
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २० जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ३०, 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 - ६२ 
------------------------------------- 

  

विदभय, मराठिाड्यासह पश्श्चम महाराष्ट्रातील अनेि श्जल्हयाांमध्ये 
जलाशयातील पाणी साठा िमी झाल्याबाबत 

(१) *  १३५२१७   डॉ.शमशल ांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदर्भ, मराठिाड्यासह पश्चचम महाराषरातील अनेक श्िल्हयाींमध्ये 
पाणी ी्ंचाई ननमाभण झाली असल्याच े माहे म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठिाड्यातील ११ मोठे प्रकल्प पाणी साठा १ ्क्का ि ३१ 
मध्यम प्रकल्प आणण २०९ लघ ु प्रकल्प पणुभपणे कोरड े झाले असनु 
विदर्ाभतील अनेक छोट्या िलर्याींमध्ये पाणी साठा शर्ल्लक नसल्याच े
ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विदर्भ मराठिाड्यासह पश्चचम महाराषरातील अनेक 
श्िल्हयाींमध्ये िलसींक् ननमुभलन पयाभयी व्यिस्था र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.  
(२) अींर्त: खरे आहे. मराठिाड्यातील म,े २०१९ अखेर ११ मोठ्या 
प्रकल्पामध्ये १.९४ %,७५ मध्यम प्रकल्पामध्ये १.२७% तसेच ७४९ लघ ु
प्रकल्पामध्ये १.६५% पाणी साठा शर्ल्लक आहे. 
(३) धरणातील पाणी साठा सींबींधधत श्िल्हाधधका-याींच्या ननदेर्ानसुार 
प्राधान्याने पेयिल परुिण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे            
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

पन्हाळा (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील श्जल्हा पररषद  
शाळाांची दरुुस्ती िरणेबाबत 

(२) *  १३४९१८   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा (श्ि.कोल्हापरू) तालकु्यात १९४ र्ाळाींपकैी १६६ श्िल्हा पररषद 
र्ाळाींची दरुिस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू र्ाळाींची दरुिस्था झाल्याने विदयार्थयाांच्या िीवितास 
धोका ननमाभण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या र्ाळाींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यानसुार 
पन्हाळा तालकु्यातील श्िल्हा पररषदेच्या र्ाळाींची दरुुस्ती करणेबाबत कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) ि (३) पन्हाळा (श्ि.कोल्हापरू) तालकु्यात ूकूण १९४ श्िल्हा पररषद 
र्ाळा असनू त्यापकैी ९१ र्ाळाींची दरुुस्ती प्रस्तावित आहे ि १७ र्ाळा मधील 
५२ िगभ खोल्या धोकादायक आहेत. 
     ज्या र्ाळाींच्या इमारती धोकादायक ि िापरण्यास अयोग्य आहेत अर्ा 
इमारतीमध्ये विदयार्थयाांना अध्ययनासाठी न बसिता इतर ठठकाणी तसेच 
मोफत सािभिननक इमारतीमध्ये बसण्याची व्यिस्था करण्यात आली असनू 
विदयार्थयाांच्या िीवितास धोका ननमाभण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
आली आहे. 
     सन २०१८-१९ या आधथभक िषाभसाठी श्िल्हा पररषद र्ाळा दरुुस्तीसाठी 
रु.६४ लक्ष इतका ननधी मींिूर करण्यात आला असनू र्ाळा दरुुस्तीची 
कायभिाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

मोबे (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) धरणाच्या  
दरुुस्तीच्या प्रस्तािाबाबत 

(३) *  १३४९४८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोबे (ता.पनिेल, श्ि.रायगड) धरणाची दरुिस्था झाल्याने दररोि लाखो 
शल्र पाणी िाया िात असनू र्तेक-याींच्या र्ातर्तेीचेही नकुसान होत 
असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९७३-१९७४ च्या काळात बाींधलेल्या दगडी शर् ींती 
असलेल्या धरणाची िेळीच दरुुस्ती न केल्यामळेु धरणाला तड े िािनू 
अनतिषृ्ीत बाींध फु्ून मोठया प्रमाणात श्ििीत ि वित्त हानी होण्याची 
र्क्यता ननमाभण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, धरणाच्या दरुुस्तीकररता समुारे २ को्ी ९६ लाखाचा प्रस्ताि 
सादर केला असनू प्रस्तािास मींिूरी न शमळाल्याने धरणाच्या दरुुस्तीच्या 
कामाला अदयापही सरुूिात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या धरणाची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय ि त्यानसुार 
धरणाची दरुुस्ती करण्याच्या कामाला तात्काळ सरुूिात होण्यासाठी प्रस्तािाला 
मींिूरी देण्याबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     मोबे ल.पा.योिनेच्या साींडव्यामधून गळती होत आहे. सदर योिनेतनू 
दरिषी शस ींचनासाठी ि वपण्यासाठी मींिूरीनसुार पाणी परुिठा करण्यात येतो. 
परींत ु र्तेकऱयाींच्या र्ातर्तेीचे नकुसान होत असल्याबाबत कोणतीही लेखी 
तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) साींडव्याच्या गळती दरुूस्तीचे ननयोिन असनू त्याअनषुींगाने 
अधधक्षक अशर्यींता, ठाणे पा्बींधारे मींडळ, ठाणे याींनी ठद.०३/०८/२०१८ रोिी 
धरणाची पाहणी केली असनू त्यानसुार दरुूस्तीचे अींदािपत्रक तयार करण्याच े
काम क्षते्रत्रय स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) मतदार क्षेत्रात टाटा हायड्रो  
प्रिल्पातून पाणी देण्याबाबत 

(४) *  १३९१०१   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुर्ी (श्ि.पणेु) येथील राज्य र्ासनाच्या ननयोश्ित ्ा्ा हायड्रो पािर 
प्रकल्पातनू करमाळा (श्ि.सोलापरू) मतदार क्षेत्रात पाणी देण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री ि राज्यमींत्री याींचेकड ेठदनाींक १६ 
िानेिारी, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर ्ा्ा हायड्रो प्रकल्पातनू पाणी र्ीमा नदी पात्राव्दारे 
उिनी िलार्यामध्ये आणण्याचे र्ासनाने धोरण बनविले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननिेदनातील मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली ि कायभिाहीची सदय:श्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     राज्य र्ासनाने र्ासन ननणभय क्र. सींकीणभ -२०१८/(१२६/२०१८)/िसींअ 
ठद. २ ऑगस्् २०१८ अन्िये कोयना िलविदयतु प्रकल्प ि ्ा्ा िलविदयतु 
प्रकल्प समहूास िीि ननशमभतीसाठी कृषणा खोऱयातनू विपलुतचे्या खोऱयात 
िळविण्यात येणारे पाणी ्प्प्या ्प्प्याने कमी करण्याकररता अ्यास 
करण्यासाठी अ्यास ग् गठीत करण्यात आलेला होता ि या अ्यास 
ग्ाचा अहिाल  ठद.१० मे, २०१९ रोिीच्या पत्रान्िये र्ासनास प्राप्त झाला 
आहे. या अ्यास ग्ाचा अहिालािरील अ्यास र्ासन स्तरािर प्रगतीत 
आहे. 
(३) उपरोक्त अ्यास ग्ाचे अहिालाबाबत कृषणा पाणी ती्ं ा लिादाचे ननणभय 
ि सिोच्च न्यायालयात न्याय प्रविषठ याधचका याींचे अनषुींगाने विधीज्ञ याींचे 
अशर्प्राय तसेच उिाभ विर्ागाचे अशर्प्राय प्राप्त झालेनींतर पढुील कायभिाही 
अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

 
नाांदेड श्जल्हयातील िृष्ट्णूर औद्योधगि िसाहतीमधील िकृ्ष 

लागिडीिररता मांजूर िरण्यात आलेल्या ननधीचा गैरिापर झाल्याबाबत 
  

(५) *  १३८५६९   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड श्िल््यातील कृषणूर औदयोधगक िसाहतीमध्ये पयाभिरण 
सींतलुनासाठी सन २०१८-२०१९ मध्ये ५४०० िकृ्ष लागिडीचे उठिष् होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िकृ्ष लागिडीसाठी ठरिनू ठदलेल्या कालािधीत िकृ्ष न लािता 
िकृ्षारोपण केले असे दर्भिनू िकृ्षलागिडीकरीता मींिूर करण्यात आलेला 
ननधीचा गरैिापर झाला असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत दोषीींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     महाराषर औदयोधगक विकास महामींडळाकडील अहिालानसुार िकृ्ष 
लागिडीसाठी ठरिनू ठदलेल्या उठिष्ानसुार ठदनाींक ३०.०१.२०१९ रोिी कृषणूर 
ओदयोधगक क्षते्रात ५४०० झाड ेलािण्याचे काम पणूभ झालेले असनू झाडाींची 
िाढ चाींगली आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

अांगणिाडी सेिा िमयचा-याांच्या मानधनात िाढ िरणेबाबत 
(६) *  १३५३३२   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाय), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.राहूल पाटील 
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(परभणी), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पश्श्चम), श्री.ज्ञानराज 
चौगलेु (उमरगा), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.िभैि 
नाईि (िुडाळ), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणिाडी सेविकाींनी त्याच्या न्याय मागण्यासाठी ठदनाींक ११ 
डडसेंबर, २०१८ ि १२ फेब्रिुारी, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास मुींबईतील आझाद 
मदैानात आींदोलने केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मध्यप्रदेर्, तलेींगणा, केरळ, ठदल्ली, ताशमळनाडू ि आींध्रप्रदेर् 
या राज्याींच्या तलुनेत महाराषरात ३०००/- रुपये इतके कमी मानधन 
आींगणिाडी ि बालिाडी कमभचा-याींना देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणिाडी सेविकाींच्या मानधनिाढी सींदर्ाभत राज्य र्ासनाकड े
प्रस्ताि प्रलींत्रबत असनू याच सींदर्ाभत कें द्र र्ासनाने राज्य र्ासनास देण्यात 
आलेल्या आचिासनाच्या अनषुींगाने प्रलींत्रबत प्रस्तािार र्ासनाने अदयापयभत 
ननणभय घेतला नसल्याचे ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणी सींदर्ाभत मा.मखु्यमींत्री याींनी अींगणिाडी 
सींघ्नेच्या पदाधधका-याींन समिेत ठदनाींक २७ फेब्रिुारी, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास आयोश्ित करण्यात आलले्या बठैकीत अींगणिाडी सेविकाींच्या 
मागण्याबाबत तात्काळ कायभिाही करण्याचे आचिासन ठदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, अींगणिाडी सेिा कमभचा-याींच्या मानधनिाढ ि इतर 
मागण्यासींदर्ाभत सकारात्मक ननणभय घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) ूकाश्त्मक बाल विकास 
सेिा योिना हया कें द्र परुस्कृत योिनेअींतगभत अींगणिाडी सेविका/ मदतनीस/ 
शमनी अींगणिाडी सेविका हे मानधनी कमभचारी कायभरत आहेत. 
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     अींगणिाडी सेविका / मदतनीस / शमनी अींगणिाडी सेविका याींना 
ठद.२३/०२/२०१८ च्या र्ासन ननणभयान्िये त्याींच्या मानधनात िाढ करण्यात 
आलेली आहे. कें द्र र्ासनाने ठद.०१/१०/२०१८ पासनू केलेली मानधनिाढ मींिूर 
करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 

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

मुांबई उपनगरातील गोरेगाि (पूिय) येथील आरे िॉलनी, नागरी ननिारा, 
आयटीपािय  येथील डोंगरािरील जांगलामध्ये लागलेल्या आगीबाबत 

(७) *  १३५३५०   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाि (पिूभ) येथील आरे कॉलनी, नागरी ननिारा, 
आय्ीपाकभ  येथील डोंगरािरील िींगलामध्ये ठदनाींक ३ डडसेंबर, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास आग लागल्याने दशुमभळ िनसींपदा ि िन्यप्राणी याींच े नकुसान 
झाल्याप्रकरणी मा.पयाभिरण मींत्री याींनी ठदनाींक ४ डडसेंबर, २०१८ रोिी िा त्या 
समुारास चौकर्ीचे आदेर् ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या र्ागात अिधै िकृ्षतोड सरुु असल्याच्या तक्रारी पयाभिरण 
प्रेमी याींनी िारींिार महानगरपाशलका ि िन विर्ागाकड ेकेलेल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार िनसींपत्तीचे आगीपासनू ि अिधै िकृ्षतोडीपासनू 
रक्षण करणे कामी कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) ि (४)  मौिे मालाड, सिे क्र.२३९/१प.ै 
मधील सींिय गाींधी राषरीय उदयानाच्या र्िेारी खािगी िशमनीत 
ठद.०३.१२.२०१८ रोिी आग लागल्या प्रकरणी सविस्तर चौकर्ी करण्याच े
आदेर् र्ासनाकडून देण्यात आले आहेत. 
     सदर आग लागलेले क्षते्र हे खािगी क्षेत्र असनू या आगीमळेु सींिय 
गाींधी राषरीय उदयानाचे िनक्षेत्र बाधीत झालेले नसनू कोणत्याही प्रकारच्या 
िन्यप्राण्यास इिा झाल्याची बाब ननदर्भनास आली नाही. प्राथशमक 
चौकर्ीप्रमाणे सदर क्षेत्र मोठे असनू या क्षेत्रामध्ये कोरड्या नाल्याींमधून 
विनापरिाना घसुखोरी करणाऱया समाि कीं ्काकडून सदर आग लािली गेली 
असल्याची र्क्यता आहे. 
     िनसींपत्तीचे आगीपासनू ि अिधै िकृ्षतोडीपासनू रक्षण करणेकामी 
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहेत :-  
  • आगप्रनतबींधक िाळरेषा घेण्यात आल्या आहेत. 
  • आगरक्षक िनमिूर (ठदिस ि रात्रपाळी) ठेिण्यात आले आहेत ि त े   
    ननयशमत आगीिर सननयींत्रण ठेवित आहेत. 
  • मौक्याचे ठठकाणी िनसींरक्षणाथभ कू्ी उर्ारण्यात आले आहेत. 
  • िनकमभचाऱयाींची ि आग रक्षक याींची ठदिस ि रात्र गस्त चाल ूआहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

िारणा नदीिर बाांधण्यात आलेल्या चाांदोली धरण ते साांगलीपयतंच े
िोल्हापूर पध्दतीच ेनऊ बांधाऱयाांची झालेली दरुिस्था 

  

