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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २४ जून, २०१९ / आषाढ ३, 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 - ९३ 
------------------------------------- 

  

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नागपूर           
येथे िॅन्सर रुग्णालयाच ेबाांधिाम सुरू िरण्याबाबत  

  
(१) * ४७५३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२४९ ला ददनाांि ५ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालयाचे (मेडीकल) 
येथील ्ी.बी. वाडााच्या पररसरातील रेडडओथेरॅपी ववभागाचे शे्रणीवर्ान असलेले 
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कॅन्सर रुग्णालयाकरीता ७६ को्ी १० लक्ष ननर्ीची मींजूरी देण्यात आली 
असल्याच ेददनाींक २७ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कॅन्सर रुग्णालयाचे बाींर्काम सरुू 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय 
नागपरू येथे कका रोग उपचाराच्या सोयी सवुवर्ा ननमााण करण्यासा   
रेडीओथेरेपी ववभागाचे शे्रणीवर्ान अींतगात आवश्यक असलेले बाींर्काम 
करण्यासा   रुपये ७६.१०५८ को्ी इतक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास ददनाींक 
०६/०३/२०१९ च्या शासन ननणायान्वये िशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे.  
(२) उपरोक्त बाींर्कामामध्ये आवश्यक असणाऱ्या बाबीींची मादहती नागपरू 
सरु्ार िन्यास याींना उपलब्र् करुन देण्यात आली असनू त्यानषुींगाने नागपरू 
सरु्ार िन्यास, नागपरू मार्ा त पढुील कायावाही सरुु आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

ननळिांड ेधरणाच्या िालव्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२) * ४७७३८ डॉ.सधुीर ताांबे : ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ३३०६२ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननळवींड ेर्रणाच्या कालवयाींची कामे अनेक वषाापासनू िलींबबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासा   कें द्र शासनाने व साई सींस्था याींनी ननर्ी मींजरू 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
 
 



3 

(३) असल्यास, सदरहू ननर्ी ककती ददला आहे व ही कामे केवहापासनू सरुु 
होणार आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) श्री.साई बाबा सींस्थान, ववश्वस्त वयवस्था शशडीकडून रुपये ५०० को्ी 
ननर्ी उसनवार तत्वावर (बबनवयाजी परत करण्याच्या बोलीवर) मींजूर केला 
आहे. तसेच नाबाडा अींतगात ३ वषाात एकूण रुपये १८९.३५ को्ी ननर्ी मींजूर 
केला आहे. 
 सन २०१९-२० च्या अथासींकल्पीय तरतदुीनसुार या आर्थाक वषाात 
नाबाडा अींतगात रुपये ७० को्ी तरतदु करण्यात आलेली आहे. तसेच सन 
२०१९-२० सा   रुपये १०.१४ को्ी शासन अींशदान मींजूर करण्यात आलेले 
आहे. िाप्त शासन अींशदानातनु सद्य:स्स्थतीत ननळवींड ेर्रणाींच्या कालवयाींची 
कामे िगतीत आहे. 
 श्री.साई बाबा सींस्थान, ववश्वस्त वयवस्था शशडीकडून ननळवींड े
र्रणाच्या डावया व उजवया कालवयाींच्या ववकासासा   रुपये ५०० को्ी इतका 
ननर्ी उसनवार तत्वावर (बबनवयाजी परत करण्याच्या बोलीवर) जलसींपदा 
ववभागाच्या अखत्याररतील गोदावरी मरा वाडा पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ 
औरींगाबाद याींना देण्यासा   “एक ववशषे बाब” म्हणून देण्यास मान्यता 
देण्याबाबत ववर्ी व न्याय ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींनी शासन ननणाय 
ददनाींक ३०/११/२०१८ व १३/१२/२०१८ अन्वये मान्यता ददलेली आहे.  
 गोदावरी मरा वाडा पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद व 
श्री.साईबाबा सींस्थान, ववश्वस्त वयवस्था शशडी याींच्यामध्ये सामींजस्य करार 
(MoU) करण्यासा   महामींडळ कायाालयाच ेपत्र ददनाींक ०३/०१/२०१९ अन्वये 
सामींजस्य कराराच ेिारुप श्री.साईबाबा सींस्थान, ववश्वस्त वयवस्था शशडी याींना 
पढुील कायावाहीसा   पा ववण्यात आले आहे. त्याबाबत मा.उच्च न्यायालय 
खींडपी  औरींगाबाद येथे श्री.साईबाबा सींस्थान, ववश्वस्त वयवस्था शशडी 
याींचेकडून शमळणाऱ्या ननर्ी ववतरणा ववरोर्ात जनदहत यार्चका क्र. १५२  
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(श्री.सींददप ववजय कुलकणी वव. महाराषर शासन) दाखल करण्यात आलेली 
आहे. यावरील मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार ननर्ी ववतरणास मनाई 
केली आहे. सद्य:स्स्थतीमध्ये मा.न्यायालयात सनुावणी िगतीत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

नांदरुबार शहरात पेरोल ि डडझले िरील सेस िगळण्याबाबत 
  

(३) * ४७८८४ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार शहरात पेरोल व डडझेल वरील सेस २०१९ पयतं काढण्यात येईल 
असे आश्वासन मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींनी ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती ददवसात सेस ह्ववण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, नींदरुबार या आददवासी शहरातील पेरोल व डडझेलवरील सेस 
रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) शासनाच्या ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ च्या 
अर्र्सचूनेनसूार सेस ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पयतं लाग ूअसेल. 
(३) सेस लाग ू करण्याबाबतची अर्र्सचूना ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पयतं 
लाग ूअसल्याने सेस रद्द करण्याचा सींबींर् येत नाही. 
(४) लाग ूनाही. 

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

 

ममदापुर (ता.येिला, जज.नाशशि) येथील प्रस्तावित 
 मेळाच्या साठिण तलािाच्या ननविदेबाबत 

  

(४) * ४७७०७ श्री.किशोर दराड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१८५ ला ददनाांि ३० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) ममदापरु (ता.येवला, स्ज.नाशशक) येथील िस्ताववत मेळाच्या सा वण 
तलावाच्या कामाची ननववदा काढण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ममदापरु येथील पाण्याच्या सा वण तलावाचे सन २०१४ 
मध्ये भशूमपजून झाले असनू काम सरुू झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मळेाच्या सा वण तलावाच्या कामासा   जशमनीची 
हस्ताींतरण िकक्रया िलींबबत असनू या कामासा   वन ववभागाकडून परवानगी 
देण्यास दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कामाला 
चालना देण्यासा   कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.डॉ. तानाजी सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भशूमपजूनबाबत क्षेबत्रय कायाालयास ज्ञात नाही. 
(३) मेळ्याच्या सा वण तलावाच्या कामासा   वन जमीन िस्ताव ऑनलाईन 
तसेच ६ ितीत वन ववभागास सादर करण्यात आला असनू वन ववभागामार्ा त 
स्स्वकारण्यात आला आहे. सदर िस्तावासा   ददनाींक २८/१२/२०१८ व ददनाींक 
२४/४/२०१९ रोजी वनरक्षक पवुा ववभाग नाशशक याींच्यामार्ा त स्थळपाहणी 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) ऑनलाईन िस्ताव सादर केल्यानींतर िस्तावासा   ददनाींक २८/१२/२०१८ व 
ददनाींक २४/४/२०१९ रोजी झालेल्या स्थळ पाहणीतील उपस्स्थत मदु्याींची 
पतुाता करण्यात आलेली आहे. वन िस्तावास मान्यता िाप्त होताच योजनेच े
काम त्वरीत हाती घेण्यात येईल. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात जलयुक्त शशिाराच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(५) * ४७०१५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अडॅ.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) राज्यात जलयकु्त शशवाराच्या कामात झालेल्या गरैवयवहाराची चौकशी 
करण्यासा   लाचलचुपत िनतबींर्क ववभागाला तत्काशलन कृषी आयकु्ताींनीच 
लेखी ववरोर् केला असल्याचे ददनाींक २६ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने तत्काशलन कृषी आयकु्ताींच्या ववरोर्ात 
तसेच या गरैवयवहारातील कोट्यवर्ीची रक्कम वसलूीबाबत आणण सहभागी 
कमाचाऱ्याींववरुध्द लाचलचुपत ववभागाला आलेल्या तक्रारीनसुार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.डॉ. तानाजी सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. यासींदभाात ॲग्रोवन या 
वतृ्तपत्रात बातमी िशसध्द झाली होती. 
(२) श्री.बाळासाहेब ऊर्ा  मारूती काळूराम चौर्री याींचे ददनाींक ९ रे्ब्रवुारी, 
२०१८ रोजीच्या तक्रार अजाानसुार परुींदर तालकु्याींतील जलयकु्त शशवार 
योजनेतील अननयशमतत ेिकरणी लाचलचुपत िनतबींर् ववभागाने गपु्त चौकशी 
करुन, तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे नमदू केले आहे. त्यानषुींगाने जलसींर्ारण 
ववभागाकड ेसदर िकरणी उघड चौकशी करणेची परवानगी मागण्यात आली 
होती. तथावप, अजादाराचे तक्रार अजाास अनसुरुन ददनाींक ०५/०४/२०१८ च े
आदेशानसुार कृषी आयकु्तालयस्तरावरून सहसींचालक (मदृ व जलसींर्ारण) 
याींचे अध्यक्षतखेाली चौकशी सशमती ग  त करून चौकशीची कायावाही पवुीच 
सरुू आहे. 
 त्यामळेु िस्ततु िकरणाची ववभागामार्ा त चौकशी सरुू असल्याने 
लाचलचुपत ववभागामार्ा त उघड चौकशी करणे सींयसु्क्तक वा्त नसल्याच े
अशभिाय आयकु्त कृषी याींनी शासनास कळववल ेत ेववचारात घेऊन शासनाने 
उघड चौकशीस परवानगी नाकारली आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील श्रीगाांि धरणाच्या  
पाण्यापासून शतेिरी िांधचत असल्याबाबत 

  

(६) * ४६५८० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (स्ज.रायगड) तालकु्यातील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासा   
श्रीगाींव येथे सन १९८५ मध्ये र्रण बाींर्ण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्रणातील पाणी पररसरातील गावाींना वपण्यासा   आणण 
शतेीसा   शमळावे यासा   कालवे व पाईपलाईनही ्ाकण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील २६ वषाात पा्बींर्ारे ववभागाच्या ननस्षक्र यतमेळेु 
शतेकरी हक्काच्या पाण्यापासनू वींर्चत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने श्रीगाींव र्रणाच्या पररसरात असलेल्या गावाींना वपण्यासा   व 
शतेीसा   पाणीपरुव ा करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 श्रीगाींव लघपुा्बींर्ारे िकल्प सन १९८८ मध्ये बाींर्ण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
 श्रीगाींव लघपुा्बींर्ारे िकल्पाच्या माध्यमातनू पररसरातील एकूण ५ 
ग्रामपींचायतीींना वपण्यासा   पाणी उपलब्र् करुन देण्यात येत.े तसेच श्रीगाींव 
व पोयनाड गावातील शतेीला पाण्याचा लाभ होत आहे. श्रीगाींव लघ ुपा्बींर्ारे 
िकल्पाच्या लाभर्ारक शतेकऱ् याींच्या मागणीनसुार पाणी उपलब्र् करून 
देण्यात येत.े सन २०१८-१९ हींगामामध्ये िकल्पामध्ये पणूा क्षमतनेे सा ा 
झालेला नसल्याने शतेीसा   पाणी सोडण्यात येव ू नये म्हणून श्रीगाींव 
ग्रामपींचायतीने पत्राद्वारे कळववले होत.े त्यामळेु सन २०१८-१९ या 
हींगामामध्ये शस ींचनास पाणी सोडण्यात आलेले नाही.  
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(४) या िकल्पातील सींबींर्र्त गावाींना वपण्यासा   आणण शतेीसा   पाणीपरुव ा 
करण्यात येत आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िाळी दौलत (ता.महागाि, जज.यितमाळ) येथे  
िकृ्ष लागिडीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७) * ४७३६६ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) काळी दौलत (ता.महागाव, स्ज.यवतमाळ) येथे वन पररक्षेत्राींतगात 
सामास्जक वनीकरण ववभागामार्ा त वकृ्ष लागवड करण्यात आली असनू, 
यामध्ये लाखो रुपये खचा करूनसदु्धा यातील बहुताींश झाड ेकरपली असल्याची 
बाब माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कासोळा, कोडगाव, खडका मागाालगत असलले्या खययात, 
झाड े नसतानाही त्याची देयके काढून लाखो रुपयाचा गरैवयवहार झाल्याची 
बाब ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त् यानषुींगाने दोषी अर्र्कारी व कमाचारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 काळी दौलत (ता.महागाव, स्ज.यवतमाळ) येथ े वन पररक्षेत्राींतगात, 
सामास्जक वनीकरण ववभागामार्ा त वकृ्ष लागवड करण्यात आली नाही. 
 तसेच यवतमाळ वनवतृ्ताींतगात पसुद वन ववभागातील मौजा 
कासोळा, कोडगाींव खडका मागाालगत वनक्षेत्रावर घेण्यात आलले्या 
रोपवनातील माहे ऑक््ोबर, २०१८ च े स्जवींत रोपाींचे मोजणी अहवालानसुार 
स्जवींत रोपाींची सींख्या अनकु्रमे ९४%, ९१% व ६३% एवढी होती. 
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 तसेच पसुद वन ववभागास िाप्त अनदुान व तरतदुीनसुार खचा 
करण्यात आलेला आहे.  
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

सातव्या िेतन आयोगाबाबत बक्षी िशमटीने िेलेल्या शशर्ारशी 
  

(८) * ४६९९१ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय कमाचारी तसेच शशक्षक व शशक्षकेतर 
कमाचारी याींना सातवा वेतन आयोग लाग ू करताना बक्षी कशम्ीने केलेल्या 
खींड १ व खींड २ मर्ील सवा शशर्ारशी अींमलात आणलेल्या नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, खींड १ व खींड २ मर्ील अींमलात न आणलेल्या शशर्ारशीींच े
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सहावया वेतन आयोगातील त्रु् ीसींदभाात बक्षी कशम्ीने 
सचुववलेल्या उपाययोजनाींची अींमलबजावणी झालेली नसल्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
 बक्षी सशमती अहवाल खींड-१ मर्ील सवा शशर्ारशीींबाबत शासन 
ननणाय ववत्त ववभाग, क्रमाींक : वेपरु-२०१८/ि.क्र.४४/सेवा-९, ददनाींक         
१ जानेवारी, २०१९ आणण शासन ननणाय ववत्त ववभाग, क्रमाींक : वेतन-
१११९/ि.क्र.३/सेवा-३, ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ अन्वये ननणाय घेतले आहेत. 
 या ननणायाच्या अनषुींगाने राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींना शासन 
अर्र्सचूना ववत्त ववभाग क्रमाींक : वेपरु-२०१९/ि.क्र.१/सेवा-९, ददनाींक      
३० जानेवारी, २०१९ अन्वये सरु्ाररत वेतनसींरचना लाग ूकरण्यात आली आहे 
तसेच शासन ननणाय, ववत्त ववभाग, क्रमाींक : वेतन-१११९/ि.क्र.३/२०१९/सेवा-३, 
ददनाींक २ माचा, २०१९ अन्वये तीन लाभाींची सरु्ाररत सेवाींतगात आश् वाशसत 
िगती योजना लाग ू करण्यात आली आहे. बक्षी सशमतीच्या अहवालातील 
पररच्छेद ४.७ मर्ील मींत्रालयीन शलवपक- ी्ंकलेखक सींवगााच्या सरु्ाररत 
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वेतनस्तरासींदभाातील शशर्ारशीबाबत स्वतींत्रपणे अभ्यास करुन ननणाय घेण्यात 
येणार आहे. बक्षी सशमतीच्या अहवालाचा खींड-२ अद्याप शासनास सादर 
झालेला नाही, त्यामळेु या शशर्ारशीींबाबत अद्याप ननणाय वहायचा आहे. 
(२) बक्षी सशमतीच्या अहवालातील पररच्छेद ४.७ मर्ील मींत्रालयीन     
शलवपक- ी्ंकलेखक सींवगााच्या सरु्ाररत वेतनस्तरासींदभाातील शशर्ारस आहे. 
याबाबत स्वतींत्रपणे अभ्यास करुन ननणाय घेण्यात येणार आहे. बक्षी 
सशमतीच्या अहवालाचा खींड-२ अद्याप शासनास सादर झालेला नाही, त्यामळेु 
या शशर्ारशीींबाबत अद्याप ननणाय वहायचा आहे. 
(३) सहावया वेतन आयोगातील त्रु् ीींसींदभाातील बक्षी सशमतीच्या अहवालाचा 
खींड-२ अद्याप शासनास सादर झालेला नाही, त्यामळेु याबाबत िश्न उद् भवत 
नाही. 

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

मुांबई अहमदाबाद बुलेट रेनसाठी खाररु्टीची तोड  
िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(९) * ४७१७३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र र्ाटि, 
श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सुधीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू
खशलरे्, डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद बलेु् रेनसा   नवी मुींबईतील १३.३६ हेक््र 
जशमनीवरील ५४ हजार खाररु््ीींच्या झाडाींची तोडणी करण्यात येणार 
असल्याच े ददनाींक २० माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु मोठ्या िमाणात पयाावरणाची हानी होणार असनू 
महाराषर कोस््ल झोन िार्र्करणाने या खाररु््ीींच्या झाडाींची तोडणी 
करण्यास परवानगी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



11 

(३) असल्यास, या पररसरातील खाररु््ीींचे जींगल उध्वस्त झाल्यानींतर परुाच े
पाणी नवी मुींबई शहरात घसुण्याचा मो ा र्ोका ननमााण झाला असनू 
शासनाने त्याबदल्यात मुींबई व  ाणे येथे खाररु््ी लावण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मुींबई-अहमदाबाद बलेु् रेनला  ाणे-पालघर स्जल््यात 
द कद काणी ववरोर् होत असताना हा िकल्प मागी लावण्यामागची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ददिािर राित े : (१) होय, १३.३६ हेक््र क्षते्रावरील समुारे ५४,००० 
खाररु््ीची झाड ेसध्याच्या िस्तावानसुार बार्र्त होणार आहेत. 
(२) होय, सदर िकल्प उंचपिलर्सवरुन प्रस्तापवत अर्ल्याने खारफुटीची तोड 
कमी प्रमाणात होईल. त्यामळेु ियासवरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार 
नाही.  
(३) नवी मुबंई क्षेत्रात खारफुटीची तोड करण्यात येणार नाही. त्यामळेु िरुाच े
िाणी नवी मुबंई शहरात घरु्ण्याचा प्रश्न ननमासण होत नाही. खारफुटीच्या 
तोडीबाबत १:५ या प्रमाणात नव्याने खारफुटीच्या झाडांची लागवड करण्यात 
येणार नाही.  
(४) व (५) प्रकल्िाबाबत ममळणाऱ्या मोबदल्याबाबतच्या माहहती अभावी 
प्रकल्िार्ाठी पवरोध अर्ल्याच्या बातम्या काही हठकाणी ननदशसनार् आल्या 
आहेत. यार्ाठी वतसमानित्राद्वारे व स्थाननक लोकांशी र्िंकस  करुन 
मोबदल्याबाबत योग्य ती माहहती देण्यात आली आहे. आता शतेकरी योग्य 
मोबदल्याच्या बदल्यात त्यांच्या जममनी देण्यार् िढेु येत आहेत, अरे् 
आढळून आले आहे.   
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य, पययटन वििास महामांडळातील प्रनत ननयुक्तीबाबत 
  

(१०) * ४८०१३ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब, 
श्री.रवि ांद्र र्ाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत 
तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापी ात उपकुलसर्चव पदावरील अर्र्कारी श्री.आशतुोष रा ोड 
याींचा महाराषर पया् न महामींडळातील िनतननयकु्तीचा कालावर्ी ददनाींक    
२८ माचा, २०१९ रोजी सींपला असतानाही िनतननयकु्तीच्या कालावर्ीला 
मदुतवाढ देण्याबाबतचा ननणाय मळू ववभागाशी व सामान्य िशासन 
ववभागाशी ववचारववननमय न करता सींबींर्र्त ववभागाच्या मींत्री महोदयाींनी 
परस्पर घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणात पया् न वाढीस चालना देण्यासा   दोन पींचताराींककत 
हॉ्ेलाींना ददलेला भखूींड ताब्यात न घेता गरैवयवहार केल्याने पया् न 
महामींडळातील सहवयवस्थापकीय सींचालक श्री.आशतुोष रा ोड याींना 
ननलींबबत करण्याचा िस्ताव वयवस्थापकीय सींचालकाींनी पया् न ववभागाकड े
माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये पा ववला असनू त्या िस्तावावर कोणताही ननणाय 
झाला नसल्याची बाब माहे एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननलींबनाचा िस्तावावर कोणताही ननणाय झालेला नसतानाही 
याच अर्र्काऱ्याने ददवाळीननशमत्त ननयमबाहृय पध्दतीने खरेदी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िस्तावावर पया् न ववभागाच्या िर्ान सर्चवाींनी सींबींर्र्त 
अर्र्काऱ्याची खातनेनहाय चौकशी करण्याच ेआदेश ददलेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्र्त अर्र्काऱ्यावर 
कोणती कारवाई केली आहे वा याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) श्री.आशतुोष रा ोड, सहवयवस्थापकीय सींचालक, 
महाराषर पया् न ववकास महामींडळ याींच्या िनतननयकु्तीचा कालावर्ी सींपषु्ात 
आला असल्याने व त्याींच्या मळू ववभागाने िनतननयकु्ती कालावर्ी पढेु 
वाढववण्यास नकार ददल्याने त्याींच्या सेवा त्याींच्या मळू ववभागात ित्यावनत ात 
करण्याबाब त शासनाच्या ददनाींक ६ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये वयवस्थापकीय 
सींचालक याींना कळववण्यात आले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे. तथावप, वयवस्थापकीय सींचालक याींनी 
माहे माचा, २०१९ मध्ये श्री. रा ोड याींच्या ननलींबनाचा िस्ताव शासनास सादर 
केला होता. सदर िस्ताव उच्च व तींत्र शशक्षण ववभाग या श्री.रा ोड याींच्या 
मळू ववभागास आवश्यक कायावाहीसा   पा ववला असता सदर ववभागाने 
याबाबत शशस्तभींग ववषयक कारवाई करण्यासा   दोषारोप पत्र तयार करुन 
पा ववण्याबाबत माहे एविल मध्ये कळववले होत.े त्यानसुार उर्चत कायावाही 
करण्याववषयी वयवस्थापकीय सींचालक, महाराषर पया् न ववकास महामींडळ 
याींना एविल, २०१९ मध्ये कळववण्यात आले आहे. ददवाळीननशमत्त भे्वस्त ू
खरेदी सींदभाात ववभागाने सींबींर्र्त अर्र्काऱ्याींववरोर्ात चौकशी करण्याबाबत 
माहे एविल २०१९ मध्ये स्वतींत्र पत्रान्वये वयवस्थापकीय सींचालक, महाराषर 
पया् न ववकास महामींडळ याींना कळववले आहे. 
 

