुलाच ेबाांधिाम पूणय िरण्याबाबत 

  

(५५) * ४९०६० श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींधिुगुव जजल््यातील सरमळ े्ंबर्ाडी सोनर्ड े पा् र्राड कली 
खाडीर्रील पलुाच्या बाींधकामाचे उद्घा्न मा.पालकमींिी र् लोकप्रनतननधी 
याींचे हथत ेदिनाींक २२/१०/२०१८ रोजी करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर पलुाचे बाींधकाम पणूव करण्यात आले आहे काय, 
याबाबतची सद्य:जथिती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पलुाचे बाींधकाम पणूव 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  

थिाननक खासिार याींच्या हथत ेभमुमपजुन करण्यात आले आहे. 
(२) सिर पलु हा खाडीर्र बाींधार्याचा असल्याने पयावर्रण िाखला (CRZ 
Clearance) घेणे आर्श्यक आहे. यानषुींगाने पयावर्रण वर्भागास सिर 
प्रथतार् सािर करण्याची प्रकिया सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

घाति रसायनाांच्या अिैध िाहतुिीबाबत 
  

(५६) * ४८१६७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळीर्ाडा माहूल (मुींबई) येिून अनेक र्ाहतकूिार कीं पन्यामाफव त डाींबर 
र्ाहतकुीच्या नार्ाखाली कोल्हापरू, बेंगलोर येिे अर्धैररत्या रसायने र्ाहतकू 
करीत असल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्ना जक्लनर र् अप्रमशक्षीत चालकाींकडून अशी र्ाहतकू 
करताींना र्ाहनाींचे अपघात होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोळीर्ाडा माहूल, मुींबई येिून एकर्ीरा रान्सपो व्, श्री लक्ष्मी 
रान्सपो व् र् बाबा रेडीींग कीं पनी अशा अनेक रान्सपो व् कीं पन्या अर्धैररत्या 
र्ाहतकू करीत असल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा घातक रसायनाींची अर्धैररत्या र्ाहतकू करणाऱ्या 
रान्सपो व् कीं पन्याींवर्रुध्ि शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.ददिािर राित े: (१), (२) र् (३) हे खरे नाही.  
(४) प्रािेमशक पररर्हन कायावलय, मुींबई (परू्व) कायवक्षिेातील कोळीर्ाडा माहूल 
येिील काही र्ाहतकू कीं पनीच्या ा्ँकरमधून डाींबर र्ाहतकू करण्याच्या 
नार्ाखाली अर्धै रसायनाची र्ाहतकू करीत असल्याबाबत कोणतहेी प्रकरण 
प्रािेमशक पररर्हन कायावलय, मुींबई (परू्व) या कायावलयाच्या भरारी पिकास 
ननिशवनास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

ररांगाचीिाडी (जज.रत्नाधगरी) येथील ननरूळ ग्रामपांचायत िाययक्षेत्रातील 
रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(५७) * ४९१४५ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररींगाचीर्ाडी (जज.रत्नार्गरी) येिील ननरूळ ग्रामपींचायत कायवक्षेिातील 
शींकर मींदिरापासनू त े बने याींच्या घरापयांतच्या रथत्याची अर्थिा खराब 
झाल्यामळेु सिर रथत्याच्या डाींबरीकरणाच्या बाींधकामाला ननधी उपलब्ध 
करून िेण्याबाबत मा.ग्रामवर्कास मींिी, सर्चर्, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग 
(रथत)े, सर्चर्, ग्रामवर्कास वर्भाग, जजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी, मखु्य 
कायवकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषि, रत्नार्गरी र् कायवकारी अमभयींता, 
सार्वजननक  बाींधकाम वर्भाग, रत्नार्गरी याींच्याकड े ‘समिवन’ सींथिेने लेखी 
ननरे्िनाद्र्ारे दिनाींक २० फेब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रथत्याच्या डाींबरीकरणाच्या बाींधकामाला ननधी उपलब्ध 
करून रे्ळेत काम पणूव करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली आहे र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ररींगाचीर्ाडी (जज.रत्नार्गरी) येिील ननरुळ ग्रामपींचायत कायवक्षिेातील 
शींकर मींदिरापासनू त ेबने याींच्या घरापयांतचा रथता हा योजनाबा्य रथता आहे. 
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 सिर रथता योजनाबा्य असल्याने सिर रथत्याचे काम मा.खासिार/ 
आमिार थिाननक वर्कास कायविम, डोंगरी वर्कास कायविम इ. योजनेंतगांत 
हाती घेणे शक्य आहे. त्यानसुार सींबींर्धत मा.लोकप्रनतननधीींनी त्या त्या 
योजनेत कामे सचुवर्ल्यास सिरहू कामे घेणे शक्य आहे. 
(३) प्रश्न उिभर्त नाही. 

