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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १७ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २७, 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 - ७८ 
------------------------------------- 

  
मुांबई शहरासह उपनगरात भाड ेनािारणाऱ्या ररक्षा आणण टॅक्सी 

चालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत  
  

(१) * ४६६८७ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-   
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(१) मुींबई शहरासह उपनगरात भाड े नाकारणाऱ्या ररक्षा आणण ्ॅक्सी 
चालकाींविरोधात दिनाींक १ एविल, २०१८ त े ३१ जानेिारी, २०१९ या १० 
मदहन्याच्या कालािधीत ५ हजार ७१ तक्रारीींची नोंि झाली असनू िािेशशक 
पररिहन विभागाने सरुु केलेल्या मोदहमेंतगगत ४६० चालकाींच े परिाने रद्द 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िािेशशक पररिहन विभागातरे्फ सरुु असलेली मोहीम 
कोणकोणत्या भागात राबविण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्षा आणण ्ॅक्सी चालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े : (१) सिर आशयाची बातमी दिनाींक २०/०३/२०१९ रोजी 
ितगमानपत्रात आलेली आहे. 
(२) मुींबई शहरातील िािेशशक पररिहन अधधकारी कायागलय मुींबई (मध्य) 
(पिूग) (पश्चचम) ि उपिािेशशक पररिहन कायागलय, बोरीिली या कायागलयाच्या 
कायगक्षेत्रात सिर मोहीम राबविण्यात येत आहे. 
(३) मुींबई शहरासह उपनगरात भाड े नाकारणाऱ् या ररक्षा ि ्ॅक्सी 
चालकाींविरूध्ि िायिेुग पथकामार्फग त ननयमीतपणे कारिाई केली जात.े दिनाींक 
०१/०४/२०१८ त े दिनाींक ३१/०३/२०१९ या कालािधीत एकूण ९०१८ 
ऑ्ोररक्षाींिर कारिाई करण्यात आली त्यामध्ये एकूण १४३४ परिान्याींचे ि 
१८४५ अनजु्ञप्तीचे ननलींबन करण्यात आलेले आहे. तसेच िोषी िाहन 
चालकाींकडून एकूण रुपये १.०१ को्ी िींड िसलु करण्यात आलेला आहे. मुींबई 
शहरातील ि उपनगरातील भाड ेनाकारणाऱ् या ररक्षा ि ्ॅक्सी चालकाींिर िभािी 
कारिाई होण्यासाठी दिनाींक २८/०२/२०१९ पासनू विशषे तपासणी मोहीम 
राबविण्यात येत असनू या मोहीमेमध्ये भाड े नाकारणाऱ् या/जास्तीच े भाड े
आकारणाऱ् या एकूण ७३५९ चालकाींिर कारिाई करण्यात आली. त्यामध्ये 
एकूण ५०४ ररक्षा चालकाींची अनजु्ञप्ती कायम स्िरूपी रद्द करण्यात आलेली 
आहे, तसेच ७०३ परिाने ननलींबबत करण्यात आले आहेत. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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मदहला ि बालवििास विभागामाफय त शालेय पोषण आहाराच ेिां त्राट 

ननयमबाह्य पध्दतीने ददले गेल्याबाबत  
  

(२) * ४६५०३ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.प्रसाद लाड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पाळणाघराींसाठी तसेच अींगणिाडयाींमार्फग त लाभार्थयाांना परूक 
पोषण आहार परुविण्यासाठी ६३०० को्ी रुपये खचागची कीं त्रा्े िेण्याबाबतचा 
ननणगय शासनाने दिनाींक २३ रे्फब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास घेतला 
असनू त्यानसुार दिनाींक ८ माचग, २०१६ रोजी ननयमाींकड ेिलुगक्ष करीत मदहला 
ि बालविकास विभागाने कीं त्रा्े दिली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक २३ रे्फब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास घेण्यात 
आलेल्या ननणगयाचे ि त्यानषुींगाने राबविण्यात आलेल्या ननवििा िक्रक्रया ि 
त्यासाठीच्या अ्ी ि शथीच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त ६३०० को्ी रुपये खचागची िेण्यात आलेली कीं त्रा्े/ननवििा 
ननयमबाहय ि बेकायिेशीर असल्याच्या कारणाींमळेु ती रद्द करण्याचा आिेश 
मा.सिोच्च न्यायालयाने दिनाींक २६ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी दिले असनू त्या 
आिेशाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे तसेच शालेय पोषण आहाराच ेकीं त्रा् 
िेताना त्यात गरैव्यिहार झाल्याची सी.बी.आय. मार्फग त चौकशी करण्यात 
यािी, अशी मागणी काही सामाश्जक सींस्थाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 एकाश्त्मक बालविकास सेिा योजनेंतगगत अींगणिाडयाींमध्ये ६ मदहने 
त े ३ िषागची बालके ि गरोिर स्तनिा माता याींना Take Home Ration 
(THR) िेण्यासाठी शासनाने दिनाींक ८ माचग, २०१६ रोजी ननवििा िकाशशत 
केली होती. सिर ननवििे सींिभागत मा.सिोच्च न्यायालयात SLP िाखल झाली 
होती. सिर SLP मध्ये दिनाींक १९ एविल, २०१७ रोजी न्यायालयाने अींनतम 
आिेश पारीत केले होत.े सिर ननवििा पणूगपणे कें द्र शासनाच्या गाईडलाईन ि 
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या यापिूीच्या आिेशाींच्या अधधन राहून काढण्यात 
आली होती. मदहला ि बालविकास विभागाने ६३०० को्ी रुपयाचे कीं त्रा् 
दिलेले नाही. 
(२) सिर ननवििेच्या अ्ी ि शती मा.सिोच्च न्यायालयाचे यापिूीचे आिेश ि 
कें द्र शासनाच्या गाईडलाईन विचारात घेऊन करण्यात आल्या होत्या. 
साधारणपणे खालील िमाणे ठळक अ्ी होत्या. 

(१) सिर ननवििा ही मदहला मींडळ/मदहला बचतग् याींच्यासाठी होती. 
(२) कें द्र शासनाच्या ननिेशानसुार ननवििा धारकाकड ेMicro Nutrients 

Fortified THR तयार करण्यासाठी Fully Automatic Extrusion 
Technology चे उत्पािन कें द्र असणे आिचयक अशी अ् ्ाकण्यात 
आली होती. 

(३) कामाच्या यापिूीचा THR परुिठ्याचा १ िषाांचा अनभुि असणे 
आिचयक आहे इत्यािी. 

(३) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या दिनाींक २६ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजीच्या आिेशाच े
स्िरुप खालील िमाणे आहे. 

(१) THR परुिठ्यासाठी दिनाींक ०८/०३/२०१६ ची ननवििा रद्द करण्यात 
यािी. 
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(२) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या दिनाींक १९/०४/२०१७ च्या अींतररत 
आिेशानसुार दिलेले १८ सींस्थाींचे काम थाींबविण्यात याि.े 

(३) १८ सींस्थाींचा परुिठा बींि करुन १० दििसाच्या आत THR परुिठ्याची 
पयागयी व्यिस्था करण्यात यािी. 

(४) THR परुिठ्यासाठी १ मदहन्याच्या आत नविन ननवििा काढण्यात 
यािी. 

(५) नविन ननवििा काढताींना पींचायत अथिा ग्रपु ऑर्फ पींचायत हे यनुन् 
धरुन ननवििा काढण्यात याव्यात. 

 पोषण आहाराच े कीं त्रा् िेताना त्यात गरैव्यिहार झाल्याची 
सी.बी.आय. मार्फग त चौकशी करण्यात यािी, अशी मागणी काही सामाश्जक 
सींस्थानी केली असनू सिर िकरणी आिचयक कायगिाही करण्याच्या सचूना 
सींबींधधताींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) शासनाच्या दिनाींक २६ माचग, २०१९ च्या पत्रानसुार लाभार्थयाांना गरम 
ताजा आहार ि THR परुविण्याकरीता राबिाियाच्या ई-ननवििा िक्रक्रयेकरीता 
तसेच ननवििेिर अींनतम ननणगय घेण्याकरीता उच्चस्तरीय सशमती गठीत 
करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच, दिनाींक १६/०४/२०१९ च्या पत्रानसुार मा.सिोच्च न्यायालयाच्या 
दिनाींक २६/०२/२०१९ च्या आिेशाबाबत अधधक स्पष्ता होण्यासाठी दिनाींक 
२५/०४/२०१९ ला Review Petition िाखल करण्यात आली आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

राज्यातील अांगणिाडयाांमध्ये बोगस लाभाथी असल्याबाबत 
  

(३) * ४६६१७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील समुारे १ लाख ९ हजार अींगणिाडयाींमध्ये ६१ लाख लाभाथी 
नोंिणीकृत असनू समुारे ८ लाख लाभाथी बोगस असल्याचा खुलासा कें द्रीय 
मदहला ि बालकल्याण मींत्रालयाच्या (डब्लल्यसूीडी) अधधका-याींनी केलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील कुपोषणाची समस्या िरू करण्यामध्ये तसेच गरोिर 
ि स्तनिा माताींना पोषण आहार योजनामध्ये गरैव्यिहार होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने िोषीींविरुध्ि कारिाई करुन पोषण आहार योजनेमध्ये होत असलेला 
गरैव्यिहार थाींबविण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 एकाश्त्मक बालविकास सेिा योजनेंतगगत माहे रे्फब्रिुारी, २०१९ च्या 
माशसक िगती अहिालािरुन राज्यात ११०४८६ अींगणिाडया मींजूर असनू 
त्यापकैी १०९६०० कायगरत आहेत. सिर अींगणिाडयाींमध्ये ६ मदहने त े६ िषग 
ियोग्ातील ६६१८१४८ ि गभगिती ि स्तनिा माता याींचे १०८३२२४ एिढे 
नोंिणीकृत लाभाथी आहेत. पोषण आहाराच े६ मदहने त े६ िषग ियोग्ातील 
५१५११०९ ि गभगिती ि स्तनिा माता याींचे ९७११९० इतके लाभाथी आहेत. ६ 
मदहने त े ६ िषग ि गभगिती ि स्तनिा माता शमळून ६१२२२९९ एिढया 
लाभार्थयाांना ित्यक्ष पोषण आहाराचा लाभ िेण्यात येत आहे. त्याशशिाय 
SAG योजनेंतगगत २४४७८ क्रकशोरियीन मलुीींना THR चा लाभ िेण्यात येत 
आहे. 
 बालविकास सेिा योजनेंतगगत माशसक िगती अहिाल ऑनलाईन 
पध्ितीने िकल्प कायागलयात भरण्यात येतो. सिर अहिाल अींगणिाडी 
सेविकाींमार्फग त ित्यक्षररत्या लाभ घेणाऱ्या लाभार्थयाांची सींख्या नोंिविण्यात 
येत.े त्यामळेु या योजनेंतगगत कोणत्याही िकारचे बोगस लाभाथी नाहीत. 
(२) नाही. 
 राज्यातील कुपोषणाची समस्या िरू करण्यासाठी ६ मदहने त े३ िषागच े
बालके ि गरोिर स्तनिा माता याींना ननयशमतपणे Take Home Ration 
(THR) ि ३ त े ६ िषग ियोग्ातील लाभार्थयाांना गरम ताजा आहाराचा 
परुिठा करण्यात येतो. आदििासी भागात गरोिर स्तनिा माताींना अमतृ 
आहार योजनेच्या ्प्पा १ अींतगगत १ िेळचा चौरस आहार िेण्यात येत असनू 
्प्पा २ अींतगगत ६ मदहने त े ६ िषग या ियोग्ातील ६२६६६२ इतक्या 
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लाभार्थयाांना आठिडयातनू ४ िेळा अींडी, केळी हा आहार परुविण्यात येत आहे. 
तसेच सींपणूग राज्यात सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालविकास कें द्र सरुु असनू 
त्यामध्ये बालकाींची िदै्यकीय तपासणी करुन लाभार्थयाांना EDNF हा 
अनतररक्त आहार िेण्यात येतो. एकाश्त्मक बालविकास सेिा योजना राज्यात 
सरुुळीतपणे राबविण्यात येत असनू त्यात कुठल्याही िकारचा गरैव्यिहार होत 
नाही.  
(३) ि (४) िचन उद् भित नाही. 
 

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

धचखलदरा (जज.अमरािती) येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  
रोजगार हमी योजनेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४) * ४८०११ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचखलिरा (श्ज.अमरािती) येथे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेत कुशल तसेच अकुशल कामाींचे चुकीचे अींिाजपत्रक काढून त्या 
माध्यमातनू लाखो रुपयाींचा गरैव्यिहार झाला असल्याचे माहे एविल, २०१९ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नरेगा अींतगगत मेळघा्ातील धारणी तसेच धचखलिरा पींचायत 
सशमती अींतगगत रस्त े कामासाठी २५ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर असताना 
चुकीचे अींिाजपत्रक तयार करुन िेयक काढल्याच्या तक्रारी स्थाननकाींनी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खडीकरणाच्या कामामध्ये अनतशय ननषकृष् पध्ितीने रस्त े
तयार करुन, ननयमानसुार कागिोपत्री रस्त्याींची कामे िाखिनू शासनाच्या 
ननधीचा अपहार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कामाींमध्ये गरैव्यिहार 
करणाऱ्या अधधकारी ि कमगचाऱ्याींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 तथावप, कुशल िेयके अिा करण्यात आलेली नाहीत.  
(४) सिर िकरणी जबाबिार कननषठ अशभयींता याींना ननलींबबत करण्यात आल े
असनू खात ेचौकशी सरुु करण्यात आली आहे ि इतर कमगचाऱ्याींचा खुलासा 
मागविण्यात आला आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

पाली-सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील उन्द्हेरे धरणाची  
दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

  

(५) * ४७१२३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाली-सधुागड (श्ज.रायगड) तालकु्याची शतेी शस ींचनाखाली यािी तसेच 
गािखेडयाींना मबुलक पाणी शमळािे यासाठी शासनाच्या लघ ु पा्बींधारे 
विभागामार्फग त सन १९७२ मध्ये १६ लाख ९२ हजार रुपये खचग करुन 
बाींधण्यात आलेल्या उन्हेरे धरणाची विदहर पणूगपणे मोडल्यामळेु पाणी िाहून 
जात असनू सींपणूग धरणक्षते्र कोरड े पडल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरण कोरड े पडल्यामळेु तालकु्यातील गािाींना भीषण 
पाणी्चाींईचा सामना करािा लागत आहे तसेच याचा र्फायिा िाळूमाक्रर्फयाींनी 
घेतला असनू राजरोसपणे िाळू उपसा केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू धरण हे िनक्षते्राच्या मधोमध असतानाही याकड ेिन 
विभागाकडून िलुगक्ष केले जात आहे, हे ही खेर आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने धरणाची तसेच धरणातील जॅकिेलची 
विनाविलींब िरुुस्ती होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 धरणाच्या मखु्य विमोचकाचे द्िार कोसळले आहे. सिर मखु्य 
विमोचकाच्या विदहरीच्या िरुूस्तीच्या अनषुींगाने द्िार उचलनू धरणातील 
श्जिींत पाणीसाठा सोडण्यात आला आहे. 
(२) नाही. 
 अशी बाब ननिशगनास आललेी नाही. 
(३) सिरहू धरण हे जलसींपिा विभागाच्या अखत्यारीतील असनू त्याचा िन 
विभागाशी सींबींध नाही. 
(४) उन्हेरे धरणाच्या मखु्य विमोचक विदहरीचे लोह सींधानकामध्ये बाींधकाम 
करण्यासाठी आिचयक सींकल्पन िाप्त करून त्या आधारािर अींिाजपत्रक 
तयार करण्यात आले आहे. िरुूस्तीच ेकाम पािसाळी हींगामापिूी पणूग करून 
पणूग क्षमतनेे पाणीसाठा करूनही आिचयक त े ठेकेिार उपलब्लध न झाल्याने 
नतसऱ्याींिा ि अींनतम ननवििा िशसध्ि करण्याची कायगिाही क्षेबत्रयस्तरािर 
िगतीपथािर आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

राज्यात विशषेत: अमरािती ि पालघर या आददिासी जजल्ह्यात  
िुपोषणामुळे गरोदर जस्त्रया आणण बालिाांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(६) * ४६९८१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 



10 

श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०८८ ला 
ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: अमरािती (मेळघा्) ि पालघर या आदििासी 
श्जल््यात मागील िोन िषागत कुपोषणामळेु एकूण ८०,००० गरोिर श्स्त्रया 
आणण बालकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर श्जल््यातील आदििासी भागात कुपोषणामळेु होणारे 
बालमतृ्य ू रोखण्यास शासनाने विविध योजना राबविल्या असनू गेल्या       
६ मदहन्यापासनू गरोिर माता, स्तनिा माता आणण कुपोवषत बालकाींना अमतृ 
आहार योजना ि विशषे पोषण आहार योजनाींचा लाभ शमळत नसल्याच े
‘समथगन’ सींस्थेने मा.मदहला ि बालविकास मींत्री, मा.सािगजननक आरोग्य मींत्री 
ि मा.आदििासी विकास मींत्री याींना दिनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास लेखी ननिेिनाद्िारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून िोषीींविरुध्ि कोणती 
कारिाई करण्याबाबत तसेच उक्त योजनेचा लाभ आदििासी लाभार्थयाांना 
शमळण्याबाबत आणण कुपोषणाने होणारे मतृ्य ूरोखण्याबाबत कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 अमरािती श्जल््यामध्ये मेळघा् भागात (धारणी ि धचखलिरा 
तालकु्यामध्ये) ि पालघर श्जल््यामध्ये सन २०१७-१८ ि २०१८-१९ मध्ये 
खालीलिमाणे बालमतृ्य ूि माता मतृ्य ूझालेले आहेत. 
 

श्जल्हा िषग ० त े६ िषग मतृ्य ू माता मतृ्य ू

अमरािती (मळेघा्) 
२०१७-१८ २६८ ८ 
२०१८-१९ ३०९ ६ 

पालघर 
२०१७-१८ ४६९ ८ 
२०१८-१९ ३४८ ५ 
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सिर बालमतृ्य ू हे कुपोषणाने झालेले नसनू विविध आजारामळेु / 
कारणाींमळेु झालेले आहेत. 
(उिा. Low Birth, Prematurity, Birth Asphyxia, Aspiration 
Asphyxia, Congential Heart disease, Seotucaemia) 
 कुपोषण ि बालमतृ्य ूरोखण्याबाबत शासनामार्फग त विविध उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत. 
(२) होय. 
(३) समथगन सींस्थेने दिनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी दिलले्या ननिेिनाच्या 
अनषुींगाने खालीलिमाणे कायगिाही करण्यात आली आहे. 
 
अ.क्र. मदु्या कायगिाही 
१. 
 

जव्हार तालकु्यातील 
बालमतृ्य ूि अभगक मतृ्य ू

सिर बाबीिर उधचत कायगिाहीसाठी 
सािगजननक आरोग्य विभागाला 
पाठविण्यात आली आहे 

२. अमतृ आहार योजना ि 
विशषे आहार योजना 

आदििासी विकास विभागाला 
कायगिाहीच्या सचूना दिल्या आहेत. 

३. आदििासी भागात गरोिर 
माता, स्तनिा माता 
आणण बालकाींसाठी विविध 
योजनाींचा लाभ 
िेण्याबाबत 

सिर बाबीच्या अनषुींगाने आिचयक 
कायगिाही करण्याच्या सचूना 
आयकु्त, एकाश्त्मक बालविकास 
सेिा योजना, निी मुींबई याींना 
िेण्यात आल्या आहेत. 
 

     
 याशशिाय राज्य शासनामार्फग त राज्यातील एकाश्त्मक बालविकास सेिा 
योजनेंतगगत कुपोषण ि बालमतृ्यचूे िमाण कमी करण्यासाठी खालीलिमाणे 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत :-  

१) एकाश्त्मक बालविकास सेिा योजनेंतगगत ६ मदहने त े ३ िषग 
ियोग्ातील बालकाींना, गरोिर, स्तनिा माताींना THR ि ३ त े६ िषग 
ियोग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहार िेण्यात येतो. 
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२) तसेच आदििासी िकल्पाींमध्ये अमतृ आहार योजना सरुु असनू ्या 
योजनेंतगगत गरोिर स्तनिा माताींना एक िेळचा चौरस आहार िेण्यात यतो. 

३) तसेच अमतृ आहार योजनेंतगगत ६ मदहने त े ६ िषग ियोग्ातील 
बालकाींना आठिडयातनू ४ दििस अींडी ि शाकाहारी बालकाींना िनत 
दिन २ केळी ि माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी िेण्यात येतात. 