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

जजल्हा पररषदेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांचा  
सातिा िेतन आयोग लाांबणीिर पडल्याबाबत 

  

(११) * ४७५०१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षकाींसह कमाचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याची 
शासनाने घोषणा करुन माहे एविल, २०१९ च्या पगारातनू सातवया वेतन 
आयोगाचा लाभ शमळेल असे आश्वासन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सेवाथा िणालीत बदल करण्याच ेकारण देत ग्रामववकास आणण 
जलसींर्ारण ववभागाने अध्यादेश काढून २ मदहन्यानींतरच सातवया वेतन 
आयोगानसुार वेतन देण्याचा ननणाय घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेवाथा िणालीमध्ये सचूना कें द्राकडून ्ॅब बदलण्याची िकक्रया 
पणूा करण्यात न येण्याची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) नाही. राज्य शासकीय व इतर पात्र कमाचाऱ्याींना 
७ वा वेतन आयोग लाग ू करण्याच े वेळोवेळी शासनाने सरू्चत केले होत.े 
त्यानसुार राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींना ७ वा वेतन आयोग लाग ूकरण्याचे 
शासन आदेश ववत्त ववभागाने ददनाींक ३० जानेवारी, २०१९ रोजी ननगाशमत 
केले आहेत. तसेच शशक्षक व शशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना ७ वया वेतन 
आयोगाच्या सरु्ाररत वेतनसींरचना लाग ू करण्याच े शासन आदेश ववत्त 
ववभागाच्या मान्यतनेे शालेय शशक्षण व ग्रामववकास ववभागाने अनकु्रमे    
ददनाींक २२ रे्ब्रवुारी, २०१९ व ददनाींक ६ माचा, २०१९ रोजी ननगाशमत केल े
आहेत. 
(२) नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

जी.आय.एस. सिेक्षणासाठी खारभूमी विभागाने 
शासनाच ेननदेश डािलल्याबाबत 

  

(१२) * ४६५४४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय 
खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भिूदेशाचे अत्यार्ुननक नकाश े ित्येक ववभागात आवश्यक 
असल्याने, ररमो् सेस्न्डींग ॲण्ड इमेजेस असे जी.आय.एस. सवेक्षणाची कामे 
राज्यभर हाती घेण्यात आली असनू, सदरहू सवेक्षण करण्यासा   शासनाने 
नागपरू येथील एम.आर.एस.सी.ए. या कीं पनीची ननयकु्ती केली असनू 
त्याींच्याकडूनच डडस्ज्ल सवेक्षण करण्याचे स्पष् ननदेश सवा ववभागाींना 
ददलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 



15 

(२) असल्यास, सदर कीं पनी ववनामलू्य सेवा देत असताना, खारभमूी 
ववभागाचे  ाणे-कळवा येथील सींबींर्र्त कायाकारी अशभयींता याींनी शासनाचे सवा 
ननदेश डावलनू या कामासा   १ को्ी ६५ लाख रुपये खचा करून उर्ळपट्टी 
केल्याची बाब लोकिनतननर्ीींनी ननदशानास आणली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शभवींडी तालकु्यातील ९ द काणच्या खारभमूी डडस्ज्ल 
सवेक्षणासा   इतका मो ा ननर्ी खचा करताना कोणत्याही िकारची 
िशासकीय मींजुरी न घेता ही सवा कामे तीन लाखाींपेक्षा अर्र्क ककीं मतीची 
असल्याने शासन ननणायानसुार त्याींचे ई-ननववदा करणे आवश्यक होत,े मात्र 
ननववदा न काढता ननयमबा्य पध्दतीने पणेु येथील एकाच  ेकेदाराला ही 
कामे देण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गरैवयवहाराची चौकशी करून सींबींर्र्त दोषीींववरोर्ात 
कारवाई करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.ववत्त मींत्री आदीींकड ेलोकिनतननर्ीींनी 
माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर कामाींची मखु्य अशभयींता याींनी िापणसचूी मींजूर केली असनू दर 
करार पध्दतीने ही काम ेभारतीय राषरीय उपभोक्ता सहकारी सींघ (NCCF), 
पणेु याींना देण्यात आलेले आहे. 
(४) होय. 
(५) सदर िकरणी िाप्त तक्रारीनसुार स्वयींस्पष् अशभिाय सादर करण्याबाबत 
क्षेबत्रयस्तरावर ननदेश देण्यात आले असनू अशभिाय िाप्त झाल्यानींतर त े
तपासनू उर्चत कायावाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना िें द्राप्रमाणे 
सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४६६९८ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शासकीय कमाचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबत 
ववत्त ववभागाचा शासन ननणाय ननगाशमत करुनही ककमान कौशल्य 
ववभागातील एमसीवहीसी, वहीजीएन्ी व सामास्जक न्याय ववभागातील 
आश्रमशाळा, कृषी ववभागातील कृषीववद्यालय, महाववद्यालय व ववद्यापी े 
शशक्षक व कमाचाऱ्याींना तसेच उच्च शशक्षण ववभागातील वररष  महाववद्यालये 
व ववद्यापी ातील शशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना कें द्रािमाणे सातवा वेतन आयोग 
लाग ूकरण्यासींदभाात शासन ननणाय ननगाशमत केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कें द्रािमाणे सातवा वेतन आयोग लाग ू
करुन कमाचाऱ्याींच्या सेवाननवतृ्तीचे वय ६० करावे व पाच ददवसाींचा आ वडा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या शासन ननणायानसुार सींबींर्र्त िशासकीय 
ववभागाकडून ववत्त ववभागाच्या सहमतीने अनदुाननत सींस्थामर्ील 
कमाचाऱ्याींना सातवा वेतन लाग ू करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
सेवाननवतृीच े वय ६० वषा करणे व पाच ददवसाींच्या आ वययासींदभाातील 
िस्तावाबाबत अद्याप ननणाय झालेला नाही.  
 

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



17 

माळशशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील तलािामध्ये मांजुरी  
असतानाही पाणी सोडले जात नसल्याबाबत 

  

(१४) * ४६८०६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळशशरस (स्ज.सोलापरू) तालकु्यातील तलावामध्ये मींजुरी असताना पाणी 
सोडले जात नसल्याचे ददनाींक २१ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तलावामध्ये पाणी सोडण्यास शासनाची मींजुरी असनू व 
पा्बींर्ारे ववभागाकड े पसेै भरलेले असनू दषुकाळामळेु जनावरे व माणसाींना 
वपण्याकरीता पाणी नाही, परींत ुदसुऱ् या र्ा्याींना पाणी सोडले जात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हक्काच े पाणी शमळण्यासा   र्ोंडशशरस व नातपेतु े येथील 
शतेकऱ् याींनी सींबींर्र्त नातपेतु ेकायाालयासमोर आमरण उपोषण सरुु केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कारवाई करुन जनावरे व 
माणसाींना वपण्याकरीता पाणी शमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
 वीर िकल्पाींतगात नीरा उजवा कालवयामर्ून माळशशरस तालकु्यातील 
ल.पा.तलावामध्ये पाणी सोडण्याची कोणतीही िकल्पीय तरतदू नाही. 
 तथावप, स्जल्हार्र्कारी सोलापरू याींच्याकडून स्जल्हास्तरीय आकस्स्मत 
पाणी ननस्श्चती सशमतीकडून पाणी मागणीनसुार शा.नन. ददनाींक १/१२/२०१८ 
नसुार माळशशरस तालकु्यातील र्ोंडशशरस, उघडवेाडी व ननमगाव 
ल.पा.तलावामध्ये नीरा उजवा कालवयातनू वपण्यासा   पाणी सोडण्यासा   
कायाकारी सींचालक, महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पणेु याींनी मींजुरी 
िदान केली आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 शा.नन. ददनाींक १/१२/२०१८ नसुार कायाकारी सींचालक, महाराषर कृषणा 
खोरे ववकास महामींडळ, पणेु याींनी मींजूरी ददल्यानसुार र्ोंडशशरस 
ग्रामपींचायतीने रुपये १.७२ लक्ष इतक्या पाणीपट्टी रकमेपकैी रुपये १.०० लक्ष 
इतक्या रकमेचा भरणा ददनाींक २७/३/२०१९ रोजी केल्यानींतर ददनाींक 
१०/४/२०१९ त े १४/४/२०१९ या कालावर्ीत मींजूर आकस्स्मक पाणी आरक्षण 
नसुार वहनवययासह ०.२६६ दलघमी इतके पाणी नीरा उजवा कालवयातनू 
र्ोंडशशरस ल.पा. तलावात वपण्यासा   सोडण्यात आले. र्ोंडशशरस 
ग्रामपींचायतीने उवाररत रुपये ०.७२ लक्ष रकमचेा भरणा अद्यापही केलेला 
नाही. 
(३) होय. 
 र्ोंडशशरस ग्रामपींचायतीचे मागणीनसुार र्ोंडशशरस ल.पा. तलावामध्ये 
नीरा उजवा कालवयातनू वहनवययासह सोडलेले पाणी र्ोंडशशरस 
ग्रामपींचायतीस मान्य नसल्याने काही ग्रामस्थ ददनाींक २१ व २२/४/२०१९ 
रोजी पा्बींर्ारे शाखा कायाालय नातपेतु े येथे उपोषणास बसले होत,े 
शाखार्र्कारी, पा्बींर्ारे शाखा कारुीं ड े व उपअशभयींता पा्बींर्ारे िकल्प 
अन्वेषण उपववभाग, माचनरू (म.ुमाळशशरस) याींनी ददनाींक २१/४/२०१९ रोजी 
उपोषणाकत्यााची भे् घेऊन सोडलेल्या पाण्याबाबतची वस्तसु्स्थती त्याींचे 
ननदशानास आणून ददल्यानींतर उपोषणकत्याानी त्याींचे उपोषण ददनाींक 
२२/४/२०१९ रोजी मागे घेतले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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तारिली (जज.शसांधुदगुय) येथील हाऊसबोट प्रिल्प बांद  
अिस्थेत असल्याबाबत 

  

(१५) * ४६९३२ श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५४२६ ला 
ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारकली (स्ज.शस ींर्दुगुा) येथे महाराषर पया् न ववकास महामींडळाने सन 
२००७ मध्ये महत्वाकाींक्षी हाऊस बो् िकल्प सरुु केला असनू २ को्ी रुपये 
खचा करुन २ हाऊसबो्ी खरेदी करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:स्स्थतीत हा िकल्प बींद अवस्थेत असल्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, हा महत्वाकाींक्षी िकल्प पनु्हा सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महामींडळाकड े हाऊसबो्ीींच्या पाककंगकरीता तसेच पावसाळी 
हींगामात हाऊसबो्ी पाण्याबाहेर काढून  ेवण्याकरीता जागा व ड्रायडॉक 
उपलब्र् नाही. त्यामळेु हाऊसबो्ी वषाानवुषा पाण्यात असल्याने तसेच 
हाऊसबो्ीींचा तळभाग हा लाकडी असल्याने कमकुवत होऊन हाऊसबो्ीींच्या 
तळभागास नछदे्र पडून दरुुस्तीकरणावर खचा होत होता. तसेच हाऊसबो्ीींच्या 
िचलन व देखभालीवर मोठ्या िमाणात खचा होत असल्याने महामींडळाने 
हाऊसबो्ीींचे िचलन खाजगी उद्योजकाींच्या सहकायााने करणेबाबत ननणाय 
घेतला.  
 त्यानषुींगाने, महामींडळाने हाऊसबो्ी “जश्या आहेत त्या स्स्थतीत” 
खाजगी उद्योजकाींच्या सहकायााने चालववणेसा   खाजगी सींस्थचेी नेमणूक 
करण्याकरीता ननववदा जादहरात ददनाींक ०१/११/२०१७ रोजी (पदहली) व ददनाींक 
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२२/०२/२०१८ रोजी (दसुरी) वतृ्तपत्रात तसेच शासनाच्या सींकेतस्थळावर 
िशसध्द केली. तथावप, एकही ननववदा िाप्त झाली नाही. 
 एकबत्रत ननववदेस िनतसाद लाभत नसल्याने महामींडळाचे तारकली, 
ता.मालवण येथील ३ हाऊसबो्ी, दाभोळ स्ज.रत्नार्गरी येथील १ हाऊसबो् व 
बाणको् स्ज.रत्नार्गरी येथील १ हाऊसबो् यािमाणे ित्येक द काणच्या 
स्वतींत्र ननववदा तयार करुन ददनाींक २४/०१/२०१९ रोजी (नतसरी) शासनाच्या 
सींकेतस्थळावर तसेच वतृ्तपत्रात िशसध्द करण्यात आली होती. त्यानसुार, 
ित्येक स्थळाकरीता १ यािमाणे ननववदा िाप्त झाली आहे. नतसऱ्या 
ननववदेनसुार िाप्त झालेल्या ननववदा उघडण्यात आल्या असनू सींस्थचेी 
नेमणूक करणेबाबत पढुील कायावाही महाराषर पया् न ववकास 
महामींडळामार्ा त करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यात स्िच् छ भारत अशभयानाांतगयत अनुदान  
िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१६) * ४७०६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) स्वच्छ भारत अशभयानाींतगात वयैस्क्तक शौचालय अनदुान वा्प योजनेत 
तत्कालीन मखु्य कायाकारी अर्र्कारी, ८ बीडीओ व इतराींनी सींगनमत करुन 
को्यवर्ी रूपयाींचा गरैवयवहार केल्यावरून मा.ग्रामववकास मींत्री महोदयाींनी 
सन २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान चौकशीच े आदेश ददले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, या िकरणी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी चौकशी करून 
अहवाल िर्ान सर्चव, ग्रामववकास याींच्याकड े सन २०१८ मध्ये सादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी अर्र्काऱ्याींववरूध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, याबाबत थोडक्यात मादहती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उक्त िकरणी तत्कालीन मखु्य कायाकारी अर्र्कारी, स्जल्हा पररषद, 
परभणी याींचे ववरूध्द सामान्य िशासन ववभागामार्ा त ददनाींक ०८/०४/२०१९ 
अन्वये दोषारोप ज्ञापन बजावनू ववभागीय चौकशी सरुू करण्यात आली आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यात सागिान ि इतर िकृ्षाांची तस्िरी होत असल्याबाबत 
  

(१७) * ४७७८५ डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: गडर्चरोली, चींद्रपरू, नींदरुबार स्जल््यात तसेच 
यवतमाळ स्जल््यातील पाींढरकवडा, उमरखेड (पनैगींगा) येथील 
वनपररक्षेत्राींतगात मोठ्या िमाणात सागाच्या झाडाींची गेल्या पाच वषाात 
५,६१,४१० बेकायदेशीर व बेसमुार वकृ्षतोड करण्यात येऊन महाराषराशजेारील 
तलेींगणा व इतर शजेारील राज्यात तस्करी केली जात असल्याची बाब माहे 
एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सागवानासह ववववर् मौल्यवान वकृ्षाींची तस्करी येथील 
स्थाननक कमाचारी व अर्र्काऱ्याींच्या सींगनमताने होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, एकीकड ेशासन वकृ्ष लागवडीकरीता, ववववर् योजना अींमलात 
आणत असताना, दसुरीकड े मात्र सागवन तस्कर, अवदै्यररत्या मोठ्या 
िमाणात वकृ्षाींची कत्तल करीत असनू शासन या सवा िकरणाची उच्चस्तरीय 
चौकशी करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने वकृ्षतोडीस तस्कराींना सहाय्य 
करणाऱ्या वन ववभागातील अर्र्कारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, अवरै् वकृ्षतोड व बेकायदेशीर तस्करी थाींबववण्यासा   कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) राज्यातील गडर्चरोली, चींद्रपरू, नींदरुबार (र्ुळे) 
तसेच यवतमाळ स्जल््यातील वनवतृ्तामर्ील वनपररक्षेत्राींतगात मागील पाच 
वषाात म्हणजचे सन २०१४ त े२०१८ पयतं ५,६१,४१० सागी झाडाींची बेसमुार 
वकृ्षतोड झालेली नसनू ८६९३२ सागी झाडाींची तोड झाललेी आहे. 
(२), (३) व (४) सागवानासह ववववर् मौल्यवान वकृ्षाींची तस्करी येथील 
स्थाननक कमाचारी व अर्र्काऱ्याींच्या सींगनमताने होत नाही त्यामळेु त्याींचेवर 
कायावाही करण्याचा िश्न उद् भवत नाही. 
(५) अवरै् वकृ्षतोड व बेकायदेशीर तस्करी थाींबववण्यासा   वन ववभागात 
आींतरराज्यीय मागाावर द कद काणी तपासणी नाके उभारण्यात आल ेआहेत. 
आींतरराज्यीय सीमेवर नदी िवाहातनू होणारी तस्करी होण्यासा   नदीका   
बेस कॅम्प उभारण्यात आले असनू तस्करी िनतबींर्ासा   बो्ीचा वापर केला 
जातो. र्ुळे, नागपरू,  ाणे या द काणी एसआरपी ची तकुडी तनैात करण्यात 
आलेली आहे. दगुाम क्षेत्रामध्ये सींपका  करण्याकरीता बबनतारी सींदेश यींत्रणा 
स्थापन आहे. क्षेबत्रय अर्र्कारी/कमाचारीकडून ननयशमत गस्त करण्यात येत 
असनू क्षेबत्रयस्तरावर नाकाबींदीचे आयोजन करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईतील सेंट जॉजय, जी.टी. ि जे.जे रुग्णालयातील  
चतुथयशे्रणी िमयचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 

  

(१८) * ४६५०४ 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.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रसाद 
लाड : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील से्ं  जॉजा, जी.्ी. व जे.जे. रुग्णालयातील चतथुाशे्रणी 
कमाचाऱ्याींनी त्याींच्या मागण्याींसा   ददनाींक ५ माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास काम बींद आींदोलन सरुु केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत ननणाय घेऊन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) चतथुाशे्रणी कमाचाऱ्याींच्या ररक्त जागा सरळसेवेने तात्काळ भरण्याबाबत 
तसेच सदर जागा सरळसवेेने भरेपयतं तात्काळ रुग्णसेवा देण्यासा   ररक्त 
जागाींवर २९ ददवसाींच्या बदली तत्त्वावर बदली कमाचाऱ्याींची नेमणूक करावी 
ही िमखु मागणी होती. 
(३) शासनाच्या िचशलत र्ोरणानसुार वगा-४ (ग्-ड) ची कामे 
बाहयस्त्रोतामार्ा त करुन घेण्यात येत आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील निजात अभयिाांसाठी सुरु िेलेल्या  
बेबी िेअर किट योजनेत त्रटुी असल्याबाबत 

  

(१९) * ४६४९३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नवजात अभाकाींना बेबी केअर कक् देण्याची योजना शासनाने 
सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना सरुु करण्यापवूी ननयोजन ववभागाने ददलेल्या 
तसेच सावाजननक आरोग्य ववभागाने ददलेल्या आरोग्याशी ननगडीत आक्षेपाींची 
दखल न घेता बेबी केअर कक्मध्ये समाववष् करावयाच्या वस्तूींची ननवड 
करुन घाईघाईने योजना राबववण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तज्ञ सशमती नेमनू या योजनेबाबतचा अभ्यास करुन त्यानींतर 
सदर योजनेची अींमलबजावणी करावी, अशी मागणी ददनाींक ९ जानेवारी, 
२०१९ रोजीच्या ननवेदनान्वये ववरोर्ी पक्षनेत,े ववर्ान पररषद याींनी शासनाला 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा िकारचा अभ्यासग् शासनाने नेमला होता काय, 
अभ्यासग्ाने कोणत्या शशर्ारशी केल्या आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) योजना मींजूर करताना सवा सींबींर्र्त ववभागाच्या सहमतीने ननणाय 
घेण्यात आला आहे. 
(३), (४) व (५) होय, हे खरे आहे, योजना मींजूर करताना सवा सींबींर्र्त 
ववभागाचे अशभिाय घेऊन नींतर योजना मींजूर करण्यात आली असल्यामळेु 
पनु्हा अभ्यासग् नेमण्याची आवश्यकता नाही. 
 

----------------- 
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नालासोपारा (जज.पालघर) येथील िळांब समुद्रकिनाऱ् यािर  
पोहण्यास गेलेल्या व्यक्तीांचा बुडून मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२०) * ४६७०१ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र र्ाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
िायांदे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) नालासोपारा (स्ज.पालघर) जवळील कळींब समदु्रककनाऱ् यावर पोहण्यास 
गेलेल्या दोन कु्ुींबातील पाच जणाींचा ददनाींक २१ माचा, २०१९ रोजी बडूुन 
मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळींब समदु्रककनाऱ् यावर सागरी सरुक्षा जीव रक्षकाींची ननयकु्ती 
करण्यात आली नसल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन मतृ वयक्तीच्या 
कु्ूींबबयाींना कोणत्या िकारे आर्थाक मदत केली, तसेच अशा दघुा् ना वारींवार 
होऊ नये याकरीता समदु्रककनारी कोणत्या िकारच्या सरुक्षा उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) खरे आहे. 
(३) नालासोपारा (स्ज.पालघर) जवळील कळींब समदु्रककनाऱ् यावर पोहण्यास 
गेलेल्या दोन कु्ुींबातील पाच जणाींचा मतृ्य ूझालेली घ्ना नसैर्गाक आपत्ती 
मध्ये मोडत नसल्याने मतृाींच्या कायदेशीर वारसाींना कोणत्याही िकारची 
आर्थाक मदत देण्यात आललेी नाही.  
 अशा दघुा् ना वारींवार होऊ नये म्हणून कळींब येथे समदु्रककनारी 
हायमास््, LED ददव,े मादहती र्लक, लाईर् जॅके्, ररींगा, मो   दोरी, ब ैक 
वयवस्था, िथमोपचार पे् ी इ. उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रिल्पाबाबत 
  

(२१) * ४६५१६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद या ५०८ ककलोमी्र लाींबीच्या बलेु् रेन िकल्पासा   
राषरीय हायस्पीड रेल कापोरेशनच्या पहाणीनसुार महाराषर आणण 
गजुरातमर्ील समुारे ६५०० जमीन मालकाींच्या १४१५.७५ हेक््र जशमनी 
ताब्यात घ्यावया लागणार असनू त्यात महाराषरातील जास्त वयक्ती 
िकल्पबार्र्त होणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकल्पासा   महाराषर राज्यातील ककती शतेकऱ्याींच्या 
ककती जशमनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत व यासींदभाातील सद्य:स्स्थती 
काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महाराषरातील जमीन मालकाींचे नकुसान होऊ नये व त्याींचे योग्य 
असे पनुवासन वहावे, यासा   कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददिािर राित े : (१) मुींबई-अहमदाबाद अनतजलद गती रेल्वेमागााची 
उभारणी राषरीय अनतजलद गती रेल्वे महामींडळ या कें द्र शासनाच्या 
उपक्रमामार्ा त करण्यात येत आहे. त्याींच्याकडून व महसलू व वन 
ववभागाकडून िाप्त झालेल्या मादहतीनसुार या रेल्वेमागाासा   सार्ारणपणे 
१३७९ हेक््र जशमनीच्या भसूींपादनाचा िस्ताव आहे. त्यापकैी खाजगी 
मालकीची जमीन गजुरातमध्ये ७२४.१३ हेक््र आणण महाराषरामध्ये २७०.६५ 
हेक््र एवढी आहे. महाराषरातील पालघर स्जल््यातील ३४९८ कु्ुींबे आणण 
 ाणे स्जल््यातील ६५८९ वयक्ती िकल्प बार्र्त होणार आहेत. 
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(२) व (३) मुींबई उपनगर या स्जल््यातील मौ.ववक्रोळी येथील न.भ.ूक्र.५१/अ 
्या जशमनीींचे ३९.२५२ चौ.मी. क्षेत्र खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदीने 
उपलब्र् करून देण्याचा िस्ताव आहे. तसेच पालघर स्जल््यातील १८८ हेक््र 
खाजगी जमीन सींपाददत होणार असनू त्यापकैी खाजगी वा्ाघा्ीमार्ा त २.९५ 
हेक््र जमीन खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्याचिमाणे  ाणे स्जल््यातील 
एकूण ६५८९ शतेकऱ्याींची ८४.८१.५६ हे.आर. एवढी जमीन सींपाददत करण्यात 
येणार असनू त्यापकैी २.९५.४९ हे.आर. इतके जशमनीच ेसींपादन पणूा करण्यात 
आले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
रायगड जजल््यातील खारभूमी नावपिी क्षेत्राच ेसव्हेक्षण िरण्याबाबत 

  

(२२) * ४७६८८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््याचे पालकमींत्री याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
स्जल्हा ननयोजन सशमतीच्या ब ैकीत खारभमूी नावपकी क्षेत्राचे सवहेक्षण 
करण्याचे ननदेश ददलेले असतानाही आजशमतीस त्याची अींमलबजावणी 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खारेपा् भागातील नापीक क्षते्राची अर्र्कृत मादहती महसलू, 
कृषी, खारभमूी, साींस्ख्यकी व ननयोजन ववभागाकड ेउपलब्र् नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याच ववषयावर पनु्हा ददनाींक १८ एविल, २०१८ रोजी 
स्जल्हार्र्काऱ्यासमवेत झालेल्या ब ैकीत श्रशमक मकु्ती दलाने मादहती सादर 
करण्याची मागणी केली असता, उपववभागीय अर्र्कारी याींच्या 
अर्र्पत्याखाली १५ ददवसात सवहेक्षण केले जाईल अशी ग्वाही 
स्जल्हार्र्काऱ्याींना देऊनही आजशमतीस ९ मदहन्याचा कालावर्ी होवनूही 
कोणतहेी सवहेक्षण झाले नसल्याने नावपकी क्षेत्राचे दषुकाळात रुपाींतर होऊ 
शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, खारभमूी नापीक क्षते्राचे सवेक्षण न होण्याची सवासार्ारण 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने खारभमूी नापीक क्षेत्राचे सवहेक्षण न 
करणाऱ्या दोषीींववरुध्द कारवाई करुन रायगड स्जल््यातील खारभमूी नापीक 
क्षेत्राचे ववनाववलींब सवहेक्षण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 अशलबाग तालकु्यातील ४० गावाींचे ५६०१ शतेकऱ्याींच े ३०६७ हेक््र, 
उरण तालकु्यातील १२ गावाींचे २४४२ शतेकऱ्याींचे ६०५ हेक््र क्षते्र, पेण 
तालकु्यातील १३ गावाींचे ७१८ शतेकऱ्याींचे ३५७.०० हे.आर क्षते्र असे एकूण 
४०२९ हेक््र क्षेत्राचे खारेपाणी शशरुन वपकाचे नकुसान झाले आहे. 
(३) नकुसानग्रस्त क्षेत्राचे सवहेक्षण करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