(८) *  १३९५८४   डॉ.सशु्जत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िारणा नदीिर बाींधण्यात आलेल्या चाींदोली धरण त े साींगलीपयभतच े
कोल्हापरू पध्दतीचे नऊ बींधाऱयाींची दरुिस्था झाली असल्याचे माहे ूवप्रल, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींधा-याच्या मध्यर्ागी असलेले तीन प्रस्तींर् तु् ल्याने 
येत्या पािसाळयात अन्य प्रस्तींर्ाींना धोका ननमाभण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर बींधाऱयाींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार बींधाऱयाींची तात्काळ दरुुस्ती करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     िारणा प्रकल्पाींतगभत िारणा नदीिर, िारणा धरण त े कृषणा नदी 
सींगमापयांत ९ को.प.बींधारे असनू त्यापकैी ५ को.प.बींधाऱयाींची दरुस्ती करणे 
आिचयक आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     िारणा नदीिरील ूकूण ९ को.प.बींधाऱयाींपकैी ताींदळुिाडी ि चािरे या 
दोन को.प.बींधाऱयाींचे प्रस्तींर्ाींचे दगडी बाींधकाम तु् ले आहे. 
(३) चािरे ि माींगल-ेसािड े या को.प.बींधाऱयाींची पाहणी मखु्य अशर्यींता 
िलसींपदा विर्ाग, पणेु याींनी ठद.३०/०३/२०१९ रोिी केली आहे. उिभरीत 
ताींदळुिाडी, खोची ि दानोळी या बींधाऱयाींची पाहणी कायभकारी अशर्यींता, 
कोल्हापरू पा्बींधारे विर्ाग (उत्तर) कोल्हापरू याींनी माचभ, २०१९ मध्ये केली 
आहे. 
     पाहणीमध्ये सदर बींधाऱयाींची दरुूस्ती करणे आिचयक असल्याच े
आढळून आले आहे. 
(४) सदर बींधाऱयाींच्या दरुूस्तीसाठी विस्तार ि सधुारणा / विर्षे दरुूस्ती 
अींतगभत कराियाच्या कामाींच्या प्राधान्यक्रमास महामींडळाच्या ननयामक 
मींडळाच्या ९९ व्या बठैकीमध्ये मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानसुार 
प्रर्ासकीय मान्यतचेे प्रस्ताि तयार करण्याचे काम क्षते्रीय स्तरािरून प्रगतीत 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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लातूर श्जल्हयातील तािरजा मध्यम प्रिल्पाची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(९) *  १३९३२२   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू श्िल््यातील तािरिा मध्यम प्रकल्पाच्या गे् ि साींडव्यातनू 
पाण्याची होत असलेली गळती थाींबविण्यासाठी गे् ि साींडव्याची 
कायमस्िरूपी दरुुस्ती करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री 
याींच्याकड े ठदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननिेदनादिारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मध्यम प्रकल्पाच्या गे् ि साींडव्याच्या दरुुस्तीसाठी 
ननधी मींिुर करण्यासह तातडीने दरुुस्ती करणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, खरे आहे. 
(२) कायमस्िरुपी उपाययोिना करणेच्या दृष्ीने मध्यिती सींकल्पधचत्र 
सींघ्ना, नाशर्क याींचेमाफभ त सविस्तर सींकल्पन तयार करण्याबाबतची 
कायभिाही प्रगतीपथािर आहे. सविस्तर सींकल्पन आराखड े प्राप्त होताच 
त्यानसुार सविस्तर अींदािपत्रके तयार करुन मान्यता देण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
तारिली (श्ज.शसांधूदगुय) येथे महाराष्ट्र पययटन वििास महामांडळाने सुरु 

िेलेला हाऊस बोट प्रिल्प नव्याने सुरु िरणेबाबत 
  

(१०) *  १३५५९३   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ 
(येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अश्जत पिार (बारामती), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
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(अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड 
(िजयत), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) तारकली (श्ि.शस ींधदूगुभ) येथे महाराषर पयभ् न विकास महामींडळाने सन 
२००७ मध्ये हाऊस बो् प्रकल्प सरुु केला असनू २ को्ी रुपये खचभ करुन २ 
हाऊस बो्ी खरेदी करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदय:श्स्थतीत हा प्रकल्प बींद अिस्थेत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प नव्याने सरुु करणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) महामींडळाकड े हाऊसबो्ीींच्या पार्कां गकरीता तसेच पािसाळी हींगामात 
हाऊसबो्ी पाण्याबाहेर काढून ठेिण्याकरीता िागा ि ड्रायडॉक उपलब्ध नाही. 
त्यामळेु हाऊसबो्ी िषाभनिुषभ पाण्यात असल्याने तसेच हाऊसबो्ीींचा तळर्ाग 
हा लाकडी असल्याने कमकुित होऊन हाऊसबो्ीींच्या तळर्ागास नछदे्र पडून 
दरुुस्तीकरणािर खचभ होत होता. तसेच  हाऊसबो्ीींच्या प्रचलन ि देखर्ालीिर 
मोठया प्रमाणात खचभ होत असल्याने महामींडळाने हाऊसबो्ीींचे प्रचलन 
खािगी उदयोिकाींच्या सहकायाभने करणेबाबत ननणभय घेतला. 
     त्याअनषुींगाने, महामींडळाने हाऊसबो्ी “िचया आहेत त्या श्स्थतीत” 
खािगी उदयोिकाींच्या सहकायाभने चालविणेसाठी खािगी सींस्थचेी नेमणूक 
करण्याकरीता ननविदा िाठहरात ठद.०१.११.२०१७ रोिी (पठहली) ि 
ठद.२२.२.२०१८ रोिी (दसुरी) ितृ्तपत्रात तसेच र्ासनाच्या सींकेतस्थळािर 
प्रशसध्द केली. तथावप, ूकही ननविदा प्राप्त झाली नाही. 
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     ूकत्रत्रत ननविदेस प्रनतसाद लार्त नसल्याने महामींडळाचे तारकली, 
ता.मालिण येथील ३ हाऊसबो्ी,  दार्ोळ श्ि. रत्नाधगरी येथील १ हाऊसबो् 
ि बाणको् श्ि. रत्नाधगरी येथील १ हाऊसबो् याप्रमाणे प्रत्येक ठठकाणच्या 
स्ितींत्र ननविदा तयार करुन ठद.२४.०१.२०१९ रोिी (नतसरी) र्ासनाच्या 
सींकेतस्थळािर तसेच ितृ्तपत्रात प्रशसध्द करण्यात आली होती. त्यानसुार, 
प्रत्येक स्थळाकरीता १ याप्रमाणे ननविदा प्राप्त झाली आहे. नतसऱया 
ननविदेनसुार प्राप्त झालेल्या ननविदा उघडण्यात आल्या असनु सींस्थचेी 
नेमणूक करणेबाबत पढुील कायभिाही महाराषर पयभ् न विकास 
महामींडळामाफभ त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

मुांबईतील सर जे. जे. रुग्णालयात अद्ययाित यांत्र सामुग्रीसह  
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(११) *  १३६४४७   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अननल बाबर 
(खानापरू), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.भरतशठे गोगािले 
(महाड) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सर िे.िे. रुग्णालयातील रक्तातील दशुमभळ आिार, सींसगभ 
तसेच कॅन्सरच्या ननदानासाठी िापरण्यात येणा-या ूक को्ी पाच लाख 
रूपयाींच्या फ्लोसाय्ोमी्र आणण इम्यनुोठहस्रकेशमस्री या िदैयर्कय 
चाचण्याींसाठी िापरल्या िाणा-या दोन मशर्न्स मागील पाच िषाभपासनू 
विनािापर असल्याने अनेक गरि ू रूग्णाींना स्िखचाभने  िदैयर्कय चाचण्या 
कराव्या लागत असल्याची बाब ठदनाींक १२ फेब्रिुारी, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदर्भनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, याच रुग्णालयातील ूकूण ८५ व्हें्ीले्र पकैी १५ व्हें्ीले्र बींद 
असनू यापकैी १० व्हें्ीले्र अनतदक्षता विर्ागातील असल्याची बाब ठदनाींक 
२६ ूवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, या रुग्णालयात रक्तदानासाठी येणा-या दात्याींना तसेच रुग्णाींना 
देण्यात येणाऱया खा्ा या तु् लेल्या असनू खराब चादरी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत असल्याचेही ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार िे.िे.रुग्णालयातील रुग्णाींना होणाऱया गरैसोयीस 
िबाबदार असणाऱया सींबधधताींिर कारिाई करण्यासह रुग्णालयातील िदैयर्कय 
चाचण्याींसाठी िापरल्या िाणा-या दोन मशर्न्स कायाभश्न्ित करुन बींद असलेले 
व्हें्ीले्र दरुुस्त करण्याबाबत िा निीन व्हें्ीले्र खरेदी करण्याकररता ि 
रुग्णालयात रक्तदात्याींना तसेच रुग्णाींना योग्य सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) फ्लोसाय्ोमी्र या यींत्राच्या बाबतीत खरे आहे. 
इम्यनुोठहस्री केशमस्री यींत्राचा पररपणूभ परुिठा न झाल्याने सदर यींत्र 
प्रस्थावपत करण्यात आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) फ्लोसाय्ोमी्र ि इम्यनुोठहस्री केशमस्री या यींत्राींबाबत 
सींचालनालयामाफभ त सशमती गठीत करुन चौकर्ी करण्यात येत आहे. 
     याविषयी फ्लोसाय्ोमी्र यींत्रसामगु्री कायाभश्न्ित करणे र्क्य आहे 
र्कीं िा कसे, ही बाब तपासण्यात येत आहे. इम्यनुोठहस्री केशमस्री या 
यींत्रसामगु्रीचा पररपणूभ परुिठा झालेला नसल्याने कायाभश्न्ित करता येणार 
नाही. सदर रुग्णालयातील विविध विर्ागात ८० व्हेंठ्ले्र व्यिश्स्थतररत्या 
कायभरत आहेत. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
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शशरिली-येलोदेिाडी (ता.धचपळुण, श्ज.रत्नाधगरी) येथील धरणासाठी 
जशमनी सांपाददत िेलेल्या शतेिऱयाांना मोबदला अदा िरणेबाबत 

  

(१२) *  १३७१३८   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शर्रिली-येलोदेिाडी (ता.धचपळुण, श्ि.रत्नाधगरी) येथे होणा-या धरणासाठी 
नारदखेरकी, देिखेरकी येथील र्तेक-याींच्या िशमनी सींपाठदत करण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणासाठी ज्या र्तेक-याींच्या िशमनी सींपाठदत करण्यात 
आल्या आहेत त्या प्रकल्पग्रस्त र्तेक-याींना िशमनीचा मोबदला अदयापही 
देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
धरणासाठी ज्या र्तेक-याींच्या िशमनी सींपाठदत करण्यात आल्या आहेत 
त्याींना तात्काळ िशमनीचा मोबदला अदा करणेबाबत कोणती कायभिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही. 
     धरणासाठी र्तेकऱयाींच्या िशमनी खािगी िा्ाघा्ीने थे् पध्दतीने  
खरेदी करण्याची कायभिाही  प्रगतीपथािर आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

साबळेिाडी (ता.श्ज.सातारा) ग्रामपांचायतीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३) *  १३९३०५   श्री.शशिेंद्रशस ांहराजे अभयशसांहराज े भोसले (सातारा) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साबळेिाडी (ता.श्ि.सातारा) या ग्रामपींचायतीमध्ये सन २०१० त े२०१६ या 
कालािधीत समुारे २१ लाख रुपयाींचा गरैव्यिहार झाला असल्याचे सातारा 
श्िल्हा पररषद मखु्यकायभकारी अधधकारी याींनी ननदर्भनास आणले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यिहार प्रकरणी तत्कालीन सरपींच आणण ग्रामसेिक 
याींच्यािर फौिदारी कारिाई करण्याचे आदेर् सातारा श्िल्हा पररषदेचे मखु्य 
कायभकारी अधधकारी याींनी सातारा पींचायत सशमतीचे ग्विकास अधधकारी 
याींना ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
तत्कालीन सरपींच आणण ग्रामसेिक याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ग्रामपींचायत साबळेिाडी याींनी महाराषर ग्रामपींचायत 
लेखासींठहता २०११ मधील ननयम ५४ प्रमाणे, ग्रामपींचायतीने केलेल्या 
कामाींसाठी ननविदा मागविल्या नाहीत, ननयम ५६ प्रमाणे िाठहर ननविदा न 
मागविता मक्तदेारमाफभ त कामे केलेली आहेत, तसेच ननयम ५७ प्रमाणे 
अींदािपत्रक, ताींत्रत्रक मींिूरी ि मलू्याींकन प्रमाणपत्र ि ननयम ५९ प्रमाणे 
मोिमाप पशु्स्तकेमध्ये मोिमापे नोंदविण्यात आलेली नाहीत, पो्ननयम ३ 
प्रमाणे कामाच्या ठठकाणी माठहतीदर्भक फलक लािललेे नाहीत, अर्ा प्रकारे 
समुारे २१ लक्ष रु.खचाभमध्ये अननयशमतता झालेली असल्याचे सकृत दर्भनी 
ठदसनू येत आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) होय. 
     सन २०१२-२०१७ या कालािधीत तत्कालीन सरपींच ि ग्रामसेिक 
ग्रामपींचायत साबळेिाडी याींनी िरील कामाींच्या बाबतीत आधथभक ि प्रर्ासकीय 
अननयशमतता केलेचे सकृत दर्भनी ठदसनू आल्याने, तत्कालीन सरपींच ि 
ग्रामसेिक याींचेिर फौिदारी गनु्हा दाखल करण्याच्या सचुना, ग्विकास 
अधधकारी पींचायत सशमती सातारा याींना श्िल्हापररषदेने ठदनाींक २५/०२/२०१९ 
च्या पत्रान्िये ठदलले्या आहेत. 
 



17 

     तथावप तत्कालीन सरपींच ग्रामपींचायत साबळेिाडी याींनी, ठदनाींक 
२/३/२०१९ ि तत्कालीन ग्रामसेिक श्रीमती व्ही.बी.पिार याींनी ठद.५/३/२०१९ 
अन्िये, त्याींना त्याींची बाि ूमाींडण्यासाठी सींधी दयािी, अर्ी मागणी केलेने ि 
त्याींना त्याींची बािू माींडणेसाठी सींधी शमळािी म्हणनू, ठद. ६/३/२०१९ च्या 
पत्रान्िये, गनु्हा दाखल करणे तात्परुत ेस्थधगत करुन ि उपमखु्य कायभकारी 
अधधकारी (ग्रा. पीं.) श्ि.प.सातारा याींनी सनुािणी घेऊन त्याींची बािू ऐकून 
घेणेबाबत ननदेर् ठदलेले आहेत. 

उपमखु्य कायभकारी अधधकारी (ग्रा.पीं.) श्ि.प.सातारा याींनी 
ठद.५/३/२०१९, ठद.१३/५/२०१९  ि ठद.३/६/२०१९ रोिी सनुािण्या घेतल्या असनू 
त्या आधारे त्याींचेविरूध्द पढुील कायभिाही प्रस्तावित आहे. 
     तसेच तत्कालीन ग्रामसेिक श्रीमती व्ही.बी.पिार ग्रामपींचायत 
साबळेिाडी याींना श्िल्हा पररषदेच्या ठदनाींक ०४/०९/२०१८ च्या कायाभलयीन 
आदेर्ान्िये ननलींत्रबत करणेत आल ेआहे ि त्याींच े विरुध्द ठद. १४/५/२०१९ 
अन्िये त्याींची खात ेचौकर्ी सरुु करणेत आलेली आहे. 