४) अमतृ आहार योजनेंतगगत गरोिर, स्तनिा माता याींच्यासाठी िनत 
लाभाथी एक िळेच्या चौरस आहारासाठी रुपये ३५ ि ६ मदहने त े६ 
िषग ियोग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठीचा िनत लाभाथी 
ननयशमत आहाराव्यनतररक्त रुपये ६ इतका खचग करण्यात येतो. 

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

६) राज्यात पोषण अशभयान अींतगगत अींगणिाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
क्रकशोरियीन मलुी ि मदहलाींचा पोषणाचा िजाग सधुारण्यासाठी ि 
कुपोषणाचे िमाण कमी करण्यासाठी विविध स्तरािरुन ननरींतर 
शशक्षणिधृ्िी दृष्ीकोन (ILA) समिुाय आधाररत कायगक्रम (CBE), 
ररयल्ाईम मॉनन्ररींग (LCT-RTM) ि जनआींिोलन इत्यािी कायगक्रम 
राबविण्यात येत आहेत. 

(४) िचन उद् भित नाही. 
----------------- 

  

परभणी येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(७) * ४६८८० श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९८५ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय सरुू करण्याबाबत 
स्थाननक नागररक, सींघ्ना ि लोकिनतननधीींनी आींिोलन करुन त्यासींिभागत 
मा.मखु्यमींत्री महोिय याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिेिनाद्िारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर मागणीची िखल घेऊन शासनाने बत्रसिस्य सशमती 
नेमनू यासींिभागत भौनतक सवुिधा ि इतर सिग बाबीींचा अहिाल शासनास 
सािर करण्याचे आिेश दिल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयाच्या मींजुरीसाठी 
मींबत्रमींडळ बठैकीत ननणगय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने परभणी येथे शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) नाही, हे खरे नाही. िदै्यकीय शशक्षण ि सींशोधन सींचालनालयाच्या 
दिनाींक २५/०९/२०१८ च्या आिेशान्िये बत्रसिस् यीय सशमती गदठत करण्यात 
आली होती. सशमतीने आपला िाथशमक अहिाल सींचालनालयामार्फग त शासनास 
सािर केला असनू शासनस्तरािर कायगिाही सरुु आहे.  
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

िसई (जज.पालघर) येथील पाचबूांदरातील पाणथळ जागेतील 
िाांदळिनाांची तोड िरुन त्यादठिाणी बेिायदा भराि िेल्याबाबत 

  

(८) * ४६९१७ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसई (श्ज.पालघर) पाचूबींिरातील पाणथळ जागेतील काींिळिनाींची तोड 
करुन त्यादठकाणी बकेायिा भराि केल्यािकरणी सींबींधधताविरुध्ि र्फौजिारी 
गनु्हे िाखल करण्याच ेननिेश िसईचे िाींताधधकारी याींनी िसई मींडळ अधधकारी 
याींना िेऊन सधु्िा त्याींच्यािर माहे माचग, २०१९ पयांत कोणतीही कायगिाही 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) ि (२) िसई तालकु्यातील मौजे मालोंड े
(पाचुबींिर) येथील स.नीं. ८०-अ या सरकारी खाींजण जागेिरील नतिराींच्या 
झाडाींची तोड होऊन माती भराि केल्यािकरणी उपविभागीय अधधकारी, िसई 
याींनी दिनाींक २६ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजीच्या पत्रान्िये मींडळ अधधकारी, िसई 
याींना मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशान्िये पयागिरण (सींरक्षण) कायिा, १९८६ 
मधील तरतिुीनसुार सींबींधधताींिर गनु्हे िाखल करण्याबाबत ननिेश दिलेले 
होत.े 
 मींडळ अधधकारी, िसई याींनी काींिळिन तोड करुन माती भराि 
केल्यािकरणी श्री.नाझरेथ पास्कू पा्ील याींचेविरुध्ि िसई पोलीस स््ेशन येथ े
दिनाींक १५ माचग, २०१९ रोजी गनु्हा िाखल केलेला आहे. 
(३) िचन उद् भित नाही. 

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

खानतिली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथे भातसा िालव्याला  
भगदाड पडून पाणी िाया गेल्याबाबत 

  

(९) * ४६८०४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४३१३० ला ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाशस ींिजिळ (ता.शहापरू, श्ज.ठाणे) खानतिली येथे भातसा कालव्याला 
दिनाींक १२ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास मोठे भगिाड पडल्याने लाखो 
शल्र पाणी िाया गेले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भातसा कालिा विभाग कायागलयाच्या ननषकाळजीपणामळेु 
तसेच िेखभाल िरुुस्ती न केल्याने हे भगिाड पडले असल्याचा आरोप 
स्थाननक नागरीकाींनी केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) दिनाींक १२/०३/२०१९ रोजी भातसा उजिा कालव्यास 
क्रक.मी.२९/००० येथ ेभगिाड पडले, हे खरे आहे. तथावप, कालव्यातनू िाहून 
गेलेले पाणी नाल्याद्िारे भातसा निीस जािनू शमळाले असनू पढेु वपसे बींधारा 
येथे अडिले गेले आहे. 
(२) स्थाननक नागरीकाींनी आरोप केला आहे हे खरे आहे. 
 तथावप, सिर दठकाणी अश्स्तत्िात असलेल्या पाईप मोरीच े
सेिापथाकडील भरािाच्या खाली िोन ओळीमध्ये असलेले एकूण पाच शसमें् 
पाईप सींपकृ्त झालेल्या मातीच्या िाबामळेु पणूगपणे रु्फ्ून कालिा क्षनतग्रस्त 
झाला आहे. 

सिर पाईप हे साधारण ४० िष े जूने झालेले असनू पाईपामध्ये 
िापरण्यात आलेल्या लोखींडी सळ्या गींजल्यामळेु पाईपाींची िाब घेण्याची 
क्षमता कमी झाली ि त्यामळेु सिर पाईप आकश्स्मतपणे ररक्तन होऊन 
पणूगपणे रु्फ्लेले आहेत. 
(३) होय. 
 दिनाींक १६/०३/२०१९ रोजी याींबत्रकी विभागाच्या यींत्र सामगु्रीचा िापर 
करून सिर भगिाड तातडीने बजुविण्यात आले ि शसींचन हींगाम सरुू 
असल्याने तात्परुती िरुूस्ती करून कालव्याचा पाणीपरुिठा सरुू करण्यात 
आला. सन २०१९-२० च्या िापणसचूीत या कामाचा समािेश करण्यात आला 
असनू कायमस्िरूपी िरुूस्ती करण्याचे िस्तावित आहे. 
 सिर घ्ना आकश्स्मत असल्यामळेु त्यास कोणीही जबाबिार 
नसल्याने कारिाई करण्याचा िचन उद् भित नाही. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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मुळशी (जज.पुणे) पररसरात िुां डशलिा नदी खोऱ्यात  
धगरीस्थान उभारण्यास मान्द्यता ददल्याबाबत 

  

(१०) * ४६५१२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुशी (श्ज.पणेु) पररसरात ५ हजार ९१४ एकर जशमनीिर कुीं डशलका निी 
खोऱ्यात लिासासारखा धगरीस्थान िकल्प उभारण्यास जलसींपिा विभागाने 
मुींबईतील एका खाजगी कीं पनीस माहे रे्फब्रिुारी, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान 
मान्यता दिली असनू या िकल्पासाठी तीन िशलक्ष घनमी्र पाणी बबगर 
शस ींचनासाठी िापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कृषणा खोरे पाणीती्ं ा लिाि आणण मा.सिोच्च न्यायालयाच्या 
आिेशानसुार पश्चचम महाराषरात नव्याने धरण बाींधण्यास परिानगी नसताना 
ि राज्यातील िषुकाळी पररश्स्थतीमळेु वपण्यासाठी ि शतेीसाठी पाण्याची गरज 
असताना पाण्याचे िाधान्य विचारात न घेता सिरची मान्यता िेण्यात आलेली 
असल्यामळेु यात अनेक िकारची अननयशमतता ि गरैव्यिहार झाल्याचे 
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन झालेली अननयशमतता 
ि गरैव्यिहार लक्षात घेता या िकल्पास दिलेली मान्यता रद्द करुन 
वपण्यासाठी ि शतेीसाठी पाणी उपलब्लध करुन िेण्याबाबत कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 मे.महाराषर व्हॅली व््य ूिा.शल. मुींबई याींना खाजगी धरण स्िखचागने 
ि बबगर शस ींचन ३.०० िलघमी मोठ्या िमाणात पाणी हक्क िस्तािास 
दिनाींक १६/०२/२०१९ अन्िये मान्यता िेण्यात आली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. सिर िकल्प हा कृषणा खोऱ्यातील नसनू कोकण ििेशातील 
आहे. 
 या िकल्पासाठी कीं पनी स्िमालकीच्या जागेिर कोकण खोऱ्यातील 
कुीं डशलका निीच्या पाणलो् क्षते्रामध्ये स्िखचागने धरण बाींधून पाणी िापर 
करणार आहे. त्यामळेु कृषणा खोरे पाणी ती्ं ा लिाि आणण मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या आिेशाींचे उल्लींघन होत नाही. सिरची मान्यता ही मींबत्रमींडळ 
उपसशमतीने दिलेली आहे. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

गोंददया ि नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि 
शासिीय आयुिेद रूग्णालय येथे रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(११) * ४७४५४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४०४४ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वििभागतील गोंदिया ि नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय 
ि शासकीय आयिेुि रूग्णालयात औषधाींचा ि इतर सादहत्याचा तु् िडा 
ननमागण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औषधाींचा तु् िडा ननमागण होत असल्याने गोरगरीब रूग्णाींना 
खाजगी औषध विके्रत्याींकडून औषधे ि सादहत्य खरेिी करािी लागत 
असल्याने त्याचा आधथगक भिूांड सहन करािा लागत असनू सिर रूग्णालयात 
औषधाींचा ि इतर आिचयक िदै्यकीय सादहत्याचा तु् िडा ननमागण होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने औषधाींचा ि िदै्यकीय सादहत्याचा 
तु् िडा ननमागण होि ूनये म्हणून कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) जीिन आिचयक ि जीिन रक्षक औषधे स्थाननक िरपत्रके ि आकश्स्मक 
खरेिी करून रूग्णालय स्तरािर रूग्णाींना उपलब्लध करून िेण्यात येतात. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

मोखाडा ि जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील मजूराांना रोजगार 
 हमीची िामे शमळण्याबाबत 

  

(१२) * ४७७०२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा ि जव्हार (श्ज.पालघर) तालकु्यातील २७ ग्रामपींचायती ि         
१ नगरपींचायत असलेल्या गोर-गरीब आदििासी मजूराींना रोजगार हमी 
योजनेची काम े शमळत नसल्यामळेु मजुर इतर श्जल््यात िा राज्याबाहेर 
स्थलाींतरीत होत असल्याने याबाबतचे ननिेिन मा.ननयोजन मींत्री, मा.रोजगार 
हमी योजना मींत्री, मा.आदििासी विकास मींत्री, िधान सधचि, आदििासी 
विकास विभाग ि िधान सधचि, रोजगार हमी योजना विभाग याींच्याकड े
“समथगन” सींस्थेने दिनाींक ९ एविल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास दिले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोजगार हमी योजनेची कामे बींि असल्याने बेरोजगारीमळेु 
आदििासी मजूराींच्या कु्ुींबबयाींिर उपासमारीची िेळ आली असनू आदििासी 
मजूराींच्या कु्ुींबबयाींचे शहराच्या दठकाणी स्थलाींतराचे िमाण दििसेंदििस 
िाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी मजुर स्थलाींतरीत होऊ नये यासाठी परेुशा 
िमाणात रोजगार हमीची कामे सरुु करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) जव्हार ि मोखाडा हे तालकेु हा आदििासी भाग असनू मजूराींची कामाची 
मागणी िाप्त होताच ग्रामपींचायत विभाग, िन विभाग, कृषी विभाग, 
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सािगजननक बाींधकाम विभाग ि सामाश्जक िनीकरण या विभागाकडून 
मजूराींना कामे तात्काळ उपलब्लध करुन िेण्यात येतात. जव्हार ि मोखाडा 
तालकु्यात मजूराींना रोजगार हमीची कामे शमळत नसल्यामळेु मजुर इतर 
श्जल््यात िा राज्याबाहेर स्थलाींतररत होत आहे, अशी बाब नाही. 
 

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

ननितृ्तीिेतन धारिाांना सातिा िेतन आयोगाची थिबािी  
त्िरीत अदा िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४७६१४ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ननितृ्तीिेतन योजना लाग ु असलेल्या कमगचाऱ् याींना सातिा िेतन 
आयोगाची थकबाकी त्िरीत अिा करून सहाव्या िेतन आयोगाची थकबाकी 
अिा करणे बाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय ननितृ्तीिेतन योजना, पररभाषीत अींशिायी 
ननितृ्तीिेतन योजना क्रकीं िा भविषय ननिागह ननधी योजना लाग ु नसलेल्या 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमगचाऱ् याींची सहाव्या िेतन आयोगाची थकबाकी ि 
सातव्या िेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत सातव्या िेतन आयोगाच्या 
अधधसचूनेत तरतिू करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय ननितृ्तीिेतन योजना, पररभाषीत अींशिायी 
ननितृ्तीिेतन योजना क्रकीं िा भविषय ननिागह ननधी योजना लाग ु नसलेल्या 
शासकीय कमगचाऱ् याींच्या बाबतीत शासन स्ितींत्र आिेश ननगगशमत करणार आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ननितृ्त झालेल्या कमगचाऱ् याींचे भविषय ननिागह ननधी खात े
नसल्याने त्याींना थकबाकी रोखीने/बॅंक खात्याद्िारे अिा करण्याचे ननयोजन 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सहाव्या िेतन आयोगाची थकबाकी उशीरा शमळाल्याने 
सींबींधधताींना भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) ि (२) होय. शालेय शशक्षण विभागाींतगगत शशक्षक 
ि शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींची सहाव्या िेतन आयोगाची थकबाकी अिा करणे 
बाकी आहे. मात्र सिर थकबाकी अिा करण्याची कायगिाही शालेय शशक्षण 
विभागाकडून सरुु आहे. 
(३) होय. याबाबत शालेय शशक्षण विभागाकडून कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(४) होय. यासींिभागत शासन पररपत्रक वित्त विभाग क्रमाींक िेपरु-२०१९/ि.क्र. 
८/सेिा-९, दिनाींक २० रे्फब्रिुारी, २०१९ अन्िये आिेश ननगगशमत करण्यात आल े
आहेत. 
(५) जुनी ननितृ्तीिेतन योजना लाग ू करण्यासींिभागत शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींची अनेक िकरणे न्यायिविष् असल्याने थकबाकी जमा करण्याच्या 
कायगिाहीस विलींब झाला आहे. आता मखु्य न्यायालयीन िकरणी ननणगय 
झालेला असल्यामळेु थकबाकीची रक्कम जमा करण्यासाठी आिचयक 
कायगिाही करण्यात येत आहे. 

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

राज्यात िैद्यिीय पदव्युत्तर पदिी प्रिेशासाठी खलु्या प्रिगायतील 
विद्यार्थयाांच्या िैद्यिीय प्रिेशाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत 

  

(१४) * ४७३१० आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात िदै्यकीय पिव्यतु्तर पििी ििेशासाठी कें द्र ि राज्य शासनाने 
लाग ूकेलेल्या नव्या आरक्षण धोरणानसुार खुल्या ििगागसाठी अिघ्या ५ ्क्के 
जागा शशल्लक राहणार असनू त् यामळेु खुल्या ििगागतील विद्यार्थयाांना 
िदै्यकीय ििेशापासनू िींधचत रहािे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन खुल्या ििगागतील 
विद्यार्थयाांच्या िदै्यकीय ििेशाचा िचन सोडविण्यासाठी कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अनतररक्त जागा ननमागण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कें द्रीय 
पररषिाींना िस्ताि सािर करण्यात आले आहेत. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 

 
पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यातील रस्त्याांची िामे पूणय िरण्याबाबत 

  

(१५) * ४७३६७ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुि (श्ज.यितमाळ) तालकु्यात मागील ४० िषागपिूी अप्पर पनैगींगा 
िकल्पाची ननशमगती झाली परींत ु िेिाठाना, जिळा, नाईकनगर क्र.२ या 
रस् त्याचे काम मागील िीड िषागपासनू िलींबबत असल्याची बाब माहे माचग, 
२०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक ग्रामस्थाींनी लोकसभा ननिडणकुीिर बदहषकार घातला 
असनू त् याबाबतच े ननिेिन उपविभागीय अधधकारी, पसुि याींना िाप्त झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िेिाठाना त े जिळा हा रस्ता िन विभागातनू जात 
असल्यामळेु िीड िषागपासनू तथेील अींिाजे २.८० क्रक.मी. रस्त्याचे काम िन 
विभागाच्या िलुक्षागमळेु बींि पडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू रस्त्याींची कामे 
पणूग करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिरचा रस्ता िन विभागातनू जात असल्यामळेु िन विभागातील २.८० 
क्रक.मी. रस्त्याचे काम करण्यास परिानगी शमळणेबाबत अधीक्षक अशभयींता 
(िमींग्रासयो) महाराषर ग्राशमण रस्त े विकास सींस्था अमरािती विभाग याींनी 
दिनाींक ३०/०५/२०१७ रोजी िन सींरक्षक िन विभाग पसुि याींना विनींती केली 
आहे. िन विभागाची परिानगी शमळताच रस्त्याचे काम पणूग करण्यात येईल. 
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(४) िन विभागाची परिानगी अद्याप अिाप्त आहे. िन विभागाची परिानगी 
िाप्त होताच उिगरीत २.८० क्रक.मी. लाींबीच े काम तात्काळ पणूग करण्यात 
येईल. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
  
िनायटिातून महाराष्ट्रातील सीमािती भागात मराठी शाळेत शशक्षण   

घेणाऱ्या विद्यार्थयाांना मोफत एस.टी. पास देणेबाबत 
  

(१६) * ४७४२५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोल्हापरू, साींगली ि सोलापरू या श्जल््यास कनाग्क राज्याचा 
सीमाभाग लागत असल्याने कनाग्क राज्यातनू मराठी भाषचे े शशक्षण 
घेण्यासाठी अनेक विद्याथी महाराषरातील सीमािती भागातील मराठी 
शाळाींमध्ये ििेश घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विद्यार्थयाांचा रदहिास कनाग्क राज्यातील असल्याच े
कारण िेत या विद्यार्थयाांना महाराषर राज्य एस. ्ी. महामींडळाकडून एस. 
्ी. पास नाकारला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठी भाषिेर असलेले िेम, मराठी भाषचेा अशभमान 
जोपासण्यासाठी हे विद्याथी कनाग्क राज्यातनू येत असल्याने त्याींना मोर्फत 
एस. ्ी. पास िेणेची मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने सीमािती भागात मराठी भाषचेे ज्ञान 
घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थयाांना मोर्फत एस.्ी. पास िेण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) ि (३) नाही. 