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

राज्यात पाणीटांचाई ननमायण र्ाल्याबाबत 
  

(५८) * ४८०५१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धरणातील पाणीसाठा कमी झाला असनू मराठर्ाड्यातील धरणामध्ये 
अर्घा एक ्क्का पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ च्या 
िसुऱ्या आठर्ड्यात ननिशवनास आले तसेच अन्य वर्भागातही पाणीपातळी 
धरणाचा तळ गाठू लागली असल्यामळेु राज्यात पाणी ी्ंचाई ननमावण झाली 
असल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आढार्ा घेण्यात आला आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, यासींिभावत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     महामींडळाींतगवत मराठर्ाड्यातील आठ जजल््यामध्ये ११ मोठे,       
७८ मध्यम र् ८७३ लघ ुर् उपसा मस ींचन असे एकूण ९६२ प्रकल्प आहेत. 

दिनाींक ०७/०६/२०१९ रोजी मराठर्ाड्यातील एकूण ९६२ प्रकल्पाींमध्ये 
१३३.५९ िलघमी (१.६३%) उपयकु्त पाणीसाठा आहे. 
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(२) प्रनतर्षी १५ ऑक््ोंबरच्या पाणीसाठ्याींर्र मस ींचन, बबगर मस ींचनासाठी 
लागणाऱ्या पाण्याचे ननयोजन केले जात े त्यामळेु यार्षीही रब्बी र् उन्हाळी 
हींगामासाठी ननयोजन करण्यात आलेले आहे. चाल ूर्षावची िषुकाळी पररजथिती 
पाहता उपलब्ध पाणीसाठ्याींचे का्ेकोर ननयोजन करुन दिनाींक ३१ जुल ैपयांत 
मींजूर पाणी योजनाींना पाणीपरुर्ठा होईल असे ननयोजन करण्यात आलेले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील ददव्याांगजनाांना शासिीय िल्याणिारी  
योजनाांचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(५९) * ४८४५६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सर्व पींचायत सममती र् ग्रामपींचायतीमधील ५ ्क्के ननधी 
अपींग कल्याण पनुर्वसन कल्याणासाठी खचव करणे, प्रधानमींिी घरकुल 
योजना, रमाई आर्ास योजना तसेच पींचायत सममती र् ग्रामपींचायत क्षेिात 
दिव्याींगजनाींना वर्नाअ् व्यापारी गाळे वर्तरीत करणे र् प्रत्येक 
दिव्याींगजनाची ग्रामपींचायत िप्तरी नोंि करणे अशा वर्वर्ध मागण्याींसाठी 
अपींग जनता िलातफे दिग्रस पींचायत सममती (जज.यर्तमाळ) कायावलयासमोर 
दिनाींक ६ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास धरणे आींिोलन करण्यात 
आल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान थिाननक 
दिव्याींगजन सींघ्ना तसेच अपींग जनता िलातफे त्याबाबतची ननरे्िने मखु्य 
कायवकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषि, यर्तमाळ, सर्चर्, ग्रामवर्कास वर्भाग 
तसेच मा.पालकमींिी, यर्तमाळ जजल्हा याींना िेण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननरे्िनाींचे अनषुींगाने शासनाने कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे र् त्याबाबतची सद्य:जथिती काय आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मखु्य कायवकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषि, यर्तमाळ याींच्याथतरार्र 
ननरे्िन प्राप्त आहे. 
(३) शासन ननणवय, ग्रामवर्कास वर्भाग, दिनाींक २५/०६/२०१८ अन्र्ये पींचायत 
राज सींथिानी थर्उत्पन्नातनू ५% ननधीतनू घ्यार्याच्या दिव्याींग 
कल्याणासाठीच्या योजना र् खचावबाबत मागविशवक सचूना ननगवममत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
 पींचायत सममती दिग्रस (जज.यर्तमाळ) अींतगवत सन २०१७-१८ च्या 
र्ावषवक अींिाज पिकामध्ये ५% दिव्याींग लाभािी योजनेसाठी रुपये ४०,०००/- 
एर्ढी तरतिू करण्यात आली होती. त्यापकैी रुपये ३९,९००/- एर्ढा ननधी 
दिव्याींग शतेकरी याींना शतेीसाठी औजारे र् बी-बबयाणे यासाठी खचव करण्यात 
आला आहे. 
 रमाई आर्ास योजनेंतगवत सन २०१६-१७ मध्ये २३ दिव्याींग 
लाभार्थयाांना घरकुल मींजूर करण्यात आले असनू सन २०१७-१८ मध्ये      
२९ दिव्याींगाींना घरकुल मींजूर करण्यात आले आहे. सन २०१९-२० मध्ये 
प्रधानमींिी आर्ास योजनेंतगवत दिग्रस तालकु्यासाठी १९ दिव्याींग लाभार्थयाांच े
उद्दीष्े प्राप्त असनू त्यास मींजूरी घेण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
 दिग्रस पींचायत सममती अींतगवत १० ग्रामपींचायत क्षिेामध्ये एकूण   
३३ व्यापारी गाळे उपलब्ध असनू सिर गाळे दिव्याींग लाभार्थयावस प्राधान्याने 
वर्तरीत करण्याचे ननिेश ग्रामपींचायत सर्चर्ाींना िेण्यात आल ेआहे. दिव्याींग 
समहूाींना प्राधान्याने कजव िेण्याबाबत NRLM माफव त जागतृी करण्यात येत 
आहे. दिग्रस तालकु्यातील सर्व ग्रामसींघात दिव्याींग बचत ग्ाींना ग्रामसींघ 
जोडण्यात आले आहे. दिव्याींगजनाींची िप्तरी नोंि घेण्याबाबत सर्व 
ग्रामपींचायत सर्चर्ाींना ननिेश िेण्यात आले आहे. आष्ा गार्ातील शाींताई 
दिव्याींग समहूाला दिनाींक ३/०६/२०१९ रोजी रुपये १५,०००/- एर्ढा ननधी 
कफरता ननधी म्हणून अिा करण्यात आला आहे. पणेु येिील मकू बर्धर 
दिव्याींग वर्द्यार्थयाांर्र लाठी चाजव करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींर्र कायवर्ाही 
करण्याबाबत पोलीस अधीक्षक, पणेु याींना दिनाींक १३/०६/२०१९ रोजी 
कळवर्ण्यात आले आहे.  