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

पुणे येथील खडििासला धरण ते फुरसुांगी दरम्यानच्या 
िालव्याजिळील जशमनी िकृ्षारोपणाच्या नािाखाली बळिाविल्याबाबत 

  

(१४) *  १४०६७१   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु येथील खडकिासला धरण त े फुरसुींगी दरम्यानच्या २८ 
र्कलोमी्रच्या कालव्याििळील िशमनी िलसींपदा विर्ागाच्या मालकीच्या 
असनू काही त्रबल्डर आणण व्यािसानयकाींकडून िकृ्षरोपणाच्या नािाखाली त्या 
िशमनी बळकाविल्या िात असल्याचे ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ठहींगणे पररसरातील सव्हे क्र. २३ येथील विश्राींतीनगर त े
आनींदविहार दरम्यान कालव्याििळील हिारो झाड े बनाि् परिानगी घेऊन 
ती तोडून तथेे मातीचा र्राि ्ाकला िात असल्याने कालव्याला धोका 
ननमाभण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िकृ्षरोपणाच्या उपक्रमाचा गरैिापर करून र्खूींडमार्फयाींनी या 
िशमनीिर स््ॉल, हॉ्ेल, दकुाने उर्ारली आहेत ि स्िमालकीच नसभरी तयार 
करण्याचे कामही सरुु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
िकृ्षरोपणाच्या उपक्रमाचा गरैिापर करुन उक्त िशमनी बळकाविणाऱया दोषीींिर 
कारिाई करण्यासह सदर िशमनी सींरक्षक्षत करणेबाबत कोणती कायभिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     र्ासनननणभय िलसींपदा विर्ाग क्र.सींर्कणभ-२०१६/ प्र.क्र.१०९/ लाक्षेवि. 
(आस्था), ठद.०६-१२-२०१६ मधील मिुा क्र. ६ अन्िये सदर िशमनी िलसींपदा 
विर्ागाने िशमनीींचा मालकी हक्क आबाधधत ठेिनू विर्ागीय स्तरािरून 
िकृ्षारोपणासाठी काही सामाश्िक सींस्थाींना परिानगी ठदलेल्या आहेत. 
(२) नाही. 
     ठहींगणे पररसरातील सव्हे क्र.२३ येथील विश्राींतीनगर त ेआनींद विहार 
र्ागाला कायभकारी अशर्यींता याींनी क्षते्रत्रय अधधकाऱयाींसमिेत ठद. २९.०५.२०१९ 
रोिी क्षेत्रीय र्े्  ठदली असता त्याठठकाणी र्राि ्ाकून कालव्याला कोणताही 
धोका ननमाभण झालेला असल्याचे ननदर्भनास आलेले नाही. 
     सदरच्या ठठकाणी कालव्याच्या ननरीक्षण पथािर कचरा कुीं डी झालेली 
होती. तसेच काही िींगली झाड े ननरीक्षण पथािर िाढल्याने कालव्याच्या 
र्रािाला धोका झालेला होता. त्यामळेु कालव्याच्या ननरीक्षण पथािरुन 
कालिा देखर्ाल दरुुस्तीसाठी िाणे-येणे र्क्य होत नव्हत.े मा.मुींबई, उच्च 
न्यायालयाने गठठत केलेल्या नविन मठुा उििा कालिा चौकर्ी सशमतीने ठद. 
१९.१२.२०१८ रोिी क्षेत्रीय रे््ीच्यािेळी ठदलेल्या सचुनाींनसुार कालव्याचा 
सेिापथ ि ननरीक्षण पथ हा कालिा देखर्ाल दरुुस्तीसाठी खुला ठेिणे 
आिचयक होत.े त्यानसुार त्या ठठकाणी िींगली झाड ेतोडुन तसेच कचरा कुीं डी 
काढून कालव्याच्या ननरीक्षण पथािरील र्रािाची दरुुस्ती िलसींपदा 
विर्ागादिारे करण्यात आललेी आहे. 
(३) नाही. 
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(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
आसनगाि (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील टािीपतार प्राथशमि आरोग्य 

िें द्रामध्ये बाांधण्यात आलेल्या माहेरघर ि शमदटांग हॉलच्या 
बाांधिामाबाबत 

  

(१५) *  १३८९७९   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूय) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आसनगाि (ता.र्हापरू, श्ि.ठाणे) येथील आठदिासी अनतदगुभम र्ागातील 
्ाकीपतार प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये बाींधण्यात आलेल्या माहेरघर ि 
शमठ्ींग हॉलचे काम अपणूभ ि ननकृष् दिाभचे असताना र्हापरू पींचायत 
सशमतीच्या बाींधकाम विर्ागाने कीं त्रा्दारास पणूभ देयक ठदल े असल्याच े
ठदनाींक १४ ूवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सशमती बाींधकाम र्ाखा अशर्यींताविरुध्द तक्रार दाखल 
करुन कीं त्रा्दाराला देण्यात आलेल्या देयकाची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधधताींिर 
र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील िाढते अपघाताांच ेप्रमाण रोखण्यासाठी ननष्ट्िाळजीपणे िाहन 
चालविणाऱया िाहनचालिाांिर िारिाई िरणेबाबत 

(१६) *  १३६९१५   श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील िाढत ेअपघाताींचे प्रमाण रोखण्यासाठी ननषकाळिीपणे िाहन 
चालविणाऱया िाहनचालकाींिर कारिाई करण्याच्या दृष्ीन े त्याींचा िाहन 
परिाना तीन मठहन्याींसाठी रि करण्याच्या ननणभयाची अींमलबिािणी राज्यात 
सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार राज्यात १४ हिार िाहनचालकाींचे परिाने रि 
करण्यात आले असले तरीही अदयापही मुींबई र्हर िगळता ठाणे श्िल्हयात 
प्रामखु्याने डोंत्रबिली, कल्याण तसेच मुींबईपासनू लाींबच्या ठठकाणी या 
ननयमाींची का्ेकोरपणे अींमलबिािणी होत नसल्याचे ठदनाींक १० माचभ, २०१९ 
रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात उक्त ननयमाींची का्ेकोरपणे अींमलबिािणी 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यात ननलींत्रबत करण्यात आलेले १४००० िाहन परिाने हे केिळ 
मुींबईतील नसनू पणूभ राज्यातील आहेत. ठाणे श्िल््यातील डोंत्रबिली ि 
कल्याण या ठठकाणी माहे िानेिारी २०१८ त े डडसेंबर २०१८ या कालािधीत 
विविध गनु््याींसाठी १८९ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले तर माहे 
िानेिारी २०१९ त े मे २०१९ या कालािधीत विविध गनु््याींसाठी २८० 
अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले.त्यामळेु मुींबईपासनू लाींबच्या ठठकाणी 
ननयमाींचे पालन होत नसल्याची बाब, ही खरी नाही. 



21 

(३) राज्यात माहे िानेिारी २०१८ त े डडसेंबर २०१८ या कालािधीत राज्यात 
ूकूण १३,४७४ िाहनधारकाींची अनजु्ञप्ती ननलींत्रबत करण्यात आल्या आहेत. 
यापकैी मुींबई र्हर ि उपनगरात ४२ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन झाले आहे. तर 
उिभररत राज्यात १३,४३२ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमाणे राज्यात माहे िानेिारी २०१९ त े माचभ, २०१९ या कालािधीत 
ूकूण १२,५५८ िाहनधारकाींची अनजु्ञप्ती ननलींत्रबत करण्यात आल्या आहेत. 
यापकैी मुींबई र्हर ि उपनगरात ८४५ अनजु्ञप्तीींचे ननलींबन झाले आहे. तर 
उिभररत राज्यात ११,७१३ अनजु्ञप्तीींच ेननलींबन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
माांगरुळ (ता.अांबरनाथ, श्ज.ठाणे) या गािाजिळील िन विभागाच्या 
जशमनीिर लािण्यात आलेल्या िकृ्षाांच ेआगीमुळे झालेले नुिसान 

(१७) *  १३८२२६   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूय), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय) :    सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींगरुळ (ता.अींबरनाथ, श्ि.ठाणे) या गािाििळील िन विर्ागाच्या समुारे 
८० ूकर िशमनीिर सन २०१७-१८ या िषाभत लोकसहर्ागातनू समुारे १ लाख 
िकृ्ष लािण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकृ्षाींच योग्य प्रकारे सींगोपन व्हािे याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी स्िखचाभने लाखो रुपये खचभ करुन बोअर िेल, पाण्याच्या 
्ाक्या आणण पाईपलाईनची व्यिस्था केलेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकृ्षाींच े सरींक्षण व्हािे यासाठी िनखात्याने सींरक्षण शर्ींत 
बाींधून ्ेकडीिर िन खात्याची चौकी उर्ारण्यात आली असनू कायमस्िरुपी 
िन रक्षकाींची ननयकु्ती करािी अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी िन 
विर्ागाकड े लेखी स्िरुपात केलेली असताींनाही ठदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोिी िा त्यासमुारास ८० ूकर िशमनीिरील ििळपस ७० हिार िकृ्षाींच ेआग 
लागनू नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िन खात्याचे उपमखु्य िन सींरक्षक आणण बदलापरू - 
अींबरनाथ रेंिचे आरूफओ याींच्या दलुभक्षामळेु आग लागनू िकृ्षाींचे नकुसान 
झाल े अर्ी तक्रार स्थाननक लोकप्रनतनीधीनी मा.मखु्यमींत्री, मा.िने मींत्री, 
मा.पालकमींत्री, ठाणे तसेच श्िल्हाधधकारी ि मखु्य िन सींरक्षक याींच्याकड े
करुन याबाबत चौकर्ी करुन सींबधधत दोषीिर कारिाई करािी अर्ीही मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने 
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्याअनषुींगाने र्ासनाने सींबींधधत 
दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) माींगरुळ, ता.अींबरनाथ, श्ि.ठाणे येथे माींगरुळ 
स.नीं.१०६,१३ ि िसार ११३ मध्ये सन २०१७ च्या पािसाळयात लोक 
सहर्ागातनू ४० ूकर क्षेत्रात ४०,००० रोपे लागिड करण्यात आली होती. 
(२) सदर िकृ्षाींचे योग्य प्रकारे सींगोपन व्हािे यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी 
मागभदर्भन करुन ि पढुाकार घेऊन सदर ठठकाणी बोअरिेल, पाण्याची ्ाकी ि 
रोपाींना पाणी देण्यासाठी पाईपची व्यिस्था करण्यात आली होती.  
(३) सदर िकृ्षाींचे सींरक्षण व्हािे यासाठी िनखात्याने सींरक्षण शर्ींत बाींधलेली 
नाही. परींत ूरोपिन सर्ोिार चेनशल ींक फेन्सीींग करणे कामासाठी ननविदा मींिूर 
करुन ई-ननविदा धारकास कायभरींर् करणेकामी  ठदनाींक २४.५.२०१९ रोिी 
आदेर् देण्यात आला आहे. 
     सदर रोपिन कामी ४ रखिालदार रोिींदारीिर ठेिण्यात आले असनू 
त्याींच्यासाठी रोपिन क्षेत्रात मध्यािर चौकी बाींधण्यात आली आहे. तसेच 
कायमस्िरुपी िनरक्षक, बोहोनोली रोपिनाची देखर्ाल करीत आहेत. ठदनाींक 
१४ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी रोपिन क्षेत्रात आकश्स्मक िणव्यामळेु क्षेत्रातील 
१२६३३ रोपाींना आगीची झळ लागली होती. 
(४), (५) ि (६) अपर प्रधान मखु्य िनसींरक्षक (सींरक्षण), महाराषर राज्य, 
नागपरू याींनी चौकर्ी केली असनू सदर प्रकरणी िबाबदार असलेले 
िनक्षेत्रपाल, िनपाल ि िनरक्षक याींना ठदनाींक ५.३.२०१९ अन्िये र्विषयात 
अर्ा घ्नाींची पनुराितृ्ती होणार नाही याबाबत त्याींना सक्त ताकीद देण्यात 
आली असनू त्याची नोंद सेिापसु्तकात घेण्यात आली आहे. 
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     याप्रकरणी िनक्षते्रपाल, बदलापरू, याींचेविरुध्द लोकप्रनतननधीींचा रोष 
ननमाभण झाल्यामळेु त्याींचकेडून िनक्षेत्रपाल, बदलापरू या पदाचा कायभर्ार 
ठदनाींक २०.१२.२०१८ चे आदेर्ान्िये तात्काळ काढून घेण्यात आला ि सदरचा 
कायभर्ार िनक्षेत्रपाल, मरुबाड याींचेकड ेतात्काळ प्रर्ािाने अनतररक्त स्िरुपात 
सोपविण्यात आला. 

----------------- 
खानतिली (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील भातसा  

िालव्याची झालेली दरुिस्था 
(१८) *  १३५३२०   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानतिली (ता.र्हापरू, श्ि.ठाणे) येथील र्ातसा कालव्याला मोठे णखींडार 
पडल् याने लाखो शल्र पाणी िाया गेले असल्याच े ठदनाींक १२ माचभ, २०१९ 
रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ातसा कालिा विर्ाग कायाभलयाच्या दलुभक्षक्षतमेळेु ि देखर्ाल 
दरुुस्ती न केल्याने कालव्याला णखींडार पडल्याची तक्रार स्थाननक नागरीकाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त कालिा दरुुस्त करण्यासह सींबींधीताींिर कारिाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) ठद.१२/०३/२०१८ रोिी र्ातसा उििा कालव्यास 
र्क.मी.२९/००० येथ ेर्गदाड पडले, हे खरे आहे. तथावप, कालव्यातनू िाहून 
गेलेले पाणी नाल्यादिारे र्ातसा नदीस िािनू शमळाले असनू पढेु वपसे बींधारा 
येथे अडिले गेले आहे. 
(२)  स्थाननक नागरीकाींनी आरोप केला आहे हे खरे आहे. 
     तथावप, सदर ठठकाणी अश्स्तत्िात असलेल्या पाईप मोरीच े
सेिापथाकडील र्रािाच्या खाली दोन ओळीमध्ये असलेले ूकूण पाच शसमें् 
पाईप सींपकृ्त झालेल्या मातीच्या दाबामळेु पणूभपणे फु्ून कालिा क्षनतग्रस्त 
झाला आहे. 
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    सदर पाईप हे साधारण ४० िष े िूने झालेले असनू पाईपामध्ये 
िापरण्यात आलेल्या लोखींडी सयाया गींिल्यामळेु पाईपाींची दाब घेण्याची 
क्षमता कमी झाली ि त्यामळेु सदर पाईप आकश्स्मतपणे ररक्तन होऊन 
पणूभपणे फु्लेले आहेत. 
(३) होय. 
(४) ठद.१६/०३/२०१९ रोिी याींत्रत्रकी विर्ागाच्या यींत्र सामगु्रीचा िापर करून 
सदर र्गदाड तातडीने बिुविण्यात आले ि शसींचन हींगाम सरुू असल्याने 
तात्परुती दरुूस्ती करून कालव्याचा पाणीपरुिठा सरुू करण्यात आला. सन 
२०१९-२० च्या प्रापणसचूीत या कामाचा समािेर् करण्यात आला असनू 
कायमस्िरूपी दरुूस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
     सदर घ्ना आकश्स्मत असल्यामळेु त्यास कोणीही िबाबदार नसल्याने 
कारिाई करण्याचा प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
झरी-िडगाि (ता.खलुताबाद, श्ज.औरांगाबाद) ग्रुप ग्रामपांचायतीत रोजगार 