23 

(४) राज्य पररिहन महामींडळाच्या दिनाींक २७/०७/१९८७ च्या पररपत्रकाींन्िये 
सिग विभागीय कायागलयास आींतरराज्य मागागिर शशक्षण सींस्थेत       
जाण्या-येण्यासाठी विद्यार्थयाांना विद्याथी माशसक सिलतीचे पास िेण्याच्या 
सचूना ननगगशमत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यािमाणे सीमािती भागातील 
विद्यार्थयाांना सिलतीच्या िरात पासेस अनजु्ञेय आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

ठाणे जजल्ह्याच्या आददिासी ि दगुयम भागातील 
बालिे िमी िजनाची असल्याबाबत 

 
  

(१७) * ४६८५३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि 
िदम : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय:- 
(१) राज्यातील अन्य श्जल्हयाींच्या तलुनेत सिाांधगण सक्षम असलेल्या ठाणे 
श्जल््याच्या ग्रामीण, आदििासी ि िगुगम भागात समुारे १ हजार ५४८ बालके 
तीव्र कमी िजनाची असल्याचे दिनाींक ९ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुपोवषत बालकाींमध्ये ७९ बालके तीव्र कुपोवषत, ९७१ बालके 
मध्यम कुपोवषत, तर १५९ बालके िधुगर आजारानी ग्रासले असल्याच े
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुपोषण ्ाळण्यास आरोग्य यींत्रणा अपयशी ठरली असल्याच े
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कुपोवषत बालकाींना 
िेळीच उपचार ि सकस पोषण आहार उपलब्लध करुन िेण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) माहे जून, २०१८ पासनू २४९ सॅम बालकाींना VCDC चा लाभ िेण्यात 
आलेला आहे. त्यापकैी १८७ बालकाींचे शे्रणीिधगन झालेले असनू सद्य:श्स्थतीत 
६२ सॅम बालके शशल्लक आहेत. सिर ६२ सॅम बालकाींसाठी VCDC सरुु 
असनू EDNF चा परुिठा ननयशमत सरुु आहे. तसेच िधुगर आजार असलेल्या 
बालकाींना आिचयकतनेसुार उपचार करण्यात येत आहेत. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

भंडारा जिल्हयात शालेय विद्याथी मोफत सायिल, शशलाई मशीन ि 
इतर योजनेच्या लाभापासनू िांधचत असल्याबाबत 

  

(१८) * ४७५२३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भींडारा श्जल्हा पररषि समाजकल्याण विभागाींतगगत सन २०१८-१९ या 
िषागत शालेय विद्यार्थयाांकरीता मोर्फत सायकल, शशलाई मशीन ि इतर 
योजनेचे र्फॉमग भींडारा ि मोहाळी पींचायत सशमतीने श्जल्हा पररषिेकड े न 
पाठविल्याने सिर तालकु्यातील लाभाथी योजनेपासनू िींधचत असल्याच े
दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत िोषी 
अधधकाऱ् याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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हुमन नदीिर हुमन प्रिल्पाच्या (जज.चांद्रपूर) िामाला  
सुरुिात िरण्याबाबत 

  

(१९) * ४७०२३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वििभागतील शतेी सजुल व्हािी या दृष्ीकोनातनू सन १९८३ मध्ये 
(ता.शस ींिेिाही, श्ज.चींद्रपरू) हुमन निीिर हुमन िकल्पाला शासनाने मान्यता 
िेिनू ३६ िषागचा कालािधी होिनूही सिर िकल्पाच्या कामाला सरुुिात झाली 
नसल्याचे दिनाींक १३ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकल्पाला िन ि पयागिरण विभागाने मान्यता िेिनू 
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आिेशानसुार महसलू विभागाने िन विभागाला िधाग 
ि चींद्रपरू श्जल््यात पयागयी जमीन उपलब्लध करून िेिनूही दिनाींक १ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी नऊ सिस्याींची सशमती स्थापन केली असनू सिर सशमतीची 
एकही बठैक घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकल्प पणूग झाल्यास जींगलातील िाण्याींना, चींद्रपरू 
श्जल््यातील मलू, पोंभणूाग ि चींद्रपरू या तालकु्यातील शतेकऱ् याींना र्फायिा 
होिनू ४६ हजार हेक््र शतेजमीन शसींचनाखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर िकल्पाच्या 
कामाला सरुुिात करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
 हुमन िकल्पास दिनाींक ३१/०३/१९८३ अन्िये िशासकीय मान्यता 
िाप्त आहे. सन १९८२-८३ त े१९८४-८५ या कालािधीत उपधरण, उपधरणाला 
जाण्यासाठी पोचमागग, परुकेपार, निरगाींि ि शस ींिेिाही येथील इमारती, 
विभागीय ि उपविभागीय कायागलयाच्या इमारती इ. िाथशमक स्िरुपाची काम े
करण्यात आली आहेत. सिर िकल्पाींतगगत उपरोक्त कामे, िन विभागास 
भरणा केलेली रक्कम आस्थापना ि अनषुींधगक खचग अशी एकूण रुपये 
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२११.३२ को्ी इतकी रक्कम या िकल्पासाठी खचग झालेली आहे. मात्र, िन 
सींिधगन अधधननयम १९८० अींतगगत िनजमीन, िनेत्तर िापराकरता उपयोगात 
आणायची असल्यास त्यास कें द्र शासनाच्या पयागिरण ि िन मींत्रालयाची 
अींनतम मान्यता आिचयक असत.े कें द्र शासनाची यास अींनतम मान्यता िाप्त 
झालेली नसल्यामळेु िकल्पाची कामे सन १९८४-८५ पासनू बींि आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 हुमन निी िकल्पामळेु बाधधत १९२५.५५ हे. िन क्षते्र िळतकेरण 
करण्याच्या अनषुींगाने अभ्यास करण्यासाठी शासन ननणगय दिनाींक 
०१/१२/२०१६ अन्िये गठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ सशमतीची बठैक िधान 
सधचि (िने) याींचे अध्यक्षतखेाली दिनाींक ०५/०३/२०१९ रोजी त्याींच्या िालनात 
सींपन्न झाली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) दिनाींक ०५/०३/२०१९ रोजी झालेल्या बठैकीतील ननणगयास अनसुरुन पढुील 
कायगिाही िगतीपथािर आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र पययटन वििास महामांडळातील गैरप्रिाराबाबत 
  

(२०) * ४७४८४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पयग् न विकास महामींडळाकडून मुींबई मेला शॉवप ींग 
रे्फस््ीिलसाठी काढण्यात आलेल्या ननवििेच्या िेळेस महामींडळाच े
व्यिस्थापकीय सींचालक, श्री.विजय िाघमारे हे रजिेर असताना त्याींच्या 
अनपुश्स्थतीत श्री.आशतुोष राठोड, सह व्यिस्थापकीय सींचालक याींनी  
ननवििेचा कायगकाळ १ िषागिरुन ५ िषग करुन ओकस ् मॅनेजमें् िा.शल. या 
कीं पनीबरोबर करार करुन कें द्रीय िक्षता आयोगाच्या मागगिशगक तत्िाींचा 
अिलींब केला नसनू त्याींनी त्याींच्या अधधकाराचा िरुुपयोग केला, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त करारामळेु महामींडळाला २० को्ीींचा आधथगक भार 
सोसािा लागला तसेच ननवििा काढताना ओकस ् मॅनेजमें् िा.शल. कीं पनीने 
सिागत कमी िराच्या ननवििेने काम करणार असल्यास त्याींना िाधान्य 
िेण्याची अ् ही ननवििेत ्ाकली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामींडळाच्या मखु्य लेखाधधकाऱ्याींनी घेतलेले आक्षेप बाजूला 
ठेिनू श्री.आशतुोष राठोड याींनी सिर ननणगय घेतला. त् यामळेु श्री.िाघमारे, 
व्यिस्थापकीय सींचालक याींनी श्री.राठोड याींची विभागीय चौकशी (खातनेनहाय) 
करण्याचे आिेश दिल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर खातनेनहाय चौकशीस पयग् नमींत्रयाींनी स्थधगती िेिनू 
श्री.विजयकुमार गौतम, सधचि याींना चौकशीचे आिेश दिले त्यानसुार 
श्री.दििसे याींनीही सिर ननवििा िक्रक्रयेत अननयशमतता झाली असनू तपासाची 
ि कायगिाहीची गरज असल्याचा अहिाल दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, श्री.आशतुोष राठोड हे उच्च ि तींत्र शशक्षण विभागाच े
अधधकारी असनू त ेया पिासाठी पात्र नसताना त्याींना हे पि दिले गेले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, श्री.आशतुोष राठोड याींची चौकशी करणारे श्री.गौतम, 
श्री.िाघमारे ि श्री.दििसे याींच्या बिल्या झाल्याने श्री.राठोड याींच्या चौकशीच े
िकरण सामान्य िशासन विभागाकड े िलींबबत असनूही ननणगय न होण्याची 
तसेच सिर चौकशीस विलींब लागण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.जयिुमार रािल : (१) मुींबई मेला शॉवप ींग रे्फश्स््व्हल कायगक्रम आयोश्जत 
करण्याबाबतच्या कायगिाहीच्या िेळी महाराषर पयग् न विकास महामींडळाच े
कायगरत व्यिस्थापकीय सींचालक रजेिर असल्यामळेु सह व्यिस्थापकीय 
सींचालक याींच्याकड े तात्परुत्या स्िरुपात व्यिस्थापकीय सींचालक पिाचा 
कायगभार सोपविण्यात आला होता.त्या अधधकारात ओकस ् मॅनेजमें् 
कन्स्ल्न्सी िा.शल. याींच्याबरोबर करार करण्यात आला. ई-ननवििेमध्ये 
कराराचा कायगकाळ एक िषागचा नमिू करण्यात आला होता.परींत ु करार ५ 
िषागकरीता करण्यात आला. 
(२), (३) ि (४) सिर करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे. 
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(५) ि (६) श्री.आशतुोष राठोड हे मुींबई विद्यापीठातील उप कुलसधचि या 
सींिगागतील अधधकारी असनू, विहीत कायगपध्ितीनसुार त्याींची सह 
व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर पयग् न विकास महामींडळ या पिािर 
शासन मान्यतनेे िनतननयकु्तीने ननयकु्ती करण्यात आली आहे. श्री.आशतुोष 
राठोड याींच्या चौकशीच्या िकरणी पढुील कायगिाही चाल ूआहे. 

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

राज्यात सुिन्द्या समधृ्दी योजनेचा सांदेश पसरवित असल्याबाबत 
  

(२१) * ४६९९६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात काही दििसाींपासनू सकुन्या समधृ्िी योजनेबाबतचा सींिेश मोठ्या 
िमाणात पसरित असल्याचे दिनाींक १२ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिेशात मलुीींचा शशक्षण ि लग्नापयांतचा सिग खचग कें द्र 
शासन करणार असनू या योजनेचा लाभ घेण्याच े आिाहन केले जात 
असल्याची सत्यता तपासली असता ही मादहती खो्ी असल्याचे स्पष् झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर योजनेचा सींिेश 
पसरविणे बींि करुन सिर खो्ी मादहती पसरविणाऱ्या अधधकाऱ्याींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) ि (४) सकुन्या समधृ्िी योजना ही कें द्र 
परुस्कृत येाजना असनू ती पोस्् विभाग, तसेच राषरीय कृत बँक मार्फग त 
राबविण्यात येत आहे. सिर योजनेबाबत जनजागतृी करण्याबाबत पोष् 
विभाग तसेच बँकाींना आिचयकत्या सचूना िेण्याबाबत ननयोजन विभाग/वित्त 
विभाग याींना कळविण्यात येईल. 
 ----------------- 
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परभणी जजल्ह्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगयत बाांधलेल् या शसांचन विदहरीांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२) * ४७२७९ श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी श्जल््यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगगत बाींधलेल् या शस ींचन विदहरीींची समुारे पािणे िोन को्ी रुपयाींची 
िेयके िलींबबत असल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगगत शमळणाऱ् या अनिुानाच्या िनतक्षेत गेल्या 
चार मदहन्यापासनू लाभाथी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनिुान न शमळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळूनआले ि त्यानषुींगाने यास जबाबिार असणाऱ् याींविरुध्ि कोणती 
कारिाई केली ि अनिुान िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
(३) परभणी श्जल््यात माचग, २०१९ अखेर पयांत ४१४ शस ींचन विदहरीींसाठी 
रक्कम रुपये ५२२.४८ लक्ष इतका ननधी वितरीत केला आहे.  
(४) िचन उद् भित नाही. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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बाशी टािळी (जज.अिोला) तालुक्यातील सामाजजि िनीिरणाच्या 
िकृ्षारोपणाच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२३) * ४७२१३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशी ्ाकळी (श्ज.अकोला) तालकु्यातील महान सकग ल मधील सामाश्जक 
िनीकरणाच्या िकृ्षारोपणाच्या कामात लाखो रुपयाींचा गरैव्यिहार झाल्याचे 
माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर गरैव्यिहारात एका मजूराला हाताशी धरुन बोगस 
नािाने मस््र ्ाकून खोट्या स्या करुन पसेै काढण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी सींबींधधत विभागाकड ेराम ुपोमा आड,े रा.झोडगा 
(ता.बाशी ्ाकळी) याींनी तक्रार करुनही कोणतीच कायगिाही झालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने िोषीींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) ि (४) श्री.राम ुपोमा आड ेयाींची अशी 
तक्रार शासनाकड े िाप्त झाली होती. सिर तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी 
करण्यात आली. सिर चौकशी अहिालानसुार पींचासमक्ष स्थळपाहणी केली 
असता रोपिन स्थळािर केलेली िकृ्ष लागिड सशु्स्थतीत असल्याचे ननिशगनास 
आले. 
 श्री.केशि ठोंबरे नामक मजुर हजर असनू िेखील नजरचुकीमळेु 
गरैहजर असल्याचे नोंिविण्यात आले होत.े त्यादठकाणी व्हाई्नर लािनू त े
हजर असल्याबाबत िरुुस्ती करण्यात आली असल्याच ेसींबींधधत ग्राम रोजगार 
सेिकाने कबलू केल ेआहे. या अननयशमततबेाबत त्याींना समज िेण्यात आली आहे. 
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मजूराींच्या मस््रची तपासणी केली असता काही मजुर कामािर येत 
नसनू िेखील िोन आठिड ेत्याींची नाींिे मस््रिर असल्याचे ननिशगनास आले. 
त्यामळेु त्याींना गरैहजर कालािधीची मजरूी दिलेली नाही. मस््रमध्ये चूकीची 
मादहती भरणाऱ् या सींबींधधत कमगचाऱ् यास कारणे िाखिा नो्ीस िेण्यात येईल.  
(५) िचन उद् भित नाही. 
 

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

िडाळा (मुांबई) येथील पररिहन िायायलयातील अनागोंदी िारभाराबाबत 
  

(२४) * ४७१८५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िडाळा येथील पररिहन कायागलयात िशासनाच्या सींगनमताने 
ररक्षा पाशस ींगचे शलु्क रुपये ६ हजार ७९ असताना एजीं्ला २० त े२८ हजार 
दिल्याशशिाय ररक्षाच ेपाशस ींग होऊ शकत नसल्याचे दिनाींक २० माचग, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिग िकरणे एजीं्मार्फग तच आर्ीओ अधधकाऱ् याींकड ेमींजूरीसाठी 
जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील एजीं् ि 
सींबींधधत अधधकारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददिािर राित े : (१) अशा आशयाची बातमी ितृ्तपत्रात दिनाींक 
२०/०३/२०१९ रोजी िशसध्ि झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. निीन ररक्षा नोंिणीच्या िक्रक्रयेनसुार नोंिणीसाठीच्या 
शलु्काचा भरणा ऑनलाईन केला जातो. तसेच ररक्षाचा पक्का परिाना 
काढण्यासाठी िाहन िणालीिर ऑनलाईन अजग करण्याची ि शलु्क भरण्याची 
सवुिधा आहे. या सवुिधेमध्ये कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीस हस्तक्षेप करण्यास 
िाि नाही. 
(३) ि (४) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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बीड जजल्हा पररषदेच्या वित्त विभागािडून शशक्षिाांच्या  
मुळ सेिा पुजस्तिेची तपासणीबाबत 

  

(२५) * ४७८५७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड श्जल्हा पररषिेच्या वित्त विभागाकडून शशक्षकाींच्या मळु सेिा 
पशु्स्तकेची तपासणी करण्याकरीता एका शशक्षकाकडून िती पाचश े रुपये 
िमाणे श्जल््यातील हजारो शशक्षकाींकडून मखु्याध्यावपकाींमार्फग त पसेै िसलु 
करुन वित्त विभागाच्या लखेाधधकाऱ्याींना िेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत माजलगाि (श्ज.बीड) येथे ग्शशक्षणाधधकारी 
कायागलयात तपासणी चाल ु असताना शशक्षकाींनी लेखाधधकारी याींनी पसेै 
घेतल्याचे बोलल्याने काहीकाळ तपासणीचे कामकाज बींि करािे लागले होते, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषी लेखाधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

पुणे जजल्ह्यात निीन िाहन खरेदी िेल्यानांतर देण्यात येणाऱ्या 
“आरसीबुि” ि “लायसन्द्स” पोस्ट खात्यािडून पुणे आरटीओ  

विभागािड ेपरत पाठविण्यात आल्याबाबत 
  

(२६) * ४७४०४ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु श्जल््यात निीन िाहन खरेिी केल्यानींतर िािेशशक पररिहन 
कायागलयाकडून िाहनमालकाींना िेण्यात येणारे ९४ हजार “आरसीबकु” ि १२ 
हजार “लायसन्स” गेल्या ५ िषागत विविध कारणाने पोस्् खात्याकडून पणेु 
आर्ीओ विभागाकड ेपरत पाठविण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोस्् कमगचाऱ् याींच्या बेजबाबिारपणामळेु बहुताींश नागररकाींना 
विना आरसीबकु िाहने चालिािी लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बेजबाबिारपणे काम करणाऱ् या पोस्् कमगचाऱ् याींिर कारिाई करुन 
िाहनमालकाींना त्याींच्या निीन िाहनाचे ’आरसीबकु’ ि ’लायसन्स’ िेळेत 
उपलब्लध होण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) ि (२) हे खरे आहे. 
 िािेशशक पररिहन कायागलय पणेु याींचे मार्फग त सन २०१५ त ेमे, २०१९ 
पयांत एकूण ८,०३,०१९ अनजु्ञप्ती ि १४,२६,७४३ नोंिणी िमाणपत्र पोस््ाकड े
ब्िडयासाठी पाठविण्यात आली होती. त्यापकैी एकूण २०,६९५ अनजु्ञप्ती ि 
८९,६९२ नोंिणी िमाणपत्र अपणूग पत्ता, घर बींि, पत्ता सोडून गेले, मयत, इ. 
कारणाींमळेु पोस््ामार्फग त ब्िडा न होता परत आल ेआहेत. त्यातील १५,४६३ 
अनजु्ञप्ती ि ३४,४३६ नोंिणी िमाणपत्र स्िहस्त े वितरीत करण्यात आल े
आहेत. 
 यासींिभागत िािेशशक पररिहन अधधकारी, पणेु याींचसे्तरािरुन पोस्् 
खात्यास योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सचूना दिल्या आहेत. अजगिारास 
बारकोड क्रमाींक दिला जातो त्या आधारे अजगिारास पोस््ातील ब्िडा 
कोणत्या ्प्प्यात आहे याची मादहती शमळत.े नागररकाींना पोस््ाद्िारे 
अनजु्ञप्ती क्रकीं िा नोंिणी िमाणपत्र न शमळाल्यास िािेशशक पररिहन 
कायागलयातनू स्िहस्त े घेऊन जाण्याबाबत ितगमानपत्राद्िारे आिाहन केले 
आहे. 
(३) ि (४) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यात अनधधिृत िकृ्षतोड होत असल्याबाबत 
  

(२७) * ४७२५३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) लोहा (श्ज.नाींिेड) तालकु्यातील िनरक्षक ि िनपालाींची आरा 
मशीनिाल्याींशी सींगनमत असल्याने सागिानाच्या झाडासह अन्य िकृ्षाींची 
अनधधकृतपणे मोठ्या िमाणात तोड होत असल्याच े दिनाींक १४ जानेिारी, 
२०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोहा शहरातनू िररोज अनेक रक््र, ्ेम्पो, रक हे 
अनधधकृतपणे दििस-रात्र िकृ्षतोड करुन िाहतकू करताना दिसत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अनधधकृत िकृ्षतोड 
करणारे ि त्याकड े िलुगक्ष करणाऱ्या अधधकारी/कमगचारी याींच्यािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) ि (२) लोहा तालकु्यातील (श्ज.नाींिेड) िनरक्षक ि 
िनपालाींची आरा मशीनिाल्याींशी सींगनमत असल्याने सागिानाच्या झाडासह 
अन्य िकृ्षाींची अनधधकृतपणे मोठ्या िमाणात तोड होत असल्याचे दिनाींक     
१४ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे नाही. 
(३) ि (४) िचन उद् भित नाही. 
 