उजनी धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(२३) * ४७४३९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) उजनी जलाशयातील पाणी सा ा कमी झाल्याने र्रणातील गाळ काढून 
तो गाळ शतेकऱ्याींना देऊन जशमनीची सवुपकता वाढववण्याबाबत शासनाने माहे 
एविल मदहन्यात ननणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन उजनी र्रणातील गाळ 
काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
 उजनीसह राज्यातील ५ मोठ्या र्रणातील गाळ व गाळ शमश्रीत वाळू 
काढून जलाशयातील जलसा ा पनुस्थाावपत करणेबाबत ददनाींक ०३ ऑगस््, 
२०१८ रोजी जलसींपदा ववभागामार्ा त शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आला 
आहे. 
(२) उजनी र्रणातील गाळ व गाळ शमश्रीत वाळू काढून जलाशयातील 
जलसा ा पनुस्थाावपत करणेच्या कामाची ई-ननववदा सचूना ददनाींक        
०७ जानेवारी, २०१९ रोजी िशसध्द करण्यात आली आहे. सदर कामाची     
ई-ननववदा िकक्रया अींनतम ्प्यात आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

बी.एड प्रमाणेच बी.पी.एड धारि अांशिालीन िमयचाऱ् याांना  
ननयुक्त् या देण्याबाबत 

  

(२४) * ४६९४८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्जल्हा पररषद शाळेमध्ये सींच मान्यतिेमाणे शशक्षक कमी 
असल्यास त्या-त्या शकै्षणणक वषााकरीता ककीं वा ननयशमत ननयकु्त होईपयतं 
डी.एड ककीं वा बी.एड अशींकालीन उमेदवाराींना ताशसका तत्वावर ककीं वा करार 
पध्दतीने ननयकु्त्या देण्यासा   ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१८ रोजी मींबत्रमींडळाच्या 
ब ैकीत ननणाय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बी.पी.एड शशक्षण घेतलेल्या अींशकालीन सशुशक्षीत बेरोजगाराींना 
अशा पध्दतीच्या ननयकु्त् या देण्याकरीता ननणाय घेतलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बी.एड िमाणेच 
बी.पी.एड र्ारक अींशकालीन कमाचाऱ् याींना ननयकु्त् या देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदरची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील हजारो मुले ननिाऱ्याविना असल्याबाबत 
  

(२५) * ४७८१३ श्री.रवि ांद्र र्ाटि, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ‘सेवह द र्चल्ड्रन’ या मलुाींसा   काम करणाऱ्या आींतरराषरीय खाजगी 
सींस्थेने ‘न्य ू स्वहजन’, ‘सलाम बालक रस््’ आणण हमारा र्ाऊीं डशेन या 
सींस्थाींबरोबर महाराषर, ददल्ली, उत्तरिदेश, पस्श्चम बींगाल या राज्याींमध्ये 
रस्त्यावर राहणाऱ्या मलुाींची पाहणी केली असता राज्यातील मुींबई, पणेु, 
नाशशक या तीन शहरात एकूण ७१ हजार ५८ मलुाींना ननवाराच नसल्याच े 
सन २०१८ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातील सवाार्र्क म्हणजे ५२ हजार ५३६ मलेु मुींबईतील,    
१४ हजार ६२७ मलेु पणु्यातील आणण ३ हजार ८९५ मलेु नाशशक शहरातील 
आढळून आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील हजारो मलुाींचे आयषुय असरुक्षक्षत असनू त्यातील 
जवळपास २३ हजार मलेु शारररीक, मानशसक शोषणाला बळी पडत असनू 
रस्त्यावर राहणाऱ्या मलुाींतील ७० ्क्के म्हणजचे ४९ हजार ७०० बाल 
कामगार असल्याच े सदर खाजगी सींस्थेने केलेल्या सवेक्षणातनू समोर आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाबाहय मलुाींसा   
तसेच बाल कामगाराींच्या वाढत्या सींख्येला िनतबींर् घालण्यासा   कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही, 
 अशा िकारचा कोणताही अहवाल या ववभागास िाप्त नाही. 
(२), (३), (४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
शशरूर (जज.पुणे) तालुक्यातील िळमोडी उपसा जलशसांचन योजनेबाबत 

  

(२६) * ४७९५६ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशरूर (स्ज.पणेु) तालकु्यातील कळमोडी उपसा जलशसींचन योजना 
पाईपलाईनद्वारे सींपणूापणे बींद करुन करण्याबरोबरच हे पाणी शशरूरच्या 
दषुकाळी बारा गावाींपयतं पोहोचववण्याचा महत्वपणूा ननणाय मा.जलसींपदा 
राज्यमींत्री याींनी ब ैकीत घेतल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत केवळ सवहे झालेला असनू ननर्ी मींजूर झालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर िकल्पाला मींजुरी देऊन ननर्ी उपलब्र् करून देण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) आींबेगाव तालकु्यातील ३४४० हे.क्षते्र पारींपारीक पध्दतीऐवजी बींददस्त 
पाईपालाईद्वारे शस ींर्चत करून याद्वारे बचत होणाऱ्या अींदाजे ३५ ्क्के 
पाण्याद्वारे शशरूर तालकु्यातील १२ गावाींचा समावशे करणे, त्यानसुार वाढीव 
क्षेत्राकरीता पाणी कसे उपलब्र् होणार याचा तपशशलवार अभ्यास करून त्यास 
िथम शासनाची मान्यता घेणे, लाभक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या नवीन गावाींच्या क्षते्राच े
सवहेशन करणे व या वाढीव क्षेत्रामळेु योजनेच्या वयापतील बदल होत 
असल्याने महाराषर जलसींपत्ती ननयमन िार्र्करण व राज्यस्तरीय ताींबत्रक 
सल्लागार सशमतीस िस्ताव सादर करून मान्यता घेण्याबाबत मा.राज्यमींत्री, 
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जलसींपदा याींनी ब ैकीत ननदेश ददलेले आहेत. त्यानषुींगाने िचशलत 
ननयमानसुार सदर कामासा   ननर्ी मींजूरीबाबत पढुील कायावाही करण्यात 
येईल. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी लॅब िाययरत असल्याबाबत 
  

(२७) * ४७०१९ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ५ हजाराहून अर्र्क बोगस पॅथॉलॉजी लॅब कायारत असल्याची 
बाब माहे एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवा पॅथॉलॉजी कें द्राचे सवेक्षण करुन त्याचा 
अहवाल सादर करण्याच्या सचूना शासनाने सवा स्जल्हार्र्कारी व पाशलका 
आयकु्ताींना १० मदहन्यापवुी ददल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवाल शासनाच्या आदेशािमाणे पणूा झालेला 
नसल्याची बाब ददनाींक १२ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅब 
चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) राज्यात ५००० पेक्षा अर्र्क पॅथॉलॉजी लॅब बोगस 
असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) शासनाच्या ददनाींक १६/०९/२०१७ च्या पत्रान्वये सवा स्जल्हार्र्कारी व सवा 
महानगरपाशलका आयकु्त याींना पॅथॉलॉजी लॅबची मादहती उपलब्र् करुन 
देण्याबाबतच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
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(३) व (४) याबाबतची पणूा मादहती अद्याप िाप्त झाली नसल्याने 
सींबींर्र्ताींकड ेपा परुावा करण्यात येत आहे. सींपणूा मादहती िाप्त झाल्यानींतर 
याबाबत अनषुींर्गक कायावाही सशमतीकडून करण्यात येईल.  
(५) िश्न उद् भवत नाही.  

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

राज्यात महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहनाच्या आांतरराज्य रे्ऱ्याबाबत 
  

(२८) * ४७९३३ श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती जस्मता 
िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाने ५० ्क्क्याींपके्षा 
जास्त आींतरराज्य बसरे्ऱ्या बींद केल्याची बाब माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या सरुु असलेल्या १ हजार १३७ आींतरराज्य मागाावर    
२ हजार ५४८ रे्ऱ्या मींजूर असनूही एस्ी महामींडळातरे् केवळ ५७९ 
आींतरराज्य मागाावर १ हजार ७०८ रे्ऱ्या चालववल्या जात असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर राज्याींच्या तलुनेत महाराषर राज्याच्या पररवहन 
महामींडळाचा ्प्पा दर व िवासी कर ही १७.५ ्क्क्याींनी जास्त असल्याने 
एस्ीचा आींतरराज्य िवास कमी झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन एस्ी 
महामींडळाच्या आींतरराज्यीय बस रे्ऱ्या वाढववण्यासा   कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्य पररवहन महामींडळाने शजेारील राज्याींबरोबर केलेल्या अन्योन्य 
वाहतकू करारानसुार १ हजार १३७ मागाावर २ हजार ५४८ रे्ऱ्या मींजूर असनू, 
सदर मींजूर मागा व रे्ऱ्याींपकैी ७३९ मागाावर १६७७ रे्ऱ्या चालनात आहेत. 
म्हणजेच मींजूर रे्ऱ्याींपकैी ३४.१९ ्क्के रे्ऱ्या बींद आहेत.  
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(३) हे खरे नाही. 
 ्प्पा दर व िवासी कर याबाबत अन्योन्य वाहतकू कराराींन्वये ज्या 
राज्यात बसेसचे सींचलन होत असत े त्या राज्यािमाणे ्प्पा दर व िवासी 
कर लाग ूहोत असतात, इतर राज्याच्या बसेस महाराषर राज्यात आल्यानींतर 
त्याींना महाराषरातील ्प्पा दर लाग ू होतात. तसेच, राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या बसेस अन्य राज्यात सींचलन करतात तवेहा त्या राज्याचा 
्प्पा दर त्याींना लाग ू होतो. त्यामळेु िवासी कमी होण्याचा िश्न उद् भवत 
नाही. 
(४) राज्य पररवहन महामींडळाकडून इतर राज्यात िवासी मागणीनसुार 
अन्योन्य वाहतकू करारातील मागाावर रे्ऱ्या सरुु करण्यात येतात. तसेच 
अन्योन्य वाहतकू करारात िवाशाींकडून मागणी केलेल्या मागााचा उल्लेख 
नसल्यास ननयमानसुार आींतरराज्य वाहतकूीचे तात्परुत े परवाने काढून 
िवाशाींना सेवा परुववण्यात येत.े गजुरात, मध्यिदेश, तलेींगणा या राज्याींत 
िवासी मागणीनसुार अन्योन्य वाहतकू करारावयनतररक्त जादा रे्ऱ्या 
तात्परुत्या परवान्यावर सरुु करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. गजुरात राज्यात 
िवासी मागणीनसुार अन्योन्य वाहतकू करारावयनतररक्त १२५ जादा रे्ऱ्या 
तात्परुत्या परवान्यावर सरुु करण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

आणी (जज.यितमाळ) येथील रोजगार हमी योजनेच्या 
 िामाांची प्रलांबबत देयिे अदा िरण्याबाबत 

  

(२९) * ४६६६९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) आणी (स्ज.यवतमाळ) येथील महात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगात सन २०१३-१४ व त्यापवूीची कुशल कामाींची िलींबबत देयके अदा 
करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींर्र्ताींना िलींबबत देयके देण्याबाबत तथेील लोकिनतननर्ीींनी 
मा.रोजगार हमी मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी लेखी 
पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कुशल कामाींची िलींबबत 
देयके अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. पींचायत सशमती, आणी 
अींतगात ग्रामपींचायत आणी येथील सन २०१३-१४ व त्यापवूीच े रुपये 
१३,१५,९८४/- कुशल देयके िलींबबत आहे.  
(३) सन २०१३-१४ व त्यापवूीची िलींबबत देयके अदा करण्याबाबत शासन 
पररपत्रक ददनाींक ०९ मे, २०१४ अन्वये ननदेशीत केल्यानसुार कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

सािांतिाडी (जज.शसांधुदगूय) येथे पययटन विभागाच्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(३०) * ४७४९६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सावींतवाडी (स्ज.शस ींर्दुगुा) नगरपाशलकेच्या शशल्पग्राम, हेल्थर्ामा व जनरल 
जगन्नाथराव भोसले उद्यानाच्या कामाच्या ननववदा परस्पर पया् न ववभागाने 
काढल्या असनू या कामात गरैवयवहार झाल्याने सावींतवाडी नगरपाशलकेने 
मा.मखु्यमींत्रयाींकड े लेखी तक्रार केली असता मा.मखु्यमींत्रयाींनी पया् न 
ववभागाला चौकशीचे आदेश ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशानसुार शस ींर्दुगुा, पया् न ववभागाने केलेल्या 
गरैवयवहाराबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
 सदर िकरणी चौकशी करण्याबाबतची तक्रार या ववभागास िाप्त 
झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
 सावींतवाडी (स्ज.शस ींर्ुदगुा) नगरपाशलकेच्या शशल्पग्राम, हेल्थर्ामा व 
जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यान येथील कामे ननयोजन ववभागाच्या चाींदा 
त े बाींदा या योजनेंतगात मींजूर करण्यात आले आहे. सदर कामाींसा   
सावींतवाडी नगरपाशलकेने ना-हरकत ददली असनू सदर कामे कायाास्न्वत 
करण्यासा   महाराषर पया् न ववकास महामींडळाला जागा तात्परुती हस्ताींतरीत 
केली आहे. त्यािमाणे महाराषर पया् न ववकास महामींडळामार्ा त ई-ननववदा 
पध्दतीने कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्यात आली व सदर कामे अींनतम ्प्प्यात 
आहेत. सदर कामे क्षेबत्रय अशभयींत्याींच्या देखरेखीखाली ननववदा अ्ी व 
शतींनसुार लवकरच पणूा करण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

सातारा जजल््यातील बोंडारिाडी धरण प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 
  

(३१) * ४७०२६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वेण्णा नदीपात्र (स्ज.सातारा) यींदाही उन्हाळयापवूीच कोरड ेपडले असल्याच े
ददनाींक १ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामळेु नदी पररसरातील गावात पाण्याची ी्ंचाई ननमााण 
झाली असनू त्याचा दगु्र्वयवसायावरही ववपरीत पररणाम झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन नदीपात्र लगतच्या 
गावाींना पाणीपरुव ा करण्याबाबत तसेच या भागातील पाण्याची समस्या 
सोडववण्यासा   येथील िस्ताववत बोंडारवाडी र्रण िकल्प पणूा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) पाणी ी्ंचाई मळेु दगु्र्वयवसायावर ववपरीत पररणाम झाल्याबाबत 
जलसींपदा ववभागास अहवाल िाप्त नाही. 
(३) वेण्णा नदीपात्रालगतच्या ५४ गावाींना वपण्याच ेपाण्यासा   महाराषर जीवन 
िार्र्करणास ५.१६ दलघमी पाणी आरक्षणास शासन पत्र क्र.सींकीणा-२०१८/ 
(५८५)/१८/शस ीं.वय.र्ो., ददनाींक ०२/०२/२०१९ अन्वये सहमती कळववले नसुार 
कृषणा खोरे ववकास महामींडळाचे पत्र क्र. २५१० ददनाींक १५/०२/२०१९ अन्वये 
मींजूरी ददली आहे. तसेच कृषणा खोरे ववकास महामींडळाने सवहेक्षण करण्यास 
मान्यता ददली असनू सवहेक्षणाचे काम िगतीपथावर आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

भारतरत्न नानाजी देशमुख (जज.दहांगोली) याांच े 
स्मारि उभारण्याबाबत 

  

(३२) * ४७३०६ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यात वदै्यकीय महाववद्यालय स्थापन करुन त्यास 
भारतरत्न नानाजी देशमखु याींचे नाव देवनू कडोळी (ता.सेनगाींव, स्ज.दहींगोली) 
या भारतरत्न नानाजी देशमखु याींच्या जन्मगावी त्याींचे स्मारक उभारण्याची 
मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारतरत्न नानाजी देशमखु याींचे स्मारक उभारुन वदै्यकीय 
महाववद्यालयास त्याींचे नाव देण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी कर्ीपयतं कायावाही होणे अपेक्षक्षत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयीन  
ननधी अखचीत असल्याबाबत 

  

(३३) * ४७०३८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल) ला 
सन २०१० मध्ये िर्ानमींत्री आरोग्य सरुक्षा योजनेंतगात ५ को्ी रूपये मींजूर 
करूनही यींत्र सामगु्री खरेदी न केल्याने ननर्ी अखचीत असल्याचे ददनाींक   
२४ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एच.एल.एल कीं पनीकडून सदर ननर्ी खचा करण्याची शवे्ीची 
सींर्ी असल्याने यींत्र सामु ु्ग्री खरेदी करण्याबाबत  शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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



39 

राज्यात ग्रामपांचायत िायायलयासाठी स्ितांत्र इमारत नसल्याबाबत 
  

(३४) * ४७२३८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३९९०० ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ४२५२ ग्रामपींचायती कायाालयासा   स्वतींत्र इमारत नसल्याचे माहे 
एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणायानसुार गावामध्ये “मातोश्री” ग्रामपींचायत भवन बाींर्णी योजनेला मींजूरी 
ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त योजनेंतगात मींजूर ५९८ पकैी १२४ भवन मा.ग्रामववकास 
मींत्री याींच्या बीड स्जल््यात मींजूर करण्यात आले असनू ववदभाातील आ  
स्जल््यात केवळ ५९ भवन मींजूर करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववदभाात भवन मींजूरीकरीता असमतोल असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ववदभाात समान वा्प करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल् यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३), (४) व (५) मा.बाळासाहेब  ाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींर्णी 
योजनेंतगात आतापयतं एकूण १०७५ ग्रामपींचायतीींची कायाालये बाींर्ण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापकैी, बीड स्जल््यात २१८ व ववदभाातील १० 
स्जल््यात १४६ ग्रामपींचायतीींची कायाालये बाींर्ण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
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 या योजनेंतगात ज्या ग्रामपींचायतीींना स्वत:च े कायाालयाची इमारत 
अद्याप मींजूर झालेली नाही अशा या योजनेत पात्र असणाऱ्या उवारीत सवा 
ग्रामपींचायतीींना ननर्ीच्या उपलब्र्तनेसुार भववषयात ्प्प्या-्प्प्याने मान्यता 
देण्यात येणार आहे.  

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

िरिटी (ता.जज.बीड) येथील शतेिऱ्याांनी अनुदाननत  
विदहरीिरीता प्रस्ताि दाखल िेल्याबाबत 

  

(३५) * ४७९०७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरव्ी (ता.स्ज.बीड) येथील शतेकऱ्याींनी सन २०११ मध्ये बीड पींचायत 
सशमतीकड े अनदुाननत ववदहरीकरीता िस्ताव दाखल केले असनू सदर 
िस्तावाद्वारे ददनाींक २ माचा, २०११, जा.क्र. ९६४१२०११ नसुार यादी क्रमाींक 
२, मान्यता क्रमाींक ५००, ददनाींक ३० माचा, २०११ रोजी ववदहरीींच्या कामाचे 
आदेश काढून १६ शतेकऱ् याींच्या ववदहरीचे पसैे परस्पराींनी घेतल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १६ शतेकऱ्याींच्या ववदहरीचे अनदुान सींबींर्र्त शतेकऱ्याींना 
न ववचारता त्याींच्या नावावर इतराींनी कस े काय घेतले, याबाबत दोषी 
अर्र्कारी व सींबींर्र्त दलाल याींच्याववरुध्द शतेकऱ्याींनी वेळोवेळी आींदोलन 
करुनही मागील नऊ वषाापासनू कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्र्त पींचायत 
सशमतीचे अर्र्कारी, अशभयींता व इतर दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामपींचायत वरव्ी/आहेरर्ानोरा, ता.स्ज.बीड येथे मग्रारोहयो अींतगात 
पींचायत सशमती बीड िशासकीय मान्यता आदेश क्र.जा. क्रपींसबब/बावी/ 
मग्रारोहयो/िमा/९६४/२०११, ददनाींक ०२/०३/२०११ अन्वये एकूण तवेीस लाभाथी 
शतेकऱ् याींना वयैस्क्तक जलशसींचन ववदहरी मींजूर करण्यात आल्या होत्या. 
 त्यापकैी २० जलशसींचन ववदहरीच्या कामावर कोणताही खचा झालेला 
नाही. तसेच ती कामे सरुु करण्यात आलेली नाहीत. उवाररत तीन शतेकऱ् याींना 
कोणतहेी ववदहरीच ेकाम न करता माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये अकुशल ४७७८४ 
व कुशल २०२८८७ बनाव् अशभलखे े तयार करुन ननर्ी उचल करण्याचा 
ियत्न करण्यात आला आहे. 
 तथावप, अकुशल रक्कम पोष्ामर्ील खात्यात जमा असनू स्जल्हा 
पररषद, बीड याींनी ददनाींक १४/०६/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर अकुशल 
रक्कम पोष्ामर्ील खात्यातनू शासनखाती जमा करण्याबाबत कळववले आहे. 
 तसेच ग्रामपींचायतीींच्या खात्यावर वगा केलेला कुशल रक्कम रुपये 
२०२८२८/- इतका ननर्ी परत घेण्यात आला असनू शासनखाती जमा करण्यात 
आला आहे. 
 िस्ततु िकरणी चौकशी करण्यात आली असनू दोषीींववरुध्द गनु्हा नोंद 
करण्यासा   ग् ववकास अर्र्कारी, पींचायत सशमती, बीड याींना आदेशशत 
करण्यात आलेले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल्हा पररषदेमधील शाखा अशभयांत्याांनी  
भांगार शललािात विक्री िेल्याबाबत 

  

(३६) * ४७२६६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्नबानू 
खशलरे् : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) नाींदेड स्जल्हा पररषदेमर्ील अर्र्कारी-पदार्र्कारी याींना न ववचारता 
येथील शाखा अशभयींता याींनी परस्पर साडतेीन लाखाचे भींगार शललावात ववक्री 
केल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींगार मोठ्या िमाणात असताना शललावातनू कमी रक्कम 
शमळाल्याचा आरोप पदार्र्काऱ् याींकडून केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर शाखा अशभयींता याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

दहांगोली जजल््यातील पालिमांत्री पाणांद रस्ता  
योजनेतील िामे पूणय िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४७१०३ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील पालकमींत्री पाणींद रस्ता योजनेतील कामाींबाबत 
महसलू व स्जल्हा पररषद िशासन बेजबाबदारपणा दाखवत असल्यामळेु 
रस्त्याींच्या कामाींसा   शमळालेला ददड को्ी रुपयाींचा ननर्ी अखचीत 
रादहल्याची बाब ददनाींक १७ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दहींगोली स्जल््यातील 
पालकमींत्री पाणींद रस्ता योजनेतील कामाींची जबाबदारी ननस्श्चत करुन सदर 
काम पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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

जे.जे. रुग्णालय, मुांबई येथे फ्लोसायटोमीटर आणण इम्युनोदहस्री 
िेशमस्री मशशन्स िायायजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३८) * ४६७७१ श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जे.जे. रुग्णालयात रक्तातील दशुमाळ आजार, सींसगा तसेच 
कॅन्सरच्या ननदानासा   वापरण्यात येणाऱ्या रुपये १ को्ीींच्या 
फ्लोसाय्ोमी्र आणण इम्यनुोदहस्री केशमस्री या वदै्यकीय चाचण्याींसा   
वापरल्या जाणाऱ्या दोन मशशन्स गेल्या ५ वषाापासनू वापराववना पडून 
असल्याच ेददनाींक १३ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मशशन्सचा योग्य वापर झाला असता तर गोरगरीब 
रुग्णाींना महागयया वदै्यकीय चाचण्या मोर्त करणे शक्य झाले असत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उपरोक्त दोन्ही मशशन्स कायाास्न्वत करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) फ्लोसाय्ोमी्र या यींत्राच्याबाबतीत खरे आहे. 
इम्यनुोदहस्री केशमस्री यींत्राचा पररपणूा परुव ा न झाल्याने सदर यींत्र 
िस्थावपत करण्यात आलेले नाही. 
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(२) हे खरे आहे. 
 तथावप, अन्य यींत्रसामगु्रीवर अशा स्वरुपाच्या चाचण्या केल्या आहेत. 
रुग्णाींची गरैसोय झाली नाही. 
(३) फ्लोसाय्ोमी्र व इम्यनुोदहस्री केशमस्री या यींत्राींबाबत 
सींचालनालयामार्ा त सशमती ग  त करुन चौकशी करण्यात येत आहे. 
 याववषयी फ्लोसाय्ोमी्र यींत्रसामगु्री कायाास्न्वत करणे शक्य आहे 
ककीं वा कसे, ही बाब तपासण्यात येत आहे. इम्यनुोदहस्री केशमस्री या 
यींत्रसामगु्रीचा पररपणूा परुव ा झालेला नसल्याने कायाास्न्वत करता येणार 
नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िोिण विभागात नागररिाांच ेपाण्याअभािी हाल होत असल्याबाबत 

  

(३९) * ४७१३८ अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण ववभागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही उन्हाळयात पाण्याचे 
दशुभाक्ष्य य होत असल्याने नागररकाींच ेपाण्याअभावी होणारे हाल दरू करण्यासा   
कोकणातील पाण्याचे रेशनन ींग करण्यात येणार असनू लेखा परीक्षणािमाणेच 
कोकणातील पाण्याचे वॉ्र ऑडड् करुन वाया जाणाऱ् या पाण्याचा ताळेबींद 
गरजवींताींकड ेवळववण्याचा ियत्न शासन वॉ्र ऑडड्द्वारे करणार असल्याच े
ददनाींक १५ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अन्य ववभागाच्या तलुनेत कोकणात दरवषी 
सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडत असल्याने मागील पाच वषाात कोकणातील 
र्रणाींची क्षमताही १०० ्क्के अग्रणी रादहली असनू सरासरीपेक्षा जास्त 
पाऊस पडूनही अनतररक्त पडणारे पावसाचे पाणी समदु्रामध्ये वाहून जात 
असल्यामळेु पाणी अडवा पाणी स्जरवा यासारख्या योजना वयथा जात 
असल्याने दरवषी लाखो शल्र पाणी वाया जात असत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) अशी बाब नाही. 
(२) पस्श्चम वादहनी नदी खोऱ्याचा एकास्त्मक राज्य जल आराखडा केलेल्या 
जलननषपत्ती अभ्यासानसुार कोकणात ७५ % ववश्वासाहातनेे २२६८ अ.घ.रु्. 
जलननषपत्ती होत असनू, त्यापकैी ननयोस्जत शसींचन िकल्पाींवदारे १६२ 
अ.घ.रु्. सन २०३० पयतं (कोकणातील सवा लागवडीलायक क्षेत्रासा   
लागणारे पाणी गहृीत र्रता शसचींनासा   एकूण ८९८ अ.घ.रु्.) शस ींचनासा   
लागणार आहे. सन २०३० पयतं औद्योर्गक व घरगतुी वापर समुारे १४१ 
अ.घ.रु्. इतर खोऱ्यात कळववण्यासा   तरतदु ११८ अ.घ.रु्., पयाावरणीय 
तरतदु २० अ.घ.रु्. ववचारात घेतल्यास एकूण समुारे ४४१ अ.घ.रु्. इतका 
पाणी वापर ननयोस्जत आहे. व सवा पा्बींर्ारे िकल्प पणूा झाल्यावर कोकण 
िदेशात एकूण ३.२६ लक्ष हे इतकी शस ींचन क्षमता ननमााण होईल. म्हणून 
अनतररक्त पावसाचे पाणी वाहून जात े तसेच कोकणातील जमीन जाींभा 
खडकाची सस्च्छद्र आहे. सदर पाणी सस्च्छदे भागातनू वाहून जात असल्याने 
पाणी आडवा पाणी स्जरवा या सारख्या योजना कोकणात जलसींर्ारण 
होण्यासा   उपयकु्त होत नाही. 
(३) अनतररक्त वाहून जाणारे पावसाचे पाणी पवेूकड े वळववण्याच े िस्ताववत 
आहे. 
(४) िश्न उदभवत नाही. 