हमी योजनेंतगयत िेलेल्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१९) *  १३७२३३   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) झरी-िडगाि (ता.खुलताबाद, श्ि.औरींगाबाद) ग्रपु ग्रामपींचायतीत रोिगार 
हमी योिनेंतगभत ग्रामसधुार, स्िच्छता, पाणी परुिठा ि शसींचन विर्ागाने 
विविध कामे केली असनू या कामात ननधीचा अपहार करण्यासाठी सींबधधत 
अधधकाऱयाींनी बनाि् िॉबकाडभ तयार करून त्या आधारे मतृ ि बनाि्  



25 

 
व्यक्तीींच्या नािाचा िापर करून रोिगार हमी योिनेच्या कामात र्कमान दोन 
को्ी रूपयाींचा अपहार केला असल्याचे ठदनाींक ७ मे, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गािाची लोकसींख्या ६०० असताींना १३६८ लोकाींच्या नािाने 
बनाि् िॉबकाडभ तयार करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार दोषीीं अधधकारी ि कमभचारी याींच्यािर र्ासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी गनु्हा नोंद झाला असनू तपास सरुु आहे. 
(३) ि (४) चौकर्ी अहिालानसुार तत्कालीन ग्रामसेिक याींना ठद.२६/११/२०१४ 
च्या आदेर्ान्िये ननलींबीत करण्यात आले होत े ि त्याींच्याविरुद्ध खातनेनहाय 
चौकर्ी करण्यात आली होती. सदर प्रकरणी त्याींचेविरुध्द ूक आरोप अींर्त: 
शसध्द झाल्याने याींची ूक िावषभक िेतनिाढ कायमस्िरुपी बींद करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील अांगणिाडयाांमध्ये आठ लाख बनािट  
लाभाथी विद्याथी असल्याबाबत 

  

(२०) *  १३५५४९   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.अब ूआजमी (मानखदूय 
शशिाजीनगर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूय), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.धैययशील 
पाटील (पणे), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
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डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ूक लाखाींहून अधधक अींगणिाड्याींमध्ये ूकूण ६१ लाख 
विदयाथी असल्याची नोंद असनू त्यापकैी आठ लाख विदयाथी हे बनाि् 
लार्ाथी असल्याने अींगणिाड्याींमधून ठदल्या िाणा-या पोषण आहारात दररोि 
तब्बल ६४ लाख रुपयाींचा गरैव्यिहार होत असल्याची माठहती कें द्रीय मठहला 
ि बालविकास मींत्रालयाने राज्य र्ासनाच्या मठहला ि बाल विकास विर्ागास 
माहे िानेिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ठदली असल्याचे ननदर्भनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणिाड्याींमध्ये आठ लाख बनाि् लार्ाथी असलेल्या 
विदयार्थयाभचा र्ोध घेण्याबाबत कें द्रीय मठहला ि बालविकास मींत्रालयाने राज्य 
र्ासनाच्या मठहला ि बाल विकास विर्ागास कळविले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लार्ाथी विदयार्थयाांची नािे आधार काडाभर्ी िोडले गेले 
असल्याने बनाि् लार्ाथी असलेल्या विदयार्थयाभनी नािे ननदर्भनास आली 
तथावप माहे िलु,ै २०१८ पासनू लार्ाथी असलेल्या विदयार्थयाभची नािे आधार 
काडाभसोबत िोडण्याची प्रर्क्रया अदयापपयांत पणूभ झालेली नसल्याने आणखी 
बनाि् लार्ाथी असलेल्या विदयार्थयाभची नािे उघडकीस येण्याची र्क्यता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याचे 
ननषकषभ काय आहेत, 
(५) असल्यास, त्यानसुार अींगणिाडयामधील बनाि् लार्ाथी विदयार्थयाभचा 
र्ोध घेण्यासह बनाि् लार्ाथी विदयार्थयाभची सींख्या रोखण्याबाबत ि र्ालेय 
पोषण आहारात होणारे गरैव्यिहारास आळा घालण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     ूकाश्त्मक बाल विकास सेिा योिनेंतगभत माहे फेब्रिुारी, २०१९ च्या 
माशसक प्रगती अहिालािरुन राज्यात ूकूण ११०४८६ अींगणिाडया मींिूर 
असनू त्यापकैी १०९६०० अींगणिाडया कायभरत आहेत. सदर अींगणिाडयाींमध्ये 
ूकूण ६ मठहने त े६ िषाभचे ६६१८१४८ ूिढे नोंदणीकृत लार्ाथी आहेत, तर 
गर्भिती, स्तनदा माता १०८३२२४ इतके नोंदणीकृत आहेत. पोषण आहाराच े
लार्ाथी ६ मठहने त े ६ िषाभचे ५१५११०९ ूिढे आहेत तर गर्भिती, स्तनदा 
माता ९७११९० इतके आहेत. ६ मठहने त े६ िषाभचे बालके ि गर्भिती स्तनदा 
माता शमळून ६१२२२९९ ूिढया लार्ार्थयाांना प्रत्यक्ष पोषण आहाराचा लार् 
देण्यात येत आहे. त्याशर्िाय SAG योिनेंतगभत २४,४७८ र्कर्ोरियीन मलुीींना 
THR चा लार् देण्यात येत आहे. 
     ूकाश्त्मक बाल विकास सेिा योिनेंतगभत माशसक प्रगती अहिाल 
ऑनलाईन पद्धतीने प्रकल्प कायाभलयात र्रण्यात येतो. सदर अहिाल र्रताींना 
अींगणिाडी सेविकाींमाफभ त प्रत्यक्षररत्या लार् घेणाऱया लार्ार्थयाांची सींख्या 
नोंदविण्यात येत े त्यामळेु महाराषर राज्यात ूकाश्त्मक बाल विकास योिने 
अींतगभत कोणत्याही प्रकारचे बोगस लार्ाथी नाहीत. 
(२) नाही. 
     फक्त लार्ार्थयाांची आधार नोंदणी करुन लार्ार्थयाांना आधार शल ींर्कीं ग 
करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
(३) नाही. 
     लार्ार्थयाभची आधारकाडभची िोडणीचे काम  सरुु असनू अदयापपयांत 
कोणतहेी बनाि् लार्ाथी आढळून आलेली नाठहत. सदय:श्स्थतीत २५ %  
लार्ार्थयाभचे आधार िोडणीचे काम पणूभ झाले आहे.  उिभररत लार्ाथी आधार 
िोडणीचे काम सरुु आहे.   
(४), (५) ि (६) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

पुणे श्जल्हयातील धायरी-नाांदोशी ते सणस नगर रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजायच ेझाल्याबाबत 

(२१) *  १३६३७२   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु श्िल््यातील धायरी-नाींदोर्ी त ेसणस नगर रस्त्याचे काम ननकृष् 
दिाभच ेझाल ेअसल्याचे माहे माचभ, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामसडक योिनेतनू ूकूण ३.१ र्कमी लाींबीच्या सदरहू 
रस्त्यासाठी उपलब्ध झालले्या १.९३ को्ी रुपये ननधीतनू झालेले काम 
ननकृष् दिाभचे झाले असनू यामध्ये गरैव्यिहार झाला असल्याचे ननदर्भनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त रस्त्याचे काम ननकृष् दिाभचे करणाऱया 
दोषीींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

मुांबईतील गोरेगाि (पूिय) येथील दादासाहेब फाळिे धचत्रनगरीत बबबटया 
आणण नर साांबराच ेमतृ शरीर आढळून आल्याबाबत 

(२२) *  १३५०४६   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्रीमती तपृ्ती सािांत 
(िाांदे्र पिूय), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाि (पिूभ) येथील दादासाहेब फाळके 
धचत्रनगरीतील ठहींदी माशलकेतील धचत्रीकरण स्थळानिीक ठदनाींक ३ िानेिारी, 
२०१९ रोिी िा त्यासमुारास ूक त्रबब्या आणण नर साींबराचे मतृ र्रीर िन 
विर्ाग अधधकाऱयाच्या ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात िन विर्ागाच्या अधधकाऱयाींनी धचत्रनगरीत 
राबविलेल्या र्ोध मोठहमे अींतगभत िन्य प्राण्याींच्या शर्कारीसाठी लािण्यात 
आलेले २८ सापळे िन विर्ागाने नष् केल ेअसल्याचे ननदर्भनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची दखल घेऊन धचत्रनगरीत घडलले्या 
प्रकरणाबाबत चौकर्ी करण्याचे आदेर् मा.मींत्री महोदयाींनी िन विर्ागाच्या 
सधचिाींना ठदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषभ काय आहेत, त्यानसुार धचत्रनगरीतील िन्य 
प्राण्याींच्यी हत्या रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाि (पिूभ), दादासाहेब 
फाळके धचत्रनगरी पररसरात सापयायामध्ये अडकून ूक त्रबबट्या आणण नर 
साींबराचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ठदनाींक ३१.१२.२०१८ रोिी ननदर्भनास आली 
आहे. 
(२), (३) ि (४) उपरोक्त प्रकरणाच्या अनषुींगाने िन विर्ागाच्या 
अधधकाऱयाींनी धचत्रनगरीत राबिविलेल्या र्ोधमोहीमे अींतगभत िन्य प्राण्याींच्या 
शर्कारीसाठी लािण्यात आलेले २८ सापळे ननदर्भनास आले असनू सदर २८ 
सापळे नष् करण्यात आललेे आहेत. 
     सदर प्रकरणी आठ आरोपीींना अ्क करुन त्याींचे विरुध्द िन्यिीि 
(सींरक्षण), अधधननयम, १९७२ अींतगभत गनु्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदर 
प्रकरणाची चौकर्ी पणूभ करण्यात आली असनू, न्यायालयात आरोपीीं विरुध्द 
दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कायभिाही सरुू आहे. 
     धचत्रनगरीतील िन्य प्राण्याींचे सींरक्षणासाठी खालीलप्रामणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत. 
  • धचत्रनगरीतील ि आसपासच्या पररसरात दररोि रात्री गस्त केली िात.े 
  • सरुक्षामींडळाच्या मदतीने मुींबई िनपररक्षेत्रातील िनपाल/िनरक्षक याींच्या 
ठ्मव्दारे धचत्रनगरी प्रती १५ ठदिसात सींपणूभ धचत्रनगरी पररसराची तपासणी 
केली िात.े 
  • सदर पररसरात ठठकठठकाणी रॅप कॅमेरे लािण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
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दहांगोली श्जल्हा पररषदेच्या लघुशसांचन विभागातील अधधिाऱयाांच्या 
ददरांगाईमुळे ननधी अखधचयत राहील्याबाबत 

(२३) *  १३७००५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.विश्िश्जत 
िदम (पलसू िडगेाि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठहींगोली श्िल्हा पररषदेच्या लघशुस ींचन विर्ागातील अधधकाऱयाींच्या 
ठदरींगाईमळेु अनेक कामे मागील दोन िषाभतही पणूभ न झाल्याने दोन को्ीचा 
ननधी र्ासनाकड ेपरत गेल्याची बाब माहे माचभ, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधीतनू मींिूर झालेली कामे दोन िषाभत पणूभ करुन 
ननधी खचभ करणे अपेक्षक्षत असताना याकड े अधधका-याींनी दलुभक्ष केले 
असल्याचेही ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधधत अधधका-याींिर 
कारिाई करण्यासह ठहींगोली श्िल्हा पररषदेच्या लघशुस ींचन विर्ागातील अपणूभ 
कामे पणूभ करण्याबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

डॉ. तानाजीराि सािांत : (१), (२) ि (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     लघशुसींचन विर्ाग, श्िल्हा पररषद, ठहींगोली विर्ागाकडील सन २०१७-१८ 
मधील रु ५५५.०० लक्ष अखधचभत ननधीपकैी रु ४३४.०४ लक्ष ननधी खचभ झाला 
असनु उिभरीत रु १२०.९६ लक्ष ननधी अखधचभत आहे. कामाींची स्थळननश्चचती, 
सिेक्षण याकररता लागलेला कालािधी, र्तेक-याींची सींमतीची अडचण ि 
प्रर्ासकीय कारणास्ति कामे सरुु होऊ र्कली नाहीत.  
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(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
----------------- 

  
नाांदगाि खांडशे्िर ते सातरगाांि (ता.नाांदगाि खांडशे्िर, श्ज.अमरािती) 

रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजायच ेिेल्याबाबत 
(२४) *  १३८९८२   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाि खींडचेिर त ेसातरगाींि (ता.नाींदगाि खींडचेिर, श्ि.अमरािती) सात 
र्कलो मी्रचे अींतर असनू या रस्त्याचे काम ्प्प्या ्प्प्याने करण्यात आले 
आहे पींरत ु मागील िषी िो ्प्पा करण्यात आला त्या रस्त्याचे काम 
कीं त्रा्दाराने ननकृष् दिाभचे केल्याचे ठदनाींक १ माचभ, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू रस्त्याच े काम ननकृष् दिाभचे करणाऱया 
कीं त्रा्दारािर कारिाई करण्यासह उक्त रस्त्याची दरुुस्ती करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) श्िल्हा पररषदेमाफभ त सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) नाींदगाींि खींडचेिर त ेसातरगाींि या रस्त्याच्या सा.क्र. ४/०० त े५/०० 
या लाींबीचे काम श्िल्हा िावषभक योिने अींतगभत माहे मे २०१६ मध्ये पणूभ 
करण्यात आल ेआहे. कामाचा दोषदानयत्ि कालािधी सींपषु्ात आलेला असनू 
सदयश्स्थतीत रस्ता िाहतकुी योग्य  आहे. रस्त्याच े काम ननकृष् दिाभच े
झालेले नाही.  
     तथावप, रस्त्यािरील काम पणूभ होऊन ३ िषाभचा कालािधी झालेला 
असल्याने सदर रस्त्यािरील िाहतकुीमळेु र्करकोळ खड्ड े पडलेले आहेत. 
त्यामळेु श्िल्हा पररषदेला सदर रस्त्यािरील खड्ड ेर्रण्याच्या सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत.  