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

राज्यात बालवििाहाच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(२८) * ४७०९७ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात बालवििाहाच्या जास्त घ्ना १६ श्जल््यात घडल्या असल्याची 
बाब राषरीय बाल हक्क आयोगाने दिनाींक ३० जानेिारी, २०१९ रोजीच्या 
अहिालात िशसध्ि केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यात कोणकोणत्या श्जल््यात बालवििाहाच्या घ्ना 
घडलेल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने बालवििाह रोखण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
 तथावप, राषरीय बाल हक्क आयोगाने २०११ च्या जनगणनेनसुार 
भारतातील बाल वििाह एक साींश्ख्यकीय विचलेषण या अहिालात िेशातील ७० 
श्जल्हाींपकैी महाराषरातील जालना, लातरू, साींगली, शस ींधुिगुग, कोल्हापरू, 
अहमिनगर, ठाणे, पणेु, जळगाि, चींद्रपरू, धुळे, भींडारा, सातारा, परभणी, 
मुींबई शहर ि मुींबई उपनगर या १६ श्जल््याींमध्ये बाल वििाहाचे िमाण 
जास्त आढळून आल्याचे नमिु केले आहे. 
(२) राज्यात भींडारा श्जल््यात सन २०१६-२०१७ मध्ये बालवििाहाच्या ४ 
घ्ना घडल्या आहेत. त्याचबरोबर रोखलेल्या बालवििाहाची श्जल्हाननहाय 
सींख्या पढुीलिमाणे - ठाणे-४, जळगाि-१५, धुळे-१९, अहमिनगर-१४, पणेु-१६, 
कोल्हापरू-४, सातारा-१०, साींगली-१६, लातरू-३९, परभणी-४७, चींद्रपरू-६ 
(३) भींडारा श्जल््यात सन २०१६-१७ मध्ये घडलेल्या ४ बाल वििाहाच्या 
घ्नाींची चौकशी करुन सींबींधधताींिर बाल वििाह िनतबींधक अधधननयम २००६ 
च्या कलम ९, १०, ि ११ ि लैंधगक गनु्हयापासनू बालकाींचे सींरक्षण ि कायिा 
२०१२ (पॉक्सो ॲक््) तसेच भारतीय िींडविधान १८६१ च्या सींबींधधत 
कलमानसुार गनु्हा िाखल करण्यात आलेला आहे.  
 तसेच बाल वििाह िनतबींधाकरीता श्जल्हास्तरािर श्जल्हाधधकारी 
याींच्या अध्यक्षतखेाली अधधननयमाींतगगत असणाऱ् या सिग घ्काींसोबत कायगशाळा  
बठैका, जन जागतृी कायगक्रम, पथ ना्याच्या माध्यमातनु गाि पातळीिर ि 
तालकुा ि श्जल्हा पातळीिर जनजागतृी मोदहमा राबविण्यात येत आहेत. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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 राज्यात एसटी महामांडळामधील िाहिाांिडून गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(२९) * ४६७७० श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर 
ताांबे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररिहन महामींडळामधील िाहकाींकडून ििाशाींना मदहन्याला समुारे 
५ हजाराींहून अधधक अनतररक्त नतक्रक्े दिल्या गेल्याच्या कारणामळेु काही 
दठकाणी िाहकाींनी गरैव्यिहार केल्याची िकरणे घडली असल्याचे दिनाींक ९ 
माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी राज्य पररिहन महामींडळ िशासनाने 
गरैव्यिहार केलेल्या सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही.  
 दिनाींक १०/०३/२०१९ च्या लोकसत्ता ितृ्तपत्रामध्ये बातमी िशसध्ि 
झाली आहे. परींत,ु माहे माचग, २०१९ मध्ये राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे सिग 
विभागाींचा आढािा घेण्यात आलेला असनू, त्यामध्ये महामींडळाच्या कोणत्याही 
विभागातरे्फ अनतररक्त नतक्रक्ाद्िारे िाहकाने अपहार केल्याची बाब 
नोंिविण्यात आलेली नाही. 
(२) ि (३) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 

 

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील गडनदी प्रिल्पाला 
 िाढीि ननधी शमळण्याबाबत 

  

(३०) * ४७७१३ अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९०१७ ला ददनाांि २७ 
फेब्रिुारी, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सींगमेचिर (श्ज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील गेली ३० िष े सींथगतीने सरुु 
असलेल्या ि अपणूग असलेल्या गडनिी िकल्पाच्या िाढीि खचागसाठी 
मींबत्रमींडळाच्या बठैकीमध्ये चौथी िशासकीय मान्यता दिली असल्याचे दिनाींक 
१६ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर िकल्पाचा खचग रुपये ९५० को्ी करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकल्पासाठी शासनाने मान्यता दिलेला ननधी सींबींधधत 
यींत्रणेला उपलब्लध करुन िेिनू िकल्प ननधागररत िेळेत पणूग करण्याबाबत 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) गडनिी िकल्पाच्या रुपये ९५०.३७ को्ी क्रकींमतीच्या 
चतथुग स.ुि.मा. िस्तािास जलसींपिा विभागाच्या दिनाींक १६/०३/२०१९ च्या 
शासन ननणगयान्िये नव्हे तर शासन ननणगय क्र. सिुमा-२०१७/६४५/ 
(ि.क्र.१९५/१७)/मध्यम िकल्प दिनाींक ०८/०३/२०१९ अन्िये मान्यता िाप्त 
झाली आहे. 
(२) गडनिी िकल्पाची चतथुग स.ुि.मा.क्रकीं मत रुपये ९५०.३७ को्ी असनू माचग, 
२०१९ अखेरीस रुपये ८१६.२० को्ी इतका खचग झालेला आहे. 
(३) िधानमींत्री कृषी शस ींचन योजना (PMKSY) अींतगगत सिर िकल्पाचा 
समािेश करण्यात आलेला आहे. सन २०१९-२० मध्ये रुपये ५६.०० को्ी 
इतकी तरतिू करण्यात आली असनू जून, २०२० पयांत िकल्प पणूग करण्याचे 
ननयोजन आहे.  
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

ग्रामपांचायत सांदेरी (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथील  
सांरक्षि बांधाऱ्याच ेिाम पूणय िरण्याबाबत 

  

(३१) * ४७७९९ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय खारभमूी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावित्री खाडी क्रकनाऱ्यािरील शते जशमनीचे खाऱ्या पाण्यापासनू सींरक्षण 
होण्याच्यादृष्ीने ग्रामपींचायत सींिेरी (ता.म्हसळा, श्ज.रायगड) हद्दीत खारभमूी 
विकास योजनेंतगगत गििाि त े सींिेरी िरम्यान सींरक्षक बींधाऱ्याचे काम 
ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार मींजूर करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामी ई-ननवििेव्िारे ननिडलेल्या कीं त्रा्िाराने र्फक्त ४० 
्क्केच काम पणूग करुन ९० ्क्के रक्कम शासनाकडून घेतली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या तीन िषागपासनू हे काम अपणूग अिस्थेत असल्याने 
ग्रामपींचायत सींिेरी हद्दीमधील ९० ्क्के जमीन ही लागिडीस अयोग्य झाली 
असनू त्या दठकाणी काींिळिण उगिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींिाजपत्रकीय ि मींजूर रक्कम रुपये ६० लक्ष पकैी बहुताींश 
रक्कम कीं त्रा्िाराने खचग करुनही काम न केल्याने शतेकऱ्याींमध्ये नाराजीच े
िातािरण आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कीं त्रा्िाराविरुध्ि ि काम िलींबबत ठेिणाऱ्या 
सींबींधधत जबाबिार व्यक्तीींिर कारिाई करुन अपणूग कामामळेु शतेकऱ्याींच्या 
शतेजशमनीच्या झालेल्या नकुसानाची भरपाई िेण्याबाबत कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 कीं त्रा्िाराने योजनेच े ५०% भौनतक काम पणूग केले आहे. ननवििा 
क्रकींमतीच्या तलुनेत झालेल्या खचागची ्क्केिारी ७७% इतकी आहे. 
(३) योजनेचे िापणक्षते्र ४१ हेक््र आहे. काम सरुु होण्यापिूीच साधारणत: १० 
हेक््र क्षेत्र काींिळिनामळेु बाधधत झालेले होत.े सद्य:श्स्थतीत अींिाजे २८ 
हेक््र क्षेत्र काींिळिनाने बाधधत झाले असनू समुारे १३ हेक््र क्षते्र 
लागिडीलायक आहे.  
(४) सिर कामाच्या ननवििेची क्रकींमत रुपये ५८.९७ लक्ष इतकी असनू मे, 
२०१९ अखेर रुपये ४५.४४ लक्ष (समुारे ७७ ्क्के) इतका खचग झाला आहे. 
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(५) िस्ततु िकरणी चौकशी करणेकामी कायगकारी अशभयींता खारभमूी सिेक्षण 
ि अन्िेषण विभाग, पेण, श्ज.रायगड याींचेस्तरािर कीं त्रा्िाराने आजपयांत 
केलेल्या कामाची सींयकु्त मोजमापे घेऊन ननवििेतील शशल्लक कामाची 
क्रकींमत सधुाररत िरानसुार ठरविण्यासाठी सशमती गदठत केली आहे. सिर 
सशमतीस कायगक्षते्रािरील कामाची सींयकु्त मोजमापे घेऊन तसा ससु्पष् 
अहिाल सािर करण्याचे आिेशशत केलेले आहे. सिर सशमतीचा अहिाल िाप्त 
झाल्यानींतर सींबींधधत कीं त्रा्िार तसेच सींबींधधत अधधकारी िोषी आढळल्यास 
त्याींचेविरुध्ि ननयमानसुार ठोस कारिाई करण्यात येईल. 
 शते जशमनीच्या नकुसानीबाबत शतेकऱ्याींनी पत्रव्यिहार केलेला नाही. 
 

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

राज्यात पररिहन विभागातील ररक्षा परिाना िाटपाबाबत 
  

(३२) * ४७०५५ श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पररिहन विभागाच्या बेसमुार परिाना िा्पाने ररक्षा 
व्यिसानयकाींचे नकुसान होत असनू रस्ता कमी ि ररक्षा जास्त अशी 
पररश्स्थती दिसत असल्याचे माहे रे्फब्रिुारी, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या एक-िोन परुाव्याच्या आधारे ररक्षा परिाना पररिहन 
खात्याकडून दिला जातो त्यात परिाींनतय ि इतर निशशक्या बेरोजगाराींचा 
भरणा अधधक असनू अनेक निशशके ररक्षाचालक िाहतकुीचे ननयम मोडतात 
त्यामळेु त्याचा िषुपररणाम िामाणणक ररक्षाचालकाींना सोसािा लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) ितगमानपत्रात दिनाींक २१/०२/२०१९ रोजी अशी बातमी 
िशसध्ि झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

राज्यातील तीन चाकी तीन आसनी ऑ्ोररक्षा ि ्ॅक्सी परिाने जारी 
करण्यासाठी शासनाने दिनाींक १८/०७/२०१७ रोजीच्या शासन ननणगयान्िये 
परिान्याच्या अ्ी ि शती विदहत करण्यात आलेल्या आहेत. सिर शासन 
ननणगयातील नमिू अ्ी ि शतीची पतूगता करणाऱ्या अजगिारास परिाना जारी 
करण्यात येतो. 
 तसेच िाहतकुीच्या ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या ररक्षाचालकाींिर 
पररिहन ि िाहतकू पोलीस विभागामार्फग त कारिाई करण्यात येत.े 
(३) राज्यात माहे एविल, २०१८ त ेमाहे माचग, २०१९ या कालािधीत पररिहन 
विभागाकडून ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या एकूण २६,५४२ ररक्षाचालकाींिर 
कारिाई करण्यात आली असनू यामध्ये ३,८३६ िकरणात परिाना ि ४,३९८ 
िकरणात अनजु्ञप्ती ननलींबनाची कारिाई करण्यात आली आहे. तसेच रुपये 
५६०.१६ लक्ष तडजोड शलु्क ि रुपये २३.९७ लक्ष कर िसलु करण्यात आलेला 
आहे. याशशिाय ऑ्ोररक्षा चालकाींकडून भाड े नाकारण्यासींिभागत पररिहन 
विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या विशषे तपासणी मोदहमेत मुींबई 
विभागामध्ये ६७० भाड े नाकारणाच्या िकरणी िोषी ऑ्ोररक्षा चालकाींची 
अनजु्ञप्ती रद्द करण्यात आलेली आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 

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

 ठाणे जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शशक्षिाांच्या लनलाईन बदलीबाबत 
  

(३३) * ४७९०८ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे श्जल्हा पररषिेच्या िाथशमक शशक्षकाींच्या बिल्याींमध्ये होणारा 
गरैिकार आणण आधथगक गरैव्यिहाराच्या पाचिगभमूीिर शासनाकडून ऑनलाईन 
बिली िक्रक्रया राबविण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठाणे श्जल््यामध्ये २११९ शशक्षकाींच्या ऑनलाईन बिल्या 
करण्यात आल्या असनू या बिल्याींमधील ताींबत्रक त्रु् ीींमळेु शशक्षकाींना पनु्हा 
िगुगम भागामध्ये जाण्याची िेळ आली असल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िक्रक्रयेत ८० ्क्के मदहला शशक्षकाींना त्याींनी दिलले्या 
िाधान्यातील शाळा न शमळाल्याने ऑनलाईन बिली िक्रक्रयेबाबत शशक्षकाींनी 
आक्षेप नोंिविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) श्जल्हा पररषि अींतगगत कायगरत असलेल्या शशक्षक 
सींिगागची मोठी सींख्या त्याींची इतर सींिगागपेक्षा असललेे कामाचे शभन्न स्िरुप, 
काम करीत असताना शशक्षकाींना उद् भिणाऱ् या अडीअडचणी लक्षात घेऊन 
शशक्षकाींचे श्जल्हाींतगगत बिलीबाबतचे सधुाररत धोरण ननश्चचत करण्यात आले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शशक्षकाींच्या ऑनलाईन बिल्याींच्या ्प्पा क्र.५ मध्ये काही मदहला 
शशक्षकाींना त्याींचे पसींतीक्रमानसुार अिघड क्षेत्रातील शाळाींमध्ये पिस्थापना 
शमळाली आहे. सिरच े िमाण हे बिली झालेल्या शशक्षकाींच्या १% त े २% 
इतके आहे. 
(४) ि (५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 

 
िोल्हापूर जजल्ह्यातील धामणी प्रिल्पाच ेिाम पूणय िरण्याबाबत 

  

(३४) * ४७८२१ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३७८८४ ला ददनाांि ६ माचय, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राधानगरी, गगनबािडा ि पन्हाळा (श्ज.कोल्हापरू) तालकु्यात 
विभागलेल्या धामणी खोऱ्यातील धामणी मध्यम िकल्पाचे काम गत िीस 
िषाांपासनू विविध कारणाींनी िलींबबत असनू शासनाकड े िेळोिेळी पाठपरुािा 
करुनही धामणी िकल्प अपणुागिस्थेत असल्याने तथेील जनतनेे लोकसभा 
ननिडणूकीिर बदहषकार घालण्याचा ननणगय घेतल्याच ेमाहे एविल, २०१९ मध्ये 
िा त् यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने धामणी िकल्पाचे काम पणूग करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) धरणाच्या उिगररत कामासाठी निीन ननवििा काढण्याच्या दृष्ीन ेननवििा 
सचूना माहे माचग, २०१९ मध्ये िशसध्ि करण्यात आली होती. तथावप, पिुीच्या 
ठेकेिाराची ननवििा रद्द केल्याने तसेच त्याने केलेल्या कामाच्या िलींबबत 
िेयकाची अिायगी न करता ननवििा रद्द केल्याने झालेल्या नकुसानीची भरपाई 
/ व्याज इत्यािीबाबत सींबींधधत ठेकेिाराने न्यायालयात िािा िाखल केला 
आहे. सिर िाव्याच्या अनषुींगाने ननवििा कायगिाहीस मा.श्जल्हा न्यायालयाने 
अींतररम स्थधगती दिली आहे. 
(३) िचन उद् भित नाही. 

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

घाटी रुग्णालय (औरांगाबाद) येथील जेररयादरक्स सेंटर  
िायम ठेिण्याबाबत 

  

(३५) * ४६९४० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या राषरीय िधृ्िापकाळ शशु्रुषा कायगक्रमाींतगगत िधृ्िाींच्या 
विविध आजारािर सिाांधगण उपचार करण्यासाठी िाधगक्य िदै्यकशास्त्र 
(जेररयादरक्स) हा विभाग सन २०१७ मध्ये औरींगाबाि येथील घा्ी 
रुग्णालयात सरुु करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दिनाींक २२ जुल,ै २०१८ रोजी मा.कें द्रीय आरोग्य राज्यमींत्री 
याींनी घा्ी रुग्णालयातील विभागीय जरेरयादरक् स कें द्राच्या उभारणीसाठी 
सिगतोपरी मित करण्याचे आचिासन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने जेररयादरक्स से्ं रसाठी आिचयक असणाऱ् या 
खचागसह ३८ निीन पिाींना मान्यता िेऊन कें द्रासाठी रुपये ५.३३ को्ी ननधीही 
उपलब्लध करुन दिला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये झालले्या मींबत्रमींडळाच्या बठैकीत 
जेररयादरक्स से्ं रची स्थापना औरींगाबाि ऐिजी नागपरू येथे करण्याबाबत 
ननणगय घेऊन मराठिाडयािर अन्याय केला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
जेररयादरक्स से्ं र औरींगाबािला ठेिण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात िणिे पेटून त् या िणव्यात औषधी 
िनस्पतीसह शिेडो दशुमयळ जुनी िकृ्ष नष्ट् ट र्ाल्याबाबत 

  

(३६) * ४८२०६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (श्ज.ठाणे) तालकु्यात गेल्या चार मदहन्यात ११० िणि े
पे्ल्याच्या घ्ना घडल्या असनू यामध्ये २०० हेक््र िनक्षेत्र जळून खाक 
झाल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या िणव्यात औषधी िनस्पतीसह शकेडो िशुमगळ जुनी िकृ्ष 
जळून गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने शहापरू तालकु्यात लागणाऱ्या िणव्याला 
आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) शहापरू िनविभागात माहे नोव्हेंबर, २०१८ त े
रे्फब्रिुारी, २०१९ या कालािधीमध्ये ९३ दठकाणी िनिणव्याींच्या घ्नाींची नोंि 
झाली असनू १५८.३५० हे. क्षेत्र जळाले आहे. 
(२) शहापरू िन विभागात लागलेले िणिे हे मखु्यत्िे ग्राउीं ड र्फायर िकारातील 
असल्याने, सिर िणव्यामध्ये औषधी िनस्पतीसह शकेडो िशुमगळ जुनी िकृ्ष 
जळून गेलेली नाहीत. 
(३) ि (४) यािकरणी उपिनसींरक्षक याींच्या अहिालानसुार या आगी 
नसैधगगकररत्या अथिा आकश्स्मतपणे लागल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
िनक्षेत्रात िनिणिा लाग ु नये यासाठी खालीलिमाणे िनतबींधात् मक 
उपाययोजना ननयशमतपणे करण्यात येत आहेत :-  

१. िनिणिा ननयींत्रणासाठी ननयशमत अींतगगत ि बाहय जाळरेषा घेण्यात 
येतात. 

२. हॅलो र्फॉरेस््-१९२६ हा ्ोल फ्री क्रमाींक िन विभागातरे्फ तक्रार िाखल 
करण्यासाठी कायागश्न्ित केलेला आहे. 

३. िन अधधकारी ि िन कमगचारी याींचेमार्फग त ननयशमत गस्त करण्यात 
येत.े 

४. िनिणिा ननयींत्रणासाठी क्षेबत्रय कमगचाऱ्याींना (Fire Fighting 
Equipment) िनिणिा साधन सामगु्री परुविण्यात आलेली आहे. 

 
५. िनाच्या एखािया भागात आग लागलीच तर त्याची त्िररत िखल 

घेण्याकरीता त्यािरम्यान स्थाननक ग्रामस्थाींची मित घेऊन िनिणिा 
आ्ोक्यात आणतात ि गनु्हा िाखल करुन तातडीने कारिाई केली 
जात.े 

६. ग्राम पररसरातील लोकाींना आगीबाबत मादहती ि मागगिशगन करुन 
जनजागतृी केली जात.े 
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७. िनविभागात आगीिर ननयींत्रण ठेिण्यासाठी िनपररक्षेत्रात िनिणिा 
िनतबींध पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. 