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

छेडानगर, चेंबूर, मुांबई पररसरात िाांदळिनाांची ित्तल िरुन  
झोपडयाांच ेअनधधिृत बाांधिामे होत असल्याबाबत 

  

(४०) * ४६७२६ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) छेडानगर, चेंबरू, मुींबई पररसरात काींदळवनाींची कत्तल करुन झोपययाींच े
बाींर्काम भ्रष् अर्र्काऱ्याींच्या सींगनमताने सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार मुींबई व पररसरातील 
काींदळवनाींच्या सरुक्षक्षततसेा   काींदळवने सेलची ननशमाती शासनाने केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी दखल घेऊन अनर्र्कृत बाींर्काम 
करणाऱ्याींववरुध्द महाराषर झोपडपट्टी कायदा अींतगात कारवाई करणे, 
झोपययाींचे कायमस्वरुपी ननषकासन करणे, काींदळवनाचे पनुरोपण करणे, 
अनर्र्कृत बाींर्कामाींकरीता स्थाननक पोलीस अर्र्कारी व महानगरपाशलकेच े
ववभाग िमखु याींना जबाबदार र्रण्याबाबतच्या कायद्यातील तरतदुीनसुार 
जाणीवपवूाक दलुाक्ष करणाऱ्या स्जल्हार्र्कारी कायाालयातील अर्र्काऱ्याींववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबतची मागणी ददनाींक ०६ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये ववरोर्ी पक्षनेत,े ववर्ान पररषद याींनी शासनाला केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार सदर पत्राची दखल घेवनू कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) चेंबरु भागातील छेडानगर पररसरातील काही 
काींदळवन क्षेत्रामध्ये अनतक्रमण झाल्याच ेआढळून आले होत ेहे खरे आहे. 
(२) राज्यातील त्ीय क्षते्रातील काींदळवनाच ेसींरक्षण व सींवर्ान करण्याकरीता 
सन २०१२ मध्ये तत्कालीन मखु्य वनसींरक्षक या दजााच्या अर्र्कारी याींच्या 
अर्र्पत्याखाली ३७ कमाचाऱ्याींसह काींदळवन कक्षाची ननशमाती करण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) काींदळवन क्षते्राचे सवहे क्रमाींक व न.भ.ुक्र. याींचेबाबत अद्यापही 
अननस्श्चतता आहे. त्याबाबत नगर भमुापन अर्र्कारी, चेंबरू याींच्यामार्ा त 
शहाननशा करण्यात येत आहे.  
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 मौजे चेंबरू येथील छेडानगर मर्ील काही काींदळवन क्षेत्रामध्ये मुींबई 
महानगरपाशलकेने ददनाींक १३/०३/२०१७ त े १८/०३/२०१७ आणण ददनाींक 
२८/०८/२०१८ त े ३०/०८/२०१८ या कालावर्ीत वन ववभाग व इतर ववभागाच े
सींयकु्त कायावाहीद्वारे अनकु्रमे ८२८ व ४९८ अशा एकूण १,३२६ अनर्र्कृत 
झोपययाींचे ननषकासन केल े आहे. तसेच छेडानगरच्या उवाररत भागातील 
अर्र्सरू्चत काींदळवन क्षेत्राच्या हद्द ननस्श्चत झाल्यानींतर उवाररत क्षते्रातील 
अनतक्रमण ननषकाशसत करण्यात येईल. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

बबरिाडी (ता.महाड, जज.रायगड) महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 
महामांडळातील प्रदषूण िरणा-या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४१) * ४७५९२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्य  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) बबरवाडी (ता.महाड, स्ज.रायगड) महाराषर औद्योर्गक ववकास 
महामींडळातील िदषूणकारी कारखान्याींतनू सोडण्यात येणाऱ्या केशमकल 
पाण्यामळेु साववत्री नदीपात्रातील अनेक मगरीींना अींर्त्व आल्याच ेमाहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार साववत्री नदीपात्रातील मगरीींना सरुक्षक्षत स्थळी 
हलववण्याबाबत कायावाही करुन सींबींर्र्त िदवूषत कारखान्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) महाड वनपररक्षेत्रातील वन पररमींडळ महाड, 
वनपररमींडळ पोलादपरू, वनपररमींडळ बबरवाडी व वनपररमींडळ दासगाींवचे क्षेत्र 
साववत्री नदी ककनारी आहे. सदर पररमींडळातील वन कमाचाऱ् याींना त्याींचे 
कर्रतीचे वळेी साववत्री नदीपात्रातील मगरीींना अींर्त्व आल्याचे ननदशानास 
आलेले नाही. 
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(२) व (३) िश्न उदभवत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील मदहलाांना स्िस्त दरात सॅननटरी पॅड  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४२) * ४७८६७ श्री.सतजे ऊर्य  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मदहला व तरुणीींना स्वस्त दरात सॅनन्री पॅड उपलब्र् करुन 
देण्यासा   मुींबई सेंरल स्थानकात मागील वषी वहेडड ींग मशीन सरुु करण्यात 
आली असनू राज्यातील ३० पेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आगारातही अशा योजना 
सरुु करण्याबाबत शासन ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेस एक वषा होऊन गेल्यानींतर याचा माहे रे्ब्रवुारी, 
२०१९ मध्ये आढावा घेतला असता अर्र्काऱ्याींचा अकायाक्षमपण आणण 
वररष ाींच्या दलुाक्षामळेु महामींडळाच्या या आरोग्यदायी योजना िलींबबत 
असल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ककती द काणी वहेडड ींग मशीन बसववण्यात आल्या 
आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील एस्ी आगारे आणण िमखु थाींब्यावर वहेडड ींग 
मशीन बसववण्याबाबत कोणत्या स्वरुपाची कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सद्य:स्स्थतीत राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई-सेंरल, परळ, 
कुलाा नेहरु नगर, पनवेल, मरुबाड, स्वारगे्, शशवाजीनगर, कोल्हापरू, 
लोणावळा अशा ९ बसस्थानकाींवर वहेडीींग मशीन कायारत असनू, राज्यातील  
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इतर २४ बसस्थानकाींतील मदहला िसार्न गहृात वहेडीींग मशीन 
बसववण्याबाबत मे.सलुभ इीं्रनॅशनल याींचेमार्ा त कायावाही करण्यात येत 
आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िोळवपांप्री (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) येथील बोरी नदीिरील 
 बांधारे बाांधिामाच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(४३) * ४८२१९ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळवप ींिी (ता.पारोळा, स्ज.जळगाींव) येथील बोरी नदीवरील बींर्ारे 
बाींर्कामाचा िस्ताव व अींदाजपत्रके िशासकीय मान्यतसेा   स्जल्हार्र्कारी, 
जळगाींव याींच्याकड े सादर करण्यात आल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िस्तावास स्जल्हार्र्कारी याींच्यामार्ा त िशासकीय 
मान्यता कर्ीपयतं देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर बींर्ारे बाींर्कामास ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.डॉ. तानाजी सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर कामाचे रुपये ८४.३२ लक्षचे अींदाजपत्रक स्जल्हा जलसींर्ारण 
अर्र्कारी, मदृ व जलसींर्ारण ववभाग, जळगाव याींनी ददनाींक ९/५/२०१८ रोजी 
सदस्य सर्चव, स्जल्हा ननयोजन सशमती तथा स्जल्हार्र्कारी, जळगाव 
याींच्याकड ेिशासकीय मान्यतसेा   सादर करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) सदर कामास चाल ू आर्थाक वषाात ४५१५-०७१८ या लखेाशशषाा 
अींतगात िशासकीय मान्यता देण्यासा   स्जल्हा ननयोजन सशमतीच्या ब ैकीत 
िस्ताव सादर करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िसई र्ाटा (जज.पालघर) पररसरातील अनधधिृत  
बाांधिामािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४४) * ४८४८४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई र्ा्ा (स्ज.पालघर) पररसरात तुींगारेश्वर ॲकेडमी हायस्कूल ॲण्ड 
ज्यनुनअर कॉलेज, पेल्हार या स्कुल वयवस्थापनाने ववना परवानगी वाढीव 
बाींर्काम केल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हायस्कूल वयवस्थापनाने वन ववभागाच्या जशमनीवर 
अनतक्रमण करुन अनर्र्कृतपणे वाढीव बाींर्काम केलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर अनर्र्कृत बाींर्काम करणाऱ् या हायस्कूल वयवस्थापनावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) मौजे पेल्हार येथील सींरक्षक्षत वन सवहे क्र. 
२८२ मध्ये २/०२/६२ हे आर क्षेत्रात तुींगारेश्वर ॲकेडमी हायस्कूल ॲण्ड 
ज्यनुनयर कॉलेज याींनी अनर्र्कृत बाींर्काम केले आहे. िश्नाींककत क्षेत्र वन 
ववभागाकडून महसलू ववभागाकड े वगा झालेल्या क्षेत्रापकैी आहे. सदर क्षते्र 
वळतीकरणासा   सींस्थकेडून वन (सींवर्ान) अर्र्ननयम, १९८० अींतगात िस्ताव 
क्षेबत्रयस्तरावर िाप्त झाला आहे.  
(३) सदर अनतक्रमणाबाबत वन ववभागामार्ा त चौकशी करण्यात आली असनू 
सदर अनर्र्कृत बाींर्काम करणाऱ्या तुींगारेश्वर ॲकेडमी हायस्कूल ॲण्ड 
ज्यनुनयर कॉलेज, पेल्हार याींच्याववरुध्द ददनाींक १/०४/२०१९ रोजी वन गनु्हा 
नोंदवनू िकरणी मा.न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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पेंच व्याघ्र प्रिल्पाच्या देिनापार िनपररक्षेत्रात  
िानघणीचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४५) * ४८७३६ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पेंच वयाघ्र िकल्पाच्या देवनापार वनपररक्षेत्रात कक्ष क्रमाींक ४९८ मध्ये 
बाींद्रा तलाव क्रमाींक १ येथे एका पाच वषीय वानघणीचा मतृ्य ू झाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानशसींगदेव अभयारण्य खुसाापार गे्पासनू काही अींतरावरील 
पाणवठ्यावर ज्या द काणी वानघणीचा र्चखलात रुतलेला मतृदेह आढळला 
त्या द काणापासनू सा  शम्र वर तीन मजली ननरीक्षण कु्ी, तीन लाकडी 
कु्या असनू त्यावर चोवीस तास वन मजुर देखरेख करीत असतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वनपररक्षेत्र हे मानशसींगदेव अभयारण्यात येत असनू येथे 
वयाघ्र दशानासा   यणेाऱ्या पया् काींची सींख्या जास्त असल्याने अभयारण्यातील 
कमाचाऱ्याींच्या सींगनमताने क्षमतपेेक्षा जास्त वाहने भरुन ननर्ााररत वेळेनींतर 
सधु्दा ननयमबा्य पध्दतीने वाहने वयाघ्र दशानासा   सोडण्यात येत असनू 
तथेे मोठ्या िमाणात आर्थाक गरैवयवहार होत असल्याचे ननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींर्र्त दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) पेंच वयाघ्र िकल्पाच्या देवलापार वनपररक्षेत्रातील 
कक्ष क्रमाींक ४९८ मर्ील बाींद्रा तलाव क्रमाींक १ येथ े एका ५ त े ६ वषीय 
वानघणीचा मतृ्य ू झाला असल्याची घ्ना ददनाींक ०६/०३/२०१९ रोजी 
ननदशानास आली आहे. 
(२) ज्या द काणी वानघणीचा मतृदेह आढळून आला आहे त्या द काणापासनू 
सा  शम्र अींतरावर र्क्त ननरीक्षण मनोरा आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) िस्ततू िकरणी वन गनु्हा नोंदववण्यात आला असनू पढुील चौकशी सरुु 
आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

पाथरगाांि (ता.चाांदरू रेल्िे, जज.अमरािती)  
शसांचन प्रिल्पाच्या ननविदा िाढण्याबाबत 

  

(४६) * ४९०४३ श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरगाव (ता.चाींदरू रेल्वे, स्ज.अमरावती) अींतगात वपण्याच्या पाण्याची व 
शस ींचनाबाबत लोकिनतननर्ीींनी ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास शासनास ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्याच े पाणी व शस ींचनाकरीता पाथरगाव उपसा शस ींचन 
िकल्पाकरीता उध्वा वर्ाा र्रणातनू पाईपलाईन ्ाकण्याच्या िकल्पाला तत्वत: 
मान्यता ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकल्पाच्या ननववदा काढण्यास ववलींब होण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने १५ वषांपासनू िलींबबत असलेल्या या िकल्पाच्या ननववदा 
काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 तथावप, पाथरगाव उपसा शस ींचन योजना ही केवळ शसींचनाकरीता 
िस्ताववत आहे. 
(२) होय. 
 पाथरगाव उपसा शस ींचन योजना िकल्पाकरीता उध्वा वर्ाा उजवा 
मखु्य कालवा सा.क्र. ६९५०० मी.पासनू उध्वागामी नशलकेद्वारे शस ींचनाकरीता 
पाणी उचल करण्याचे िस्ताववत असनू पीडीएन चे कामाची EPC ननववदा 
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काढण्यासा   मान्यता िदान करण्यात आलेली आहे. तथावप, या योजनेमध्ये 
वपण्याचे पाणी परुववण्याचे िावर्ान नाही. 
(३) पाथरगाव उपसा शस ींचन योजना मळू योजनेनसुार नतवसा तालकु्यातील 
कुऱ् हा गावाजवळ बोर नदीवर सींग्राहक तलाव बाींर्ून त्यावरुन पाथरगाव उपसा 
शस ींचन योजना िस्ताववत करण्यात आलेली होती. सदर योजनेस उध्वा वर्ाा 
िकल्पाचे चतथुा स.ुि. मान्यतअेींतगात ववदभा पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ, 
नागपरु याींचे पत्र क्र.५७८/ददनाींक १३/०७/२००९ अन्वये िशासकीय मान्यता 
िदान करण्यात आलेली होती. परींत ु सींग्राहक तलाव बाींर्कामास स्थाननक 
लोकाींचा ववरोर् असल्याने व बडुीत क्षेत्रातील वनजशमनीकरीता शासन 
ननणायानसुार पयाायी वन जमीन उपलब्र् न होऊ शकल्यामळेु योजनेच े
ननववदा कायावाही पणूा होऊ शकले नाही. ददनाींक १३/१/२०१७ च्या शासनाच्या 
नशलका ववतरण िणालीच्या र्ोरणानसुार पाथरगाव उपसा शस ींचन योजना 
नवयाने उध्वा वर्ाा िकल्पाचे उजवा कालवयाकरीता सा.क्र. ६९ ककमी पासनू 
िस्ताववत करण्यात आलेली आहे. या बदलामळेु सींग्राहक तलावाच्या बडुीत 
क्षेत्रातील ३१५ हे. जमीन, र्ळझाड े ३००००, १२५ ववदहरी व २०.२२ हे वन 
जमीन बडुीत क्षेत्रात जाण्यापासनू वाचली. त्यानसुार िकल्पाचे लाभक्षते्रात 
उपलब्र् पाण्याचा इष्तम वापर होण्याच्यादृष्ीने नशलका ववतरण िणाली 
िस्ताववत करण्यात आलेली आहे व महामींडळ कायाालयाचे पत्र क्र. १०९८३ 
ददनाींक ०६/११/२०१८ अन्वये बींद नशलकेद्वारे ववतरण िणालीच्या कामाची 
EPC ननववदा काढण्यास परवानगी िाप्त असनू ननववदा िकक्र या 
अींदाजपत्रकाच्या ताींबत्रक मान्यतनेींतर सरुु करण्यात येत आहे. 
(४) मळू आराखययािमाणे सींग्राहक तलावास लोकाींचा ववरोर् असल्यामळेु 
ववलींब झाला. सदयःस्स्थतीत िकल्पाच े सींकल्पनास सक्षमस्तरावर मींजुरी 
िाप्त आहे. तसेच अींदाजपत्रक मींजुरीस्तव िादेशशक कायाालयात तपासणी सरुु 
आहे. अींदाजपत्रकास मींजुरी िाप्त होताच योजनेची ननववदा िकक्रया सरुु 
करण्यात येईल. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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गडधचरोली जजल््यातील दगुयम भागातील गािे  
वििासापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(४७) * ४७५३२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली स्जल््यातील दगुाम भागातील १६०० गावाींपकैी ६०० गावाींना 
जाण्यासा   रस्त,े नाल्यावर पलू व जूने पलु जीणा स्स्थतीत असल्याने सदर 
स्जल्हा ववकासापासनू वींर्चत असल्याचे ददनाींक २४ एविल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने या मागास स्जल््याच्या 
ववकासाकरीता भरीव ननर्ीची तरतदू करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
 स्जल्हा पररषद गडर्चरोली अींतगात काही रस्त्याींची कामे जींगलवयाप्त, 
अनतदगुाम तसेच कायदा व सवुयवस्थेच्या िश्नामळेु पणूा करण्यास ववलींब होत 
आहे. 
(२) व (३) गडर्चरोली स्जल््यातील ग्रामीण मागा व इतर स्जल्हा मागाासा   
सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वषाासा   ववववर् योजनाींतगात समुारे 
रुपये ३७०.०० को्ी इतक्या ननर्ीची तरतदू करण्यात आलेली असनू 
योजनाननहाय ननर्ी पढुीलिमाणे आहे.                 (रुपये लक्ष मध्ये) 

योजनेचे नाव सन २०१७-१८ सन २०१८-१९ 
३०५४-२४१९ रस्त ेव पलु दरुुस्ती ७६८.४१ ९१४.८२ 
३०५४ व ५०५४ स्जल्हा वावषाक योजना  ४६३४.७३ ४०११.५० 
िर्ानमींत्री ग्राम सडक योजना  ३१०५.०८ ५५५२.२४ 
मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजना  ९३९०.९० ८६१८.९६ 

एकूण      १७८९९.१२ १९०९७.५२ 
   ----------------- 
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मुांबई येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयानाबाबत 
  

(४८) * ४७४६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४२९७ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे मालाड स.क्र. २३९/१ सींदभाात मा.उच्च न्यायालयात रर् यार्चका 
क्र. १४६५/७५ मध्ये ददनाींक ३ डडसेंबर, १९७९ रोजी समझोता करारानसुार 
१४८८ एकर क्षेत्रापकैी वन ववभागास वगा करण्यात आलेल्या ८४८ एकर    
२० गुीं े १२ आणे क्षते्रावयनतररक्त उवाररत क्षते्रात शासन आपला हक्क साींग ु
शकत नाही व हे क्षते्र वनक्षेत्र राहणार नाही असे नमदु करण्यात आले आहे, 
तसेच उवाररत क्षते्र महाराषर “खाजगी वने” या सींज्ञेत मोडू शकत नसल्याने 
महाराषर खाजगी वने सींपादन अर्र्ननयम १९७५ च्या तरतदुी लाग ू  रत 
नसल्याचे नमदू केले आहे त्यामळेु महाराषर खाजगी वने सींपादन अर्र्ननयम 
१९७५ च े कलम २१ अींतगात सींपादनाची कायावाही करण्यात आली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २३९ चे सींपणूा क्षेत्रर्ळ १६९४ एकर असनू त्याची मालकी 
एर्.ई.ददनशा रस््कड े होती, एर्.ई.ददनशा रस््कडून १९७१ मध्ये नगर 
क्रमाींक ८२७ ही २०६ एकर जमीन शते जमीन म्हणून वेगळी करण्यात आली 
आहे तसेच १४४८ एकर जशमनीला सींपादनाची नो्ीस लागली असनू पढेु 
१९७५ मध्ये समझोता करार होवनू ८४८ एकर जमीन वन ववभागाच्या नावे 
लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ित्यक्षात सींपादनाची नो्ीस लागलेल्या क्षते्रात नसलेल्या २०७ 
एकर जमीन, जी १६९४ एकरातील आहे जे मा.उच्च न्यायालयाच्या 
सींपादनाच्या नो्ीस क्षते्राबाहेरील आहे त्या क्षेत्रावरील आददवासी पाड,े दशलत, 
मागासवगीय याींची घरे, शाळा, दवाखान,े रेशनन ींग दकुाने, शौचालये, वीज, 
बस सेवा सवा खींडीत करुन तोडण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, २०७ हे क्षेत्र वन ववभागाच्या ८४८ एकर २९ गुीं े ८ आणे क्षेत्रा 
वयनतररक्त उवाररत क्षते्रावर वनववभाग हक्क साींग ुशकत नाही, त्यामळेु वन 
ववभाग ८४८ एकराबाहेर येवनू मागासवगीय दशलत आददवासीींची घरे 
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तोडण्याची कारवाई कररत आहे, जे क्षेत्र वन ववभाग ककीं वा मा.उच्च 
न्यायालयाच्या सींपादन क्षेत्राच्या १४८८ एकरात येत नाही त्यावर या 
महानगरपाशलका वॉडाातील गरीब कष्कऱ्याींना वीज जोडणी, पाणी, शौचालय, 
रस्त ेसवुवर्ा देण्यास वन ववभागाकडून NOC मागण्यात येत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या समझोता करारात असलेली ५७२ 
एकर जमीन ही मुींबई महापाशलकेला तबेले ह्ववण्यासा   ददली होती ती 
महापाशलकेने का घेतली नाही, तसेच ती वन ववभागाकड े वगीकृत होणे 
आवश्यक होत,े ही जमीन वनववभागाकड े वगीकृत न होता येथील सींजय 
गाींर्ी पाका चा मो ा डोंगर तोडण्यात आला, त्यावर BEAG चे पयाावरणवादी 
दे.बी.गोएींका याींनी हरकत घेतली होती का, तसेच वन ववभागानेही हा डोंगर 
र्ोडण्यासा   कोणत्या ननयमाने परवानगी ददली, ५७२ एकर जमीन वन 
ववभागाने सोडली व सींजय गाींर्ीच्या १०३ स्क्वेअर कक.मी.मध्ये येणारा डोंगर 
र्ोडण्यास (S.G.N.D) सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यानाला परवानगी कोणत्या 
ननयमानसुार ददली आहे,  
(६) असल्यास, राषरीय उद्यानाच्या हद्दी बाहेर ५ कक.मी. खदानास बींदी 
असताना १४८८ सींपादन क्षते्रातील ८४८ एकर क्षेत्रातील डोंगराचा अर्ाा भाग 
तोडण्यास परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन अर्र्काऱ्याींवर शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच २०७ एकर शते जमीन 
क्षेत्राचा ित्यक्ष सींपादन क्षेत्र ८४८ एकराशी सींबींर् नसताना सींपादनाच्या 
नो्ीसीच्या क्षेत्रातही नसलेल्या लोकाींना नकुसान भरपाई देवनू वीज, रस्त,े 
शौचालय, पाणी सवा सवुवर्ाींनी यकु्त घरे तथेेच बाींर्ुन देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) रर् यार्चका क्रमाींक : १४६५/७५ 
मध्ये ददनाींक ०३/१२/१९७९ रोजी झालेल्या समझोता कारानसूार मौजे मालाड, 
सवे क्र. २३९/१ मर्ील ८४८ एकर २० गुीं े १२ आणे क्षते्र सींजय गाींर्ी राषरीय 
उद्यान ववभागाच्या ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याआर्ारे सींजय गाींर्ी 
राषरीय उद्यानात समाववष  क्षते्राबाबत ददनाींक १६/०१/१९९६ रोजी िशसध्द 
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करण्यात आलेल्या अर्र्सचूनेमध्ये सदर सवे क्र. २३९/१ मर्ील ८४८ एकर 
२० गुीं े १२ आणे क्षते्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यावयनतरीक्त 
उवारीत ६४० एकर १२ गुीं े ०४ आणे क्षते्राबाबत महाराषर खाजगी वने 
(सींपादन) अर्र्ननयम, १९७५ चे कलम २१ अींतगात सींपादनाची कायावाही 
करण्यात आलेली नाही हे खरे आहे. िचलीत वन अर्र्ननयमाींतील तरतदूी व 
रर् यार्चका क्र. ३०५/१९९५ मर्ील मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशाींनसूार 
सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यानाच्या क्षेत्रातील वन जशमनीवरील अनतक्रमणे 
ननषकाशसत करण्याची कायावाही करण्यात आली आहे. सींजय गाींर्ी राषरीय 
उद्यानाच्या बाहेरील वनेत्तर क्षेत्रावरील घरे तोडण्याची कारवाई वन 
ववभागाद्वारे केली जाण्याची बाब खरी नाही. सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यानाच्या 
बाहेरील वनेत्तर क्षेत्रावरील घराींना परुववण्याच्या नागरी सवुवर्ाींकरीता वन 
ववभागाकडून एन.ओ.सी. मागण्यात येत ेही बाब खरी नाही. 
(५) व (६) रर् यार्चका क्र. १४६५/७५ मध्ये ददनाींक ०३/१२/१९७९ रोजी 
झालेल्या समझोता करारानसुार मौजे मालाड, सवे क्र. २३९/१ मर्ील ८४८ 
एकर २० गुीं े १२ आणे क्षेत्र सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यान ववभागाच्या ताब्यात 
घेण्यात आले असनू या क्षेत्रासह सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यानाच्या अर्र्सचूीत 
वनक्षेत्रात बेकायदेशीरररत्या डोंगर र्ोडल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही.
 समझोता करारानसुार वन ववभागाचे ननयींत्रणाखाली नसलेल्या   
५७२-२९-०८(ए-गुीं-आ.) क्षते्रावर वन ववभाग हक्क िस्थावपत करणार नाही 
अथवा त े खाजगी वने राहणार नाही असेही  रल्याने या क्षेत्राचा समावेश 
सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यान ववभागाच्या ताब्यात असलेल्या १०३ चौ.कक.मी. 
क्षेत्रामध्ये नाही. 
 मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानसुार सींजय गाींर्ी राषरीय उद्यानातील 
केवळ पात्र अनतक्रमकाींचे पनुवासन करण्यात येत.े त्या अींतगात आजशमतीस 
११३८० सदननकाींचे वा्प करण्यात आले असनू उवाररत पात्र अनतक्रमकाींच े
पनुवासन करण्याची िकक्रया कायाास्न्वत आहे. 
 