----------------- 
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बुलढाणा श्जल्हयातील यात्रा स्थळाांसह ‘ब’ ि ‘ि’ दजाय प्राप्त तीथयक्षेत्र 
स्थळाांच्या वििासासाठी अत्यल्प ननधी मांजूर िेल्याबाबत 

  

(२५) *  १३५४४७   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा श्िल््यात ४५० यात्रा स्थळे ि िगभ ‘ब’ ि ‘क’ दिाभ प्राप्त 
तीथभक्षते्र स्थळाच्या पयभ् नाच्या अनषुींगाने विस्तार ि विकास करण्यासाठी 
तीन को्ी रुपयाींची तरतदू करण्यात आल्याची बाब ठदनाींक १५ िानेिारी, 
२०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, यात्रा स्थळे ि तीथभक्षेत्राींना अत्यल्प ननधी मींिूर केल्यामळेु 
उपरोक्त यात्रा स्थळे ि तीथभक्षते्र तळाचा विकास थाींबला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे ि त्यानसुार बलुढाणा 
श्िल््यातील यात्रा स्थळे ि िगभ ‘ब’ ि ‘क’ दिाभ प्राप्त तीथभक्षते्राींच्या 
विकासासाठी दहा को्ी रुपये मींिूर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
     बलुढाणा श्िल््यात “ब” ि “क” दिाभ प्राप्त तीथभक्षते्राींची ूकूण सींख्या 
५०४ आहे. त्यापकैी ३५ तीथभक्षते्राींना “ब”दिाभ आहे ि ४६९ तीथभक्षेत्राींना “क” 
दिाभ आहे.  
     सन २०१८-१९ या िषाभत तीथभक्षते्र विकास योिनेंतगभत “क” दिाभ  
असलेल्या तीथभक्षेत्राींना रु. ३.०० को्ी ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे. तसेच, याच िषाभत तीथभक्षते्र विकास योिनेंतगभत “ब” दिाभ असलेल्या  
तीथभक्षते्राींना रु. ६ को्ी ६७ लक्ष ननधीच्या कामाींना मींिरुी ठदलेली आहे.   
(२) ि (३) उपरोक्त िस्तशु्स्थती पाहता, अर्ी बाब नाही.  
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
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नागपूर श्जल्हा पररषद अांतगयत िाययरत शशक्षिाांनी ऑनलाईन बदली 
प्रणालीमध्ये खोटी मादहती ददल्याबाबत 

  

(२६) *  १४०५३८   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू श्िल्हा पररषद अींतगभत कायभरत शर्क्षकाींनी ऑनलाईन बदली 
प्रणालीमध्ये अिभ सादर करताना बनाि् ि खो्े प्रमाणपत्र िोडल्याने त्याींची 
मखु्याधधकारी, श्िल्हा पररषद नागपरू याींच्याकड ेचौकर्ी सरुु असल्याचे माहे 
ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार बनाि् ि खो्े प्रमाणपत्र सादर करणाऱया सींबींधधत 
दोषीींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी श्िल्हा पररषद, नागपरू याींच्याकडून शर्क्षणाधधकारी 
(माध्यशमक), श्िल्हा पररषद, नागपरू याींना चौकर्ी अधधकारी नेमण्यात आले 
असनू विर्ागीय चौकर्ी सरुु आहे. विर्ागीय चौकर्ी अहिाल प्राप्त 
झाल्यानींतर सींबींधधत शर्क्षकाींिर उधचत कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

मुांबईतील सर जे.जे.रुग्णालयातील ‘मागेल तेथे रक्त’  
पोहचविणारी योजना बांद असल्याबाबत 

(२७) *  १३५२६३   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत साटम 
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(अांधेरी पश्श्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अब ू आजमी (मानखदूय 
शशिाजीनगर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय 
साियजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील िे.िे. रुग्णालयातील महानगर रक्तपेढीच्या माध्यमातनू 
मुींबईतील रुग्णाींना ‘मागेल तथेे रक्त’ पोहचविणारी ‘ब्लड ऑन कॉल’ ही  
आरोग्य विर्ागाची महत्त्िाकाींक्षी योिना मुींबईत बींद करण्यात आली असनू 
सदरहू योिना पनु्हा सरुु करण्याची मागणी सामान्य नागररक, सामाश्िक 
सींघ्ना याींच्याकडून करण्यात येत असल्याची बाब ठदनाींक २२ ूवप्रल, २०१९ 
रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य विर्ागाने सन २०१३ मध्ये सातारा येथ े प्रायोधगक 
तत्िािर सरुु केलेली ही योिना सन २०१४ पासनू मुींबईसह राज्यात 
कायाभश्न्ित करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िे िे रुग्णालयातील महानगर रक्त पेढीमधून मबुलक रक्त 
उपलब्ध होणे अपेक्षक्षत असतानाही तथेील बहुींतार् उपकरणे बींद आिस्थेत 
असल्यामळेु समुारे ४० हिार रक्तवपर्व्याींची साठिणूक करण्याची क्षमता 
असलेल्या रक्त पेढीत मठहन्याकाठी केिळ अडीच त े तीन हिार रक्ताच्या 
वपर्व्या रक्तदानातनू िमा होत असल्याच ेननदर्भनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या रक्तपेढीतील उपकरणे अदयाित करून मुींबईतील गरीब ि 
गरिू रुग्णाींना िलद गतीने रक्त परुविणारी ‘मागेल तथेे रक्त’ (ब्लड ऑन 
कॉल) ही योिना तात्काळ कायाभश्न्ित करण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय हे खरे आहे.  
     मुींबईतील रुग्णालयाकडून रक्ताची अत्यल्प मागणी असल्यामळेु या 
योिनेतनू मुींबई र्हरास िगळण्यात आले आहे.    
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(२) हे खरे आहे 
(३) हे खरे नाही 
     सर िे.िे. महानगर रक्तपेढीची रक्तवपर्व्या साठिणूक क्षमता १० 
हिार यनुी् ूिढी आहे. प्रनत माह गरिेप्रमाणे अींदाि े२५०० त े३००० यनुी् 
ूिढे रक्त सींकलन होत.े सदरच्या रक्ताचे विलगीकरण करुन अींदाि े९००० 
रक्त घ्क तयार करुन साठिणूक करण्यात येतात. 
(४) मुींबईमध्ये रक्ताची मागणी िाढल्यास ही योिना पनु्हा सरुु करण्यात 
येईल. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

िोिणासाठी जलसांधारण िामाांच ेस्ितांत्र ननिष तयार िरणेबाबत 
  

(२८) *  १३६०३५   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणची र्ौगोशलक पररश्स्थती पाहता िलसींधारण कामाींचे स्ितींत्र ननकष 
तयार करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने 
स्ितींत्र ननकष तयार करण्याचे आदेर् मा.िलसींधारण मींत्री याींनी माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आतापयांत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शसमें् बाींधाच े आधथभक मापदींड िाढविणेचा प्रस्ताि क्षेत्रीय कायाभलयाने 
ठदनाींक १५/११/२०१७ सादर केलेला होता. दरम्यानच्या कालािधीत िलसींपदा 
विर्ागाने र्ासन ननणभय क्र. मापदींड-२०१७/४५२/२०१७/लपा-२, ठदनाींक 
१३/७/२०१८ अन्िये कोकण प्रदेर्ातील योिनाींसाठी मापदींड काही अींर्ी 
िाढविलेला आहे. 
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     सदर मापदींड मदृ ि िलसींधारण विर्ागाच्या कामास िापरण्याबाबत 
र्ासन ननणभय क्र.साशस ींब-२०१४/प्र.क्र.२०१/िल-७, ठदनाींक ८/८/२०१८ अन्िये 
मान्यता ठदलेली आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील अांगणिाडी सेवििाांसाठी खरेदी िरण्यात आलेल्या  
मोबाईल फोनच्या खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

(२९) *  १३६०८९   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िश्जत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणिाडी मखु्य सेविका, पयभिेक्षीका, अींगणिाडी सेविका, 
शमनी अींगणिाडी सेविका याींच्यासाठी मोबाईल फोन खरेदी करण्याचा ननणभय 
र्ासनाने ठदनाींक २८ फेब्रिुारी, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अींगणिाडी सवेिकाींसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या 
१ लाख २० हिार मोबाईल फोनच्या खरेदीत समुारे ७० को्ीीं रुपयाींचा 
गरैव्यिहार झाला असल्याचे ठदनाींक ८ माचभ, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



37 

(३) असल्यास, मे. शसस््ेक आय्ी सोल्यरु्न प्रा.शल. या परुिठादाराकडून 
“पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन” या कीं पनीचे मोबाईल फोन खरेदीसाठी 
१०६,९५,१३,७९५/- रुपये खचभ करण्यात येणार असनू या कीं पनीच्या मोबाईल 
फोनचे ऑनलाईन बािारात मलु्य रुपये ६००० त े ६५०० इतके असताना 
र्ासनाने सदर फोन रुपये ८,८७७/- या दराने खरेदी केले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
िादा दराने मोबाईल फोन खरेदी करणा-या सींबधधतािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     कें द्र र्ासनाने ठदलेल्या ननदेर्ानसुार राज्यातील सिभ अींगणिाडी कें द्र ि 
शमनी अींगणिाडी कें द्र, पयभिेक्षक्षका/मखु्यसेविका ि श्िल्हा ि प्रकल्प स्तरािरील 
ताींत्रत्रक मनषुयबळ तसेच ५% Buffer Stock असे ूकुण १२०३३५ ॲड्राईड 
मोबाईल फोन खरेदी करण्याची कायभिाही कें द्र र्ासनाच्या GeM प्रणालीिरुन 
करण्यात आलेली आहे. कें द्र र्ासनाच्या GeM प्रणालीमाफभ त घोवषत झालले्या 
L१ ननविदाधारक मे. शसस््ेक आय्ी सोल्यरु्न प्रा.शल. याींचेकडून पॅनॉसोननक 
या कीं पनीचे “पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन (Enterprise Edition) चे मॉडले 
प्रनत नग मोबाईल फोन रुपये ८८७७/- या दराने खरेदी करण्यात आलेले 
आहेत. या दरामध्ये मोबाईल फोन ि माबाईल फोनची बॅ्री याींची २ िषाभची 
िारीं्ी चा समािरे् आहे. तसेच इतर Accessories, MDM सॉफ््िअेरसह 
घेण्यात आललेे आहेत. तसेच कें द्र र्ासनाने तयार केलेले सिभ प्रकारचे 
सॉफ््िेअर Pre-install करुन देणे या बाबीींचा समािेर् आहे. त्यामळेु यामध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा गरैव्यिहार झालेला नाही. 
(३) कें द्र र्ासनाच्या प्रर्ासकीय मान्यतनेसुार पोषण अशर्यानाींतगभत ICT 
Based Real Time Monitoring (ICT-RTM) अींतगभत प्रत्येक अींगणिाडी 
कें द्रासाठी ॲन्ड्राईड बेस्ड मोबाईन फोन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. 
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कें द्र र्ासनाच्या ननकषानसुार प्रनत मोबाईल फोन रुपये १००००/- ूिढी 
उच्चतम मयाभदा ननधाभररत करण्यात आलेली होती. त्यानसुार कें द्र र्ासनाच्या 
GeM प्रणालीमाफभ त ननविदा प्रर्क्रया राबविण्यात आली होती. 
    कें द्र र्ासनाच्या GeM प्रणालीिरील ननविदा प्रर्क्रयेनसुार घोवषत 
झालेल्या L१ ननविदाधारक  मे. शसस््ेक आय्ी सोल्यरु्न प्रा. शल. याींचेकडून 
पॅनॉसोननक ईलगुा आय-सेव्हन (Enterprise Edition) या कीं पनीचे प्रनत नग 
मोबाईल फोन रुपये ८८७७/- या दराने १२०३३५ मोबाईल फोन खरेदी करण्यात 
आलेले आहेत.  मोबाईल सोबत येणाऱया उपकरणा व्यनतररक्त Mobile 
Device Management (MDM) Software २ िषभ परिानासह, SD Card 
३२ GB, Dust Proof Pouch, Screen Protector, तसेच मोबाईल फोनची 
२ िषभ िारीं्ी ि मोबाईलच्या बॅ्रीची देखील २ िषभ िारीं्ी इ. बाबीींचा समािेर् 
करुन ननविदाधारकाने  रु ८८७७/- हा दर नमदु केलेला आहे. 
     ऑनलाईन शमळणारा फक्त मोबाईल फोन ि ननविदेअींतगभत प्राप्त 
झालेला मोबाईल फोन ज्यामध्ये विर्ागाचे सॉफ््िेअर स्थावपत करणे, दोन 
िषभ िॉरीं्ी ि सेिा तसेच अनतररक्त उपकरणे (३२ GB चे SD काडभ, स्क्रीन 
प्रो्ेक््र, डस्् प्रफु पाऊच, MDM सॉफ््िअेर इ.) याबाबीींचा समािेर् आहे. 
(४) ि (५) र्ासनाच्या खरेदी धोरणानसुार ि कें द्र र्ासनाच्या GeM प्रणालीची 
प्रचशलत कायभपध्दतीनसुार मोबाईल फोन खरेदीची ननविदा प्रर्क्रया 
पारदर्भकपणे राबविण्यात आलेली आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
गरैव्यिहार झालेला नसल्याने चौकर्ी करण्याची आिचयकता नाही. 

----------------- 
  
िसबा िाळिे-चांदे्र बांधारा (श्ज.िोल्हापूर) पुलाची दरुिस्था झाल्याबाबत 
(३०) *  १३६३५९   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसबा िाळिे-चींदे्र बींधारा (श्ि.कोल्हापरू) या पलुाची दरुिस्था झाल्याने 
पलुािरुन होत असलेली िाहतकु माहे फेब्रिुारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
बींद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पलुाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर पलुाची तात्काळ दरुुस्ती करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय हे खरे आहे 
     कसबा िाळिे-चींदे्र बींधारा हा पलू नसनू दधुगींगा नदीिरील कसबा िाळिे 
ि चींदे्र या गािाींदरम्यान बाींधण्यात आलेला कोल्हापरू पध्दतीचा बींधारा आहे. 
सदर को.प.बींधाऱयािरून िाहतकू करणे अपेक्षक्षत नाही. सदर बींधाऱयाचा स्तींर् 
क्र.२०, ठदनाींक ०७/०२/२०१९ रोिी ढासळल्याने बींधाऱयािरून होत असलेली 
िाहतकू त्या ठदिसापासनू तातडीने बींद करण्यात आली होती. 
(२) होय. 
    कायभकारी अशर्यींता, कोल्हापरू पा्बींधारे विर्ाग (उत्तर), कोल्हापरू याींनी 
ठद.०७/०२/२०१९ रोिी सदर बींधाऱयाची पाहणी केली आहे. 
(३) बींधाऱयाच्या स्तींर् दरुूस्तीचे काम पणूभ करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही.  