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

  

नांदरुबार जजल्हा रुग्णालय येथील नशसांग स्िुल िायायजन्द्ित िरण्याबाबत 
  

(३७) * ४८५०३ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५३८१ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नींिरुबार श्जल्हा रुग्णालयातील नशसांग स्कुलच्या क्षमता तपासणीचा 
अहिाल ििैयकीय शशक्षण ि सींशोधन सींचालनालयाने ििैयकीय शशक्षण ि 
औषध द्रव्ये विभागास सािर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून आिचयक िमाणपत्र िाप्त होऊन महाराषर 
नशसांग कौन्सीलची अींनतम तपासणी करून शासन त्यास अींनतम मान्यता 
िेणार आहे काय तसेच नशसांग स्कुल कधीपयांत कायागश्न्ित करण्यात येणार 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पररचयाग 
अभ्यासक्रमास मान्यता िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय,  हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील पिविका पररचयाग अभ्यासक्रमाींसाठी आिचयक असणाऱ्या 
सींस्थाींसींिभागत बहृद् आराखडा २०१८-२०२३ अींनतम करण्याची कायगिाही 
शासनस्तरािर सरुु आहे.  
 सद्य:श्स्थतीत सािगजननक आरोग्य विभागाच्या अखत्याररतील 
नींिरुबार येथील श्जल्हा रुग्णालयातील नशसांग स्कुल सरुु करण्यास शासनाची 
तत्ित: मान्यता िेण्यात आलेली आहे. शकै्षणणक िषग २०१८-१९ मध्ये नींिरुबार 
येथील श्जल्हा रुग्णालयात १० विद्याथी ििेश क्षमतसेह नशसांग स्कुल सरुु 
करण्यात आले आहेत. या अभ्यासक्रमास विद्याथी िेखील ििेशशत करण्यात 
आले आहेत.  
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(३) िचन उद् भित नाही. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

गणोरी (ता.बाबुळगाि, जज.यितमाळ) येथील शतेिऱ्याांना  
शतेतळयाांच ेअनुदान शमळण्याबाबत 

  

(३८) * ४८५४५ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिय .अनांत गाडगीळ, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गणोरी (ता.बाबळुगाि, श्ज.यितमाळ) येथील शतेकऱ्याींनी माहे जानेिारी, 
२०१८ मध्ये त्याींनी केलेल्या शतेतळ्याींचे अनिुान िाप्त न झाल्याबाबतच्या 
िकरणाची चौकशी करण्यासाठी िक्षता पथकाची नेमणकू करािी अशी मागणी 
केली असल्याची बाब माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने गणोरी येथील शतेकऱ्याींना अनिुान 
िेण्याबाबत दिरींगाई करणाऱ्या कृषी अधधकाऱ्याींिर कारिाई करुन सिर 
शतेकऱ्याींना शतेतळ्याींचे अनिुान िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) होय. 
(२) होय. विभागीय कृषी सह सींचालक, अमरािती याींचे चौकशीअींती सींबींधधत 
कृषी सहाय्यक याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. मौजे गणोरी येथ े
ऑनलाईन िाप्त झालले्या ४९ शतेतळे अजागपकैी ४६ शतेतळयाींचे काम पणूग 
झाले आहे. त्यापकैी ३७ शतेतळयाींचे अनिुान अिा करण्यात आले आहे. ९ 
शतेतळयाींचे अनिुान अिा करण्याची कायगिाही सरुु आहे. ३ शतेकऱ्याींनी 
शतेतळयाचे खोिकाम केललेे नाही. 
(३) िचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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सहाव्या िेतन आयोगानुसार िॉम्प्युटर लपरेटर पदासाठी  
चिुीची िेतनशे्रणी लागू िेल्याबाबत 

  

(३९) * ४६८९० अॅड.अननल परब : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सहाव्या िेतन आयोगानसुार कॉम्प्यु् र ऑपरे्र पिासाठी पे बॅड ९३००-
३४८०० ग्रेड पे ४२०० अशी िेतनशे्रणी असताना िशासनाने सिर पिास 
“सींगणक चालक” हे पिनाम करुन पे बॅड ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० अशी 
चुकीची िेतनशे्रणी लाग ूकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगणक विभागातील “िोग्रामर” पिास सहाव्या िेतन 
आयोगानसुार िेतनशे्रणी लाग ूकरताींना िशासनाने या पिास सहाव्या िेतन 
आयोगाने िस्तावित केलेली िेतनशे्रणी जशीच्या तशी लाग ूकेलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॉम्प्यु् र ऑपरे्र पिास अनजु्ञेय असलेली िेतनशे्रणी लाग ू
न करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कॉम्प्यु् र ऑपरे्र या पिास अनजु्ञेय 
असलेली िेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) नाही. 
 कें द्रीय सहाव्या िेतन आयोगाच्या शशर्फारशीींिरील कें द्र शासनाचे 
ननणगय विचारात घेऊन राज्य शासकीय ि इतर पात्र कमगचाऱ्याींच्या िेतनशे्रण्या 
सधुाररत करण्याकरीता शशर्फारशी करण्यासाठी श्री.पी.एम.ए. हकीम, 
सेिाननितृ्त सधचि, भारत सरकार याींच्या अध्यक्षतखेाली “राज्य िेतन 
सधुारणा सशमती, २००८” स्थापन केली होती. या सशमतीने “कॉम्प्यु् र 
ऑपरे्र” या पिाच्या ितेनशे्रणीसींिभागत वििक्षक्षतपणे कोणतीही शशर्फारस 
केलेली नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
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 “राज्य िेतन सधुारणा सशमती, २००८” च्या शशर्फारशीनसुार उच्च ि 
तींत्र शशक्षण विभागाींतगगत तींत्र शशक्षण सींचालनालयातील “सींगणक िोगॅ्रमर” या 
पिास िेतनबँड पीबी–२ : रुपये ९३००-३४८०० आणण ग्रडे िेतन रुपये ४४०० ही 
िेतनशे्रणी मींजूर करण्यात आली आहे. 
(३) िरील (१) नसुार िचन उद् भित नाही. 
(४) ि (५) िचन उद् भित नाही. 
 

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

पुणे विभागातील जांगलामध्ये लागणाऱ्या आगीमुळे  
िनसांपदेच ेनुिसान र्ाल्याबाबत 

  

(४०) * ४८२७१ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु विभागातील डोणजे, खेड शशिापरू, कोढणपरू ि नाींिोशी जींगलामध्ये 
माहे रे्फब्रिुारी-माचग, २०१९ मध्ये िणिे पे्ल्याची नोंि झाली असनू सतत 
लागणाऱ्या आगीमध्ये िनसींपिेचे मोठ्या िमाणात नकुसान होत असल्याची 
बाब दिनाींक २३ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने िनसींपिेचे नकुसान ्ाळण्यासाठी ि 
आगीिर ननयींत्रण करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) पणेु श्जल््यात माहे रे्फब्रिुारी, २०१९ त े माचग, 
२०१९ मध्ये एकूण िन िणव्याच्या ४ घ्ना घडल्या असनू त्यामध्ये १०.०० 
हे. क्षेत्र जळीत झाले आहे. सिर आग भपूषृठािरील (Ground Fire) असनू 
या आगीमध्ये जींगलातील गित ि पालापाचोळा जळालेला आहे. 
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(२) ि (३) िनक्षेत्रात िन िणिा लाग ु नये यासाठी खालीलिमाणे 
िनतबींधात् मक उपाययोजना ननयशमतपणे करण्यात येत आहेत :- 
१. िनिणिा ननयींत्रणासाठी ननयशमत अींतगगत ि बाहय जाळरेषा घेण्यात 

येतात. 
२. हॅलो र्फॉरेस््-१९२६ हा ्ोल फ्री क्रमाींक िनविभागातरे्फ तक्रार िाखल 

करण्यासाठी कायागश्न्ित केलेला आहे. 
३. िन अधधकारी ि िन कमगचारी याींचेमार्फग त ननयशमत गस्त करण्यात येत.े 
४. िन िणिा ननयींत्रणासाठी क्षेबत्रय कमगचाऱ्याींना (Fire Fighting 

Equipment) िन िणिा साधनसामगु्री परुविण्यात आलेली आहे. 
५. िनाच्या एखािया भागात आग लागलीच तर त्याची त्िररत िखल 

घेण्याकरीता त्यािरम्यान स्थाननक ग्रामस्थाींची मित घेऊन िनिणिा 
आ्ोक्यात आणतात ि गनु्हा िाखल करुन तातडीने कारिाई केली 
जात.े 

६. ग्राम पररसरातील लोकाींना आगीबाबत मादहती ि मागगिशगन करुन 
जनजागतृी केली जात.े 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) शहरातील बोगस ररक्षा चालिाांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४१) * ४७१६९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभिींडी (श्ज.ठाणे) शहरातील विविध रस्त्याींिर ििासी िाहन चालविण्याचे 
लायसन्स, बॅज नसतानाही बेकायेिशीरपणे समुारे २० हजार ररक्षा विना 
परिाना चालित असल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ररक्षा चालकाींच्या अरेरािी ि मनमानीमळेु ििासी िगग 
त्रस्त झाला असनू याबाबत िाहतकू पोलीस ि ठाणे िािेशशक पररिहन 
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विभाग (आर्ीओ) अधधकाऱ्याींकड ेतक्रार करुन िेखील कोणतीच कारिाई होत 
नसल्याचे ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस ररक्षाचालकाींिर 
कारिाई करुन ििाशाींना सींरक्षण शमळण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 

अशा आशयाची दिनाींक १६/०४/२०१९ रोजीच्या ितगमानपत्रात बातमी 
िशसध्ि झाली होती. 
(२) ि (३) शहर िाहतकू उपशाखा, शभिींडी याींच्या समिेत िाप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने विशषे तपासणी मोदहम राबिनू तसेच िायिेुग पथकाींमार्फग त सींयकु्त 
विशषे तपासणी मोदहम राबिनू िोषी ऑ्ोररक्षा िाहनाींिर मो्ार िाहन 
कायिा, १९८८ ि त्या अींतगगत ननयमािमाणे का्ेकोरपणे तपासणी करुन 
कारिाई करण्यात आली आहे. 
 

एविल, २०१८ त ेमाचग, 
२०१९ या कालािधीत 

केलेल्या कारिाईचा अहिाल 
खालीलिमाणे आहे. 
तपासलेली िाहने 

िोषी िाहने 
 

एकूण तडजोड शलु्क 
 

न्यायालयीन 
िींड 
 

६३८२ ४२८ ७८२३२१ २८७००० 
 

  
एविल, २०१९ त े मे, २०१९ या कालािधीत केलेल्या कारिाईचा 

अहिाल खालीलिमाणे आहे. 
 

तपासलेली िाहने िोषी िाहने एकूण तडजोड शलु्क न्यायालयीन िींड 
६८१ ४७ १६३४२५ ६४००० 

(४) िचन उद् भित नाही. 
----------------- 
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तारामुांबरी (ता.देिगड, जज.शसांधदुगुय) येथील मुरमणे-जामसांड े
नदीिाठच्या गािातील ग्रामस्थाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

 
  

(४२) * ४८८६० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०५९९ ला ददनाांि ३० माचय, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारामुींबरी (ता.िेिगड, श्ज.शस ींधुिगुग) येथील मरुमणे-जामसींड ेनिीकाठच्या 
गािातील ग्रामस्थाींना भीषण पाणी ी्ंचाईला सामोरे जािे लागत असल्यामळेु 
निीपात्रातील पाींडिाची ढोल येथे धरण बाींधून पाणीपरुिठा करण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी मागील ४ िषाांपासनू तसेच ‘समथगन’ सींस्थेने 
दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास मा.जलसींपिा मींत्री, 
मा.जलसींधारण मींत्री, सधचि, जलसींधारण विभाग, श्जल्हाधधकारी (शस ींधिुगुग) ि 
कायगकारी अशभयींता, जलसींधारण (ता.कणकिली, श्ज.शस ींधुिगुग) याींच्याकड ेलेखी 
ननिेिनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने मरुमणे-जामसींड ेगािातील ग्रामस्थाींचा 
पाण्याचा िचन कायमस्िरूपी सु् ण्यासाठी सन २०१९-२० च्या अथगसींकल्पात 
अींिाश्जत खचागस मींजूरी िेऊन धरण िकल्पाचे काम जलिगतीने सरुू 
होण्यासाठी ननधी उपलब्लध करून िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) योजनेच्या दठकाणची श्जल्हा जलसींधारण अधधकारी, मिृ ि जलसींधारण 
विभाग, रत्नाधगरी विभागातरे्फ िाथशमक पाहणी करण्यात आली असनू 
नाल्याच्या उगमापासनू १ क्रक.मी. अींतरािर खालील बाजूस तारामुींबरी खाडी 
आहे. या खाडीमखुाशी खारभमुी विकास विभागाने बींधारा बाींधलेला आहे. 
ग्रामस्थाींची खाडीमखुापासनू ५० मी्र अींतरािर िरील बाजूस बींधारा  
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बाींधण्याची मागणी आहे. त्या दठकाणी बींधारा बाींधल्यास नालातीरािरील 
बागायती शतेी बींधाऱ्याच्या बडुीत क्षेत्रात जाणार आहे. त्यामळेु सिर दठकाणी 
बींधारा बाींधणे सींयशु्क्तक नसल्याचे आढळून आले आहे.  
(३) िचन उद् भित नाही. 

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

परभणी जजल्ह्यातील शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४३) * ४७०६२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परभणी श्जल््यातील श्जल्हा पररषिेंतगगत समुारे ४०० हून अधधक 
शशक्षकाींच्या जागा ररक्त असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थयाांच्या 
शशक्षणािर पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीण भागातील 
शाळाींना शशक्षक उपलब्लध व्हािेत यासाठी ररक्त जागा भरण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अींशत: खरे आहे. परींत ु उपलब्लध शशक्षकाींमधून 
आिचयकतनेसुार तात्परुती पयागयी व्यिस्था करण्यात आलेली आहे. 
विद्यार्थयाांच्या शशक्षणािर पररणाम होणार नाही याची िक्षता घेण्यात येत 
आहे. 
(२) आींतरश्जल्हा बिली ्प्पा क्र.१, २ ि ३ अींतगगत इतर श्जल््यातनू येणाऱ् या 
शशक्षकाींची सींख्या ि सींभाव्य ररक्त होणारी पिे विचारात घेऊनच पवित्र 
िणालीद्िारे भरण्यात येणाऱ् या उिगरीत ३३० पिाची जादहरात िशसध्ि केली 
आहे. परभणी श्जल््यात शशक्षकाींच्या ररक्त जागा पवित्र िणालीद्िारे भरती 
िक्रक्रयेतनू तसेच आींतरश्जल्हा बिलीने येणारे शशक्षकाींमधून भरण्यात येतील. 
त्यामळेु विद्यार्थयाांच्या शशक्षणािर पररणाम होणार नाही. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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राज्यातील बेघरिाशसयाांना अनुदान िाढिून देण्याबाबत 
  

(४४) * ४६९२४ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्ित:ची जागा नसलेल्या बेघरिाशसयाींना िेगिेगळया योजनाींच्या 
माध्यमातनू घरकुलासाठी अनिुान उपलब्लध करुन िेण्यासाठी मागील ३ िषागत 
१२ हजाराींचे उद्दीष् शासनाने ननश्चचत केले होत े त्यापकैी र्फक्त ३ हजार 
लाभार्थयाांनाच ित्यक्षात घरकुल अनिुान दिले असनू १.६७ लाख लाभाथी 
िनतक्षेत असल्याची बाब माहे एविल, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जागा महाग असल्यामळेु शासनाकडून दिले जाणारे अनिुान 
अत्यल्प असल्यामळेु िाप्त लाभाथी या योजनेचा लाभ घेत नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अनिुान िाढिनू 
िेण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अींशत: खरे आहे. मागील ३ िषागत घरकुल 
बाींधण्याकरीता जागा उपलब्लध करुन िेण्यासाठी २८७१ लाभार्थयाांना ननधी 
उपलब्लध करुन िेण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात कें द्र शासन ि राज्य शासनाच्या घरकुल योजनाींतगगत पात्र 
लाभाथी जागे अभािी घरकुलापासनू िींधचत राहू नये यासाठी शासन ननणगय 
दिनाींक ०२/०८/२०१८ अन्िये शासकीय जशमनी मलू्यविरदहत उपलब्लध करुन 
िेण्यात येत आहे. शासन ननणगय दिनाींक १६/०२/२०१८ अन्िये दिनाींक 
०१/०१/२०११ पयांतची ग्रामीण भागातील शासकीय जशमनीिरील ननिासी 
ियोजनाथग केलेली अनतक्रमणे ननयमानकूुल करण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे.  
तसेच मोठ्या ग्रामपींचायत क्षेत्रात जेथ े जागा कमी िमाणात उपलब्लध आहे 
अशा दठकाणी िोन मजली (G+१) ि तीन मजली (G+२) अशा इमारती 
बाींधण्यासाठी जागा खरेिी करण्यास अथगसहाय्य उपलब्लध करण्यात येत आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
  

 ----------------- 
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पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील बाळगांगा नदीिर बाांधाियाच्या 
 धरणाच ेिां त्राट रद्द िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५) * ४६५१३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई, नेरळ, कजगत, खोपोली, खालापरू, पनिेल, उरण आणण मुींबई 
महानगर क्षेत्रातील अन्य काही शहराींना पाणीपरुिठा करण्याच्यादृष्ीने पेण 
(श्ज.रायगड) तालकु्यातील बाळगींगा निीिर अींिाश्जत १२६० को्ी रुपये 
खचागचे धरण बाींधण्याचे िस्तावित होत े ि जिळपास रुपये ८०० को्ी या 
िकल्पािर खचग झाले असनू अद्यापही या धरण िकल्पातनू पाण्याची सोय 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त धरण िकल्पािर रुपये ८०० को्ी खचग झालेला असताना ि 
धरणाचे काम अपणूागिस्थेत असताना या धरणासाठी दिलेली कीं त्रा्े सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान रद्द करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कीं त्रा्े रद्द करण्याचा ननणगय मा.उच्च न्यायालयाने 
नेमलेल्या लिाि मींडळाने मनमानी ि बेकायिा ठरिनू माहे एविल, २०१९ 
मध्ये िा त्यािरम्यान रद्द केला असनू कीं त्रा्िाराला रुपये २८६.२३ को्ी     
९ ्क्के व्याज िराने द्यािेत तसेच लिािाच्या खचागपो्ी रुपये ३० लाख 
द्यािेत अशािकारचे आिेश दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाळगींगा निीिर धरण बाींधण्याचा ननणगय केव्हा घेण्यात 
आला, तसेच त्यािर समुारे रुपये ८०० को्ी खचग झाल्यानींतर कीं त्रा्े रद्द 
करण्याची कारणे काय आहेत ि यासींिभागत मा.उच्च न्यायालयाने दिलले्या 
आिेशाचे स्िरुप काय आहे तसेच उक्त कीं त्रा्े रद्द केल् यामळेु ि मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आिेशामळेु शासनास क्रकती आधथगक भार सोसािा लागणार  
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आहे, या ननधीची उपलब्लधता कशािकारे करण्यात येणार आहे, तसेच पाणी 
परुिठ्याचा मळु हेत ू साध्य व्हािा यासाठी कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, बाळगींगा िकल्पाच्या स्थापत्य कामािर रुपये ४९५ को्ी ि 
भसूींपािन कामािर रुपये ६१० को्ी असा अद्यापपयांत एकूण रुपये ११०५ 
को्ी इतका खचग झालेला आहे. धरणाचे मातीकाम ८०% पणूग झालेले आहे. 
सिर िकल्पाची चौकशी लाचलचुपत िनतबींधक विभागामार्फग त सरुु आहे. 
शासनाने दिनाींक २३/०९/२०१६ च ेशासन ननणगयान्िये लाचलचुपत िनतबींधक 
विभागामार्फग त चौकशी सरुु असलेल्या िकल्पाींचे करार विखींडीत करण्याच्या 
अनषुींगाने उधचत कायगिाही करणेबाबत ननिेश दिले आहेत. त्यानसुार दिनाींक 
२८/१०/२०१६ चे पत्रान्िये विभागीय स्तरािरुन सिर कामाचे करार विखींडीत 
करण्याची नो्ीस िेण्यात आली आहे.  
(३) होय. हे खरे आहे.  
(४) होय. िकल्पािर अद्यापपयांत रुपये ११०५ को्ी खचग झाला आहे. सिर 
िकल्पाची चौकशी लाचलचुपत िनतबींधक विभागामार्फग त सरुु आहे. चौकशी 
सरुु असलेल्या िकल्पाींचे करार विखींडीत करण्याच्या मींबत्रपररषिेच्या ननणगयाचे 
अनषुींगाने उधचत कायगिाही करणेबाबत शासनाने दिनाींक २३/०९/२०१६ च े
ननणगयान्िये ननिेश दिले आहेत. त्यानसुार दिनाींक २८/१०/२०१६ चे पत्रान्िये 
विभागीय स्तरािरुन सिर कामाचे करार विखींडीत करण्याची नो्ीस िेण्यात 
आली आहे. मा.उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लिािाने दिनाींक ०३/०४/२०१९ 
रोजी दिलेल्या ननणगयात करार रद्द करणेबाबतची दिनाींक २८/१०/२०१६ रोजी 
दिलेली नो्ीस रद्दबातल ठरविलेली आहे.  
 तसेच लिािाच्या ननणगयामळेु व्याजासदहत रुपये ३७०.१४ को्ी इतका 
आधथगक भार सोसािा लागणार आहे. या ननधीची उपलब्लधता शसडकोकडून 
होण्यासाठी कोकण पा्बींधारे विकास महामींडळ, ठाणे याींनी मागणी केली 
आहे.  
(५) सिरचा िकल्प हा न्यायिविष् असल्यामळेु िकल्पाच्या कामास विलींब 
होत आहे. 