----------------- 
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राज्यात ननधी अभािी रोजगार हमी योजनेची िामे बांद असल्याबाबत 
  

(४९) * ४६६२७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची काम ेननर्ी अभावी बींद झाली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासनू ननर्ी शमळण्याचा मागाच 
रोखल्याने राज्यभरात सरुू असलेली रोजगार हमी योजनेची समुारे १४ हजार 
७४० कामे बींद झाली असनू मींजूरी शमळालेल्या १३ हजार ९०२ कामाींना 
सरुूवात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये रोजगार हमी योजनेंतगात 
कामावरील अकुशल मजूराींची रक्कम पणूा देण्यात आलेली नसनू र्गट्टी, मरुूम, 
डब्बर या सादहत्य देयकाची रुपये ३९७ को्ीचा ननर्ी देण्यात आलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील दषुकाळी भागातील मजूराींना रोजगार हमी 
योजनेमर्ून काम शमळणे अशक्य असल्यामळेु त्याींच्या उदरननवााहाचा िश्न 
ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, रोजगार हमी योजनेची कामे सरुू करून बेरोजगाराींना रोजगार 
शमळवनू देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही.  
(२) आर्थाक वषा २०१७-१८ मध्ये १५६२.९५ को्ी, २०१८-१९ मध्ये १६४७.१७ 
को्ी, तसेच २०१९-२० या चाल ूआर्थाक वषाात १८६.४६ को्ी इतके मजूरीचे 
िदान करण्यात आले आहे. आर्थाक वषा २०१७-१८ मध्ये ३,९६,२२५, २०१८-१९ 
मध्ये २,४९,१२३ तसेच २०१९-२० या चाल ू आर्थाक वषाात ९,२५९ (एविल ते 
१५ मे) या कालावर्ीत इतकी कामे सरुु आहेत. 
(३) अकुशल मजूरी हजेरीपत्रकाला मान्यता िदान केल्यानींतर मजुराच्या बँक 
/ पोस्् खात्यात ित्यक्षपणे कें द्र शासनाद्वारेच NeFMS िणालीद्वारे अदा 
केली जात.े सन २०१७-१८ या कालावर्ीत कुशल ननर्ी (र्गट्टी, मरुुम, डब्बर 
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ई.) सादहत्य देयकाींची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. चाल ू आर्थाक 
वषाातील कुशल ननर्ीची रक्कम स्जल््याींकडून आलेल्या मागणीनसुार 
तपासणीनींतर अदा करण्यात येत आहे.  
(४) महात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामे मजुराींच्या 
कामाच्या मागणीनसुार केली जातात. कामाची मागणी करुनही मजुराींना 
ववदहत मदुतीत काम न शमळाल्यास बेरोजगार भत्ता मागण्याचा हक्क आहे. 
(५) िचार, मादहती व िशसध्दीच्या माध्यमातनू महात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेच्या कामाींची जादहरात करण्यात येत असत.े ग्रामसभेच्या 
माध्यमातनू कामाचा ग्रामपींचायत ननहाय आराखडा तयार करण्यात येतो. 
मजुराींच्या काम मागणीनसुार आवश्यक िमाणात कामे सरुु करण्यात येतात 
व गावननहाय कामाचा शले्र् ग्रामपींचायत स्तरावरच  ेवला जातो. 
 

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

यितमाळ ि चांद्रपूर जजल््यात इांददरा आिास  
योजनेच ेअनुदान लाभार्थयाांना शमळण्याबाबत 

  

(५०) * ४७३६९ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमझाय : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ व चींद्रपरू या आददवासी बहुल स्जल््यात आर्थाक दबुाल 
घ्कातील नागररकाींना, इींददरा आवास योजनेंतगात घरे बाींर्ून देण्याची योजना 
असनू लाभाथ्यांनी उसनवारी करून स्वतःचा पसैा लावनू घरे बाींर्ली परींत ु
यवतमाळ स्जल्यातील ११०० च्या वर घराींना व चींद्रपरू येथील ९८० 
लाभाथ्यांना अनदुानाची रक्कम, ऑनलाईनच्या घोळामळेु शमळाले नसल्याची 
बाब माहे माचा-एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पवूी इींददरा आवास योजना आता पींतिर्ान आवास योजना 
नावाने सरुु केली असनू आर्ी ही योजना ऑर्लाईन होती परींत ु ती 
ऑनलाईन करण्यात आल्यामळेु अनेक लाभाथ्यांचे पसेै शमळाले नसल्याच्या 
तक्रारी यवतमाळ व चींद्रपरू स्जल्हार्र्कारी याींना िाप्त झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींर्र्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग्रामीण ववकास मींत्रालय भारत सरकार याींचकेडून िाप्त मागादशाक 
सचूनाींनसुार सन २०१६-१७ या वषाापासनू इींददरा आवास योजनेंतगातचा 
शशल्लक ननर्ी राज्यस्तरावरील SNA मध्ये वगा करण्यात येऊन online 
पध्दतीने लाभाथ्यांच्या अनदुानाची रक्कम ववतरीत करण्यात येत आहे. 
ऑनलाईन ननर्ी ववतरीत करताना ऑडारशी् नॉ् जनरे्ेड, डडशल् ऑडारशी्, 
ग्रीन ऑडारशी् अशा स्वरुपाच्या ताींबत्रक अडचणी उद् भवल्या होत्या. 
 आवास सॉफ्् िणालीवरील अहवालानसुार इींददरा आवास योजनेंतगात 
यवतमाळ स्जल््यात ७६१ लाभाथ्यांची नोंदणी शस ींगलपेज एींरी शल ींक वर 
करण्यात आली आहे. या सवा लाभाथ्यांना PFMS िणालीद्वारे अनदुान 
ववतरीत करण्याची कायावाही िगतीपथावर आहे. तसेच चींद्रपरू स्जल््यात 
११२८ लाभाथ्यांची नोंदणी शस ींगल पेज एींरी शल ींक वर करण्यात आली आहे. 
यापकैी ९४ लाभाथ्यांना ननर्ी ववतरीत करण्यात आला असनू ५०४ 
लाभाथ्यांना PFMS िणालीद्वारे अनदुान ववतरीत करण्याची कायावाही 
िगतीपथावर आहे. उवाररत ५३० लाभाथ्यांच्या िस्तावातील त्रु् ी दरू 
करण्यासा   या लाभाथ्याचंा िस्ताव NIC नवी ददल्ली या सींस्थेकड े
पा ववण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात प्रिासी िाहतुिीच्या बसमधनू मालिाहतूिीला  
बांदी घालण्याबाबत 

  

(५१) * ४७१७४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िवासी वाहतकुीच्या बसमर्ून मालवाहतकूीला राज्याच्या 
पररवहन मींत्रयाींनी गेल्या मदहन्यात बींदी घातलेली असताना खाजगी 
रॅवहल्समर्ून राजरोसपणे मालाची वाहतकू करण्यात येत असल्याचे माहे 
माचा,२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी रॅवहल्समर्ून कुररयर सस्वहासच्या नावाखाली 
मालवाहतकू सरुु असनू ्पावरुन सामान पा वले जात असल्याने िवाशाींच्या 
जीवाला र्ोका ननमााण झाला असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाच्या आदेशाची अींमलबजावणी न 
करणाऱ् या खाजगी रॅवहल्स मालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ददिािर राित े : (१) व (२) खाजगी बसेसमर्ून माल वाहतकू करण्यास 
कायद्याने बींदी आहे. अशा िकारची वाहतकू केल्याचे आढळून आल्यास 
पररवहन ववभागातरे् सींबींर्र्त वाहनाींवर कारवाई करण्यात यावी, असे 
शासनाने आदेश ददले होत.े 
(३) पररवहन आयकु्त कायाालयाने ददनाींक २२/०१/२०१९ रोजी राज्यातील सवा 
पररवहन कायाालयाींना खाजगी बसेसमर्ून होणाऱ्या अवरै् माल 
वाहतकूीववरुध्द कारवाई करण्यासा   ददनाींक २४/०१/२०१९ त े०७/०२/२०१९ या 
कालावर्ीत ववशषे तपासणी मोदहम राबवावी म्हणून ननदेश ददले. त्यानषुींगाने 
२४०९ वाहने तपासण्यात आली, यामध्ये ३८८ वाहने दोषी आढळून आली 
असनू रुपये १६.२१ लक्ष दींड वसलू करण्यात आला व ११ वाहनाींची अनजु्ञप्ती 
ननलींबबत करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच सन २०१७-१८ त ेमे, २०१९ या कालावर्ीत खाजगी बसेसमर्ून 
होणाऱ्या अवरै् माल वाहतकुीववरुध्द केलेल्या कारवाईत २५४५२ वाहनाींची 
तपासणी करण्यात आली, यामध्ये १७२९ वाहने दोषी आढळून आली असनू 
त्यापो्ी रुपये ४३.८७ लक्ष दींड वसलू करण्यात आला व १८० वाहनाींची 
अनजु्ञप्ती व १८३ परवाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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तत्िाशलन िैद्यिीय शशक्षण सांचालि याांनी सेिाजेष्ट्ठता ि  

ननयम डािलून ननयुक्ती आदेश िाढल्याबाबत 
  

(५२) * ४७५०४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७ व १८ या वषाात तत्काशलन वदै्यकीय शशक्षण सींचालक     
डॉ.िववण शशणगारे याींनी सेवाजेष ता व ननयम डावलनू अर्र्पररचाररकाींना 
पाठ्यननदेशशका पदावर ननयकु्ती आदेश काढल्या िकरणी व शासनास खो्ी 
मादहती ददली, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, डॉ.िववण शशणगारे याींना शासनाने कारणे दाखवा नो्ीस देवनू 
स्पष्ीकरण मार्गतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने तत्काशलन वदै्यकीय शशक्षण सींचालक    
डॉ.िववण शशणगारे याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) अर्र्पररचाररकाींना पाठ्यननदेशशका 
पदावर पदोन्नती देण्याची कायावाही सींचालक (वदै्यकीय शशक्षण) 
याींच्यास्तरावर करण्यात आली आहे. सदर पदोन्नतीच्या अनषुींगाने िाप्त 
तक्रारीवर सींचालक (वदै्यकीय शशक्षण) याींच्याकडून ददनाींक ६/११/२०१८ च्या 
पत्रान्वये अहवाल मागववण्यात आला असता त्याींनी त्रो्क स्वरुपाचा अहवाल 
शासनास सादर केला आहे. यावर ददनाींक १३/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये 
वस्तसु्स्थतीदशाक अहवाल सादर करण्याबाबत सींचालकाींना कळववण्यात आले 
आहे. यावर पढुील चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयातील व्हेंटीलेटर दरुुस्त िरण्याबाबत 
  

(५३) * ४६६३७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, 
अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात उपलब्र् असलेल्या एकूण ८५ वहें्ीले् र 
पकैी १५ वहें्ीले्र म्हणजचे १८ ्क्के वहें्ीले्र ननकामी असल्याच ेददनाींक 
२६/०४/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले असनू वहें्ीले्र बींद 
असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जे.जे. रुग्णालयात वहें्ीले्र सेवेचा तु् वडा असल्याबाबत 
चेतन को ारी याींनी मानवी हक्क आयोगाकड े तक्रार केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जे.जे. रुग्णालयातील ननकामी वहें्ीले्र दरुुस्त करण्याबाबत ककीं वा 
नवीन वहें्ीले्र खरेदी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) श्री.चेतन को ारी याींनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकड े तक्रार 
केली आहे, ही बाब खरी आहे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने सींबींर्र्त रुग्णालय 
िशासनामार्ा त राज्य मानवी हक्क आयोगास वस्तसु्स्थतीदशाक अहवाल सादर 
करण्यात आला आहे. 
 सदर सींस्थेसा   नववन वहें्ीले् र खरेदी करण्यास िशासकीय 
मान्यता िदान करण्यात आलेली आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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प्राथशमि ि माध्यशमि आश्रमशाळेत शशक्षि-शशक्षिेतर  
िमयचारी अनतररक्त झाल्याबाबत 

  

(५४) * ४६८१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप : सन्माननीय विमकु्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासिगय ि 
विशषे मागास प्रिगय िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) समाजकल्याण ववभागाच्यावतीने ववमकु्त जाती व भ्क्या जमातीसा   
िाथशमक व माध्यशमक आश्रमशाळा चालववल्या जातात सन २०१७-१८ च्या 
सेवक सींचानसुार स्जल््यात २८० शशक्षक-शशक्षकेतर कमाचारी अनतररक्त झाल े
असनू त्या शशक्षकाींचे समायोजन करण्यावरुन समाजकल्याण ववभागात 
गोंर्ळाची स्स्थती ननमााण झाली असल्याचे ददनाींक १९ एविल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील मदहन्यात समाजकल्याण ववभागाने अनतररक्त 
शशक्षकाींची सेवाजेष ता यादी िशसध्द केली असनू त्या शशक्षकाींचे स्जल््याींतगात 
सशमतीने  रवनू ददलेल्या ननयमािमाणे समायोजन करावयाचे आहे मात्र त े
समायोजन कर्ी करावयाच ेहे ननस्श्चत झालेले नाही त्यामळेु आश्रमशाळेतील 
या अनतररक्त शशक्षकाींत सींभ्रम ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन आश्रमशाळेतील 
सींभ्रम दरू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सांजय िुटे : (१) ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगा व 
ववशषे मागासिवगा कल्याण ववभागाच्या स्वयींसेवी सींस्थाींमार्ा त चालववल्या 
जाणाऱ्या िाथशमक व माध्यशमक अनदुाननत आश्रमशाळाींमर्ील सींच 
मान्यतनेसुार ववद्याथी सींख्या कमी झाल्यामळेु शशक्षक कमाचारी अनतररक्त 
 रववले जातात. सद्य:स्स्थतीत राज्यामध्ये ववद्याथी सींख्या कमी झाल्यामळेु 
जवळपास अींदाज े ९०० शशक्षक कमाचारी अनतररक्त  रववण्यात आलेले 
आहेत.  
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(२), (३) व (४) ववभागाच्या शासन ननणाय ददनाींक ८/३/२०१८ अन्वये 
राज्यातील ववजाभज िवगााच्या आश्रमशाळाींमर्ील अनतररक्त  रववण्यात 
आलेल्या कमाचाऱ्याींचे समायोजन करण्याबाबत र्ोरण  रववण्यात आले असनू 
त्यानसुार सद्य:स्स्थतीत कायावाही करण्यात येत असल्याने याबाबत 
कोणताही सींभ्रम नाही.  

----------------- 
  
आांबोली (जज.शसांधदुगुय) पययटन स्थळातील पययटन वििास महामांडळाने 

ग्रीन व्हॅली इनोव्हेटसय ग्रुप िां पनीची मुदत सांपल्याबाबत 
 

(५५) * ४९०५९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबोली (स्ज.शस ींर्ुदगुा) पया् न स्थळातील महाराषर पया् न ववकास 
महामींडळाने ग्रीन वहॅली, इनोवहे्सा ग्रपु कीं पनीसोबत करार केला असनू हा 
करार सन २००९ मध्ये सींपला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या हॉ्ेलचा करार सींपनू १० वषााचा कालावर्ी होऊन सधु्दा 
नवीन करार न करता व कोणत्याही पध्दतीची ननववदा न काढता व भाडकेरार 
न करता हे हॉ्ेल सध्या सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इनोवहे्सा ग्रपु कीं पनीने १० वषाापासनू पया् न महामींडळाला 
भाड ेन देता हॉ्ेल सरुु  ेवल्यामळेु महामींडळाचे ककती आर्थाक नकुसान झाले 
आहे व सदर कीं पनीकडून नकुसान भरपाई म्हणून महामींडळाने ककती 
रक्कमेची मागणी केली आहे ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय हे खरे आहे. तथावप, २००९ पवूीचा        
२२ ननवासी खोल्याींचा भाडकेरार सींपषु्ात आल्यानींतर २२ रुम्स + उपहारगहृ 
व नवीन ३२ रुम्स + उपहारगहृ या दोन्ही मालमत्ताींकरीता २००९ मध्ये 
एकबत्रत नवयाने ननववदा िकक्रया राबववण्यात आली. 
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(२) व (३) सन २००९ साली नवयाने ननववदा िकक्रया राबववण्यात आली. सदर 
ननववदा सचूनेत मे. इनोवहेट्ास ग्रपु याींचा उच्चतम देकार िाप्त झाला. 
त्यानसुार मालमत्ता पनुश्च: अल्पमदुतीने मे.इनोवहे्सा ग्रपु याींना देण्यात 
आली. सद्य:स्स्थतीत ३२ ननवासी खोल्याींचे नतुनीकरणाचे काम सरुु असनू 
२२ ननवासी खोल्यामध्ये पया् क ननवास सरुु आहे. इनोवहे्सा ग्रपु कीं पनी 
सदर २२ रुम्सचे भाड ेरुपये ४३,२१८/- िनतमहा िमाणे भरणा करीत आहेत. 
 

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

परभणी जजल््यातील ननम्न दधुना प्रिल्पाच्या िालिा ि  
वितरीिाची िामे दजायदहन झाल्याबाबत 

  

(५६) * ४६८७५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल््यातील ननम्न दरु्ना िकल्पाच्या कालवा व ववतरीका 
कामावर को्यवर्ी रूपयाींचा खचा होऊन सदरील काम े दजाादहन 
झाल्याबाबतची तक्रार नागरीकाींनी स्जल्हार्र्कारी, परभणी व अर्ीक्षक, 
परभणी याींच्याकड ेसन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनावदारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदरील दजाादहन कामे करणाऱ्या 
कीं त्रा्दार, अर्र्कारी व गणुननयींत्रण ववभाग याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. स्जल्हार्र्कारी, परभणी व अर्ीक्षक, परभणी 
याींचेकडून या ववभागास शलखीत स्वरुपात तक्रार िाप्त नाही.  
(२) िश्न उद् भवत नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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विदभायत तरांगते सौर ऊजाय प्रिल्प सुरु िरणेबाबत 
  

(५७) * ४८२७२ 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.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ववजचेी गरज भागववण्यासा   ववदभाात ४ द काणी तरींगत ेसौर 
ऊजाा िकल्प सरुु करण्याची योजना शासनाच्या ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, हे िकल्प कोणकोणत्या द काणी उभारण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, या िकल्पावर ककती खचा अपके्षक्षत आहे व िकल्पाचे काम 
कें वहा सरुु करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, स्स्वस चॅलेंजच्या माध्यमातनू ववदभाात      
४ द काणी तरींगत े सौर ऊजाा िकल्प सरुु करण्याबाबतचा िस्ताव शासनास 
िाप्त झाला असनू, त्याबाबतची कायावाही शासनस्तरावर सरुु आहे. 
(२) सदर िकल्प वर्ाा, बेंबळा, खडकपणूाा व पेण्ाकळी या र्रणाींवरील 
जलाशयाींवर उभारण्यात येणार आहेत.  
(३) सदर िकल्पाींच्या कायाास्न्वत करणासा   अींदाजे रुपये ४.४५ को्ी िनत 
मे.व.ॅ इतका खचा अपेक्षक्षत आहे. (एकूण क्षमता ५०० मे.व.ॅ) सद्य:स्स्थतीत 
सववस्तर िकल्प अहवालाची छाननी व ननववदा मसदुा तयार करण्याचे काम 
कायाकारी सींचालक, ववदभा पा्बींर्ारे ववकास महामींडळ याींचे अध्यक्षतखेालील 
सशमतीमार्ा त िगतीत आहे. सावाजननक बाींर्काम ववभाग, शासन राजपत्र 
ददनाींक ०७/०५/२०१८ नसुार िस्तावास मखु्य सर्चवाींच्या अध्यक्षतखेालील 
महाराषर पायाभतू सवुवर्ा सक्षम िार्र्करण (MahaIDEA) याींच्या मान्यतनेे 
स्स्वस चॅलेंज ननववदा िकक्रयेद्वारे िकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््यातील ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रिल्पातील सांरक्षक्षत 
 क्षेत्रात िानघणीचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(५८) * ४६५३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, 
डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.प्रविण 
दरेिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९०३९ ला ददनाांि ६ 
माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेतः नागपरू, चींद्रपरू, वर्ाा व गडर्चरोली स्जल््यात ददनाींक 
१ जानेवारी, २०१७ त े२० ऑक््ोबर, २०१८ या कालावर्ीत एकूण ३२ वाघाींचा 
मतृ्य ूझाल्याची घ्ना त्यापकैी ९ वाघाींची शशकार झाल्याचे ददनाींक ८ डडसेंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपरू स्जल््यातील ताडोबा अींर्ारी वयाघ्र िकल्पातील 
सींरक्षक्षत क्षते्रात शशकाऱ्याींनी लावलेल्या तारेच्या जाळ्यात अडकून दोन वषीय 
वानघणीचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ददनाींक १४ एविल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाघाच्या सींरक्षणासा   ववशषे वयाघ्र सींरक्षण दल आणण 
ताडोबाची स्वतींत्र सरुक्षा यींत्रणा कायारत असतानाही सींरक्षक्षत क्षते्रात शशरुन 
शशकार झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या घ्नेची चौकशी करण्याच ेआदेश मा.वने मींत्री याींनी ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, वाघाींचे होणारे मतृ्य ू याींना आळा घालण्यासा   कोणत्या 
िभावी उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, तसेच सदर िकरणातील 
सींबींर्र्त दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) राज्यात नागपरू, चींद्रपरू, वर्ाा व गडर्चरोली 
स्जल््याींमध्ये ददनाींक १ जानेवारी, २०१७ त ेददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१८ या 
कालावर्ीत नसैर्गाकररत्या २०, शतेात लावलेल्या ववद्यतु िवाहामळेु ०५, 
वाहन अपघातात ०१ व इतर ४ अस े एकूण ३० वाघाींचा मतृ्य ू झाल्याच े
ननदशानास आले आहे. 
(२) व (३) ताडोबा-अींर्ारी वयाघ्र िकल्पाच्या ववशषे वयाघ्र सींरक्षण दलाचे 
ददनाींक १२/०४/२०१९ रोजीच्या रात्र गस्तीदरम्यान सापळ्यामध्ये अडकून 
वाघाचा बछययाचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ननदशानास आली आहे.  
(४) हे खरे आहे. 
(५) ददनाींक १२/०४/२०१९ रोजीच्या िकरणामध्ये वनगनु्हा नोंदववण्यात आला 
असनू ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर घ्नेच्या सींदभाात 
न्यायालयात िकरण दाखल करण्याची िकक्रया सरुू आहे. तसेच चौकशी 
दरम्यान १ वनपालास तातडीने ननलींबबत करण्यात आले असनू १ वनरक्षकास 
कारणेदाखवा नो्ीस देण्यात आली आहे. 
 वाघ व इतर वन्यिाण्याींचे मतृ्य ू रोखण्याच्या अनषुाींगाने वन 
ववभागामार्ा त खालीलिमाणे उपाययोजना राबववण्यात येत आहेत :- 

• वयाघ्र िकल्पात ववशषे वयाघ्र सींरक्षण दलाची स्थापना करण्यात 
आली असनू त्याींच्यामार्ा त रात्रींददवस गस्त करण्यात येत.े 

• वन्यिाण्याींच्या ववशषेत: वाघाींच्या हालचालीींचा मागोवा घेण् याकरीता 
त् याींचे भ्रमण मागााच्या सींभाववत रस् त् यावर, पानस् थळाजवळ 
ननयशमतपणे कॅमेरा रॅप लावण् यात येतात. 