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

सोलापूर श्जल्हयातील श्जल्हा पररषद अांतगयत धोिादायि  
शाळाांची पुनयबाांधणी िरणेबाबत 

(३१) *  १४०००३   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू श्िल््यातील श्िल्हा पररषदेच्या र्ाळाींच्या समुारे ५२८ िगभ 
खोल्या धोकादायक असनू त्या र्ाळाींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्यात आल्याच े
ठदनाींक ३ ूवप्रल,२०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर धोकादायक िगभ खोल्या पाडण्यास श्िल्हा पररषदेने मींिूरी 
ठदली  असनू सींबींधधत तालकुास्तरािरून याबाबत विलींब होत आहे तसेच 
पींढरपरू तालकु्यातील २२ र्ाळा ि ७१ इमारती तसेच मींगळिेढा तालकु्यातील 
१७ र्ाळा ि ४८ इमारती धोकादायक असल्याचे ननदर्भनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू र्ाळाींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यानसुार 
उपरोक्त धोकादायक र्ाळाींची पनुभबाींधणी करणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) पींढरपरू तालकु्यातील ३९ र्ाळाींच्या १२७ िगभ खोल्याींची ि मींगळिेढा 
तालकु्यातील १९ र्ाळाींच्या ५६ िगभ खोल्याींची तपासणी करण्यात आली असनू 
अनकु्रमे ३४ र्ाळाींच्या ९६ िगभ खोल्या ि १७ र्ाळाींच्या ४७ िगभ खोल्या 
धोकादायक आहेत. 
    सोलापरू श्िल्हा पररषदेच्या र्ाळा दरुुस्ती ि र्ाळाींच्या िगभ खोल्या 
बाींधकामासाठी सिभ शर्क्षा अशर्यान/श्िल्हा िावषभक योिना सन २०१७-१८ ि 
२०१८-१९ या िषाभसाठी  तरतदु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील िैदयिीय महाविदयालयातील ननिासी डॉक्टराांना  
विद्यािेतन ननयशमत शमळत नसल्याबाबत 

  

(३२) *  १३५७१३   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील काही िदैयकीय महाविदयालयाींतील ननिासी डॉक््राींनी त्याींच्या 
प्रलींत्रबत विदयािेतनाच्या मागणीसाठी कामबींद आींदोलनाचा इर्ारा र्ासनाला 
माहे माचभ, २०१९ च्या र्िे्च्या आठिड्यात ठदला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननिासी डॉक््राींना त्याींचे थकीत विदयािेतन शमळण्यासाठी 
मध्यिती माडभ सींघ्नेने ठदनाींक ४ ूवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास 
आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आींदोलनामळेु अकोला महाविदयालयाचा ूक मठहन्याचा 
तर अींबेिोगाई ि लातरू येथील महाविदयालयाचा प्रत्येक दोन मठहन्याींचे 
विदयािेतन खुले करण्यात आले असल्याची माठहती ठदनाींक १६ ूवप्रल, २०१९ 
िा त्या समुारास ननदर्भनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील सिभ ननिासी डॉक््राींना ननयमीत विदयिेतन 
शमळािे यासाठी र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
(४) राज्यातील सिभ ननिासी डॉक््राींना ननयशमत विदयािेतन शमळाि ेयाकररता 
आिचयक अनदुान वितरीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

मदहला ि बालवििास विभागामाफय त ननयमबाहयररत्या  
शालेय पोषण आहाराच ेिां त्राट ददल्याबाबत 

  

(३३) *  १३४८७९   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे 
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(श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) राज्याच्या मठहला ि बालविकास विर्ागाने ६,३०० को्ी रुपयाींच ेर्ालेय 
पोषण आहाराचे कीं त्रा् प्रचशलत ननयमाींकड ेदलुभक्ष करुन ठदल्याचे माहे माचभ, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोषण आहाराच्या ननविदा रदद करण्याचे आदेर् 
मा.सिोच्च न्यायालयाने ठदनाींक ९ माचभ, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास राज्य 
र्ासनास ठदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गरैव्यिहाराची चौकर्ी सी.बी.आय. माफभ त 
करण्याबाबतची मागणी काही सामाश्िक सींस्थाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
ननयमबाहयररत्या र्ालेय पोषण आहाराचे कीं त्रा् देणा-या सींबधधताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     ूकाश्त्मक बाल विकास सेिा योिने अींतगभत अींगणिाडयामध्ये ६ मठहने 
त े ३ िषाभची बालके ि गरोदर स्तनदा माता याींना Take Home Ration 
(THR) देण्यासाठी ८ माचभ,२०१६ रोिी ननविदा प्रकाशर्त करण्यात आली 
होती.  सदर ननविदे सींदर्ाभत मा.सिोच्च न्यायालयात SLP दाखल करण्यात 
आली होती.  सदर SLP बाबत ठदनाींक १९ ूवप्रल,२०१७ रोिी न्यायालयाने 
अींनतम आदेर् पाररत केल े होत.े  सदर अींनतम आदेर्ानसुार ८ माचभ,२०१६ 
च्या ननविदेनसुार १८ मठहला सींस्थाींना THR परुिठयाचे काम मींिूर केले 
होत.े सदर ननविदा पणुभपणे कें द्र र्ासनाच्या गाईड लाईन ि मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या यापिूीच्या आदेर्ाींच्या अधधन राहून काढण्यात आली होती.  
सदर ननविदेची िावषभक र्कींमत साधारणत: ७०० को्ी रुपये इतकी होती.  
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) र्ासनाच्या ठदनाींक २६ माचभ, २०१९ च्या पत्रानसुार लार्ार्थयाांना गरम 
तािा आहार ि ्ी.ूच.आर. परुिण्याकरीता राबिाियाच्या ईननविदा 
प्रर्क्रयेकरीता तसेच ननविदेिर अींनतम ननणभय घेण्याकरीता उच्चस्तरीय सशमती 
गठीत करण्यात आली आहे. 
     मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ठदनाींक २६.२.२०१९ च्या आदेर्ाबाबत अधधक 
स्पष्ता होण्यासाठी ठदनाींक २५.४.२०१९ ला Review Petition दाखल 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

अशलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील श्रीगाि धरणाच्या  
पाण्यापासून शतेिरी िांधचत रादहल्याबाबत 

  

(३४) *  १३८००१   श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (श्ि.रायगड) तालकु्यातील पाणी ी्ंचाईिर मात करण्यासाठी 
श्रीगाि येथे सन १९८५ मध्ये धरण बाींधण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धरणातील पाणी पररसरातील गािाींना वपण्यासाठी आणण 
र्तेीसाठी पाणी शमळािे म्हणून कालिे ि पाईपलाईनही ्ाकण्यात आलेली 
असतानाही गेल्या २६ िषाभत पा्बींधारे विर्ागाच्या दलुभक्षक्षतमेळेु र्तेकरी 
पाण्यापासनू िींधचत राठहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
श्रीगाि धरणाच्या पररसरात असलेल्या गािाींना वपण्यासाठी ि र्तेीसाठी पाणी 
परुिठा करणेबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     श्रीगाींि लघपुा्बींधारे प्रकल्प सन १९८८ मध्ये बाींधण्यात आला आहे. 
(२) नाही.  
     श्रीगाींि लघपुा्बींधारे प्रकल्पाच्या माध्यमातनू पररसरातील ूकूण ५ 
ग्रामपींचायतीींना वपण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत ेतसेच श्रीगाींि ि 
पोयनाड या गािातील र्तेीला पाण्याचा लार् होत आहे. 
     श्रीगाींि लघपुा्बींधारे प्रकल्पाच्या लार्धारक र्तेकऱयाींच्या मागणीनसुार 
पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत.े सन २०१८-१९ हींगामामध्ये प्रकल्पामध्ये 
पणूभ क्षमतनेे साठा झालेला नसल्याने र्तेीसाठी पाणी सोडण्यात येि ू नये 
म्हणून श्रीगाींि ग्रामपींचायतीने पत्रादिारे कळविले होत.े त्यामळेु सन २०१८-१९ 
या हींगामामध्ये शस ींचनास पाणी सोडण्यात आलेले नाही. 
(३) या प्रकल्पािरील सींबींधधत गािाींना वपण्यासाठी आणण र्तेीसाठी पाणी 
परुिठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही 

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

मुरबाड (श्ज.ठाणे) येथील नाणेघाटाच ेसुशोशभिरण  
िरण्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३५) *  १३८२९८   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मरुबाड (श्ि.ठाणे) येथील ूैनतहाशसक नाणेघा्ाच्या सरु्ोशर्करणाचे काम 
आयषु कन्स्रक्र्न, ननलाींिन ूण््रप्रायझेस, दत्त कन्स्रक्र्च्या कीं त्रा्दराींनी 
िनक्षेत्रापालाच्या सींगनमताने ननकृष् दिाभची केले असनू त्याचबरोबर काही 
ठठकाणी काहीच कामे न करता देयके मींिूर केली असल्याच्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने चौकर्ीसाठी स्थापन केलेल्या सशमतीने सदर कामात गरैव्यिहार 
झाल्याचे मान्य करून तसा अहिाल सादर केला असल्याची बाब ठदनाींक २६ 
डडसेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्भनास अली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाणेघा्ाच्या सरु्ोशर्करणासाठी २६ र्क.मी. दरुुन दगड 
आणण् याच े अींदािपत्रक असनूही कोणताही दगड न आणता प्रर्ासन ि 
ठेकेदार याींच्या  परस्पर सींगनमताने ७५ लाखा रुपयाींचा आधथभक गरैव्यिहार 
झाल्याच े ननदर्भनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,   
(४) असल्यास, त्यानसुार या प्रकरणी दोषी असणाऱया सींबींधधत अधधकारी ि 
ठेकेदाराींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) नाणेघा् परुातन मागाभचे दरुुस्तीचे काम ई-
ननविदा प्रणालीदिारे आयषु कन्स्रक्र्न, ननलाींिन ूण््रप्रायिेस, दत्ता 
कन्स्रक्र्न या ठेकेदाराींना देण्यात आले होत.े त्याींचेकडून कामे करुन घेिनू 
मोिमाप,े मोिमाप नोंदिहीत नोंदिनू कामाची रक्कम सींयकु्त िन 
व्यिस्थापन सशमती, पेंढरी याींचेमाफभ त अदा करण्याींत आली आहेत. सदर 
तक्रारीचे अनषुींगाने चौकर्ीकरीता स्थापन सशमतीने सदर कामाची तपासणी 
करुन मोिमाप पशु्स्तकेतील काही नोंदी ि प्रत्यक्ष मोिमापे याबाबत शर्न्नता 
आहे. शर् ींतीसाठी तसेच पायऱयाींच्या बाींधकामाकरीता घडीि दगडा ऐििी 
उपलब्ध नसैधगभक अिस्थेतील दगडाींचा िापर केला आहे. मोिमाप 
पसु्तकेनसुार पायऱया ि शर्ींतीसाठी खोदकाम केल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्ष 
िागेिर खोदकाम करण्यात आलेले नाही. असे चौकर्ी अहिालात नमदू 
केललेे आहे. 
(२), (३) ि (४) चौकर्ी सशमतीने चौकर्ी अहिालात नमदू केल्यानसुार सदर 
कामाची सािभिननक बाींधकाम विर्ागामाफभ त तपासणी होणे आिचयक 
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िा्ल्याने कायभकारी अशर्यींता, सािभिननक बाींधकाम विर्ाग क्र.२ ठाणे याींना 
याप्रकरणी सविस्तर चौकर्ी करुन अहिाल पाठविणेस कळविले आहे. अहिाल 
अदयाप प्रलींत्रबत आहे. तसेच प्रस्ततु प्रकरणी सींबींधधत ठेकेदार याींच े
स्पष्ीकरण मागविण्यात आले होत.े त्या स्पष्ीकरणाच्या आधारे सींबींधधत 
ठेकेदार याींची नािे काळया यादीत ्ाकणेबाबत सािभिननक बाींधकाम विर्ाग, 
ठाणे याींना कळविण्यात आले आहे. तसेच कायभकारी अशर्यींता, सािभिननक 
बाींधकाम विर्ाग, ठाणे याींचेकडील अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधधताींिर 
पढुील कायभिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

सैननि टािळी (श्ज.िोल्हापूर) येथील िृष्ट्णा नदीिर  
शमनी बांधारा बाांधण्याबाबत 

  

(३६) *  १३७७५९   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू श्िल्हयातील रािापरू बींधा-यापासनू पढुील गािात िारींिार पाणी 
ी्ंचाई ननमाभण होत असल्याने सनैनक ्ाकळी, दानिाड, रािापरूिाडी, णखद्रापरू 

या गािातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता सनैनक ्ाकळी गािात कृषणा 
नदीिर शमनी बींधारा बाींधण्याची मागणी नागररकाींनी र्ासनाकड ेमाहे ूवप्रल, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ाभत र्ासनाने ननणभय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सनैनक ्ाकळी गािात कृषणा नदीिर शमनी बींधारा 
बाींधण्या सींदर्ाभत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. सनैनक ्ाकळी श्ि.कोल्हापरू या 
गािालगत कृषणा नदीिर शमनी बींधारा बाींधणेबाबत कोणतीही मागणी प्राप्त 
झालेली नाही. 
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     कृषणा नदीिरील रािापरू को.प. बींधाऱयामध्ये पाणी अडिनू उपसा 
शस ींचनादिारे कृषणा नदीच े दोन्ही तीरािरील सरासरी १२२५० हेक््र क्षते्र 
शस ींधचत केल ेिात.े तसेच नदीकाठािरील दोन्ही तीरािरील २३ ग्रामपींचायती, 
२ नगरपाशलका ि १ साखर कारखान्याकररता वपण्यासाठी ि औदयोधगक 
कारणासाठी कोयना / िारणा धरणातनू आिचयकतनेसुार पाणी सोडून परुविले 
िात.े 
     को.प. बींधारा रािापरूचे खालील बािूस असणाऱया महाराषर राज्यातील 
सनैनक ्ाकळी, दानिाड, रािापरूिाडी ि णखद्रापरू या गािाींसाठी शस ींचन ि 
त्रबगर शसींचनासाठी आिचयकतनेसुार रािापरू को.प. बींधाऱयातनू पाणी सोडून 
परुविले िात.े     
(२) प्रचन उद् ाित नाही. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
मौजे भरतगाि (ता.दौंड, श्ज.पुणे) येथील हािेिाडी तलाि भरण्यासाठी 