----------------- 
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इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालय ि मेयो रूग्णालय, नागपूर  
येथील िायायलयात बनािट प्रमाणपत्र बनविणारी टोळी पिडल्याबाबत 

  

(४६) * ४७४६६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) इींदिरा गाींधी िदै्यकीय महाविद्यालय ि मेयो रूग्णालय, नागपरू येथील 
शल्य धचक्रकत्सक कायागलयात बनाि् िमाणपत्र बनविणारी ्ोळी (िलाल) 
महाराषर सरुक्षा जिानाींनी दिनाींक ३ एविल, २०१९ रोजी िा त् यासमुारास 
पकडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िलालाींचे शल्य धचक्रकत्सक कायागलयाशी सींबींध असल्याच े
ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने िोषीींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) दिनाींक ६/४/२०१९ रोजी सींस्थेच्या सरुक्षा रक्षकाींकड े
रजेकरीता िमाणपत्र तयार करण्यासाठी अनोळखी इसमाने रुपये ५,०००/- 
घेतल्याबाबत तक्रार केली असता याबाबत सरुक्षा रक्षकाने सरुक्षक्षततचे्या 
दृष्ीने िरुध्िनीिरून विचारणा केली असता सरुक्षा रक्षकाला मारहाण 
केल्याच्या तक्रारीिरून श्री.निीन पररहार या इसमाविरूध्ि पोलीस स््ेशन 
तहशसल, नागपरू येथे िथम खबरी अहिाल (F.I.R.) िाखल केला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उत्तर भाग (१) मध्ये नमिु केल्यानसुार याबाबत पोलीस चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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अमरािती जजल्हा पररषदेच्या बाांधिाम (विद्युत) विभागातील  
शाखा अशभयांता याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४७) * ४८६८८ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती श्जल्हा पररषिेच्या बाींधकाम विभागातील विद्यतु विभागात 
श्री.िदिप पोर्फळी, शाखा अशभयींता हे मागील १५ त े २० िषागपासनू एकाच 
दठकाणी कायगरत आहेत तसेच त् याींचे विरोधात गरैव्यिहार ि 
कामकाजाबाबतच्या तक्रारी असनू लाचलचुपत िनतबींधक विभागाच्या 
कायगिाहीमळेु मखु्य कायगकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषि, अमरािती याींनी 
त्याींना ननलींबबत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकिनतननधीींनी दिनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
ननिेिन िेऊन चौकशी करण्याबाबत ननिेशशत केले तसेच उपायकु्त 
(आस्थापना), अमरािती विभाग, अमरािती याींनी दिनाींक २३ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी मखु्य कायगकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषि, अमरािती याींना 
चौकशी सशमती नेमनु कायगिाही करण्याचे आिेशशत केले असतानासधु्िा 
चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य कायगकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषि, अमरािती याींनी 
दिनाींक ३ डडसेंबर, २०१८ रोजी तसेच अनेकिेळा पत्रव्यिहार करून सधु्िा 
चौकशी सशमती नेमण्यास सबींधधत यींत्रणाींनी कोणताही िनतसाि दिलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने शाखा अशभयींता याींना सेिेतनू ननलींबबत 
करण्याबाबत कायगिाही करुन सशमती नेमण्यास िनतसाि न िेणाऱ्याींविरुध्ि 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिरहू कामाची चौकशी करणेकरीता चौकशी अधधकारी याींची ननयकु्ती 
करणे करीता अधीक्षक अशभयींता सा.बाीं.मींडळ (विद्यतु) नागपरु याींचेकड े
िस्ताि पाठविलेला आहे. त्यानसुार सा.बाीं.मींडळ विद्यतु नागपरू याींचेकडून 
चौकशी अधधकारी ननयकु्तीबाबत कायगिाही सरुू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) चौकशी िस्तावित असनू अहिाल अिाप्त आहे. त्यामळेु कायगिाही 
करण्याचा िचन उद् भित नाही. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
 

राज्यातील अपघाताांिर प्रनतबांध घालण्याबाबत 
  

(४८) * ४७३१७ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत शमर्ाय : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात होत असलले्या अपघाताींना िनतबींध बसािा आणण बेिरकारपणे 
िाहने चालविणाऱ्या िाहन चालकाींना कायद्याचा धाक बसािा याकरीता तीन 
मदहन्याींसाठी िाहन परिाना रद्द करण्याच्या ननणगयाची अींमलबजािणी राज्यात 
सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार १४ हजार चालक परिाने रद्द करण्यात आले असनू 
अद्यापही मुींबई शहर िगळता ठाणे श्जल््यात िामखु्याने डोंबबिली, कल्याण 
तसेच मुींबईपासनू लाींबच्या दठकाणी ननयमाींचे पालन होत नसल्याचे दिनाींक 
१० माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने बेिरकारपणे िाहन चालविणाऱ् या 
चालकाींिर कारिाई करुन ननणगयाच े पालन करण्यासाठी कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्यात ननलींबबत करण्यात आलेले १४००० िाहन परिाने हे केिळ 
मुींबईतील नसनू पणूग राज्यातील आहेत. ठाणे श्जल््यातील डोंबबिली ि 
कल्याण या दठकाणी माहे जानेिारी, २०१८ त ेडडसेंबर, २०१८ या कालािधीत 
विविध गनु््याींसाठी १८९ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले तर माहे 
जानेिारी, २०१९ त े म,े २०१९ या कालािधीत विविध गनु््याींसाठी २८० 
अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले. त्यामळेु मुींबईपासनू लाींबच्या दठकाणी 
ननयमाींचे पालन होत नसल्याची बाब ही खरी नाही. 
(३) राज्यात माहे जानेिारी, २०१८ त ेडडसेंबर, २०१८ या कालािधीत राज्यात 
एकूण १३,४७४ िाहनधारकाींची अनजु्ञप्ती ननलींबबत करण्यात आल्या आहेत. 
यापकैी मुींबई शहर ि उपनगरात ४२ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन झाले आहे. तर 
उिगररत राज्यात १३,४३२ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले आहे. 
त्याचिमाणे राज्यात माहे जानेिारी, २०१९ त े माचग, २०१९ या कालािधीत 
एकूण १२,५५८ िाहनधारकाींची अनजु्ञप्ती ननलींबबत करण्यात आल्या आहेत. 
यापकैी मुींबई शहर ि उपनगरात ८४५ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन झाले आहे. तर 
उिगररत राज्यात ११,७१३ अनजु्ञप्तीींच ेननलींबन करण्यात आले आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

पांढरपूर बसस्थानिाच्या दरुिस्थेबाबत 
  

(४९) * ४७४४२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातनु पींढरपरूात िशगनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकाींसाठी महत्िाच्या 
असलेल्या पींढरपरू बसस्थानकामध्ये अस्िच्छता असनू स्थानकातील रस्त्याींिर 
अनेक खडड ेपडलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आषाढ ि कानत गक मदहन्यात पींढरपरूची यात्रा असल्याने 
पािसाळ्यामध्ये स्थानकातील अस्िच्छतमेळेु ि रस्त्याींमध्ये असलेल्या 
खडडयात पाणी साठुन िगुांधी पसरत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू 
बसस्थानकातील खडड े बजुिणे ि पररसरात स्िच्छता ठेिण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े : (१), (२) ि (३) पींढरपरू बसस्थानकाची ि िाहनतळाची 
स्िच्छता आगाराच्या िेखरेखीखाली मे.बब्रस्क इींडडया कीं पनी शल.पणेु याींचेकडून 
िररोज करुन घेण्यात येत आहे. तसेच, बसस्थानकािरील खडड ेखडी, ग्री् ि 
मरुुमाने भरुन घेण्यात आले आहेत. 
 िाहनतळ कायमस्िरुपी सशु्स्थतीत रहािा यादृष्ीने सींपणूग 
िाहनतळास काँक्री्ीकरण करण्याबाबतचा िस्ताि विभागीय आयकु्त, पणेु 
याींच्या दिनाींक २१/०२/२०१८ रोजीच्या पत्राींन्िये ननयोजन विभागास सािर 
करण्यात आला असनू, त्यानसुार काँक्री्ीकरणाच्या ननवििा मागविण्यात 
आलेल्या आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

राज्यातील इतर मागासिगीय महामांडळाच्या अधधिारी ि  
िमयचाऱ् याांना सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 

  

(५०) * ४७६४३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे 
मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर मागासिगग महामींडळाच्या अधधकारी ि कमगचाऱ् याींना 
सातिा िेतन आयोग लाग ू करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.वित्त मींत्री ि 
मा.विमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगग ि विशषे मागास ििगग 
कल्याण मींत्री याींना दिनाींक ६ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास लेखी 
ननिेिन िेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सामाश्जक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागातील 
अनिुाननत ि शासकीय सींस्थामधील अधधकारी ि कमगचारी याींना सातिा िेतन 
आयोग लाग ूकरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर अधधकारी ि कमगचारी हे एकाच विभागातील म्हणजेच 
सामाश्जक न्याय ि विशषे सहाय्य विभागातील असताना इतर मागासिगग 
महामींडळातील कमगचाऱ् याींना सातिा िेतन आयोग लाग ूकरण्यास विलींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इतर मागासिगग महामींडळाच्या अधधकारी ि कमगचारी याींना 
सामाश्जक न्याय विभागाच्या कमगचाऱ् याींिमाणे सातिा िेतन लाग ू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ.सांजय िुटे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) लोकसभा ननिडणूकीची आिशग आचारसींदहता लाग ू
असल्यामळेु महामींडळाच्या सींचालक मींडळाची बठैक घेणे महामींडळाला शक्य 
झाले नाही. महामींडळातील अधधकारी ि कमगचाऱ्याींना सातिा िेतन आयोग 
लाग ूकरण्याबाबतचा विषय महामींडळाच्या दिनाींक १७/०६/२०१९ रोजी होणाऱ्या 
बठैकीमध्ये घेण्यात येणार असनू सींचालक मींडळाचा ठराि शासनास िाप्त 
झाल्यानींतर शासनामार्फग त ननयमानसुार पढुील कायगिाही करण्यात येईल. 
 

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

राज्यात विशषेतः विदभायतील बेरोजगार युििाांना  
िजय मांजूर िरण्याबाबत 

  

(५१) * ४६९७३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेतः वििभागत नागपरू, चींद्रपरू, गडधचरोली ि िधाग येथील 
यिुकाींना रोजगार उपलब्लध व्हािा हयादृष्ीकोनातनू शासनाने विविध 
महामींडळाव्िारे कजग योजना लाग ु करूनही बेरोजगार यिुकाींना बॅंका कजग 
मींजूर करीत नसल्याने बेरोजगार लाभाथी सिर योजनेपासनू िींधचत असल्याचे 
दिनाींक १५ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
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(२) असल्यास, ज्या राषरीयकृत बॅंका कजग िेण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहेत 
अशा बॅंकािर शासनाने कायगिाही केली आहे काय ि आतापयांत क्रकती बॅंकाींिर 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार :  (१) हे खरे नाही. 
(२) िचन उद् भित नाही.   
(३) िचन उद् भित नाही.  

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

विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यात पांचायत सशमतीच्या इमारतीत 
महत्िाच्या विभागाांची िायायलये सुरु िरण्याबाबत 

  

(५२) * ४७४९२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विक्रमगड (श्ज.पालघर) तालकु्यात पींचायत सशमतीची इमारत उभारण्यात 
आली असनू सिर इमारतीत सािगजननक बाींधकाम, पाणीपरुिठा ि 
लघपुा्बींधारे यासारख्या महत्िाच्या विभागाींची कायागलये सरुु करण्यात आली 
नसल्याने विदहरी, तलाि ि रस्त ेया महत्िाच्या योजनाींसह अन्य महत्िाच्या 
कामाींसाठी आदििासीींना िळे आणण पसै े खचग करून ३० क्रक.मी. अींतरािर 
असलेल्या िाडा आणण जव्हार पींचायत सशमतीच्या कायागलयात जािे लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू महत्िाच्या विभागाींना मींजूरी शमळत नसल्याने या 
तालकु्याचा विकास होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींचायत सशमतीमध्ये सािगजननक बाींधकाम, पाणीपरुिठा ि 
लघपुा्बींधारे विभागाींना कायमस्िरूपी मींजूरी शमळण्यासाठी अनेकिेळा 
पाठपरुािा करूनही त्याकड ेशासनाचे िलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १८ िषागनींतरही विक्रमगड पींचायत सशमतीमध्ये सािगजननक 
बाींधकाम, पाणीपरुिठा ि लघपुा्बींधारे विभागाींना मींजूरी न िेण्याची 
सिगसाधारण कारणे काय आहेत, 
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(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विक्रमगड पींचायत सशमतीमध्ये सािगजननक बाींधकाम, पाणीपरुिठा 
ि लघपुा्बींधारे विभागाींना मींजूरी िेऊन आिचयक तो कमगचारी िगग मींजूर 
करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) विक्रमगड पींचायत सशमती अींतगगत बाींधकाम शाखा ि लघ ु पा्बींधारे 
शाखा कायागलय सरुु आहेत. सन २०१५ मध्ये पालघर श्जल््यासाठी श्जल्हा 
पररषि बाींधकाम विभाग/उप विभागाची पनुरगचना करण्यात आली आहे. 
सद्य:श्स्थतीत विक्रमगड पींचायत सशमती येथ े बाींधकाम शाखेत ८ कननषठ 
अशभयींत्याींची पिे मींजूर असनू ६ कननषठ अशभयींत ेकायगरत आहेत.  
 तसेच ग्राशमण पाणीपरुिठा उपविभागाींतगगत पींचायत सशमती 
विक्रमगड येथ ेकननष ठ अशभयींता कीं त्रा्ी पध्ितीने ११ मदहन्याींसाठी नेमण्यात 
आलेला आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

 

राज्यातील जजल्हा पररषदेमध्ये विविध पदाांसाठी  
मेगा भरती िरण्याबाबत 

  

(५३) * ४७९५३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील श्जल्हा पररषिेमध्ये विविध िकारच्या २१ पिाींसाठी १३ हजार 
५१४ जागाींची मेगा भरती करण्याचा शासनाने ननणगय घेतला असल्याच े
दिनाींक ३ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ही मेगा भरती कधीपासनू सरुु करण्यात येणार आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने मेगा भरती करण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ि (३) श्जल्हा पररषिेकडील िगग ३ ची मेगा भरतीची िक्रक्रया शासनाच्या 
मादहती तींत्रज्ञान विभागाकडून सरुू आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 

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

दहांगोली बस स्थानि इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(५४) * ४७२८६ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली येथील बस स्थानकाच्या इमारतीचे बाींधकाम सींथगतीने सरुु 
असल्याच ेमाहे एविल, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त इमारतीचे बाींधकाम सरुु असल्याने ििाशाींसाठी 
आगारातील जागेत शडेमध्ये उभारण्यात आलेल्या दठकाणी सोयी-सवुिधा 
उपलब्लध नसल्याने ििाशाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) नाही. 
(२) ि (३) सद्य:श्स्थतीत सिर दठकाणी ििाशाींसाठी बसस्थानकाच्या मागील 
बाजूस तात्परुत ेबसस्थानक शडे उभे केले असनू, त्या दठकाणी बसण्यासाठी 
बाकड,े वपण्याचे पाणी, िसाधनगहृ इ. सवुिधा िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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अिोला शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात स्िाईन फ्लू  
टेजस्टांग लॅबला मान्द्यता देण्याबाबत 

  

(५५) * ४७२२० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील स्िाईन फ्लचू्या सींशनयत रुग्णाींच्या तपासणीसाठी 
शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयात स्िाईन फ्ल ू ्ेश्स् ी्ंग लॅबला मान्यता 
िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्िाईन फ्ल ू ्ेश्स् ी्ंग लॅब सरुु करण्याकरीता आिचयक 
असलेले ्ेश्स् ी्ंग क्रक्साठी आिचयक ननधी शमळालेला नसल्याने स्िाईन फ्ल ू
्ेश्स् ी्ंग लॅब िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्जल््यात स्िाईन फ्लचूे रुग्ण ि मतृाींची सींख्या िाढत 
असल्यामळेु रुग्णाींना तात्काळ उपचार शमळण्याची गरज असतानाही फ्ल ू
्ेश्स् ी्ंग लॅबला ननधी न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 कें द्र शासनाच्या आरोग्य ि कु्ुींब कल्याण विभागाच्या योजनेंतगगत 
सिर सींस्थेस विषाणू सींशोधन ि ननिान ियोगशाळा मींजूर करण्यात आलेली 
आहे. सिर योजनेंतगगत अद्याप कें द्र शासनाकडून ननधी िाप्त झालेला नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या आरोग्य ि कु्ुींब कल्याण विभागाच्या योजनेच्या 
अनषुींगाने कें द्र शासनाशी सामींजस्य करार करण्यात आललेा आहे. तथावप, 
याविषयी कें द्र शासनाकडून ननधी अिाप्त आहे. सद्य:श्स्थतीत सींस्थेत 
येणाऱ् या सींसगीत रुग्णाींना रुग्णालय िशासनामार्फग त िदै्यकीय दृष्या 
आिचयक असणारे औषध उपचार करण्यात येतात. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय ि पाशलिा िैद्यिीय महाविद्यालयातील  
विद्याथी पदव्युत्तर िैद्यिीय प्रिेशापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

 

(५६) * ४७१८७ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय गोंधळामळेु राज्यातील शासकीय आणण पाशलका िदै्यकीय 
महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या ९० ्क्के म्हणज े क्रकमान तीन हजार 
विद्यार्थयाांना यींिा पिव्यतु्तर िदै्यकीय ििेशापासनू िींधचत रहािे लागणार 
असल्याचे दिनाींक १४ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या िदै्यकीय शशक्षण विभागाींतगगत येणाऱ् या िदै्यकीय 
शशक्षण आणण सींशोधन सींचालनालयाने पिव्यतु्तर ििेशासाठी शासकीय 
महाविद्यालयातील पििी विद्यार्थयागना एक िषागचा बींधपत्र सेिेचा ननयम लाग ू
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे माचग, २०१८ मध्ये ही बींधपत्र सेिा सरुु झाल्यामळेु    
१० रे्फब्रिुारीपयांत विद्यार्थयाांची एक िषागची सेिा पणूग होत नाही त्यामळेु िीड 
मदहना अगोिरच बींधपत्र िेता येणे विद्यार्थयागना अशक्य असल्याने या 
ननयमामळेु ९० ्क्के विद्यार्थयाांचे ििेश झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने विद्यार्थयाांचे होणारे शकै्षणणक नकुसान 
लक्षात घेता कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. बींधपबत्रत सेिा क्रकीं िा िींडाच्या 
रक्कमेचा भरणा केल्याशशिाय पिव्यतु्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्र न होण्याच्या 
अ्ीमळेु काही उमेििाराींना पिव्यतु्तर ििेशापासनू िींधचत रहािे लागणार होत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
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(४) काही उमेििाराींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका िाखल केल्या 
होत्या. सिर िकरणी दिनाींक १३/०३/२०१९ रोजी पाररत केलेल्या ननणगयानसुार 
पढुील आिचयक कायगिाही करण्यात आली आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

जांगलातील िन्द्य प्राणी िस्तीत येत असल्याबाबत 
 

  

(५७) * ४७८८० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सततच्या कमी पजगन्यामळेु पाणी पातळी खोलिर गेल्यामळेु जींगलातील 
पाण्याचे स्त्रोत आ्त असल्यामळेु िन्य िाणी शहराकड ेि गाि िस्तीकड ेयेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िन विभागाने जींगलातच कृत्रीम पाणिठे ननमागण करुन िन्य 
िाण्याींना वपण्याच्या पाण्याची कायमस्िरुपी व्यिस्था होण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) ि (२) सततच् या कमी पजगन् यामळेु पाणी पातळी 
खोलिर गले् यामळेु जींगलातील पाण् याच े स् त्रोत आ्त असल् यामळेु िन् यिाणी 
शहराकड ेि गाि िस् तीकड ेयेत असल् याची बाब ननिशगनास आली नाही. 