----------------- 
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दहांगोली जजल््यात समधृ्द जनिल्याण योजनेंतगयत  
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६०) * ४७५७६ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यात समधृ्ि जनकल्याण योजनेंतगवत १० हजार मस ींचन 
वर्दहरीचे उदद्दष् असताना केर्ळ ५४ कामे पणूव झालेली असनू फळबाग 
योजनेमध्ये १ हजार ८०० हेक््रचे उदद्दष् असताना १४८ हेक््र र्रच कामे 
सरुु आहेत, रोपर्ाद्काींची ६१ पकैी ४ कामे पणूव झाली आहेत तर व्हमी 
कीं पोथ्मध्ये २ हजार कामाींपकैी १५ कामे सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेंतगवत उदद्दष्ाींपेक्षा अत्यल्प कामे सरुु असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाभार्थयाांचे दहत लक्षात 
घेऊन उदद्दष्ानसुार कामे पणूव करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

मुांबई-अहमदाबाद महामागायजिळच्या जांगलात खरैाांच्या  
र्ाडाांच्या तस्िरीच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 

  

(६१) * ४८८२३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमिाबाि महामागावजर्ळच्या सानतर्ली आणण र्ाींद्रा धरणाच्या 
बडुीत क्षेिातील बदहरीफोंडा-ठाकूर पाडा पररसरातील जींगलातनू मौल्यर्ान 
खैराींच्या झाडाींच्या तथकरीचे प्रमाण र्ाढल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र् त्यानषुींगाने तथकरी रोखण्याबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मुींबई-अहमिाबाि महामागावजर्ळच्या सानतर्ली 
आणण र्ाींद्रा धरणाच्या बडुीत क्षेिातील बदहरीफोंडा-ठाकूर पाडा पररसरातील 
जींगलातनू मौल्यर्ान खैराींची झाड,े कापनू तथकरीच े प्रमाण र्ाढल्याचे माहे 
मे, २०१९ मध्ये र्ा त्यािरम्यान आढळून आलेले नाही. 
(२) र् (३) डहाणू र्न वर्भागात तथकरी रोखण्याच्या अनषुींगाने सहा तपासणी 
नाके कायवरत आहेत. क्षेबिय अर्धकारी/कमवचारी हे ननयममतगथत करत 
असतात. तीन गथतीपिके कायवरत आहेत. ननयममत ननयतक्षिे तपासणी 
कायविम राबवर्ला जातो. तसेच गथती पिकामाफव त खबऱ्याींकडून मादहती 
घेण्यात येत,े सींयकु्त र्नव्यर्थिापन सममती तसेच थिाननक जनतचेा 
सहभाग र्नसींरक्षणाकामी घेण्यात येतो. अशा प्रकारच्या उपाययोजना 
करण्यात येतात. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकिया महाराषर वर्धानमींडळ सर्चर्ालयाच्या सींगणक यींिणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