पाईपलाईन िरण्यािररता ननधी शमळण्याबाबत 
  

(३७) *  १४०९२९   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे र्रतगाि (ता.दौंड, श्ि.पणेु) येथील हाकेिाडी तलािात परुींदर उपसा 
शस ींचन योिनेतनू पाणी सोडण्याबाबतची मागणी ग्रामस्थाींनी ि 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ०७ िानेिारी, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास अधीक्षक 
अशर्यींता, परुींदर उपसा शस ींचन योिना याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुींदर उपसा शस ींचन योिनेच्या कुप्ेिाडी वितरीकेिरून मौि े
र्रतगाि येथील हाकेिाडी तलाि र्रण्यासाठी पाईपलाईन करण्याकररता ननधी 
शमळण्याची आिचयकता असनू त्यासाठीच ेअींदािपत्रक देखील सादर करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त योिनेसाठी ननधी शमळण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     मौिे र्रतगाि (ता.दौंड, श्ि.पणेु) येथील हाकेिाडी तलािात परुींदर 
उपसा शस ींचन योिनेतनू पाणी सोडणेबाबत ग्रामस्थाींनी ि मा.आमदार, दौंड 
याींनी ठदनाींक १८/१२/२०१८ ि ठद.७/१/२०१९ चे पत्रान्िये मींडळ कायाभलयाकड े
मागणी केललेी आहे. 
(२) नाही. 
(३) हाकेिाडी तलाि परुींदर उपसा शस ींचन योिनेच्या लार् क्षेत्राबाहेरील आहे. 
ननयोश्ित शसींचन क्षेत्रामध्ये आता बदल करणे र्क्य नसल्यामळेु तसेच 
योिनेची कामे पणूभत्िास असल्याने आणण योिनेच्या पाणी िापर ४.०० 
्ीूमसीचे ननयोिन पणूभ झालेले असल्याने या व्यनतररक्त आणखी िाढीि 
लार्क्षेत्रात पाणी देण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील िुपोषणाच ेप्रमाण िमी िरण्यासाठी प्रभािी  
आराखडा तयार िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(३८) *  १३४८७३   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.योगेश 
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(बाप)ू घोलप (देिळाली), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर 
जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्रीमती ननमयला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अब ू आजमी (मानखूदय 
शशिाजीनगर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुपोषणामळेु होणारे बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी सिभ यींत्रणाींना 
ूकत्रत्रत आणून प्रर्ािी आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या 
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेळघा् ि पालघर तालकु्यात कुपोषणामळेु ८० हिार बालके 
आणण गर्िभती मठहलाींचा ि किभत (श्ि.रायगड) तालकु्यातील २ बालकाींचा 
मतृ्य ू झाल्याची बाब माहे माचभ, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच साींगली श्िल्हयातील ग्रामीण र्ागात ६५४ बालके कुपोवषत असनू 
नाशर्क श्िल्हयात २७३० बालके कुपोवषत असनू ठाणे श्िल्हयातील ग्रामीण 
र्ागात, आठदिासी ि दगुभम र्ागात समुारे १५४८ बालके कमी ििनाची असनू 
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कीं धार (श्ि.नाींदेड) येथे १९३ बालके कमी ििनाची असल्याचे माहे माचभ, 
२०१९ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्भनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुपोषणाने होणारे मतृ्य ू रोखण्यासाठी न्यमुोकॉकल या 
लसीकरीता कें द्राकडून ननधी उपलब्ध होत नाही तसेच कुपोषण बालकाींना 
पाकी्बींद आहार देण्यापके्षा तािा आहार देण्यात यािा अर्ी मागणी विविध 
स्तरािरुन करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात कुपोषणामळेु होणारे मतृ्यचूे प्रमाण रोखण्यासाठी कृती 
आराखडा तयार करण्याबाबत ि कुपोषणग्रस्त बालकाींिर ि गर्भिती मठहला ि 
स्तनदा माता याींच्यािर योग्य त े उपचार करण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली झालेलया विविध बठैका तसेच 
मा.उच्च न्यायालयात बालमतृ्य ूि कुपोषणाबाबत दाखल असलेल्या याधचकेत 
प्राप्त ननदेर्ानसूार सािभिननक आरोग्य विर्ागाच्या मींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली ठदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१६ च्या र्ासन ननणभयान्िये ्ास्क 
फोसभची स्थापना करण्यात आलेली आहे.  
(२) नाही. 
     अमरािती श्िल्हयातील मेळघा् र्ागात सन २०१८-१९ मध्ये विविध 
कारणाींनी ३०९ बालकाींचा ि ६ गर्भिती माताींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
     पालघर श्िल्हयात सन २०१८-१९ मध्ये विविध कारणाींनी ३४८ 
बालकाींचा ि ५ गर्भिती माताींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
     किभत (श्ि.रायगड) प्रकल्पामध्ये माहे माचभ २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान कुपोषणामळेु ूकही बालमतृ्य ूझालेला नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) कें द्र र्ासनाकडून सिभ राज् याींना ्प् या ्प् याने न् यमुोकॉकल लस देण् यात 
येणार आहे. राज् यातील आठदिासी र्ागाींमध् ये ही लस उपलब् ध करुन 
देण् यासाठी कें द्र र्ासनाकड े पाठपरुािा करण् यात येत आहे. तसेच कुपोवषत 
बालकाींना पाकी्बींद आहार देण्यापके्षा तािा आहार देण्यात यािा अर्ी 
कोणतीही मागणी प्राप्त झाल्याचे ठदसनू येत नाही. 
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(५) राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्याचा कृती आराखडा 
(Action Plan) तयार करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
     त्यानषुींगाने राज्यातील आठदिासी तसेच त्रबगर आठदिासी क्षेत्रात 
कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी सिभ यींत्रणाींना ूकत्रत्रत आणून ग्राम बाल 
विकास कें द्र योिना सरुु करण्यात आलेली आहे.  कुपोषणामळेु बालमतृ्य ूहोत 
नसनू आरोग्यविषयक ि अन्य विविध कारणाींमळेु होतात. 
     त्याचप्रमाणे राज्यातील कुपोषण ि बालमतृ्य ू ला प्रर्ािीपणे आळा 
घालण्यासाठी सेिा देणाऱया कायभकत्याींमध्ये समन्िय आणण्याच्या दृष्ीने 
AAA (ANM/AWW/ASHA) ही कायभप्रणाली विकसीत करण्याबाबतचा र्ासन 
ननणभय ठदनाींक ७.१२.२०१७ रोिी ननगभमीत करण्यात आलेला आहे. 
     याशर्िाय राज्यातील कुपोषणाला ि बालमतृ्यलूा आळा घालण्याकरीता 
सींपणूभ राज्यर्रात ूकाश्त्मक बाल विकास योिनेत पोषण अशर्यानाींतगभत 
मठहला ि बाल विकास विर्ागासह इतर ०७ विर्ागाींच्या सहकायाभने ि सर्क्रय 
सहर्ागातनू िावषभक कृती आराखडा तयार करण्यात येिनू ूकाश्त्मक बाल 
विकास योिनेच ेबळकठ्करण करण्यात येत आहे. 
     राज्यातील ूकाश्त्मक बाल विकास सेिा योिनेंतगभत कुपोषण ि 
बालमतृ्यचुे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येत आहेत- 
  १) ूकाश्त्मक बाल विकास सेिा योिने अींतगभत ६ मठहने त े ३ िषभ 
ियोग्ातील बालकाींना, गरोदर, स्तनदा माताींना THR ि ३ त े ६ िषभ 
ियोग्ातील बालकाींना गरम तािा आहार देण्यात येतो. 
  २) तसेच आठदिासी प्रकल्पाींमध्ये अमतृ आहार येािना सरुु असनू हया 
योिने अींतगभत गरोदर स्तनदा माताींना ूक िेळचा चौरस आहार देण्यात 
येतो. 
  ३) तसेच अमतृ आहार योिनेअींतगभत ६ मठहने त े ६ िषभ ियोग्ातील 
बालकाींना आठिडयातनू ४ ठदिस अींडी ि र्ाकाहारी बालकाींना प्रनत ठदन २ 
केळी ि माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी देण्यात येतात. 
  ४) अमतृ आहार योिनेंतगभत गरोदर, स्तनदा माता याींच्यासाठी प्रनत 
लार्ाथी ूक िळेच्या चौरस आहारासाठी रु.३५ ि ६ मठहने त े ६ िषभ 
ियोग्ातील बालकाींना अींडी/केळी यासाठीचा प्रनत लार्ाथी ननयशमत 
आहाराव्यनतररक्त रु.६ इतका खचभ करण्यात येतो. 
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  ५) राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बाल विकास कें द्र सरुु करण्यात आले 
असनू या ठठकाणी तीन िेळचा अनतररक्त आहार देण्यात येतो. तसेच, 
आरोग्य विर्ागामाफभ त औषधोपचार करण्यात येतात. 
  ६) राज्यात पोषण अशर्यान अींतगभत अींगणिाडी कें द्रातील बालकाींचा, 
र्कर्ोरियीन मलुी ि मठहलाींचा पोषणाचा दिाभ सधुारण्यासाठी ि कुपोषणाच े
प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध स्तरािरुन ननरींतर शर्क्षणिधृ्दी दृष्ीकोन 
(ILA) समदुाय आधाररत कायभक्रम (CBE), ररयल्ाईम मॉनन्ररींग (LCT-
RTM) ि िनआींदोलन इत्याठद कायभक्रम राबविण्यात येत आहेत. 
     सािभिननक आरोग् य विर्ागामाफभ त माता मतृ् य ु ि बाल मतृ् य ु
रोखण् यासाठी पढुीलप्रमाणे उपाययोिना करण् यात येतात - गरोदरपणातील 
सींपणूभ तपासणी ि उपचार, सींस् थात् मक प्रसतूी, िननी शर्र् ुसरुक्षा कायभक्रम, 
िननी सरुक्षा योिना, प्रधानमींत्री माततृ् ि िींदना योिना, ननयमीत लसीकरण, 
नििात श्स्थरीकरण कक्ष, विर्षे नििात काळिी कक्ष, बाल मतृ् य ूअन् िषेण, 
ूचबीूनसी ि इन् ्ेनशसफाईड ूचबीूनसी, िीिनसत् ि “अ” ि िींतनार्क 
मोठहम, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुिभसन कें द्र, राष रीय बाल स् िास् र्थ य 
कायभक्रम, मानि विकास कायभक्रमा अींतगभत तज्ञाींमाफभ त माताींची ि बालकाींची 
तपासणी ि उपचार, निसींिीिनी कायभक्रमा अींतगभत माततृ् ि अनदुान योिना, 
र्रारी पथकामाफभ त आरोग् य तपासणी ि उपचार, दायी बठैक योिना इत् यादी. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

  
तुळजापूर (श्ज.उस्मानाबाद) तालुक्यात एिाश्त्मि पाणलोट व्यिस्थापन 

िाययक्रमातांगयत झालेला गरैव्यिहार 
(३९) *  १३९८४८   श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्रीमती 
ननमयला गावित (इगतपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळुिापरू (श्ि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील १७ गािाींमधील पाणलो् 
सशमतीकड े िमा झालेला ५ को्ी ५६ लाख रुपयाींच्या ननधीचा अपहार 
झाल्याची बाब माहे माचभ, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ूकाश्त्मक पाणलो् व्यिस्थापन कायभक्रमातींगभत प्राप्त झालेला 
ननधीचा विननयोग करण्यासाठी पाणलो् सशमतीला न विचारताच बनाि् 
सधचि, कीं त्रा्दार ि बनाि् काम ेदर्भिनू ननधीचा अपहार केला असल्याच े
ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी अनतररक्त मखु्य कायभकारी अधधकारी याींनी प्रकल्प 
व्यिस्थापन तथा श्िल्हा अधीक्षक कृषी अधधकारी याींच्यािर कारिाई 
करण्याच्या सचूना विर्ागीय कृषी सहसींचालक याींना ठदल्या असतानाही 
याप्रकरणी सींबींधधताींिर कोणतीच कारिाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱया सींबींधधताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

डॉ. तानाजीराि सािांत : (१)  हे खरे नाही. तथावप, श्री.अप्पा बाप ू रिळे, 
म.ुपो.धोत्री, ता.तळुिापरू, श्ि.उस्मानाबाद याींच्या ठद. २८/०२/२०१९ रोिीच्या 
तक्रार अिाभन्िये धोत्री ता. तळुिापरू, श्ि.उस्मानाबाद येथील पाणलो् 
सशमतीमधील रु.४० लाख रक्कमेचा अपहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(२), (३) ि (४) मखु्य कायभकारी अधधकारी, श्िल्हा पररषद, उ़स्मानाबाद 
याींच्या ठद.१२/१२/२०१८ च े अहिालानसुार ग्रामपींचायत धोत्री, ता.तळुिापरू 
येथील ठदनाींक ०४/१२/२०१२ ची ग्रामसर्ा ही ननयमबा्य झाल्याचे ननदर्भनास 
आले आहे. त्यासींदर्ाभत तातडीने चौकर्ी पणूभ करण्याचे ि अशर्लेख प्राप्त न 
झाल्यास पोलीस कारिाई करण्याचे ननदेर् अपर मखु्य कायभकारी अधधकारी, 
िसुींधरा पाणलो् विकास यींत्रणा, पणेु याींनी प्रकल्प व्यिस्थापक तथा श्िल्हा 
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अधधक्षक कृवष अधधकारी, उस्मानाबाद याींना ठद.०९/४/२०१९ च्या पत्रान्िये 
ठदले असनू त्याची प्रत विर्ागीय कृषी सहसींचालक, लातरू विर्ाग, लातरू 
याींना ठदलेली आहे.   
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

श्रीिधयन (श्ज.रायगड) तालुक्यातील दाांडगुरी ते बोलीपांचतन या 
रस्त्याची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(४०) *  १३६३२०   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय साियजननि 
बाांधिाम (साियजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) श्रीिधभन (श्ि.रायगड) तालकु्यातील दाींडगरुी त ेबोलीपींचतन या रस्त्याच्या 
दरुुस्तीच्या कामास सरुुिात होऊन तीन मठहन्याींचा कालािधी झालेला 
असताना अदयापही या रस्त्याींची दरुुस्ती न झाल्यामळेु या रस्त्याची 
दरुािस्था झाली असल्याच ेमाहे माचभ, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त रस्त्याची तात्काळ दरुुस्ती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
      श्रीिधभन तालकु्यातील धचखलप दाींडगरुी रस्ता प्रश्िमा ५७ चा र्ाग 
आहे. सदर रस्त्याची ूकूण लाींबी १०.८०० र्क.मी. इतकी आहे. सदर  
रस्त्याच्या कामातील ूमपीूमचे काम माहे फेब्रिुारी ि माचभ दरम्यान 
प्रगतीपथािर होत.े 
      प्रचनाींर्कत रस्त्याचे काम मे २०१९ अखेर सिभदृष्या पणूभ झालेले आहे. 
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(२) अींदािपत्रकातील लाींबीपकैी ४०० मी्र लाींबीतील काम होणे बाकी आहे. 
तथावप ननधीच्या उपलब्धतनेसुार रस्त्याचे काम लिकरात लिकर हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

नाशशि शहरातील बोगस डॉक्टर ि अनधधिृत डेंटल लॅबिर  
िारिाई िरणेबाबत 

(४१) *  १३८२८०   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशर्क र्हरात ११०० बोगस डॉक््र िदैयर्कय सेिा करीत असल्याच े
तसेच र्हरात केलेल्या तपासणी मोठहमेतींगभत २५ पेक्षा िास्त अनधधकृत 
डें्ल लॅब कायभरत असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पात्रता नसलेल्या व्यक्तीींनी अनधधकृत डें्ल लॅब सरुु केले 
असल्याने हा अिधै व्यिसाय रोखण्याचे आव्हान डें्ल कौश्न्सलपढेु आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार नाशर्क र्हरात िदैयर्कय सेिा करीत असलेले 
बोगस डॉक््र तसेच अनधधकृत डे् ल लॅब चालकाींिर र्ासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, तथावप याबाबत महाराषर राज्य दींत 
पररषदेला प्राप्त झालेल्या तक्रारीींची चौकर्ी करण्याच्या सचूना पररषदेने 
सींबींधधत र्ोध सशमतीला ठदल्या आहेत.    
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(२) याबाबत पररषदेकडून कायभिाही करण्यात येत आहे. 
(३) र्ासनाच्या ठद. २२.०१.२०१९ च्या र्ासन ननणभयान्िये अनधधकृत /बोगस 
दींतिदैय/दींत आरोग्य रक्षक/दींतकारागीर याींचा र्ोध घेऊन त्याींच्यािर कायभिाही 
करण्यासाठी श्िल्हा स्तरीय /तालकुास्तरीय सशमतीच्या अधधकारात िाढ करुन 
त्याींना प्राधधकृत करण्यात आले आहे. 
(४) याबाबत प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने चौकर्ी करुन अहिाल सादर 
करण्याच्या सचूना पररषदेने सींबींधधत सशमतीला ठदले आहेत. चौकर्ी पणूभ 
झाल्यािर त्यानषुींगाने सशमतीकडून कायभिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