• जींगलात आवश् यक त् या द काणी सींरक्षण मनोरे उभारलेले आहेत. 
सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षण कुट्याींची उभारणी केली आहे. 

• िकल् प क्षेत्रात आवश् यक त् याद काणी तपासणी नाके असनू 
त् याद्वारे वाहनाींची तपासणी करण् यात येत े

• वन कमाचाऱ् याींना वपस् तलु/रायर्ल सारख् या शस् त्राींचा परुव ा केलेला 
आहे. 

• शशकाऱ् याबाबत गोपननयरीत्या मादहती सींकलीत करण् यात येत.े 
खबऱ् याला बक्षक्षस देण् यासा   गपु् त सेवा ननर्ीची तरतदू केलेली 
आहे. 
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• व याघ्र िकल् प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायाास्न्वत आहेत. 
• श् वान पथक  ेवण् यात आले असनू त् याींच् याद्वारे सींशयास् पद 

द काणी वन् यिाण् याींच ेअवयवाींचा अवरै् व यापार, वाहतकू याचा शोर् 
घेण् यात येतो. 

• लोकाींनी जींगलात जाऊ नये व मानव-वन्यजीव सींघषा होऊ नये 
म्हणून उपलब्र्तनेसूार गावकऱ् याींना ननस्तार दरावर र्ा्े, बाींब ू व 
सरपण उपलब्र् करुन देण्यात येत.े 

• ग्रामस्थाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी वहावे व मानव वन्यजीव 
सींघषााला आळा बसावा म्हणून वनालगतच्या गावातील कु्ूींबाींना डॉ. 
श्यामािसाद मखुजी जन वन ववकास योजनाींतगात एलपीजी गॅस 
परुव ा करण्यात येत आहे.  

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

राज्याच्या जल आराखडयाबाबत 
(५९) * ४८०५० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महत्वपणूा अशा गोदावरी, कृषणा, तापी, नमादा, महानदी 
आणण पस्श्चम वादहनी नद्या या खोऱ्याींच्या एकास्त्मक जल आराखययास 
ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मान्यता देण्यात आली 
असनू त्यात सन २०३० पयतंच्या एकूण जलवापराचे ननयोजन करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आराखययाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या आराखययानसुार राज्यातील ७५ ्क्क्याींपेक्षा जास्त खचा 
झालेले १५० िकल्प पणूा होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यासा   ककती खचा येणे अपके्षक्षत आहे तसेच उक्त 
आराखययाच्या अींमलबजावणीसा   जबाबदाऱ्या व उद्दीष्े कशािकारे ननस्श्चत 
करण्यात आली आहेत ?  
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकास्त्मक राज्य जल आराखययाचे एकूण तीन भाग असनू खींड-१ 
(Volume-I) मध्ये िस्तावना (Preface), कायाकारी साराींश (Executive 
Summary), कृती आराखडा (Action Plan) व एकूण २६ िकरणे इत्यादीींचा 
समावेश आहे. खींड-२ (Voulme-II) मध्ये उपखोरेननहाय पाणी 
उपलब्र्ता/पाणी वापर तक्ता (Sub Basin wise Summary Sheets), 
 ळक वशैशष्ये (Salient Features), िकल्पाींची यादी (List of Pojects) 
इत्यादी मादहतीचा समावेश असनू, खींड-३ (Volume) मध्ये महाराषराची 
खोरेननहाय ववववर् वशैशष्ये दशाववणाऱ्या नकाशाींचा समावेश करण्यात आला 
आहे. सदर एकास्त्मक राज्य जल आराखडा जलसींपदा ववभागाच्या 
सींकेतस्थळावर िशसध्द करण्यात आला आहे. 
(३) वषा २०१२-२०१३ मध्ये ६७० बाींर्कामार्ीन िकल्पाींपकैी ७५% पेक्षा जास्त 
खचा झालेले १५० िकल्प होत.े सद्य:स्स्थतीत (सन २०१९-२०) राज्यात ३१३ 
बाींर्कामार्ीन िकल्पाींपकैी, ७५% पेक्षा जास्त खचा झालेले ७३ िकल्प आहेत 
व त ेपणूा करण्याचे ननयोजन आहे.  
(४) ७५% पेक्षा जास्त खचा झालेल्या ७३ िकल्पाींची सींभावय उवारीत ककीं मत 
रुपये ४८६२/- को्ी इतकी आहे. एकास्त्मक राज्य जल आराखययाच्या 
अींमलबजावणीसा   कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्यात आलेला 
असनू यामध्ये शासनाच्या ववववर् ववभागाद्वारे पढुील पाच वषाात पणूा 
करावयाची उदद्दष्े व जबाबदाऱ्या ननस्श्चत करण्यात आल्या आहेत.  

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

घाटी रुग्णालय, औरांगाबाद येथील िैद्यिीय  
शशक्षिाांच्या बदल्याांबाबत 

  

(६०) * ४६९४५ 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) औरींगाबाद येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय (घा्ी) 
मर्ील वदै्यकीय शशक्षकाींच्या बदल्याींमळेु एम.डी. मेडीसीनच्या ५ जागा ररक्त 
झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये घा्ी रुग्णालयातनु जळगाींव येथ े
१२ वदै्यकीय शशक्षकाींच्या बदल्या केल्या असनू माहे माचा, २०१९ मध्ये 
आणखी एका वदै्यकीय अर्र्काऱ् याची बदली जळगाींव येथे करुन 
मरा वाययावर अन्याय केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने घा्ी रुग्णालयातील वदै्यकीय 
शशक्षकाींच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) नवननशमात शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, जळगाव येथील ररक्त पदे 
भरण्याच्या अनषुींगाने शासन आदेश ददनाींक १४/०८/२०१८ अन्वये िाध्यापक, 
सहयोगी िाध्यापक व सहायक िाध्यापक या सींवगाातील अध्यापकाींच्या 
बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये औरींगाबाद येथील ०७ अध्यापकाींचा 
समावेश आहे.  
(३) व (४) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, औरींगाबाद व रुग्णालय येथील 
पदवयतु्तर अभ्यासक्रमासींदभाात ररक्त पदे भरण्याच्या अनषुींगाने सींचालक, 
वदै्यकीय शशक्षण व सींशोर्न, मुींबई याींच्यास्तरावरुन ०५ अध्यापकाींची 
पदस्थापना करण्यात आली आहे.  
 ----------------- 
  

 

विजयदगुय (जज.शसांधदुगुय) येथील महाराष्ट्र पययटन वििास  
महामांडळाच ेसांिुल गेले िषयभर बांद असल्याबाबत 

 

(६१) * ४९०१२ श्री.रवि ांद्र र्ाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पया् न हींगामात येणाऱ् या पया् काींच्या पसींतीच ेआणण ननसगााच्या कुशशत 
वसलेले ववजयदगुा (स्ज.शस ींर्दुगुा) येथील महाराषर पया् न ववकास महामींडळाचे 
सींकुल गेले वषाभर बींद अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाराषर पया् न ववकास महामींडळाचे सींकुल बींद असल्यामळेु 
ववजयदगुा येथे येत असलेल्या पया् काींमर्ून नाराजी वयक्त होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पया् न सींकुल बींद रहाण्याची कारणे काय आहेत व 
त ेपनु्हा सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) व (३) भाडपेटे्टर्ारक मे.इनोवहे्सा ग्रपु याींनी ताींबत्रक अडचण तसेच 
आर्थाक नकुसान होत असल्यामळेु पया् क ननवास चालववणे शक्य होत 
नसल्याने त े परत करणेबाबत ददनाींक २१/०८/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
महाराषर पया् न ववकास महामींडळास ववनींती केली. 
 त्यानसुार भाडपेटे्टर्ारक याींचेकडून महाराषर पया् न ववकास 
महामींडळास देय असलेली रक्कम रुपये १,०३,०९२/- सरुक्षा अनामत 
रक्कमेतनू वळती करुन घेवनू ताबा महाराषर पया् न ववकास महामींडळाकड े
घेण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच पनुश्च: सदर मालमत्ता भाडपेट्यावर 
देण्याकरीता ननववदा िकक्रयचेी कायावाही िगतीपथावर आहे. 
 

----------------- 
  
उरण (जज.रायगड) येथे अनधधिृत पॅथॉलॉजी लॅब सुरू असल्याबाबत 

  

(६२) * ४८५१२ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (स्ज.रायगड) येथ ेअनर्र्कृत पॅथॉलॉजी लॅब सरुू असल्याचे माहे मे, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू अनेकाींकड े ियोगशाळा 
चालववण्यासा   आवश्यक शकै्षणणक पात्रता नसल्याने रुग्णाींच्या आरोग्याशी 
खेळ सरुू असल्याच्या तक्रारी िाप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््राींकडून  राववक ियोगशाळाींतनू चाचणी केली जात 
असल्याच े ननदशानास आल्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अनर्र्कृत पॅथॉलॉजीवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश महाजन : (१) उरण येथे अनर्र्कृत पॅथॉलॉजी लॅब सरुु असल्याच े
ननदशानास आले नाही. तसेच अनेकाींकड े ियोगशाळा चालववण्यासा   
आवश्यक ती पात्रता नसल्याच्या तक्रारी िाप्त झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(२) अशा िकारची मागणी करण्यात आल्याचे आढळून आले नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई, निी मुांबई, पनिेल महानगरपाशलिाांच्या िाययक्षेत्रात  
पॅथॉलॉजी लॅब अिैधररत्या सुरु असल्याबाबत 

  

(६३) * ४८६६८ श्री.विजय ऊर्य  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती जस्मता 
िाघ, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मान्यतािाप्त पदवी नसलेल्या वयक्तीींकडून मुींबईतील ७०० द काणी तसेच 
नवी मुींबई, पनवेल महानगरपाशलकाींच्या कायाक्षेत्रात अनेक बेकायदा पॅथॉलॉजी 
लॅब अवरै्ररत्या सरुु असल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये पॅथॉलॉस्जस्् नसल्यामळेु अनेकदा 
रुग्णाींना वदै्यकीय चाचण्याींचे चुकीच े अहवाल सादर केले जात असल्याने 
महाराषर असोशसएशन ऑर् िॅक््ीसीींग पॅथॉलॉजीस्् या सींघ्नेने बेकायदा 
लॅबोरे्री चालकाींच्या ववरोर्ात लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महाराषर वदै्यकीय वयवसाय अर्र्ननयम १९६१ चे कलम ३३ 
व इतर कायद्यानसुार त्याींचेवर गनु्हे दाखल करण्याववषयी शासनाकडून 
कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अशी बेकायदा पॅथॉलॉजीस्् नमनु्याींची तपासणी करुन 
रुग्णाींना ररपो ा् ददल्याची उदाहरणेही पनवेल, नवी मुींबई महानगरपाशलका 
क्षेत्रात ननदशानास आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत केल्या गेलेल्या तक्रारीनींतर मबुई महानगरपाशलकेच्या 
सींबींर्र्त ववभागाने सवहे करण्याचा आदेश दोन वषांपवूी देऊनही त्याकड ेदलुाक्ष 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्र्त दोषी 
वयक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षते्रात बेकायदेशीर 
पॅथॉलॉजी लॅब सरुु असल्याची तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस महाराषर 
असोशसएशन ऑर् िॅक््ीसीींग पॅथॉलॉजीस्् ॲण्ड मायक्रोबायोलॉस्जस्् 
याींच्याकडून िाप्त झाली आहे. सदर पत्रात पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये पॅथॉलॉजीस्् 
नसल्यामळेु अनेकदा रुग्णाींना वदै्यकीय चाचण्याींच ेचकुीचे अहवाल सादर केले 
जात असल्याचे नमदु केले आहे. 
(३) सदर तक्रारीवर कायावाही करण्याच्या सचूना महाराषर वदै्यकीय पररषदेला 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) नाही. 
(५) राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅब सींदभााची मादहती पा ववण्याच्या सचूना सवा 
स्जल्हार्र्कारी आणण सवा महानगरपाशलका आयकु्त याींना ददनाींक १६/०९/२०१७ 
च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. यानसुार मादहती पा ववण्याबाबत मुींबई 
महानगरपाशलकेकड ेपा परुावा करण्यात येत आहे. 
(६) याबाबत कायावाही करण्याच्या सचूना महाराषर वदै्यकीय पररषदेला 
देण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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खातेरा (ता.झरी-जामडी, जज.यितमाळ) येथील ग्रामस्थाांना  
शासिीय योजनाांचा लाभ शमळत नसल्याबाबत 

  

(६४) * ४६७५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मौजा खातरेा (ता.झरी-जामडी, स्ज.यवतमाळ) येथील ग्रामस्थाींना 
शासकीय योजनाींचा लाभ शमळत नसल्याने त े अनेक योजनाींपासनू वींर्चत 
असल्याबाबतच े ननवेदन माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान स्जल्हा 
िशासनास देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त् यानषुींगाने मौजा खातरेा येथील ग्रामस्थाींना शासकीय 
योजनाींचा लाभ शमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) स्जल्हा पररषद, यवतमाळ याींच्याकडून िाप्त 
अहवालानसुार त्याींनी सदर ननववदेनाचा शोर् घेतला असता सदर ननवेदन 
आढळून आल ेनसल्याचे कळववले आहे. 
(२) मौजा खातरेा गावास वयैस्क्तक लाभाथ्यााच्या योजनेमध्ये रुपये ८८.६३ 
लक्ष व २५१५ योजनेमर्ून रुपये ६.०० लक्ष इतका ननर्ी ववतरीत केला आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

गोसीखदुय प्रिल्पाची िामे पूणय िरण्याबाबत 
  

(६५) * ४७०४७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पवूा ववदभाातील मो ा िकल्प म्हणून गोसीखुदा या िकल्पाला ३१ 
वष े पणूा होवनूही या िकल्पाचे डावया कालवयाचे काम व शाखा कालवयाचे 
काम ५० ्क्के झाले असल्यामळेु सदर िकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग 
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शतेकऱ् याींना शमळत नसल्यामळेु शतेकरी पाण्यापासनू वींर्चत असल्याच ेददनाींक 
२२ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने सदर िकल्पाची अपणूा असलेली 
पा्ाची कामे पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, त्यास ककती कालावर्ी अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) खरे आहे. गोसीखुदा डावा कालवयाींतगात मखु्य 
कालवा (ककमी २२.९३) चे काम पणूा झालेले असनू अस्तरीकरणाचे कामात 
भेगा आढळल्यामळेु सदोष अस्तरीकरणाचे पनुबारं्णीचे काम कीं त्रा्दाराच े
खचााने सरुु आहे. ककमी १ त े १० मर्ील अस्तरीकरणाच े काम Critical 
patch वगळता जवळपास पणूा झालेले आहे व ककमी ११ त े२२.९३ मर्ील 
अस्तरीकरणाच े काम जवळपास ६०% काम पणूा झालेले आहे. अशािकारे 
अस्तरीकरण पींनबारं्णीचे एकूण जवळपास ७०% काम पणूा झालेले असनू 
सींपणूा कामे जून, २०२० पयतं पणूा करणे ननयोस्जत आहे. शाखा कालवा क्र. 
१,२, व ३ ची कामे पणूा झालेली आहेत. गोसीखुदा डावा कालवयाींतगात एकूण 
३१५७७ हे. शस ींचन क्षमतपेकैी जून, २०१८ पयतं १३६९७ हे. शस ींचन क्षमता 
ननशमात झालेली असनू यावषी एविल, २०१९ अखेर १२०० हे. अशी एकूण 
१४८९७ हे. शस ींचन क्षमता ननशमात झालेली आहे. डावा कालवयावरून वषा २०१८ 
मर्ील खरीप हींगामात शतेकऱ्याींना ९३०० हे. िवाही शस ींचनाने तसेच २९०० हे. 
पींपावदारे अस ेएकूण १२२०० हे. शस ींचन करण्यात आलेले आहे. 
(२) गोसीखुदा डावा कालवयाींतगात ववतरीकेची कामे ७०% व लघ ुकालवयाींची 
कामे ५०% पणूा झालेली आहेत. डडसेंबर, २०२१ पयतं १००% कामे पणूा करुन 
सींपणूा शस ींचन क्षमता ननशमात करण्याचे िस्ताववत आहे.  
(३) भसुींपादनाकरीता येणाऱ्या ववववर् अडचणी जसे की, कास्तकारा मर्ील 
आपसी वाद, रे्रर्ार, वगा–२ ची जमीन, ७/१२ वर मोठ्या िमाणात असलेली 
खातदेाराींची नाव,े शतेकरी दर  रववणे करीता करावयाच्या कायावाहीस 
लागणारा वेळ, तसेच काही कास्तकाराींचा दराींना असणारा ववरोर् इ. बाींर्काम 
सादहत्य खदानीतनू उपलब्र् होण्याचेदृष्ीने पयाावरण मान्यता शमळण्याकरीता 
होणारा ववलींब तसेच भींडारा स्जल््यामध्ये सन २०१८-१९ च्या बाींर्काम 
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हींगामामध्ये रेतीघा्ाच ेशललावच करण्यास मा.उच्च न्यायालय, मुींबई (नागपरू 
खींडपी ) मार्ा त स्थर्गती देण्यात आली होती. त्यामळेु बाींर्कामाींसा   परेुशा 
िमाणात रेती उपलब्र् होऊ शकली नाही. या सवा कारणाींमळेु गोसीखुदा डावा 
कालवयाचे काम अपेक्षक्षत गतीने पणूा होऊ शकले नाही. 
 

----------------- 
  
बाळापूर (जज.अिोला) पांचायत सशमतीमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(६६) * ४७२४० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापरू (स्ज.अकोला) पींचायत सशमतीमध्ये गेल्या सहा मदहन्याींपासनू 
ग्ववकास अर्र्कारी वगा-२ तसेच ववस्तार अर्र्कारी (पींचायत), बाींर्काम 
ववभागातील अशभयींता याींची पदे ररक्त असल्याचे माहे एविल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्यामळेु ववकासाची कामे बींद असनू 
लाभाथी व शतेकरी याींना अनदुानासा   कायाालयात ये-जा करावे लागत आहे 
तसेच अनेक अनदुान योजना अर्र्काऱ् याींववना िलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर पदे भरण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) श्री.एम.एस. वासननक, उपमखु्य कायाकारी अर्र्कारी 
(पा.प.ुव स्व.) स्ज.प. बीड याींची ददनाींक ३१ मे, २०१९ च्या आदेशान्वये 
बदलीने पदस्थापना ग् ववकास अर्र्कारी, पींचायत सशमती, बाळापरू, स्जल्हा 
अकोला येथे करण्यात आलेली आहे. तसेच, उवाररत पदाींचा अनतररक्त 
कायाभार इतर अर्र्कारी व कमाचारी याींच्याकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) अर्र्कारी/कमाचारी सेवाननवतृ्त झाल्याने व बदली झाल्याने. 
(४) ग् ववकास अर्र्काऱ्याींचे पद शासनाच्या ददनाींक ३१/०५/२०१९ च्या 
आदेशान्वये भरण्यात आललेे आहे. तसेच, सहा.ग् ववकास अर्र्कारी, वगा-२ 
चे पद पदोन्नतीने/सरळसवेेने भरण्याबाबत व वगा ३ ची पदे सरळसेवा 
भरतीद्वारे भरण्याबाबत शासनामार्ा त कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

हदगाांि (जज.नाांदेड) तालुक्यातील तामसा ते नाव्हा रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजायच ेअसल्याबाबत 

  

(६७) * ४७२६९ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदगाींव (स्ज.नाींदेड) तालकु्यातील स्जल्हा पररषद बाींर्काम उपववभागाकडून 
तामसा त े नावहा रस्त्याच्या डाींबरीकरणाचे काम अत्यींत ननकृष् दजााच े
असल्याचे ददनाींक १४ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
असनू कीं त्रा्दार व उपअशभयींता याींच े सींगनमत असल्याने ्या रस्त्याची 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींर्र्त कीं त्रा्दार व अर्र्कारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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दहांगोली जजल््यात जलयुक्त शशिाराांची िामे  
सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(६८) * ४७१०६ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि 
४३२५१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यात सन २०१८-१९ या आर्थाक वषाात जलयकु्त शशवाराींची 
ककती व कोणकोणत्या िकारची बाींर्कामे सरुु आहेत, 
(२) असल्यास, या योजनाींच्या कामाींची िगती व सद्य:स्स्थती काय आहे 
तसेच ही कामे अत्यींत सींथगतीने सरुु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलयकु्त शशवाराची कामे त्वरीत पणूा करण्याबाबत शासनाने 
चौकशी करुन कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.डॉ. तानाजी सािांत : (१) दहींगोली स्जल््यात जलयकु्त शशवार अशभयान 
सन २०१८-१९ मध्ये एकूण २२५० कामे सरुू असनू त्यामध्ये सलग समतल 
चर, खोल सलग समतल चर, माती नाला बाींर्, ढाळीचे बाींर्, शसमें् नाला 
बाींर्, गॅबीयन बींर्ारे, नाला खोलीकरण, ररचाजा शाफ्् इ. िकारच्या कामाींचा 
समावेश आहे. 
(२) नाही. जलयकु्त शशवार अशभयानाींतगात एकूण मींजूर २४९६ कामाींपकैी 
२२५० (९०%) कामे हाती घेण्यात आली असनू २४६ कामे शशल्लक आहेत. 
(३) जलयकु्त शशवार अशभयानाची उवाररत कामे मदुतीत पणूा करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील ऊसतोड िामगाराांच्या मुलाांसाठी स्ियांसेिी सांस्थाांमार्य त 
चालिण्यात येत असलेल्या आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(६९) * ४६७९२ श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.मोहनराि िदम, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे मागास प्रिगय 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ऊसतोड कामगाराींच्या मलुाींसा   स्वयींसेवी सींस्थाींमार्ा त 
चालवण्यात येत असलेल्या िाथशमक व माध्यशमक आश्रमशाळाींना पाचवया व 
सहावया वेतन आयोगािमाणे अनदुान देण्याचा ननणाय मींबत्रमींडळाच्या ब ैकीत 
माहे माचा, २०१९ च्या पदहल्या आ वययात घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अनदुान हे िाथशमक आश्रमशाळाींना ८ ्क्के व 
माध्यशमक आश्रमशाळाींना १२ ्क्के पयतं वेतन देण्याबाबत शासन 
ववचारार्ीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील अनदुान कोणत्या कालावर्ीत देण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. सांजय िुटे : (१), (२), (३), (४) व (५) होय. 
मा.मींबत्रमींडळाने घेतलेल्या ननणायानसुार ववजाभज, इमाव व ववमाि 

कल्याण ववभागाच्या अर्र्पत्याखालील मान्यता िाप्त अनदुाननत आश्रमशाळा 
व ववद्याननकेतन याींना ६ वया वेतन आयोगाच्या वेतनाच्या आर्ारे ८ ्क्के 
व १२ ्क्के आकस्स्मक खचाासा  चे वेतनेतर अनदुान मींजूर करण्याचा शासन 
ननणाय ददनाींक ०८/०३/२०१९ रोजी ननगाशमत करण्यात आला असनू सदरच े
अनदुान शासन ननणाय ननगाशमत झाल्याच्या ददनाींकापासनू लाग ू करण्यात 
आले आहे. यासा   होणाऱ्या वाढीव खचााकरीता ववत्त ववभागाकड े परुवणी 
मागणी सादर करण्यात येत आहे. सदरहू परुवणी मागणी मींजूर झाल्यानींतर 
वाढीव अनदुान ददले जाईल. 