िन् यिाणी पाण् याचे शोधात त् याींचे अधधिास क्षेत्र सोडून शहराकड े ि 
गाि िस् तीकड े येऊ नये तसेच िन् यिाण् याींचे उन् हाळ्यात ि िषु काळी काळात 
पाण् याअभािी मतृ् य ू होि ू नये क्रकीं िा पाण् याची कमतरता भास ु नये याकरीता 
त् याींचे अधधिास क्षते्रात पाण् याची कायमस्िरुपी व् यिस् था म् हणून कृबत्रम 
पाणिठे ननशमगती ि नसैधगगक पाणिठ्याींचा विकास करण् यात आला आहे. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळाच्या  
जीणय र्ालेल्या बसेस बांद िरण्याबाबत 

  

(५८) * ४७४०५ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाच्या (एस्ी) १८ हजार 
बसेसपकैी ५ हजार ४०० बसेस जीणग झाल्याची मादहती माहे एविल, २०१९ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ३० ्क्के बसेस जुन्या असनू िररोज ५० बसेस 
िा्ेतच बींि पडत असल्याच ेननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने जीणग झालले्या बसेस बींि करुन 
त्याऐिजी निीन बसेस उपलब्लध करुन िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) नाही. 
(२) नाही.  
 राज्यभर मोठ्या िमाणात महामागागची ि रस्त्याींची कामे चाल ू
असल्याने राज्य पररिहन बसेसच्या िाहनाींचे ्ायर पींक्चरचे िमाण िाढलेले 
आहे. 
(३) सन २०१९-२० मध्ये महामींडळाच्या िाहन ताफ्यामध्ये ्प्या-्प्याने 
१३०० निीन विविध िकारची िाहने समाविष् करण्यात येत आहेत. सन 
२०१८-१९ मध्ये एकूण ९५१ िाहने मोडीत काढलेली आहेत. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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लोणी ते पुांजरिाडी (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) रस्त्याच्या िामाबाबत 
  
(५९) * ४७२५४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िेगलरू तालकु्यातील (श्ज.नाींिेड) लोणी त ेपुींजरिाडी ५ क्रक.मी. अींतरािर 
असलेल्या पूींजरिाडी येथील ग्रामस्थाींना गािात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने 
या गािात रस्ता करण्यात यािा, अशी मागणी अनेक िषागपासनू करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, यासाठी आींिोलन ि ननिेिन आिी सिग गोष्ी करण्यात आल्या 
असनूही या रस्त्याचे काम करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक ग्रामस्थाींनी लोकसभा ननिडणूकीिर बदहषकार 
्ाकण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन या रस्त्याच्या कामाला 
सरुुिात करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) िश्जमा ६७ त े पुींजरिाडी या रस्त्याच्या कामाला दिनाींक २३/०१/२०१९ 
रोजीच्या शासन ननणगयान्िये िशासकीय मान्यता ििान करण्यात आली आहे. 
सिर कामाची ननवििा िक्रक्रया सरुू आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

दहांगोली जजल्हातील िावषयि मांजूर ननधीबाबत 
  

(६०) * ४७१०० श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली श्जल्हा िावषगक योजनेत श्जल््यासाठी १०० को्ी रुपयाींचा ननधी 
मींजूर करण्यात आला असनू आतापयांत त्यापकैी केिळ ५२.१९ को्ी 
रुपयाींचाच खचग झाला असल्याची बाब दिनाींक ७ रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एिढ्या कमी िमाणात खचग होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, िरिषी श्जल््याचा ननधी खचग होत असताना यािषी हा ननधी 
१०० ्क्के खचग करण्याबाबतच्या सचूना श्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी 
सींबींधधत विभाग िमखुाींना दिल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ननधी १०० ्क्के खचग करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) ि (४) श्जल्हा िावषगक योजना 
(सिगसाधारण) श्जल्हा, दहींगोली सन २०१८-१९ करीता रुपये १००.७५ को्ी 
इतका ननधी मींजूर करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या दिनाींक 
०२/०४/२०१८ च्या पररपत्रकातील सचूनाींनसुार ७० % ननधी माहे एविल, २०१८ 
मध्ये वितरीत करण्यात आला होता. त्यानसुार श्जल््यास िाप्त रुपये ७०.५२ 
को्ी ननधीपकैी माहे रे्फब्रिुारी, २०१९ पयांत रुपये ५२.१९ को्ी खचग झाला 
होता. उिगररत ३० % म्हणजे रुपये ३०.२३ को्ी ननधी वित्त विभागाच्या 
शासन ननणगय, दिनाींक २५/०२/२०१९ अन्िये वितरीत करण्यात आला. 
यािमाणे दहींगोली श्जल्हा ननयोजन सशमतीला श्जल्हा िावषगक योजना 
(सिगसाधारण) अींतगगत सन २०१८-१९ करीता िाप्त रुपये १००.७५ को्ी ननधी 
माचग, २०१९ अखेरीस १०० % खचग केलेला आहे. 
 ----------------- 
  

टेि होम रेशन ि गरम अन्द्न पुरिठा योजनेतील अन्द्न पुरिठ्याच्या 
ननविदाांतील अटी ि शथी घातल्याबाबत  

  

(६१) * ४६७९८ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे,  
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ्ेक होम रेशन ि गरम अन्न परुिठा या योजनेशी सींबींधधत 
अन्न परुिठ्याच्या ननवििाींमध्ये शासनाने जाचक अ्ी ि शथी घातल्याने ही 
कीं त्रा्े सामान्य मदहला मींडळाला न शमळता ननिडक कीं त्रा्िाराींनाच शमळाली 
असल्याच ेदिनाींक १ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाने पिूीच्या ननवििा ि अ्ी ि शथीत 
केलेले रे्फरबिल रद्द करुन नव्याने ननवििा काढण्याचे आिेश दिले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 राज्य शासनाने दिनाींक ८ माचग, २०१६ रोजी THR ची ि १७ जलु,ै 
२०१७ रोजी गरम ताजा आहार परुिठा करण्यासाठी विशमक्स रु्फडची ननवििा 
िकाशशत केली होती. सिरच्या िोन्ही ननवििा ही मा.सिोच्च न्यायालयाच े
यापिूीचे आिेशाचे अधधन राहून ि कें द्र शासनाच े िेळोिेळी िाप्त झालेल्या 
गाईडलाईननसुार काढण्यात आली होती. सिर ननवििेसींिभागत मा.सिोच्च 
न्यायालयात SLP िाखल झाली होती. सिर SLP मध्ये मा.सिोच्च 
न्यायालयाने दिनाींक १९ एविल, २०१७ रोजी अींतररम आिेश दिले होत.े सिर 
अींतररम आिेशानसुार राज्य शासनाने दिनाींक ८ माचग, २०१६ रोजीच्या 
ननवििेनसुार ननिड केलले्या १८ सींस्थाींना THR परुिठ्याचे काम मींजूर केल ेहोत.े 
(२) होय. 
(३) मा.सिोच्च न्यायालयाने दिनाींक २६/०२/२०१९ रोजी दिलेल्या आिेशानसुार 
यापिूी राज्य शासनाने १८ मदहला सींस्थाींचा THR परुिठा बींि केला असनू 
न्यायालयाच्या आिेशानसुार पयागयी व्यिस्थेंतगगत महाराषर राज्य सहकारी 
ग्राहक महासींघ मयागदित, मुींबई याींचेमार्फग त अन्नधान्य परुिठा सरुु करण्यात 
आला आहे. 
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 लाभार्थयाांना गरम ताजा आहार ि THR परुिण्याकरीता राबिाियाच्या 
ई-ननवििा िक्रक्रया तसेच ननवििेिर अींनतम ननणगय घेण्याकरीता उच्चस्तरीय 
सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
 मा.सिोच्च न्यायालयाच्या दिनाींक २६/०२/२०१९ च्या आिेशाबाबत 
अधधक स्पष्ता होण्यासाठी Review Petition िाखल करण्यात आली आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्रिल्पग्रस्ताांना  
दाखले शमळण्याबाबत 

  

(६२) * ४७९४२ अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापरू (श्ज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील ग् ग्रामपींचायत पाींगरे, ब.ुशेंबिणे 
कायगक्षेत्रात धचींचिाडी लघ ु पा्बींधारे िकल्प हे धरण सन २०१२ मध्ये पणूग 
होऊनही येथील ग्रामस्थाींकड े शासन िलुगक्ष करीत असल्याच े माहे एविल, 
२०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या लोकाींच्या जशमनी या धरणाच्या बडुीत क्षेत्रात गेल्या 
त्याींना िकल्पग्रस्त असल्याचे िाखले शमळालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या धरणाच्या पशलकड े असणाऱ्या जशमनीमध्ये जाण्यासाठी 
कोणताही मागग नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शतेकऱ्याींनी पयागयी शते जशमनीसाठी ६५ ्क्के रक्कम 
भरुनही कायगिाही झाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन तथेील ग्रामस्थाींच ेिचन 
मागी लािण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) धच ींचिाडी लघ ु पा्बींधारे िकल्पाींतगगत पात्र िकल्पग्रस्ताींना १९ 
िकल्पग्रस्त िाखल ेवितरीत करण्यात आले आहेत. 



73 

(३) होय. 
 यासींिभागत ग्रामपींचायत, पाींगरे याींचेसमिेत बठैका घेण्यात आल्या 
असनू सिर रस्त्यासाठी सिेक्षण करण्यात आलेले आहे. ररींगरोडच्या 
बाींधकामाींची तरतिू सधुाररत िशासकीय मान्यतचे्या अहिालात करण्यात 
आलेली आहे. त्यानसुार ररींगरोडचे काम हाती घेण्याचे ननयोजन करण्यात 
आले आहे. 
 
(४) धच ींचिाडी लघ ु पा्बींधारे िकल्पाींतगगत पयागयी शतेजमीन शमळणेसाठी 
मोबिल्याच्या ६५ ्क्के रक्कम विदहत मिुतीनींतर भरलेली आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

 

पेण (जज.रायगड) तालुक्यात भरतीच्या उधाणामुळे बाधधत र्ालेल्या 
शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

 
  

(६३) * ४७८९५ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५६३१ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (श्ज.रायगड) तालकु्यातील कास-ूगडब-माचेला-धचबी-खारभमूी 
योजनाींतगगत भरतीच्या उधाणाने शतेीचे नकुसान होत असनू या िषीही 
उधानाच्या पाण्यामळेु खारे पाणी शतेात जाऊन शतेजमीन नापीक झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नसैधगगक आपत्तीमळेु नकुसान होऊनही शासन ननणगय 
योग्य नसल्याने बाधधत शतेकऱ्याींना मित शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर खार जमीन विकास अधधननयम १९७९ अींतगगत 
नसैधगगक आपत्तीमध्ये समाविष् न झाल्यामळेु कोकणातील शतेकरी १९७९ 
पासनू मितीपासनू िींधचत रादहले असनू महाराषर खार जमीन विकास 
अधधननयम १९७९ मध्ये तरतिू नसल्याने शतेकऱ्याींना कोणतीही मित शमळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन उधाणामळेु नापीक 
झालेल्या जशमनीींचा नसैधगगक आपत्तीत समािेश करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना मित िेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत   
आहे ? 
 

श्री.ददिािर राित े: (१) मचेला धचबी या शासकीय खारभमूी योजनेच्या ३४५ 
हेक््र क्षेत्रापकैी २२२ हेक््र इतके पनु:िावपत क्षते्र नापीक झाल ेआहे.  
(२) नकुसान भरपाईच्या अनषुींगाने शासन ननणगय, महसलू ि िन विभाग, क्र. 
सीएलएस-२०१२/ि.क्र.१५७/म-३, दिनाींक ३० जानेिारी, २०१४ मध्ये खालील 
तरतिू आहे. 
 “कें द्र शासनाने नसैधगगक आपत्तीमध्ये चक्रीिािळ, भकूीं प, आग, परू, 
त्सनुामी, गारपी्, िरड कोसळणे, बर्फग खींड कोसळणे (दहमिषागि), ्ोळधाड, 
िषुकाळ, ढगरु्फ्ी ि कडाक्याची थींडी या आपत्तीींचा समािेश केला आहे. सिर 
आपत्तीींकरीता राज्य आपत्ती िनतसाि ननधीमधून मित अनजु्ञेय आहे. सिर 
मितीचे िर, राज्य शासनामार्फग त घोवषत केलले्या अिेळी पाऊस, अनतिषृ्ी 
(शतेवपकाींच्या नकुसानीसह सिग नकुसान), आकश्स्मक आग, समदु्राचे उधाण, 
िीज कोसळणे या आपत्तीींकरीताही लाग ूकरण्यात येत आहेत. त्याचिमाणे 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाचे विदहत ननकष/मितीच्या व्यनतररक्त िेळोिेळी 
अनतररक्त मित जाहीर केल्यास, तीिेखील राज्य शासनाच्या ननधीतनू 
अनजु्ञेय राहील.“ 
(३) होय.  
(४) समदु्रातील उधाण या स्थाननक नसैधगगक आपत्तीमळेु शतेी वपकाींचे ि शते 
जशमनीचे नकुसान झाल्यामळेु बाधधत होणाऱ्या शतेकऱ्याींना मित िेण्याबाबत 
महसलू ि िन विभागाकडून सािर झालेल्या िस्तािास दिनाींक ०५/०३/२०१९ 
रोजीच्या मींबत्रमींडळ बठैकीत विषय क्र. २१ अन्िये खालील ननणगय घेण्यात 
आला आहे.  
 “खारभमूी विकास योजनेंतगगत खारभमूी बींधारे पणूग झाले तर 
समदु्राच्या उधाणामळेु शतेी पीक नकुसान होणार नाही ि िारींिार नकुसान 
भरपाई िेण्याची गरज भासणार नाही. शशिाय शतेीसाठी पनु:िावपत क्षते्र 
िेखील िाढेल. त्यामळेु खारभमूी बींधारे कायगक्रमासाठी सन २०१९-२० या 
आधथगक ि मींजूर असलेल्या अथगसींकल्पीय तरतिूीमध्ये रुपये १०० को्ी 
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इतक्या रकमेची िाढ जून, २०१९ मध्ये विभाग परुिणी मागणीद्िारे उपलब्लध 
करुन िेण्यात यािी. जलसींपिा (खारभमूी) विभागाने या उपलब्लध होणाऱ्या 
िाढीि तरतिूीच्या अनषुींगाने घ्याियाच्या कामाच े ननयोजन करािे ि 
अींमलबजािणी करािी.”  
                     त्यानसुार पढुील कायगिाही जलसींपिा विभागाकडून करण्यात येत आहे. 

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

बाणिोट ते राजापूर दरम्यानच्या समुद्रकिनाऱ्यािर  
पययटिाांच्या सुरक्षेबाबत 

  

(६४) * ४७९१० अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी श्जल््यातील बाणको् त े राजापरू िरम्यानच्या 
समदु्रक्रकनाऱ्यािर पयग् काींच्या सरुक्षेसाठी िोन को्ीींचा आराखडा तयार 
करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सिर आराखडयानसुार क्रकती ्क्के काम पणूग झाले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) चाल ू िषी सन २०१९-२० मध्ये कोकण ग्रामीण पयग् न विकास 
योजनेंतगगत पयग् काींच्या सरुक्षेसाठी कोकण ग्रामीण पयग् न विकास 
योजनेंतगगत आगामी बठैकीत िस्ताि सािर करण्यात येईल. सिर बठैकीत 
मान्यता शमळाल्यास ननधी िेणे शक्य आहे.  
 तथावप, रत्नाधगरी श्जल्हा पररषिेकडून सन २०१८-१९ या िषागत ६५० 
इतके लाईर्फ जॅके् खरेिी केले आहेत. तसेच महाराषर मेरी ्ाईम बोडग कडून 
समदु्र क्रकनाऱ्यािर Watch Towers उभारण्यात आले आहेत.  
(३) िरीलिमाणे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल्ह्यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांना  
सांरक्षि शभांती बाांधण्याबाबत 

  

(६५) * ४७८२३ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू श्जल््यातील श्जल्हा पररषिेच्या ८६७ शाळाींना सींरक्षक 
शभींतीसाठीचा ६४ को्ीींचा िस्ताि ननधी अभािी िलींबबत असल्याचे माहे माचग, 
२०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींरक्षक शभींती नसल्यामळेु अनतक्रमण होऊ नये तसेच 
रस्त्यालगत शाळा असल्याने मलुाींची सरुक्षक्षतता अबाधधत रहािी यासाठी 
उक्त िस्तािाला त्िरीत मींजूरी िेऊन सींरक्षक शभींती बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) होय, हे खरे आहे. याबाबत श्जल्हा ननयोजन 
सशमतीकड ेरुपये ६४.४७ को्ी इतक्या रकमेचा िस्ताि सािर केलेला आहे. 
(२) श्जल्हा पररषि शाळाींना सींरक्षण शभींत बाींधणेसाठी श्जल्हा ननयोजन 
सशमतीकड ेखचागचे लखेाशीषग उपलब्लध नसल्याने श्जल्हा ननयोजन सशमतीकडून 
ननधी उपलब्लध झालेला नाही. तथावप, श्जल्हा पररषि शाळाींना सींरक्षण शभींत 
बाधणेसाठी श्जल्हा पररषि सिगसाधारण सभा ठरािानसुार एकूण 
अींिाजपत्रकाच्या १५% िमाणे सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ४४.०६ लक्ष इतका 
ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामधुन ४० शाळाींना सींरक्षण शभत 
बाींधणेसाठी मींजूरी िेण्यात आली आहे. उिगररत श्जल्हा पररषि शाळाींना 
सींरक्षण शभींत बाींधणेबाबतची कामे ननधी उपलब्लधतनेसुार करण्याची कायगिाही 
सरुु आहे. 
(३) िचन उद् भित नाही. 
 
 ----------------- 
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नांदरुबार ि शशांदखेडा या तालुक्यातनू जाणारा तापी-बुराई ह्या 
िल्याणिारी प्रिल्पाच ेिाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

 
  

(६६) * ४८५०७ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५३९२ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींिरुबार ि शश ींिखेडा या तालकु्यातनू जाणारा तापी-बरुाई हा कल्याणकारी 
िकल्प गेल्या ५ त े ७ िषाांपासनू शासनाने मींजूर केलेला असतानाही त्या 
िकल्पाचे काम िलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेच्या ्प्पा क्र. १ त े४ पकैी ्प्पा क्र. १ ि २, 
माहे म,े २०१९ पयांत ि ्प्पा क्र. ३ ि ४, माहे म,े २०२० अखेर पणूग 
करण्याच ेननयोजन होत,े परींत ु्प्पा क्र. १ त े४ चे काम िलींबबत असल्याच े
ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू िकल्पाचे काम जलि गतीने पणूग करण्यासाठी 
कें द्र/राज्य शासनाच्या विविध योजनाींद्िारे अथगसहाय्य शमळण्यासाठी 
(आदििासी उपयोजना, नाबाडग, बळीराजा जल सींजीिनी) या योजनाींचा 
समािेश करण्यात आला आहे तसेच सिरहू योजनाींना ननधी मींजूर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू िकल्पाकरीता कें द्र ि राज्य शासनाच्या विविध 
योजनाींद्िारे क्रकती ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. िकल्पाचे काम िगतीत आहे.  
(२) सिर योजनेच्या ्प्पा क्र. १ त े४ पकैी ्प्पा क्र. १ ि २ च ेकाम मे, 
२०१९ पयांत पणूग कराियाच े ननयोजन होत.े यापकैी पाईपलाईन ि पींपगहृाचे 
काम िगतीत असनू सिर काम मे, २०२० पयांत करण्याचे सधुारीत ननयोजन 
आहे. तसेच ्प्पा क्र. ३ ि ४ मे, २०२१ अखेर पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
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(३) िकल्पाचे काम जलिगतीने पणूग करण्यासाठी अथगसहाय्य शमळणेसाठी 
कें द्र/राज्य शासनाच्या विविध योजना (आदििासी उपयोजना, नाबाडग ि 
बळीराजा जल सींजीिनी) मध्ये समािेश करण्याबाबत िस्तावित करणेत 
आलेले आहे.  
(४) सिर योजनेसाठी सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १.४७ को्ी ि सन २०१७-१८ 
मध्ये रुपये २ को्ी तसेच सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ४० को्ी इतके अनिुान 
िाप्त झाले आहे. राज्य शासनाचे अींशिान रुपये ५७.८६ को्ी ि आदििासी 
उपयोजनेंतगगत रुपये ३६.३० को्ी असे एकूण रुपये ९४.१६ को्ी ननधी 
मागणी करण्यात आलेली आहे. तसेच सन २०१९-२० या आधथगक िषागत रुपये 
२५.५४ को्ी ननधीची तरतिु करण्यात आलेली आहे. िकल्पासाठी 
आजतागयात ित्यक्षात २०१८-१९ पयांत रुपये ९४.१६ को्ी िाप्त झाला आहे 
ि िकल्पाची अद्याित क्रकींमत रुपये ८२५.४६ को्ी इतकी आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