----------------- 
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रत्नाधगरी-शसांधदुगुय जजल््यातील ग्रामपांचायत हद्दीतील शतेिऱ्याांना घरे 
बाांधाियाच्या परिानगीच ेअधधिार ग्रामपांचायतीला देण्याबाबत 

  

(७०) * ४८७६१ अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नार्गरी-शस ींर्ुदगुा स्जल््यातील ग्रामपींचायत हद्दीतील शतेकऱ्याींना घरे 
बाींर्ावयाच्या परवानगीच े अर्र्कार ग्रामपींचायतीला देण्याबाबत शासनाने 
ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणायातील काही त्रु् ी दरू करण्याबाबत 
लोकिनतननर्ीींची एक ब ैक मा.ग्रामववकास राज्यमींत्री याींच्याकड ेझाली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या त्रु् ी दरू करण्याबाबतचा ननणाय शासन कर्ी घेणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
 महाराषर िादेशशक ननयोजन व नगररचना अर्र्ननयमातील कलम १८ 
मर्ील तरतदुीनसुार िादेशशक योजना असलेल्या ग्रामीण भागातील बाींर्काम 
परवानगी ही नगररचना अर्र्काऱ् याच्या पवुामान्यतनेे देण्याचे अर्र्कार 
स्जल्हार्र्कारी ककीं वा स्जल्हार्र्काऱ् याने िार्र्कृत केलेला तहशसलदार दजााचा 
अर्र्कारी याींना आहेत.  
 नगरववकास ववभागाने ददनाींक २८/११/२०१८ रोजीच्या अर्र्सचूनेनसुार 
महाराषर िादेशशक ननयोजन व नगर रचना अर्र्ननयम, १९६६ चे कलम ४० 
अन्वये रत्नार्गरी-शस ींर्दुगुा िादेशशक योजना क्षते्रातील ननयोजन िार्र्करण 
नसलेल्या ग्रामपींचायतीींना त्याींच्या क्षेत्रासा   ववशषे ननयोजन िार्र्करण 
म्हणून घोवषत करुन बाींर्काम परवानगीचे अर्र्कार देण्यात आले आहेत.  
 सदर अर्र्सचूनेमध्ये आवश्यक बदल करणेबाबत मा.राज्यमींत्री 
(ग्रामववकास) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १२/०२/२०१९ रोजी दालन क्र. 
४०७, ववस्तारीत इमारत, मींत्रालय, मुींबई येथे आयोस्जत केलेली ब ैक पार 
पडली असनू त्याबाबतचे इनतवतृ्त लोकसभेची आचारसींदहता सींपल्यानींतर 
ददनाींक २७ मे, २०१९ अन्वये ननगाशमत करण्यात आल ेआहे. 
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 त्या अन्वये खालीलिमाणे ननदेश ददले आहेत :-  
१) सदर अर्र्सचूना बाींर्काम परवानगी ग्रामींपचायत स्तरावर सोपी, 

सलुभ देण्याच्या अनषुींगाने ननगाशमत करण्यात आलेली असल्याने िचशलत 
ननयम हे शशथील करण्याबाबत नगरववकास ववभागाने तात्काळ कायावाही 
करावी. 
 २) तसेच ववकास शलु्क आकारणीबाबत रत्नार्गरी-शस ींर्ुदगुा 
स्जल््यातील ग्रामपींचायतीींना व स्जल्हा पररषदाींना आवश्यक मादहती 
देण्यासा   या दोन्ही स्जल््यातील नगर रचना अर्र्कारी याींना नगरववकास 
ववभागाने आवश्यक त्या सचूना तातडीने देण्याबाबत ननदेश ददले आहेत. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जजल््यात एिाजत्मि बालवििास योजनेंतगयत  
विविध पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(७१) * ४८२०० श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यातील एकास्त्मक बालववकास सेवा योजनेंतगात बालववकास 
िकल्प अर्र्काऱ्याींची ८ पदे ररक्त आहेत तसेच अींगणवाडी सेववका, मदतनीस 
आणण शमनी अींगणवाडी सेववकाींची ३८६ पदे ररक्त असल्याने योग्य ननयोजना 
अभावी कुपोषणाच े िमाण वाढत असल्यामळेु कुपोषण मकु्ती मोदहमेच्या 
कामास ववलींब होत असल्याचे ददनाींक १६ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, स्जल््यातील जवळपास ६२४ कुपोवषत बालकाींकरीता       
डॉ.ए.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजनेसह कुपोषण मकु्तीच्या इतर 
योजना राबववताींना स्जल्हा िशासन अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हा िशासनाने उक्त पदे भरण्याववषयी शासनाकड ेवारींवार 
पा परुावा करुनही काहीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रायगड स्जल््यातील कुपोषण कमी करण्याबाबत, तसेच ररक्त 
पदे त्वरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही, रायगड स्जल््यामध्ये डॉ.ए.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार 
योजना ही कजात-१ व कजात-२ या दोन आददवासी िकल्पाींमध्ये राबववण्यात 
येत.े सदर योजनेमध्ये कोणत्याही िकारचा खींड पडलेला नाही.  
(३) याबाबत कायावाही सरुु आहे. तसेच पयावेक्षक्षका (अींगणवाडी) याींची ररक्त 
पदे भरण्याकरीता स्जल्हा पररषदेने १० पदाींकरीता अजा मागववलेले आहेत.  
(४) व (५) रायगड स्जल््यातील कजात-१ व कजात-२ हे दोन आददवासी 
िकल्प आहेत. ररक्त पदे भरण्याच्या अनषुींगाने कायावाही सरुु आहे. 
 ----------------- 
  

मौजे देिडे-अधधष्ट्ठीिाडी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील जजल्हा 
पररषद शाळाांमधील एिही शशक्षि मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत 

  

(७२) * ४८७८६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे देवड-ेअर्र्ष  वाडी (ता.सींगमेश्वर, स्ज.रत्नार्गरी) ग्रामपींचायतीच्या 
अखत्याररतील चारही स्जल्हा पररषद शाळाींमर्ील एकही शशक्षक मखु्यालयी 
राहत नसल्यासींदभाात मखु्य कायाकारी अर्र्कारी, स्जल्हा पररषद, रत्नार्गरी 
याींना कक्ष अर्र्कारी, ग्रामववकास ववभाग, मुींबई याींनी ददनाींक १८ जानेवारी, 
२०१९ रोजी वा त् यासमुारास कायावाही करण्याबाबतच ेआदेश ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशानसुार शासनाने या सींदभाात शहाननशा करुन 
आतापयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सींबींर्र्त शशक्षकाींना ग्रामपींचायतीने खो्े रदहवाशी दाखल े
ददल्यासींदभाात उक्त दोषी ग्रामपींचायतीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे व या िकरणाची सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
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 श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) िस्ततु िकरणी स्जल्हा पररषदेतील सींबींर्र्त 
अर्र्काऱ् याींकडून ित्यक्ष तपासणी करण्याबाबत ददनाींक १८ जानेवारी, २०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये मखु्य कायाकारी अर्र्कारी, स्जल्हा पररषद, रत्नार्गरी याींना 
कळववण्यात आले होत.े 
(२) सींबींर्र्त शशक्षक मखु्यालयी राहतात याची शहाननशा करुन याबाबतच े
ग्रामपींचायतीचे दाखल े ग्स्तरावर अशभलखे जतन करण्यात आले आहे. 
त्यानसुार कें द्रिमखु व ववस्तार अर्र्कारी याींचेमार्ा त चौकशी केली असता 
सदर शशक्षक मखु्यालयी रहात असल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
जळगाांि जजल््यात अांगणिाडयािरीता इमारत उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(७३) * ४८२३९ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव स्जल््यात इमारत नसल्यामळेु २०६ अींगणवायया उघययावर 
तसेच ३८७ अींगणवायया भाययाच्या जागेवर भरत असल्याचे ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल््यातील १६८ शमनी अींगणवाययाींची ननशमाती देखील ननर्ी 
अभावी िलींबबत असल्याच ेननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल््यातील अींगणवाययाींना इमारत बाींर्ून देण्याबाबत तसेच 
शमनी अींगणवाडी ननशमातीसा   ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मदहला व बालववकास ववभाग स्ज.प जळगाींव 
अींतगात एकूण १९ िकल्पात ३४७२ अींगणवाडी केद्र व १६८ शमनी अींगणवाडी 
कें दे्र अस े एकूण ३६४० अींगणवाडी कें दे्र कायारत आहेत त्यापकैी ३०४७ ला 
स़्तींत्र इमारती आहेत तर ५९३ अींगणवायया ्या िाथशमक शाळा/ 
ग्रामपींचायत कायाालय/भाययाच्या खोलीत/खाजगी जागेत/समाज मींदीर सभागहृ 
/ दोन अींगणवायया एकत्र असे भरतात. 
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 तथावप, स्जल़्यात अींगणवायया उघययावर भरत नाहीत. 
(२), (३) व (४) स्जल़्यात एकूण १६८ शमनी अींगणवाडी कायारत आहेत. 
त्यापकैी १४९ शमनी अींगणवाडी याींना इमारती असनू र्क़् १९ शमनी 
अींगणवाडी कें द्राींना इमारती नसल्यामळेु सदर अींगणवाडी ्या (समाजमींदीर 
सभागहृ, दोन अींगणवाडी एकबत्रत, मींदीरात) भरतात. ववववर् योजनाींतगात 
िाप्त होणाऱ्या ननर्ीमर्ून जागा उपलब्र् असलेल्या द काणी अींगणवाडी 
कें द्राचे बाींर्काम करण्यात येत आहे. 
 

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

गव्हाणिुां ड, शिेदरी ि िरूड (जज.अमरािती) पररक्षेत्राांतगायतील 
गािाांमध्ये रोप लागिडीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७४) * ४९०४५ श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गवहाणकुीं ड, शकेदरी व वरूड (स्ज.अमरावती) पररक्षेत्राींतगाात गावाींमध्ये 
सन २०१८ मध्ये “अ” वगा जशमनीवर रोपाींची लागवड करण्यासा   २७,५०० 
खयड ेखोदले असनू सदर खयययाींमध्ये रोपाींची लागवड झाली नसल्याने लाखो 
रुपयाींचा गरैवयवहार झाल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणी चौकशी करण्याबाबत मखु्य वनसींरक्षक, 
िादेशशक अमरावती याींना लोकिनतननर्ीींनी ददनाींक २४ नोवहेंबर, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननवेदन देवनू मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदरहू खयययाींमध्ये रोपे न लावण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी अर्र्काऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 वरुड वनपररक्षते्रातील शकेदरी बब् मध्ये वकृ्ष लागवडीसा   
खोदलेल्या खयडयाींबाबत उपवनसरींक्षक, अमरावती याींना दरूध्वनीद्वारे 
गोपनीय तक्रार िाप्त झाली होती.  
 त्यानषुींगाने केलेल्या चौकशी अहवालानसुार गवहाणकुीं ड, सींयकु्त वन 
वयवस्थापन सशमतीच्या ददनाींक १६/१२/२०१७ रोजीच्या  रावात  रल्यािमाणे 
वरुड वनपररक्षते्राींतगात शकेदरी ननयतक्षेत्रात वरील सशमतीद्वारे १२ हेक््र 
क्षेत्रावर अींदाज े ११००० हजार खयड े खोदण्यात येवनू त्यामध्ये बाींब ू पी 
पेरण्यात आले होत.े  
 खयड े खोदण्याची ही कामे श्रमदानातनू करण्यात आली असनू या 
कामासा   शासकीय ननर्ी खचा झालेला नाही. 
(४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

 

नागपूर जजल्हा पररषदेंतगयत धानला येथील शाळेतील 
 विद्यार्थयाांना निोदय प्रिेशािरीता मुख्याध्यापि ि  

शशक्षि याांनी िांधचत ठेिल्याबाबत 
  

(७५) * ४७५५१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू स्जल्हा पररषदेंतगात र्ानला येथील शाळेतील ववद्याथ्यांना 
नवोदय िवेशाकरीता पवूा परीक्षा अजा करूनही मखु्याध्यापक व शशक्षक याींनी 
वींर्चत  ेवल्याने सींबींर्र्त दोषीींवर ननलबींनाची कारवाई करण्याबाबतचा िस्ताव 
स्जल्हा पररषद शशक्षण ववभागाने सामान्य िशासन ववभागाकड े सादर केला 
असल्याच ेददनाींक २६ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर िकरणी ग् शशक्षणार्र्कारी व शशक्षण ववस्तार अर्र्कारी, पींचायत 
सशमती, मौदा याींचेकडून िाथशमक चौकशी करण्यात येऊन िाप्त चौकशी 
अहवालानसुार दोषी आढळलेल्या दोन शशक्षकाींवर ननलींबनाची कायावाही 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

 

आत्महत्याग्रस्त शतेिऱ्याांच्या विधिा पत्नीांना  
ररक्षा परिाने िाटप िरण्याबाबत 

  

(७६) * ४६९७८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, अॅड.राहुल नािेिर : ददनाांि 
२९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि २६५९२ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींदहुृदयसम्रा् शशवसेनािमखु बाळासाहेब  ाकरे ननरार्ार स्वावलींबन 
योजनेंतगात आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या ववर्वा पत्नीींना ररक्षा परवाना 
देण्याबाबतच ेननबरं् सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शशथील करण्यात आल े
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गत तीन वषाात केवळ ३८२ मदहलाींनाच परवाने वा्प 
करण्यात आले असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानषुींगाने आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या ववर्वा पत्नीींना ररक्षा 
परवाने वा्प करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
 याबाबतची वस्तसु्स्थती अशी आहे की, ददनाींक २६/११/१९९७ रोजीच्या 
अर्र्सचूना व राज्य पररवहन िार्र्करणाच्या ननणायाच्या अनषुींगाने 
राज्यातील िादेशशक पररवहन िार्र्करणाींनी त्याींच्या क्षेत्रामध्ये ऑ्ोररक्षाचे 
नवीन परवाने जारी करण्यावर ननबार् घातले होत.े सदरचे ननबरं् आत्महत्या 
केलेल्या शतेकऱ्याींच्या ववर्वा मदहलाींच्या बाबतीत ददनाींक २१/०१/२०१६ 
रोजीच्या शासन ननणायान्वये शशर्थल करण्यात आलेले आहेत. 
(२) व (३) दहींदहुृदयसम्रा् शशवसेनािमखु बाळासाहेब  ाकरे ननरार्ार 
स्वावलींबन योजनेच्या िभावी अींमलबजावणीकरीता खालीलिमाणे उपाययोजना 
करण्यात आलेल्या आहेत. 

१. आत्महत्या केलेल्या शतेकऱ्याींच्या ववर्वा मदहलाींना ऑ्ोररक्षा परवाने 
देण्याच्या र्ोरणास स्थाननक वतृ्तपत्रात वयापक िशसध्दी देण्याबाबत 
सवा पररवहन कायाालयास ददनाींक २०/०२/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
सचूना देण्यात आलले्या आहेत. 

२. सदर मदहलाींना ववत्त परुव ा करणाऱ्या बॅंका व तत्सम ववत्त 
सींस्थाींकडून शींभर ्क्के कजा परुव ा करण्याची वयवस्था करण्यात 
आली आहे. 

३. ऑ्ोररक्षा परवाना िाप्त करताना परवाना र्ारकाकड े ऑ्ोररक्षा 
लायसन्स व बॅजच्या अ्ीमर्ून सू्  देण्यात आली आहे. 

४. रुपये १ लाख सानगु्रह अनदुानापकैी पोस््/बॅंकेच्या माशसक िाप्ती 
योजनेमध्ये जमा असलेली रुपये ७०,००० ची  ेव रक्कम कजाासा   
हमी म्हणून वापरण्याची सू्  देण्यात आली आहे. 

५. सदर योजनेवदारे ववर्वा मदहला परवाना र्ारकाींना मदत/मागादशान 
करणे, परवाना र्ारकाींच्या बॅंक खात्यात रकमा जमा होत 
असल्याबाबत लक्ष  ेवणे तसेच सदर वयक्तीस/त्रयस्त वयक्तीस अशा 
परवाना र्ारकाने घेतलेल्या ऑ्ोररक्षाच्या कजााबाबत जामीनदार 
म्हणून ननयकु्त करण्याबाबत सवा पररवहन कायाालयाींना वरील शासन 
ननणायान्वये सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 

 सदर एकूण ९९० अजा केले असनू त्यापकैी ८५० लाभाथ्यांना इरादापत्र े
देण्यात आलेले आहेत. 
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 ददनाींक १७/०६/२०१७ च्या अर्र्सचूनेन्वये ्ॅक्सी/ऑ्ोररक्षाच्या 
परवान्याींवरील ननबरं् उ ववण्यात येवनू मकु्त परवाना र्ोरण अवींलबबले 
असल्याने सदर योजनेस अल्प िनतसाद शमळाला आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मौजे बल्याणी ि उांभणी (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे िन विभागाच्या 

जागेिर बाांधण्यात आलेली घरे ननष्ट्िाशसत िेल्याबाबत 
  

(७७) * ४८९८२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेबल्याणी व उींभणी (ता.कल्याण, स्ज. ाणे) येथील वन ववभागाच्या 
जागेवर अनर्र्कृतपणे घरे बाींर्ून जशमनीचे बनाव् कागदपत्र े तयार करुन 
स्थाननक बबल्डर व डवेहलपसाच्या माध्यमातनू सामान्य जनतचेी लू्  होत 
असनू उींभणी येथील सवहे नीं. २८/अ या द काणी ३ एकर क्षेत्रात शकेडो 
अनर्र्कृत चाळीींचे बाींर्कामापकैी ७० त े ८० चाळी ददनाींक ७ डडसेंबर २०१८ 
रोजी वन ववभागाने ननषकाशसत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेमध्ये सदर वन जशमनीवर 
बाींर्ण्यात आलेल्या घराींच्या नोंदी असनू त्यास कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलकेकडून नागरी सोयीसवुवर्ा परुववण्यात येत होत्या, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, वन ववभागाच्या सदर जागेवर घरे बाींर्ण्यासा   स्थाननक 
बबल्डसा व डवेहलपसा याींच्याकडून कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेकडून 
बाींर्काम परवानगी घेण्यात आली होती काय तसेच ७० त े ८० चाळी 
ननषकाशसत करताना सामान्य जनतकेडून ववरोर् करण्यात आला असताना 
वन ववभागाकडून तथेील स्थाननक रदहवासी व सामास्जक कायाकत्यांवर गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकरणी खो्ी कागदपत्र ेसादर करून अनर्र्कॄत घराींची 
ववक्री करणाऱ्या स्थाननक बबल्डसा व डवेहलपसा याींच्यावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 



91 

(५) तसेच, उक्त ७० त े८० चाळी ननषकाशसत केल्यामळेु बेघर झालेल्या ४०० 
त े ५०० कु्ुींबाींना कोणती मदत करण्यात आली वा येत आहे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौजे उींभणी (ता.कल्याण, स्ज. ाणे) येथील 
सींरक्षक्षत वन सवहे क्रमाींक २८/अ मर्ील २.०० हेक््र वनक्षेत्रावर ३४२ 
अनतक्रमकाींना महाराषर महसलू सींदहता, १९६६ चे कलम ५३, ५४ अन्वये 
नो्ीसा देऊन ददनाींक ७/१२/२०१८ रोजी सदर क्षेत्रावरील अनतक्रमण 
ननषकाशसत करण्यात आले आहे.  
(२) सदर अनतक्रमकाींना कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेकडून नागरी सोयी 
सवुवर्ा परुववण्यात येत होत्या. सदर सोयी-सवुवर्ा खींडीत करण्याबाबत 
वनक्षेत्रपाल, कल्याण याींनी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेस कळववले 
आहे.  
(३) सदर जागेवर घरे बाींर्ण्यासा   स्थाननक बबल्डसा व डवेहलपसा 
याींच्याकडून कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेकडून कोणतीही बाींर्काम 
परवान्याची परवानगी घेण्यात आली नवहती.  
 सदर क्षेत्रावर वन ववभागावदारे अनतक्रमण ननषकासनाची कारवाई 
करताना त्यास ववरोर् करणाऱ्या अनतक्रमकाींवर गनु्हे वन ववभागामार्ा त 
दाखल करण्यात आले आहेत.  
(४) खो्ी कागदपत्र ेसादर करुन अनर्र्कृत घराींची ववक्री करणाऱ्या स्थाननक 
बबल्डसा व डवेहलपसा याींच्याववरुध्द वनक्षते्रपाल, कल्याण याींच्यामार्ा त 
द््वाळा पोलीस स््ेशनमध्ये कर्यााद दाखल केली आहे.  
(५) वन जशमनीवरील अनतक्रमण ननषकाशसत केल्यानींतर सदर अनतक्रमकाींच े
पनुवासन करण्याची तरतदू वन कायद्यामध्ये नाही. 
 

 
----------------- 
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गडधचरोली जजल््यातील अगरबत्ती प्रिल्प बांद  
पडण्याच्या मागायिर असल्याबाबत 

  

(७८) * ४७३७१ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमझाय : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली स्जल््यात मबुलक िमाणात उपलब्र् असलेल्या बाींबचूा 
उपयोग करून, स्वयींरोजगार ननशमातीला चालना देण्यासा   ५ वषाापवूी 
अगरबत्ती िकल्प सरुु करण्यात असनू योग्य ननयोजना अभावी या 
िकल्पातील ४६ पकैी १९ यनुन् बींद पडले असल्याची बाब माहे माचा, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:स्स्थतीत केवळ २७ यनुन् सरुु असनू या बाबतीत योग्य 
उपाययोजना न केल्यास इतरही यनुन् बींद पडण्याची शक्यता आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व सदर िकल्प बींद पडू नयेत याकरीता कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) गडर्चरोली स्जल््यात उपलब्र् असलेल्या बाींबचूा 
उपयोग करुन स्वयींरोजगार ननशमातीला चालना देण्यासा   सन २०१२ पासनू 
अगरबत्ती िकल्प अींतगात एकूण ४९ यनुनट्स सरुु करण्यात आले. यामध्ये 
पॅडल ऑपरे्ेड मशशन होत्या. कालाींतराने ववजेवर चालणाऱ्या मशीन 
लावण्यात आल्या. अनतदगुाम भागात भारननयमनामळेु सद्य:स्स्थतीत एकूण 
२५ यनुन् चाल ूअसनू, यामध्ये ४५० मदहला काम करीत आहेत. याशशवाय 
यािकल्पातील कें द्रामध्ये कापसू वात तयार करण्याचे काम सरुु असनू, 
याद्वारे मदहलाींना रोजगार उपलब्र् करुन देण्यात येत आहे.  
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(२) व (३) गडर्चरोली अगरबत्ती िकल्पाचे िशासकीय ननयींत्रण शासन ननणाय 
ददनाींक ०८/०२/२०१८ अन्वये महाराषर बाींब ू ववकास मींडळ, नागपरू याींचकेड े
सोपववलेले असनू, त्याींच्याकडून गडर्चरोली अगरबत्ती िकल्पातील बींद 
पडलेली कें दे्र सरुु करण्याकरीता सायकल बँ्रड कीं पनीसोबत समन्वय सार्ून 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटलमध्ये तज्ञ डॉक् टर ि 
िमयचाऱ् याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(७९) * ४७५१८ श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालयाशी सींलस्ग्नत 
सपुर स्पेशाली्ी हॉस्पी्ल मध्ये तींज्ञ डॉक््र व कमाचाऱ् याींची ५२५ पदे मींजूर 
असनू त्यापकैी १५७ पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक १९ एविल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सपुर स्पेशाली्ी हॉस्पी्ल येथे वषााला १.५० लाख गरीब 
रूग्णाींचा उपचार होत असताना तींज्ञ डॉक््राींच्या कमतरतमेळेु रूग्णाींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयाशी सींलस्ग्नत सपुर स्पेशाली्ी हॉस्पी्ल येथील वगा-१ त े वगा-४ 
मर्ील मींजूर ४५६ पदाींपकैी ३६० पदे भरलेली असनू ९६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाशी सींलस्ग्नत 
सपुर स्पेशाली्ी हॉस्पी्ल येथील वगा-१ व वगा-२ ची ररक्त पदे 
ननवडमींडळामार्ा त व पदोन्नतीने तसेच वगा-३ व वगा-४ ची पदे 
सींचालनालयाच्या स्तरावर भरण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

 
ठाणे जजल््यातील शासिीय बालगहृातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(८०) * ४८१९३ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाणे स्जल््यातील पाच शासकीय बालगहृात अनेक पदे ररक्त असनू गत 
चार वषाापासनू तीन बालगहृातील अर्ीक्षकाींची पदेच भरली नसल्याने केवळ 
दोनच अर्ीक्षक कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उल्हासनगर-५ मध्ये शाींतीभवन व कुलाा कँप, उल्हासनगर-४ या 
बालगहृातील सवाच पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बालगहृावर ननयींत्रण  ेवण्यासा   ५६ पदे मींजूर असताना 
केवळ २४ कमाचारी कायारत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे.  ाणे स्जल््यातील ५ शासकीय 
सींस्थाींपकैी शासकीय मलुीींचे ननरीक्षण गहृ/ववशषेगहृ, शाींतीभवन, कॅम्प-५, 
उल्हासनगर,  ाणे येथे अर्ीक्षक कायारत असनू शासन आदेश ददनाींक 
२२/०४/२०१९ अन्वये ३ सींस्थाींमध्ये अर्ीक्षकाींची पदे िशासकीय बदल्याद्वारे 
भरण्यात आलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
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(३) व (४) स्जल्हा  ाणे येथे ५ शासकीय बालगहेृ कायारत असनू सदर 
सींस्थेतील मींजूर पदसींख्या ७२ आहे. त्यापकैी ४० पदे ररक्त आहेत. शासन 
आदेश ददनाींक २२/०४/२०१९ अन्वये ३ सींस्थाींमध्ये अर्ीक्षकाींची पदे िशासकीय 
बदल्याद्वारे भरण्यात आललेी आहेत. तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाातील पदे 
सरळसेवेने भरण्याबाबत कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

सािोरे (ता.आांबेगाांि, जज.पुणे) येथे बबबट्याच्या हल्ल्यात 
बाशलिेचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(८१) * ४८२८२ 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.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) साकोरे (ता.आींबेगाींव, स्ज.पणेु) हद्दीतील गाड े वस्ती येथे ५ वषााच्या 
बाशलकेवर ददनाींक २४ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास बबबट्याने हल्ला 
केला असनू त्यात या बाशलकेचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मतृ्यमूखुी पडलेल्या बाशलकेच्या कु्ूींबबयाींना 
कोणती मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) साकोरे (गाडपेट्टी) येथे ददनाींक २४/०३/२०१९ 
रोजी सायींकाळी श्रीमती कुसमू कडुसकर व त्याींची नात कु.श्रुती र्थ्े (वय ५ 
वषा) ही गरुाींसा   गवत कापणू आणण्यासा   गेली असता बबबट्याने 
बाशलकेवर हल्ला केल्याने नतचा मतृ्य ूझाला आहे. 
 िचशलत शासन ननणायातील तरतदूीनसुार मतृ कु.श्रुती दहच्या 
कायदेशीर वारसास रुपये १५.०० लक्ष अथासहाय्य अदा करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सारांगखेडा चतेि महोत्सिाच ेआयोजने ननयमबा्यररत्या  
ननविदा प्रकक्रया राबविल्याबाबत 

  

(८२) * ४८१०१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सारींगखेडा (स्ज.नींदरुबार) येथ ेमाहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
“सारींगखेडा चेतक महोत्सव” आयोस्जत करण्यात आला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या कीं त्रा्दाराच्या नेमणुकीसा   
ननववदा काढण्यापवूी शासनाची पवूापरवानगी घेणे आवश्यक असताना तशी 
परवानगी घेण्यात आली नवहती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महोत्सवासा   केलेल्या खचााचे लेखापरीक्षण झाले आहे काय 
तसेच ननयमबा्यपणे ननववदा काढून १० वषााचा करार करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्र्ताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सन २०१७-१८ या आर्थाक वषाात आयोस्जत करण्यात आलेल्या सारींगखेडा 
महोत्सवाच्या खचााच ेमहामींडळाच्या अींतगात लखेापरीक्षकाींमार्ा त लखेापरीक्षण 
करण्यात आले आहे. तसेच ववहीत कायाालयीन पध्दतीचा अवलींब करुन    
ई-ननववदा िकक्रया राबववण्यात आली आहे. 
(४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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विदभय, मराठिाडयासह मागास भागातील अनुशषे दरू िरण्यासाठी 
नेमलेल्या सशमतीच्या अहिालातील शशर्ारशीांबाबत 

  

(८३) * ४८०५२ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७६७३ ला ददनाांि ९ माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभा, मरा वाययासह मागास भागातील अनशुषे दरू करण्यासा       
डॉ.ववजय केळकर याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमण्यात आलले्या सशमतीने 
राज्याच्या ववववर् भागात भे्ी देऊन तसेच लोकिनतननर्ी आणण जनतशेी 
सींवाद सार्ून तयार केलेला अहवाल माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालातील शशर्ारशीींवर कायावाही करण्यात आलेली 
नसनू सदर अहवाल नामींजूर करुन ववभागस्तरावर नवयाने अनशुषे 
काढण्यासा   स्वतींत्र सशमती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डॉ.केळकर सशमतीच्या अहवालातील शशर्ारशीींचे सवासार्ारण 
स्वरुप काय आहे व सदर अहवाल रद्द करुन कोणत्या कारणामळेु नवयाने 
सशमती स्थापन करण्याचे िस्ताववत करण्यात आलेले आहे, 
(४) तसेच, यासींदभाात अींनतम ननणाय घेण्यात आला आहे काय, त्याचे स्वरुप 
काय आहे व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) समतोल िादेशशक ववकास उच्चस्तरीय सशमतीने 
ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी अहवाल शासनास सादर केला आहे. 
(२), (३) व (४) समतोल िादेशशक ववकास उच्चस्तरीय सशमतीच्या 
अहवालामध्ये िादेशशक ननयतवा्प, सशुासन, आददवासी क्षेत्राचा ववकास, 
नवीन शतेीपध्दती मर्ील भशूमका व आवहाने, औद्योर्गकरणाचा िसार, 
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जलसींपत्तीचे ननमााण, आरोग्य व शशक्षण, सींपका  जाळे ववस्ततृ करणे, अशा 
ववववर् िकारच्या शशर्ारशी करण्यात आलले्या आहेत. समतोल िादेशशक 
ववकास उच्चस्तरीय सशमतीचा अहवाल अस्स्वकृत करून नवयाने सशमती 
ग  त करण्याचा कोणताही िस्ताव ववचारार्ीन नाही. 
 समतोल िादेशशक ववकास उच्चस्तरीय सशमतीच्या अहवालातील 
शशर्ारशी व िशासकीय ववभागाींचे त्यावरील अशभिाय ववचारात घेऊन, 
शशर्ारशी स्स्वकारण्यासींदभाात ददनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये एक मींबत्रमींडळ उप सशमती ग  त करण्यात आली आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िन्नड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील शसांचन प्रिल्पाच े 
पाट दरुुस्त िरणेबाबत 

  

(८४) * ४६९४६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कन्नड (स्ज.औरींगाबाद) तालकु्यामध्ये पावसाचे पाणी अडवनू त्याचा शतेी 
शस ींचनासा   उपयोग करण्याच्यादृष्ीने पाझर तलाव, लघशुसींचन तलाव, 
लघबुहृत तलाव, मध्यम िकल्पाच े बाींर्काम करण्यात आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कन्नड तालकु्यात अींबाडी, वडनेर, वाघदरा, ररठ्ठी मोहडाा, 
कुीं जखेडा, चापानेर, शसरसगाींव, औराळा मुींगसापरू व नन ींभोरा असे िकल्प 
असनू सदर िकल्पाचे पा् बऱ् याच ददवसापासनू नादरुुस्त असल्याने उक्त 
पा्ाचे अस्तीत्व नष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकल्पाचे पा् दरुुस्त करण्यासा   शतेकऱ् याींची मागणी 
असनूही सींबींर्र्त ववभागाच्या दलुाक्षामळेु पा् दरुुस्तीचे काम िलींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शतेकऱ् याींना शस ींचनाचा लाभ देण्यासा   पा् दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, कन्नड तालकु्यात शसींचनासा   एकूण      
०४ मध्यम िकल्प व १५ लघ ु िकल्प जलसींपदा ववभागाींतगात शस ींचनासा   
कायाास्न्वत आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 यातील सवा िकल्प पणूा क्षमतनेे दरवषी भरत नाहीत. दरवषी 
उपलब्र् होणाऱ् या पाणीसाठ्यानसुार शस ींचन केले जात.े दरवषी शस ींचनासा   
पाणी उपलब्र् होत नसल्याने काही िमाणात पा् नादरुुस्त होत आहेत. 
(३) नाही. 
 दरवषी शस ींचनाकरीता उपलब्र् होणाऱ् या पाण्याच्या अनषुींगाने वेळोवेळी 
पा्ाींची आवश्यकतनेसुार दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

एसटी महामांडळाने सुरू िेलेली िायर्ाय सेिा बांद पडल्याबाबत 
  

(८५) * ४८५१९ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाने १७ हजार बसेसमध्ये वायर्ाय 
सेवा सरुू केली होती मात्र अवघ्या २ वषांत ही सेवा बींद पडल्याचे माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वायर्ाय सेवा बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त वायर्ाय सेवेमळेु महाराषर राज्य मागा पररवहन 
महामींडळाचे ककती नकुसान झाले आहे ? 
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श्री.ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसमर्ून िवाशाींना वायर्ाय यकु्त 
स्मा ा्र्ोन मर्ून हॉ्स्पॉ्च्या माध्यमातनू मोर्त मनोरींजनात्मक सवुवर्ा 
देण्यात आली होती. तथावप, ररलायन्स व स्जओसारख्या इतर कीं पन्याींनी 
अत्यल्प दरात इीं्रने् सवुवर्ा उपलब्र् करुन ददली. त्यामळेु सदर 
वायर्ायद्वारे शमळणाऱ्या जादहराती कमी झाल्याने महामींडळाची वायर्ाय 
सेवा बींद करण्यात आली. 
(३) सदर वायर्ाय सवुवरे्वर राज्य पररवहन महामींडळाने कोणत्याही िकारचा 
खचा केला नसल्याने, राज्य पररवहन महामींडळाचे नकुसान झालेले नाही. 
उल् वायर्ाय परवान्यापो्ी महामींडळास वावषाक रुपये १.०५ को्ी िमाणे 
मागील दोन वषांसा   रुपये २.१० को्ी अनतरीक्त महसलू िाप्त झाला आहे. 
 ----------------- 
  

राज्यातील सांगणि पररचालिाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 
  

(८६) * ४६७५६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१९३ ला ददनाांि १३ माचय, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामपींचायत, पींचायत सशमती व स्जल्हा पररषदस्तरावर समुारे 
२५ हजार सींगणक पररचालक तात्परुत्या स्वरुपात ७ वषाापासनू काम करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींगणक पररचालकाींना मानर्न वेळेवर शमळत नसनू 
त्याना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीकरीता ददनाींक २७ त े ३० नोवहेंबर, 
२०१८ या चार ददवसाींच्या कालावर्ीत हजारो सींगणक पररचालकाींनी आींदोलन 
केले असता मा.मखु्यमींत्री याींनी पढुील १० ददवसाींत ब ैक घेऊन ननणाय 
घेण्यात येईल असे आश्वासन ददनाींक ३० नोवहेंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींगणक पररचालकाींना आश्वासन देऊनही त्याबाबत कोणताच 
ननणाय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. सदरहू सींगणक पररचालक हे स्वतींत्र 
उद्योजक या नात्याने काम करीत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. अशा िकारचे आश्वासन ववभागास िाप्त झाल्याचे आढळून 
येत नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

विदभायत पाणी टांचाई ननमायण झाल्याबाबत 
  

(८७) * ४७२२२ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू स्जल््यात मो े, मध्यम व लघ ु असे एकूण ९७ मामा तलाव 
असनू सदर तलावाची शस ींचन क्षमता २८ त े३० ्क्के तर नागपरू ववभागातील 
३८४ िकल्पाींपकैी मो े १२.४२ ्क्के तर मध्यम १८.६२ ्क्के पाण्यासा   
उपलब्र् असल्यामळेु ववदभाात दषुकाळाची पररस्स्थती ननमााण झाली असल्याच े
ददनाींक १८ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्जल््याींमर्ील तलावाची शस ींचन क्षमता वाढववण्यासा   
आणण पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासा   शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, चींद्रपरू स्जल््यातील िकल्पाींची ननशमात शस ींचन 
क्षमता ८६८५१ हे. असनू उपलब्र् साठ्यानसुार सन २०१७-१८ मध्ये     
५७३२० हे. (६५.९९%) ित्यक्ष शसींचन झाललेे आहे.  
 चींद्रपरू स्जल््यात १ मो ा, ९ मध्यम व ८८ लघ ु असे एकूण ९८ 
िकल्प आहेत. त्याींचा एकूण उपयकु्त सा ा ३२८.५० दलघमी असनू ददनाींक 
२१/०३/२०१९ अखेरीस ८४.०४ दलघमी (२५.५९%) पाणी सा ा उपलब्र् होता. 
चींद्रपरू शहरास पाणीपरुव ा होत असलेल्या इरई र्रणात ८५% सा ा उपलब्घ 
होता. 
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 नागपरू िदेशातील या िादेशशक कायाालयाींतगात िकल्पाींवर ८ मो े 
(२०.८४%), ३९ मध्यम (२१.१२%) व ३१४ लघ ुिकाल्पाींतगात (१६.८९%) असा 
एकूण २०.८६% जलसा ा ददनाींक २१/०३/२०१९ रोजी उपलब्र् होता. 
(२) उक्त िकरणी शस ींचन क्षमता पनुस्थाापनेसा   ववशषे दरुुस्ती अींतगात 
िकल्प िस्ताववत करण्यात आल े आहे. तसेच मामा तलावातील गाळ 
काढण्याच े काम सरुु आहे. चींद्रपरू स्जल््यातील वर्ाा नदीवरील गावाच े
वपण्याचे पाण्याकरीता व औद्योर्गक वापराकरीता आवश्यकतनेसुार लाल 
नाला र्रण व माडाा बॅरेज मर्ून पाणी सोडण्यात आल ेआहे व सोडण्यात येत 
आहे.  
 िदेशाींतगात िकल्पाींवर ज्या र्रणावरुन वपण्याचे पाण्याचे आरक्षण 
आहे. त्या र्रणात वपण्याचे पाण्याकरीता आवश्यक सा ा राखून  ेवण्यात 
आलेला आहे. तसेच ज्या र्रणावरील उपयकु्त सा ा सींपलेला आहे ककीं वा 
उपलब्र् पाणीसा ा परुणार नाही, त्या द काणी िकल्पाचे मतृसाठ्यातनु पाणी 
सोडण्याबाबत कायावाही करण्यात येईल. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

रुद्रापूर (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील ग्रामसेिि ि गहृननमायण 
अशभयांता याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(८८) * ४७२७१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रुद्रापरू (ता.बबलोली, स्ज.नाींदेड) येथील ग्रामसेवक व गहृननमााण अशभयींता 
याींनी घरकुलाींची कामे सींबींर्र्त लाभर्ारकाींनी केली नसतानाही चूकीचा 
अहवाल सादर करुन सींबींर्र्ताींना घरकुलाचा ननर्ी ननयमबाहय पध्दतीने 
ववतरीत केला असल्याचे ददनाींक १२ एविल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गहृननमााण 
अशभयींत्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच सींबींर्र्त लाभर्ारकाींकडून 
ननयमबाहय पध्दतीने घेतलेला ननर्ी वसलू करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) ग्रामीण गहृननमााण अशभयींता याींची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. 
सरपींच, ग्रामीण गहृननमााण अशभयींता व सींबींर्र्त लाभर्ारक याींच्यावर 
र्ौजदारी गनु्हा (FIR ०११५/२०१९) दाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
ग्रामसेवक याींना ही ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

दहांगोली जजल््यातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  
रोजगार हमी योजनेस ननधी देण्याबाबत 

  

(८९) * ४७१०९ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील महात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतील कुशल कामाकरीता ४.६७ को्ी रुपये इतक्या ननर्ीची मागणी 
करुनही ननर्ी ददला जात नसल्यामळेु रोजगार हमी कामावर ववपरीत 
पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ननर्ी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, उक्त ननर्ी त्वरीत देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) व (२) हे खरे नाही, ननर्ीमर्ून उपलब्र्तनेसुार 
रुपये ८.५८ को्ी कुशल ननर्ीचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(३) शासनस्तरावरुन रुपये २७३.३३ को्ीचा ननर्ी नरेगा आयकु्तालयास 
ददनाींक २७/०५/१९ रोजी ववतरीत करण्यात आललेा आहे. उपलब्र् ननर्ीमर्ून 
लवकरात लवकर स्जल््याला ननर्ी ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील अशलबाग-िजयत एसटी बसमध्ये  
सापडलेल्या बॉम्ब प्रिरणाबाबत 

  

(९०) * ४६७९९ श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अशलबाग-कजात (स्ज.रायगड) एस्ी बसमध्ये सापडलेल्या बॉम्ब िकरणी 
बस चालकावर अनर्र्कृत सामानाची वाहतकू केल्याचा आरोप  ेवत 
महामींडळाने त्याींच्यावर ननलींबनाची कारवाई केली असल्याचे ददनाींक २ माचा, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारवाईबाबत एस्ी चालक व वाहक नाराज आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बस चालकावरील ननलींबन मागे घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर चालकाने िशासकीय शशस्तीचा भींग करुन िवाशाींच्या स्जवीतास 
व राज्य पररवहन महामींडळाच्या मालमत्तसे र्ोका ननमााण केला असल्यामळेु 
शशस्तभींगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. 
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(३) सदर िकरणाची चौकशी पणूा झाल्यानींतर चालक श्री.जारींड ेयाींचे ननलींबन 
महामींडळाच्या ददनाींक १९/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये मागे घेण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

एडगाि (ता.िैभििाडी,जज.शसांधदुगुय) येथील इनामदारिाडीला  
सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

  

(९१) * ४८७६५ अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१०३१ ला 
ददनाांि २७ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एडगाव (ता.वभैववाडी, स्ज.शस ींर्ुदगुा) येथील इनामदारवाडीला पावसाळ्यात 
सखु नदीच्या महापरुापासनू होणारा र्ोका लक्षात घेता कायाकारी अशभयींता, 
लघशुसींचन ववभाग, कुवारबाव (स्ज.रत्नार्गरी) याींनी सींरक्षण शभींत बाींर्ण्याचा 
िस्ताव जलसींपदा ववभाग, कायाकारी अशभयींता, आम्रपाड, कुडाळ याींच्याकड े
पा ववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लघशुसींचन (जलसींर्ारण) ववभाग, रत्नार्गरी याींनी ददनाींक     
२ माचा, २०१७ अन्वये परुसींरक्षक शभींतीच ेरुपये ६७.५३ लक्षचे अींदाजपत्रकास 
ताींबत्रक मान्यता देवनू स्जल्हार्र्कारी, शस ींर्ुदगुा याींचेकड े िशासकीय 
मान्यतसेा   सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू िस्तावास िशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, १० ्क्के पयतंचा खचा सोसावयास सदर स्थाननक 
सींस्था/स्जल्हा पररषदा िथमत: भरावयास तयार आहेत काय, तसेच मौजे 
एडगाव याींना शासन ननणाय ददनाींक ७ ऑगस््, १९९२ मर्ील शती मान्य 
आहेत ककीं वा कसे याबाबत ववचारणा करण्यात आली असनू ग्रामपींचायतीने 
शती मान्य असल्याचे लखेी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.डॉ. तानाजी सािांत : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 एडगाव (इनामदारवाडी) येथील सखुनदीतील सींरक्षक शभींत बाींर्णेच्या 
कामाच्या अींदाजपत्रकास ताींबत्रक मान्यता देऊन सदर अींदाजपत्रक िशासकीय 
मान्यतसेा   स्जल्हार्र्कारी, शस ींर्ुदगुा याींना रुपये ६५.८० लक्ष ककीं मतीस स्जल्हा 
जलसींर्ारण अर्र्कारी, मदृ व जलसींर्ारण ववभाग, रत्नार्गरी याींनी सादर 
केलेले आहे. 
(३) सदरहू काम कोणत्या योजनेंतगात िस्ताववत केल ेआहे व सदर कामास 
ननर्ी उपलब्र्ता याची स्पष्ता न झाल्याने स्जल्हा ननयोजन अर्र्कारी, 
स्जल्हा ननयोजन सशमती, शस ींर्ुदगुा याींनी ताींबत्रक मान्यता िाप्त अींदाजपत्रक 
या कायाालयास परत पा ववले व शासन ननणाय ददनाींक ०७ ऑगस््, १९९२ 
मध्ये नमदू केल्यािमाणे कायावाही करणेबाबत कळववले. त्यानसुार स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था िथमत: १० ्क्के पयतंचा खचा भरावयास तयार आहे ककीं वा 
नाही याबाबत सरपींच, ग्रपु ग्रामपींचायत एडगाव-वायींबोशी याींना ववचारण्यात 
आले. ददनाींक २९/११/२०१८ रोजी स्थाननक सींस्था िथमत: १० ्क्के पयतंचा 
खचा स्थाननक सींस्था भरावयास तयार असलेबाबतचे सरपींच, ग्रपु ग्रामपींचायत 
एडगाव-वायींबोशी याींचे पत्र िाप्त होताच जलसींर्ारण ववभागाच्या अद्ययावत 
दरसचुीवर आर्ाररत रुपये ६५.८० लक्ष रक्कमचेे अींदाजपत्रक तयार करुन 
त्यास ताींबत्रक मान्यता िदान करुन िशासकीय मान्यतसेा   अध्यक्ष, स्जल्हा 
ननयोजन सशमती तथा स्जल्हार्र्कारी, शस ींर्दुगुा याींना स्जल्हा जलसींर्ारण 
अर्र्कारी, मदृ व जलसींर्ारण ववभाग, रत्नार्गरी याींच्या ददनाींक १३/०३/२०१९ 
च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आलेले आहे. सदर अींदाजपत्रकास िशासकीय 
मान्यता िाप्त झालेली नाही. िशासकीय मान्यता िाप्त होताच सदर काम े
हाती घेणे शक्य होईल. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
 शासन ननणाय ददनाींक ७ ऑगस््, १९९२ मध्ये नमदू केल्यािमाणे   
१० ्क्के पयतंचा खचा सोसावयास स्थाननक सींस्था िथमत: भरावयास तयार 
असल्याबाबत सरपींच, ग्रपु ग्रामपींचायत एडगाव-वायींबोशी याींनी ददनाींक 
२९/११/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
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(५) सदर कामाच्या अींदाजपत्रकास िशासकीय मान्यता अध्यक्ष, स्जल्हा 
ननयोजन सशमती तथा स्जल्हार्र्कारी, शस ींर्दुगुा याींच्याकडून िशासकीय 
मान्यता िाप्त झालेली नाही. सदर अींदाजपत्रकास िशासकीय मान्यता िाप्त 
होताच सदर कामे हाती घेणे शक्य होईल. 

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

 

मीरा-भाईदरमध्ये (जज.ठाणे) िाांदळिन, पाणथळ ि सीआरझडे  
क्षेत्रात बेसुमार बाांधिामे सुरु असल्याबाबत 

  

(९२) * ४८७९१ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मीरा-भाईदरमध्ये (स्ज. ाणे) काींदळवन, पाणथळ व सीआरझेड क्षेत्रात 
बाींर्कामाींना मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार बींदी असताना देखील 
काींदळवन उपसशमतीच्या पाहणीमध्ये काींदळवन, पाणथळ व सीआरझेड क्षते्रात 
बेसमुार भराव व बाींर्कामे सरुु असल्याच े माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले वा त्यानषुींगाने सींबींर्र्त दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) शमरा-भाईंदर येथील काींदळवन ऱ्हासाबाबत सागर 
त्ीय काींदळवन सींरक्षक व सननयींत्रण सशमतीकड ेरे्ब्रवुारी, २०१९ ब ैकीमध्ये 
एकीं दर ६ तक्रारी िाप्त झालेल्या आहेत.  
(२) काींदळवन ऱ्हासाबाबत ६ तक्रारीच्या अनषुींगाने एका िकरणामध्ये महसलू 
ववभागाने गनु्हा दाखल केला असनू पढुील चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच 
इतर १ िकरणामध्ये तहशसलदार,  ाणे याींनी चाल ू बाींर्काम थाबींववण्याच्या 
सचूना ददलेल्या आहेत. याशशवाय इतर ४ िकरणामध्ये स्जल्हार्र्कारी,  ाणे 
याींच्या अर्र्नस्त उपसशमती ग  त करुन स्थळपहाणी केली आहे. िकरणी 
कोणी दोषी आढळल्यास ननयमानसुार त्याींच्याववरुध्द कारवाई करुन अहवाल 
सादर करण्याच्या सचूना काींदळवन सननयींत्रण सशमतीने ददलेल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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अमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील ननम्न तापी प्रिल्पाच े 
िाम ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९३) * ४८३४० श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींमळनेर (स्ज.जळगाींव) तालकु्यातील ननम्न तापी िकल्पाचे काम ननर्ी 
अभावी िलींबबत असल्याच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकल्पाला ननर्ी उपलब्र् करण्यासा   कें द्रीय जल 
आयोगाची मान्यता शमळाल्यानींतरही सदर िकल्पाचा कें द्रीय अथासहाय्य 
योजनेत समावेश नसल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकल्पाचा कें द्रीय अथासहाय्य योजनेत समावेश न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच शासनाने ननम्न तापी िकल्पाला ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबात 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) ननम्न तापी िकल्पाचे काम ननर्ी अभावी िलींबबत 
नाही. 
(२) व (३) ननम्न तापी िकल्पास कें द्रीय जल आयोग नवी ददल्ली याींची 
ददनाींक १४/९/२०१८ च्या पत्रान्वये मान्यता िाप्त झाललेी आहे. 
 तथावप, कें द्र शासनाकडील पींतिर्ान कृषी शस ींचाई योजनेमध्ये केवळ 
वेगवर्ीत शसींचन ववकास कायाक्रमाींतगात अपणूा िकल्पाींचा समावेश 
असल्यामळेु सदर िकल्पाचा समावेश होऊ शकला नाही.  
(४) ननम्न तापी िकल्पास सन २०१९-२० मध्ये रुपये ३२.५० को्ीची 
अथासींकल्पीय तरतदू केली आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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