मदहला ि बालवििास विभागामाफय त बेिायदा बालगहृाांना  
अनुदान िाटप िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६७) * ४६५१५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला ि बालविकास विभागामार्फग त दिनाींक २ ि ३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
१२५ बेकायिा बालगहृाींना समुारे २४ को्ी रुपये अनिुानाचे वितरण करण्यात 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त २४ को्ी रुपयाींचे अनिुान िा्प केल्यानींतर सिर १० 
श्जल्हयाींतील बालगहेृ बेकायिा असल्याच ेआिेश दिनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजी ननगगशमत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बालगहृाींना वितरीत करण्यात आलेल्या अनिुानाची 
िसलूी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने ननयमबाहय अनिुान वितरीत केलेल्या 
िोषीींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
 मदहला ि बालविकास विभागामार्फग त दिनाींक २ ि ३ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजी कायागश्न्ित असलेल्या बालगहृाींना एकूण रुपये २५.८५ को्ी अनिुान 
वितरीत करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) ि (५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

पुणे येथे एसटी स्थानि पररसरात अिैध प्रिासी 
 िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(६८) * ४७३२५ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथ े राज्य पररिहन महामींडळाच्या बस स्थानकातनू खाजगी 
िाहनचालक कमी िर ि जलि ििासाचे आशमष िाखिनू अिधैररत्या िाहतकू 
करीत असल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस्ी महामींडळ आगाराींच्या पररसरात खाजगी ििासी िाहतकू 
करणाऱ् या िाहनाींना बींिी असनूही अिधै िाहतकुीिर कारिाई करण्याकड े
िशासन िलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु एस्ीचे उत्पन्न ३० ्क्क्याींनी घ्ले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अिधै ििासी िाहतकू रोखण्याबाबत तसेच िलुगक्ष करणाऱ् या 
सींबींधधत अधधकाऱ् याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



80 

श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) ि (३) खाजगी िाहनचालक कमी िर ि जलि ििासाचे अशमष िाखिनू 
बेकायिेशीर िाहतकू करीत असल्याने त्याचा महामींडळाच्या ििासी सींख्येिर 
पररणाम होऊन काही िमाणात उत्पन्नात घ् होत आहे. तरी, खाजगी 
अिदै्य ििासी िाहतकूीस आळा घालण्याकरीता शासनाने दिनाींक १४/०१/२०१६ 
रोजीच्या पररपत्रकान्िये सचूना ननगगशमत केलेल्या असनू, िािेशशक पररिहन 
कायागलय, पणेु याींच्यामार्फग त कायगरत एस.्ी. महसलू सरूक्षा पथक ि िायिेुग 
पथकान्िये महामींडळाच्या आगाराच्या पररसरासह श्जल््यामध्ये अिदै्य 
ििासी िाहतकू करणाऱ्या बसेसिर कारिाई केली आहे. 
 तसेच, राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्िारगे् ि शशिाजीनगर 
बसस्थानकाींच्या समोर नो पाक्रकां ग झोनचे र्फलक लािण्यात आलेले असनू, 
बसस्थानक पररसरातील अिदै्य िाहतकुीिर ननबांध लािण्याच्या अनषुींगाने 
महामींडळाद्िारे बसस्थानकाींिरील ििेशद्िाराींिर नतन्ही पाळीत सरुक्षा 
रक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) िचन उद् भित नाही. 

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

 

इतर मागासिगय मांडळातील िमयचाऱ् याांना सुधाररत आश्िाशसत   
योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(६९) * ४७६४४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे 
मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर मागासिगीय महामींडळातील कायगरत अधधकारी ि 
कमगचारी याींना सधुाररत आचिाशसत िगती योजनेंतगगत लाभ शमळण्याबाबत 
मा.वित्त मींत्री ि मा.विमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगग ि 
विशषे मागास ििगग कल्याण मींत्री याींना दिनाींक ६ माचग, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास लेखी ननििेन िेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासिगीय महामींडळाच्या अधधकारी ि कमगचाऱ् याींना 
सधुाररत आचिाशसत िगती योजनेचा लाभ शमळण् यासींबधीचा िस्ताि 
सामाश्जक न्याय ि विमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगग ि 
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विशषे मागास ििगग कल्याण विभागामार्फग त वित्त विभागाकड े सहमतीसाठी 
पाठविण्यात येिनूही गत िोन िषागपासनू धोरण ननश्चचत करण्यात न 
आल्याने सींबींधधत इतर मागासिगग महामींडळातील कमगचारी सिर योजनेपासनू 
िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सलग १२ िषागपेक्षा जास्त सेिा झालले्या कमगचाऱ् याींना 
सधुाररत आचिाशसत योजनेचा लाभ िेण्याबाबतचा शासन ननणगय असतानाही 
सींबींधधत मींडळाच्या कमगचाऱ् याींना सिर योजनेचा लाभ िेण्यात येत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन इतर मागासिगग 
महामींडळातील कमगचाऱ् याींना सधुाररत आचिाशसत योजनेचा लाभ िेण्याबाबत 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ.सांजय िुटे : (१) होय. 
(२), (३), (४) ि (५) महाराषर राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणण विकास 
महामींडळातील पात्र अधधकारी/कमगचारी याींना सधुाररत सेिाींतगगत आचिाशसत 
िगती योजना लाग ू करण्याबाबतचा िस्ताि वित्त विभागाने उपश्स्थत 
केलेल्या मदु्याींच्या मादहतीसह वित्त विभागास रे्फरसािर करण्यात आला 
आहे. 

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

औषधी ि िैद्यकिय उपिरणाची खरेदी िरण्यािरीता  
ननधी अखधचयत रादहल्याबाबत 

  

(७०) * ४७१७८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय अन्द्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाने औषधी ि िदै्यकीय उपकरणाची खरेिी मेडीकलकरीता ७१ को्ी 
ि मेयो रूग्णाकरीता ३५ को्ी रूपयाचा ननधी मींजरू करून सिर ननधी 
हार्फक्रकनकड े (बायोर्फामागस्कुद्कल्स कॉपोरेशन शल.) अखधचगत असल्याच े
दिनाींक ३१ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ननधी मींजूर होिनूही खचग न होण्याची कारणे काय 
आहेत,  
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने सिर ननधी अखधचगत ठेिणाऱ्याींविरुध्ि 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) िदै्यकीय शशक्षण ि सींशोधन सींचालनालय, मुींबई याींच्याकडून रुपये 
१००.७८ को्ी ननधी हार्फक्रकन बायोर्फामागस्कुद्कल्स कॉपोरेशन शल. खरेिी 
कक्षास िाप्त झाले आहे, त्यापकैी २९.६८ को्ी रुपये औषधािर खचग झाल े
आहेत. उिगररत रक्कम अखधचगत आहे. मेयो, नागपरू रुग्णालयाकडून 
यींत्रसामगु्रीकरीता रुपये ३५.०० को्ी ननधी िाप्त झाला असनू सिर रक्कम 
अखधचगत आहे. 

काही परुिठा आिेश िेणे बाकी असनू काही परुिठा आिेश दिल े
आहेत, परींत ुपरुिठा न झाल्याने तसेच काही औषधाींची िेयके िाप्त झालेली 
नसल्याने िेखील उपरोक्त ननधी अखधचगत रादहला आहे. 
(३) ि (४) िचन उद् भित नाही. 

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

पालघर जजल्हा पररषदेत अनुिां पा भरतीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(७१) * ४७४९५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर श्जल््याची ननशमगती दिनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोजी झाल्यानींतर 
ठाणे श्जल्हा पररषिेमधील अनकुीं पा भरतीकरीता श्जल्हा पररषिेच्या सामान्य 
िशासन विभागामधून उमेििाराींच्या यािीचे िगीकरण करून लाभाथी यािी 
पालघर श्जल्हा पररषिेकड ेपाठविण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनकुीं पा भरतीत गरैव्यिहार झाल्याचा आरोप तत्कालीन 
श्जल्हा पररषिेचे उपाध्यक्ष श्री.सधचन पा्ील याींनी माहे रे्फबिुारी, २०१७ मध्ये 
केला असनूही सींबींधधत िोषीींिर कोणतीही कारिाई न झाल्यामळेु पनु्हा हे 
िकरण माहे एविल, २०१८ च्या सिगसाधारण सभेत आल्यानींतर अनतररक्त 
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मखु्य कायगकारी अधधकारी ि उपमखु्य लेखा वित्त अधधकारी याींच्यामार्फग त 
चौकशी सशमती नेमण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू चौकशी सशमतीने आपला अहिाल श्जल्हा पररषि, 
पालघर याींना सािर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर अहिालातील शशर्फारशीनसुार सींबींधधत िोषीींविरुध्ि 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सिर अननयशमततबेाबत िोषी आढळून आलेले तत्काशलन उपमखु्य 
कायगकारी अधधकारी (सािवि) याींना कारणे िाखिा नो्ीस बजािण्यात आली 
आहे. तसेच कननषठ िशासन अधधकारी ि िररषठ सहायक याींना िोषारोप पत्र े
बजािनू अनकुीं पा भरती विषयी स्ितींत्र विभागीय चौकशी िस्तावित करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

परभणी जजल्ह्यातील अांगणिाडयामध्ये प्रथमोपचार  
पेटी उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(७२) * ४७२९४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी श्जल््यातील अींगणिाडयामध्ये शशक्षण घेत असलेल्या सहा 
िषागपयांतच्या बालकाींना िःुखापत अथिा आजार ननमागण झाल्यास त्याींच्यािर 
िथमोपचार करण्यासाठी आिचयक असलेली िथमोपचार पे्ी श्जल््यात 
एकाही अींगणिाडी कें द्रामध्ये उपलब्लध नसल्याची बाब माहे माचग, २०१९ मध्ये 
िा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सिर अींगणिाडया गत ४ त े ५ िषागपासनू िथमोपचार 
पे्ीविनाच चालत असल्याच ेननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने यास जबाबिार असणाऱ्याींविरुध्ि कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२), (३) ि (४) गािामध्ये आरोग्य विभागाकडून 
आशा स्िींयसेविका याींच्याकड ेिथमोपचार पे्ी ठेिण्यात आलेली आहे. त्याचा 
िापर अींगणिाडी कें द्रात करण्यात येतो. मोठी ि:ुखापत अथिा आजार 
झाल्यास उपकें द्र / िाथशमक आरोग्य कें द्रात उपचार केले जातात. 
 ----------------- 

 

अिोला जजल्ह्यातील ग्रामीण भागात मदहला बचत गटाच्या 
व्यिसायातील िस्तू विक्रीला प्रोत्साहन शमळण्याबाबत 

  

(७३) * ४७२२३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला श्जल््यातील ग्रामीण भागात मदहला बचत ग्ाच्या 
व्यिसायातील िस्त ू विक्रीला िोत्साहन शमळण्यासाठी शासनाकडून पाच 
श्जल्हयाींसाठी िाप्त झाललेा ७५ लाखाींचा ननधी अखधचगत असल्याच े माहे 
एविल, २०१९ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ित्येक श्जल्हास्तरािर मदहला बचत ग्ाींच्या िस्त ू विक्री 
ििशगनाचे आयोजन करण्यासाठी शासनाने दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
ननधी दिला असनू त्यामध्ये अकोला श्जल््याला १० लाख रुपये िेण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िस्त ू विक्री ििशगनाचा ननधी खचग न करण्यामागची कारणे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने जबाबिार असणाऱ् याींविरुध्ि कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 

विभागीय ि श्जल्हास्तरीय विक्री ििशगन आयोश्जत करण्याकरीता 
अमरािती विभागास रुपये २५.०० लक्ष ि विभागातील श्जल््याकरीता िती 
रुपये १०.०० लक्ष यािमाणे ५०.०० लक्ष असा एकूण रुपये ७५.०० लक्ष ननधी 
शासन ननणगय दिनाींक १९/१०/२०१८ अन्िये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
यापकैी बलुढाणा ि अमरािती श्जल्हयाींनी श्जल्हास्तरीय विक्री ििशगन 
आयोश्जत करून त्याींना वितरीत करण्यात आलेला ननधी खचग केलेला आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) मखु्य कायगकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषि, अकोला याींचकेडून 
िाप्त अहिालानसुार, श्जल्हास्तरीय विक्री ि ििशगनाकरीता डडसेंबर, २०१८ 
मध्ये ई-ननवििा मागविण्यात आल्या होत्या. तथावप, सिर ई-ननवििेस अल्प 
िनतसाि शमळाला. तद्नींतर पनुचच: मिुतिाढ िेिनू ई-ननवििा मागविण्याची 
कायगिाही करण्याबाबत विलींब झाल्याचे दिसनू येत.े सिर विलींबासींिभागत 
चौकशी करण्याचे ननिेश मखु्य कायगकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषि, अकोला 
याींना दिलेले आहे. 

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

मौजे पाली (ता.बीड) येथील बबांदसुरा धरणातील गाळाच्या विक्रीबाबत 
  

(७४) * ४७८९१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड तालकु्याला पाणीपरुिठा करणाऱ्या मौजे पाली येथील बब ींिसुरा 
धरणातील गाळाची, गाळ पेऱ्याच्या नािाखाली बेकायिेशीरपणे विक्री होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ननयमानसुार िषुकाळसदृचय पररश्स्थती असल्यािर 
ज्या कोणाच्या जशमनी तलािात गेल्या असतील त्या शतेकऱ्यास र्फक्त गाळ 
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िेण्याच्या नािाखाली मका, ज्िारी ि इतर वपके घेता येतात ि त्यािर 
शासनाचा विक्री करण्याचा अधधकार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही िलाल हे शासनाचे ननयम डािलनु िी् भट्टी ि इतर 
शतेात गाळ ्ाकत असनू त्याबाबत पा्बींधारे विभागाचे अधधकारी िलुगक्ष 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने सिेक्षण करुन कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) िचन उद् भित नाही.  

शासन ननणगय, क्रमाींक एर्फडीआर-२०१७/ि.क्र.१६७/पिमु-४, दिनाींक 
१५/११/२०१८ अन्िये गाळपेर क्षेत्रात चारा लागिड करण्यासाठी लाभार्थयागची 
ननिड करताना िथम िाधान्य निीन तलाि उत्प्लि बाींध, बाींध इ. 
बाींधण्यासाठी ज्या व्यक्तीींची जमीन सींपादित केली आहे, त्याींना िेण्याबाबत 
आिेश ननगगशमत केले आहेत. 
(३) नाही. अशी िकरणे आढळल्यास महसलू ि पोलीस यींत्रणेस कळविण्यात 
येत.े 
(४) ि (५) िचन उद् भित नाही. 
 
 ----------------- 
  

लेंडी धरणग्रस्ताांना (ता.मुखेड, जज.नाांदेड) घराांचा मािेजा शमळण्याबाबत 
  

(७५) * ४७२५७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लेंडी धरण (ता.मखुेड, श्ज.नाींिेड) गत ३४ िष ेअपणूागिस्थेत असनू या 
धरणामळेु बाधधताींना त्याींच्या घराींचा मािेजा शमळाला नसनू त्याींचे पनुिगसन 
िलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर दठकाणी धरणग्रस्ताींनी लोकसभा ननिडणूकीिर बदहषकार 
घालण्याचा ननधागर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन धरणग्रस्ताींचा असींतोष 
लक्षात घेता त्याींच्या घराींचा मािेजा ि त्याींचे पनुिगसन करण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, बडुीत क्षेत्रातील एकूण १२ गािापकैी र्फक्त 
मौजे मकु्रमाबाि गािठाणातील बाधधत घराींचा मािेजा िा्प झालेला नाही. 
तसेच १२ गािाींपकैी ९ गािाींसाठी पनुिगसन गािठाणातील नागरी सवुिधाींची 
कामे विविध ्प्प्यािर िगत आहेत. 
(२) नाही. लोकसभा सािगबत्रक ननिडणुक सन २०१९ साठी ९१-मखुेड 
विधानसभा मतिार सींघातील सिग मतिान कें द्रािर मतिान झाल ेआहे. 
(३) ११ गािाींच्या घराींचा मािेजा िेण्यात आला आहे. मौजे मकु्रमाबाि येथील 
िाडग क्र. १ ि २ मधील घराींच्या मािेजा िा्पाची रक्कम श्जल्हाधधकारी 
कायागलयास जमा करण्यात आली आहे. तसेच मकु्रमाबाि येथील 
िकल्पग्रस्ताींच्या स्िेच्छा पनुिगसनाचा िस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) िचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

 

दहांगोली जजल्हा पररषदेचा ननधी लेखा आक्षेपामुळे  
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७६) * ४७१०५ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) दहींगोली श्जल्हा पररषिेच्या १३ विभागाींसह ५ पींचायत सशमत्याींचा समुारे 
५६८ को्ीींचा ननधी लेखा आक्षेपाींमळेु िलींबबत असल्याची बाब दिनाींक २३ 
रे्फब्रिुारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने लेखा आक्षेपाींची पतूगता करण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) िचन उद् भित नाही. 
(३) िचन उद् भित नाही.  

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

पाभरे (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथील धरणािरुन  
होणाऱ्या पाणीपुरिठ्याबाबत 

 
  

(७७) * ४८१९८ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाभरे (ता.म्हसळा, श्ज.रायगड) ्या अनेक पाणीपरुिठा योजनाींना पाणी 
उपलब्लध करणाऱ्या धरणाला गळती लागल्याची बाब ननिशगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणात पाणीपरुिठा योजनेसाठी राखीि जलसाठा 
ठेिण्याविषयी रायगड पा्बींधारे विभागाने मान्यता दिली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मे मदहन्यात होणाऱ्या पाणी परुिठ्यासाठी या विभागाकड े
काहीच ननयोजन नसल्याने अनेक गािाींच्या पाणीपरुिठा योजना बींि झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर पाणीपरुिठा योजना बींि होण्यामागे रायगड पा्बींधारे 
विभागाचे अपरेु ननयोजन ि अधधकाऱ्याींचा ननषकाळजीपणा कारणीभतू आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या भागातील पाणी ी्ंचाईिर मात करण्यासाठी स्थाननक 
िशासन ि पा्बींधारे विभाग, रायगड याींनी कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 पाभरे लघ ु पा्बींधारे िकल्पाच्या धरणातनू गळती होत नसनू 
धरणाची विमोचक विहीर कोसळली आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 

िकल्पाच्या िरुूस्तीचे काम माहे मे, २०१९ मध्ये हाती घेण्यात 
आलेले आहे. स्थाननक िशासकीय यींत्रणेने धरणाच्या मतृ साठ्यामधील पाणी 
उचलण्याची व्यिस्था केललेी असल्याने सिर गािच्या पाणीपरुिठा योजना 
सरुू आहेत. 
(४) नाही. 
(५) िचन उद् भित नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्ह्यातील पजश्चम भागात डोंगराांना आगी लािण्याचा 
प्रिारात िाढ र्ाल्याबाबत 

  

(७८) * ४७८६६ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू श्जल््यातील पश्चचम भागात िशासनाच्या िलुगक्षामळेु डोंगर 
पे्िण्याच्या घ्नाींमध्ये िाढ होऊन १५ दििसाींत श्जल््यातील ४५ पके्षा 
अधधक दठकाणी िणिे लागले असल्याचे दिनाींक ६ माचग, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िणव्यात शकेडो एकरािरील िनसींपिा जळून खाक झाली 
असनू िन्य जीिाींचे अश्स्तत्िही धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने िणिे लािणाऱ् याींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) कोल्हापरू िन विभागात दिनाींक ०१/०३/२०१९ त े
दिनाींक १०/०३/२०१९ अखरे िन िणव्याच्या २३ घ्ना घडल्या असनू िन 
िणव्यामध्ये ८६.५ हे. क्षते्र जळीत झाले आहे. त्याची नकुसानी रुपये १३४७०/- 
आहे. या सिग िकरणी ि.ग.ुरर.नोंि करण्यात आलेले आहेत.  
(२), (३) ि (४) सिरच्या आगीमळेु जींगलातील खुर्ी झुडपे ि भपूषृ्ािरील 
पालापाचोळा, गित जळीत झाले असनू कोणत्याही जैिविविधता सींपत्तीच े
अथिा िन्यिाण्याींचे नकुसान झालेले नाही. 
 िनक्षेत्रालगत मालकी क्षते्र ि डोंगर असल्याने शतेीच्या कामाननशमत्त 
लोकाींचा सींपकग  येऊन जींगल क्षते्रात आगी लागण्याच्या घ्ना घडतात. 
िनक्षेत्रास आगी लाग ूनये यासाठी िन िणिा िनतबींधात्मक सिग उपाययोजना 
राबविल्या जात आहेत. 
 ----------------- 
  

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