भाांबुडाय िन विहार (श्ज.पुणे) येथे चांदनचोरी होत असल्याबाबत 
  

(४२) *  १४११०४   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु िन विर्ागाच्या कायाभलयापासनू ििळच असलेल्या र्ाींबडुाभ िन 
विहार येथे चींदनचोरी झाली असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्भनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेताळ ्ेकडी अींतगभत येणाऱया िनक्षेत्रात चींदनाची झाड े
इलेक्रॉननक कठ्ींग मर्ीनने तोडल्याचे सपभशमत्राींना आढळून आले असनू या 
सींदर्ाभत िनाधधकारी कायाभलयात कळिनूही त्याची दखल घेतली िात 
नसल्याचे ननदर्भनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िन अधधकाऱयाींकड े असलेल्या नोंदीनसुार िेताळ ्ेकडी 
पररसरात माहे िुल ै२०१७, मध्ये ४ ि माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ९ ि माहे 
ूवप्रल, २०१८ मध्ये २ झाड े तोडली असनु िेताळ ्ेकडी पररसरात दोनर् े
चींदनाची झाड े असल्याचे िन कमभचाऱयाींचे म्हणणे असनू या िनक्षेत्राच्या 
सींरक्षणासाठीच्या शर्तीींच ेकाम थाींबविल्याने अर्ा चोऱया होत असल्याच ेिन 
पररक्षेत्र अधधकारी याींच्याकडून साींगण्यात येत असल्याचे ननदर्भनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
र्ासनाने सींबधधत दोषी अधधकाऱयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) र्ाींबडुाभ िन विहारात चींदन चोरीची घ्ना ननदर्भनास आलेली 
नाही. तथावप, िेताळ ्ेकडी पररसरात माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये चींदनाची  
ूकूण ४ बडु े बडुिेढी ३० सेमी त े ५३ सेमीची चोरतु्  झाल्याच े ननदर्भनास 
आल्यािरुन गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. िागेिरील मिुेमाल िप्त 
करण्यात आलेला असनू सदर प्रकरणी आरोपी आढळून आलेला नसल्यामळेु 
पढुील तपास चाल ूआहे. 
     र्ाींबडुाभ िनपररक्षेत्रातील स.न.९६ िेताळ ्ेकडीिर शसमाशर् ींत बाींधणेच े
काम ईननविदान्िये सरुु करण्यात आले होत.े परींत ू िेताळ ्ेकडी येणारे 
ननयशमत नागरीक ि स्थाननक प्रनतननधी याींचे विरोधामळेु काम पणूभ होि ू
र्कले नाही. ननविदाधारकास सदर कामाकररता मदुतिाढ  देण्यात आली. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
िैद्यिीय विषयातील पदव्युत्तर पदवििा उत्तीणय असल्याच ेबोगस 

प्रमाणपत्र ेसादर िेलेल्या डॉक्टराांिर िारिाई िरणेबाबत 
(४३) *  १३५३५२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५७ डॉक््राींनी ूमबीबीूस नींतर बालरोग, स्त्री रोग आठद 
पदव्यतु्तर पदिी पररक्षा पास झाल्याची बोगस प्रमाणपत्र ेमहाराषर मेडडकल 
काऊश्न्सल (ूमूमूस) कड ेसादर केल्याची बाब माहे फेब्रिुारी, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिभ डॉक््र मुींबईच्या कॉलेि ऑफ र्फश्िशर्यन्स ऑफ 
सिभन्स (सीपीूस) या िदैयकीय महाविदयालयातील सन २०१४-१५ या 
िषीच्या बॅचचे असनू पदविका उत्तीणभ असल्याची बोगस कागदपत्र े तयार 
करून बेकायदेर्ीर नोंदणी करणाऱया ूकूण ५७ िणाींविरोधात महाराषर 
िदैयकीय पररषदेने आग्रीपाडा पोलीस ठाणे येथे लेखी तक्रार केली आहे, हे 
खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, सबींधधत महाविदयालयाच्या विधीतज्ञाींनी सहमती दर्भिनूही 
महाविदयालयाच्या सींचालक मींडळाने सह तक्रारदार होण्यास ्ाळा्ाळ केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार याप्रकरणी र्ासनाने सींबींधधत दोषी डॉक््राींिर 
कारिाई करण्यासह िदैयकीय क्षेत्रातील अर्ा गरैप्रकाराींना आळा घालण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सदर सींस्थेच्या २०१३-१४ च्या बॅचचे २३ ि २०१४-१५ चे ३४ िदैयकीय 
व्यिसायीकाीं विरुध्द ठद. १९.१०.२०१८ रोिी आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
क्र. २५३/२०१८ दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) नाही हे खरे नाही. 
(४) र्ासनाने ठद. ०५.०९.२०१८ च्या पत्रान्िये याबाबत चौकर्ी करण्याच्या 
सचूना महाराषर िदैयकीय पररषदेला ठदल्या आहेत. 
(५) महाराषर िदैयकीय पररषदेने दोषी डॉक््राींचा व्यिसाय परिाना रि केला 
असनू सींबींधधताींिर गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     तसेच अर्ा गरैप्रकाराींना आळा घालण्याकररता महाराषर िदैयकीय 
पररषदेदिारा महाविदयालयाची तथा विदयापीठाींची प्रमाणपत्र े पडताळणी 
कररता सींबींधधताींकड ेपाठविण्यात येतात ि पडताळणी पणूभ झाल्यानींतर नोंदणी 
करण्यात येत.े 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
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नाांदेड श्जल्हयातील पाांगरी शशिारात सुरु असलेल्या पाच बांधाऱयाांच्या 
दरुुस्तीची िामे ननिृष्ट्ट दजायची झाल्याबाबत 

(४४) *  १३५४०३   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड श्िल्हयातील तामसा येथून ििळच असलेल्या पाींगरी शर्िारात लघ ु
पा ी्ंधारे विर्ागातींगभत असलेल्या पाच बींधाऱयाींच्या दरुुस्तीची सरुु असलेली 
कामे अींत्यत ननकृष् दिाभच ेहोत असनुही सींबींधधत अशर्यींत्याने त्याकड ेदलुभक्ष 
करत असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदगाि येथील लघ ुपा्बींधारे विर्ागातींगभत तामसा र्ागातील 
पाींगरी शर्िारात िनु्या पाच शसमें् बींधा-याींच्या दरुुस्तीच े काम सरुु असनु 
मोडकळीस आलेल्या बींधा-याींची दरुुस्ती, गाळ काढणे, नाला सरळीकरण करणे 
इत्यादी कामे सरुु आहेत पींरत ुया कामाकड ेसींबींधधत अशर्यींता दलुभक्ष करीत 
असल्याने कीं त्रा्दारा कडून उक्त कामे ननकृष् दिाभची करण्यात येत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
बींधाऱयाची कामे ननकृष् दिाभच े करणाऱया कीं त्रा्दार ि त्याकड े दलुभक्ष  
करणाऱया अशर्यींत्यािर कोणती कारिाई  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही.  
 

----------------- 
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भोर (श्ज.पुणे) तालुक्यातील िोल्हापूर पध्दतीच्या  

बांधा-याांची दरुुस्ती िरणेबाबत 
(४५) *  १३७२३२   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ोर (श्ि.पणेु) तालकु्यातील कोल्हापरू पध्दतीच्या बींधा-याींची कामे पणूभ 
होऊन यातील पाणीसाठा र्तेीसाठी उपयोगात आणला िात होता परींत ुसदरचे 
बींधा-याींना मागील अनेक िषाभपासनू गळती लागल्याने हे बींधारे पणूभ क्षमतनेे 
पाण्याने र्रत नसल्याने त्याींची त्िरीत दरुुस्ती होणे आिचयक असताींनाही 
सींबींधधत विर्ाग दरुुस्ती करीत नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ोर तालकु्यातील १५ कोल्हापरू पध्दतीच ेबींधारे गळतीयकु्त 
असनू ४ बींधा-याींचे अींदािपत्रक मींिूरीसाठी प्रलींत्रबत असल्यामळेु नागररकाींची 
पाण्याअर्ािी गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
अींदािपत्रकास मींिूरी देण्यासह या तालकु्यातील कोल्हापरू पध्दतीचे बींधाऱयाींची 
तात्काळ दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
र्ोर (श्ि.पणेु) तालकु्यामध्ये नीरा नदीिर ८ ि गुींििणी नदीिर ७ 

कोल्हापरू पध्दतीचे बींधारे आहेत. त्यापकैी ननरा नदीिरील ४ ि गुींििणी 
नदीिरील ३ को.प.बींधारे हे ३० त े३५ िषाभपिूीचे असल्यामळेु स्तींर् तळातील 
फरर्ीस मोठ्या प्रमाणािर क्षती पोचल्यामळेु बींधाऱयातनू गळती होत.े 
(२) ि (३) नीरा नदीिरील बींधाऱयाींमध्ये नीरा देिधर प्रकल्पाचे पाणी ि 
गुींििणी नदीिरील बींधाऱयाींमध्ये गुींििणी प्रकल्पाच े पाणी िषभर्र उपलब्ध 
होत असल्यामळेु नागरीकाींची ि र्तेकऱयाींची गरैसोय होत नाही. 
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     तसेच र्ासन ननणभय ठद.२७/११/२०१८ नसुार विस्तार ि सधुारणा 
अींतगभत कराियाच्या कामाींसाठी महामींडळाच्या अथभसींकल्पीय तरतदूीची मयाभदा 
२% िरून १०% पयांत िाढविलेली आहे. या र्ासन ननणभयातील ननदेर्ानसुार 
विर्षे दरुूस्ती कामाींसाठी कामननहाय खचाभचा प्राधान्यक्रम महामींडळाच्या 
ननयामक मींडळाच्या बठैकीतील ठराि क्र.९९/५ अन्िये मान्यता ठदली आहे. 
त्यामध्ये सदर कामाींचा समािेर् असनू अींदािपत्रके र्ासनास प्रर्ासकीय 
मान्यतसेाठी सादर करण्याची कायभिाही क्षेत्रीय स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही.  

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

िुणिेश्िर (ता.देिगड, श्ज.शसांधदुगुय) या पययटन स्थळास  
सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४६) *  १३५४३६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुणकेचिर (ता.देिगड, श्ि.शस ींधूदगूभ) या पयभ् नस्थळास श्री देि कुणकेचिर 
मींठदर रस््ने केलेल्या माधगल अनेक िषाभच्या मागणीनसुार र्ासनाने 
पयभ् नस्थळाचा दिाभ मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुणकेचिर या तीथभस्थळास र्ासनाने ‘ब’ िगभ पयभ् नस्थळ 
म्हणून मींिूरी ठदल्यानींतर अदयापपयांत ‘ब’ िगभ पयभ् नस्थळासाठी असलेल्या 
सोयीसवुिधा परुविण्याबाबत ठदरींगाई होत असल्याने पयभ् काींची गरैसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु पयभ् न स्थळासाठी र्ासनाने ठदनाींक २५ ूवप्रल, १९९९ 
रोिी प्रर्ासकीय मान्यता ठदलेली योिना कुणकेचिर पयभ् न कें द्रासाठी मींिूर 
झालेली आहे मात्र त्या कररता पयभ् न विर्ागाकडून आिचयक तो ननधी प्राप्त 
न झाल्याने त्या योिनेच्या ननविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत तसेच ूक 
को्ी रुपयाची पाणीपरुिठा योिना मींिूर केलेली असतानाही अदयापपयांत 
सदरहु पाणीपरुिठा योिनेच्या कामास सरुुिात झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
कुणकेचिर या ‘ब’ िगभ पयभ् नस्थळासाठी सोयीसवुिधा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१) श्री क्षते्र कुणकेचिर, ता. देिगड, श्ि शसींधुदगुभ या 
ठठकाणास ग्राम विकास विर्ागाच्या ठद.१४/२/२०१९ च्या र्ासन ननणभयाव्दारे 
नतथभस्थळाचा ‘ब’ िगभ दिाभ देण्यात आलेला आहे. 
(२)  महाराषर पयभ् न विकास महामींडळामाफभ त कें द्रीय पयभ् न मींत्रालयामाफभ त 
PIDCC योिना ि १२ व्या वित्त आयोगाींतगभत उपलब्ध ननधीमधून 
कुणकेचिर, ता.देिगड, श्ि.शस ींधुदगुभ येथे महाराषर पयभ् न विकास 
महामींडळाच्या ५.५ हेक््र िागेिर पयभ् क सींकुल उर्ारण्यात आले असनू तथेे 
पयभ् काींसाठी विविध सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
(३), (४) ि (५) सदर पयभ् न स्थळासाठी प्रादेशर्क पयभ् न विकास योिनेतींगभत 
ठदनाींक १८.२.२०१९ च्या र्ासन ननणभयान्िये विठहत कामासाठी रुपये १५८.०७ 
लक्ष ननधीची प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली असनू त्यापकैी रुपये २५.०० 
लक्ष्र ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

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

चाांदिड (श्ज.नाशशि) तालुक्यातील िेद्राई धरणातील पाण्याचा 
अिैधररत्या उपसा होत असल्याबाबत 

(४७) *  १३७४२१   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदिड (श्ि.नाशर्क) तालकु्यातील नाशर्क पा्बींधारे विर्ागाच्या 
अखत्यारीतील केद्राई धरणातील पाण्याचा अिधैररत्या उपसा केल्याच ेमाहे मे, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी पररश्स्थतीत पाणी ी्ंचाई ननमाभण होऊ नये यासाठी 
श्िल्हाधधकारी कायाभलयाने पाणीसाठा बचतीच े सक्त आदेर् ठदले असताना 
सींबींधधत विर्ागाचे अशर्यींता, कमभचारी ि महसलू विर्ागाने याकड े दलुभक्ष 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
पाण्याचा अिधैररत्या उपसा करणा-याींिर कारिाई करण्यासह 
ी्ंचाईमध्ये पाण्याचे ननयोिन करण्याबाबत कोणती कायभिाही केली िा 

करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     याबाबत दलुभक्ष करण्यात आलेले नाही. 
     पाणी बचतीबाबत महसलू विर्ाग, पा्बींधारे विर्ाग ि ग्रामपींचायतीच े
कमभचारी याींनी सींयकु्त कायभिाही करुन पाणी उपसा करण्याचे साठहत्य 
ग्रामपींचायतीकड ेिमा करण्यात आले आहे. 
(३) िरीलप्रमाणे कारिाई करणेत आली आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही 

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

गाांध्रे (ता.िाडा, श्ज.पालघर) गािातील गाांधे्र-ठािरेपाडा रस्त्याच्या 
िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(४८) *  १३९३३५   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ),  
श्री. गणपत गायििाड (िल्याण पिूय) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गाींधे्र (ता.िाडा, श्ि.पालघर) गािातील गाींधे्र-ठाकरेपाडा रस्त्याचे काम 
करण्यासाठी समुारे १९ लाख ३१ हिार रकमेची बनाि् देयके काढून 
गरैव्यिहार केल्याच े माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणाची स्थाननक ग्रामस्थाींनी पालघर श्िल्हाधधकारी 
याींच्याकड ेतक्रार करुन चौकर्ीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार र्ासनाने या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे 
काय ि त्यानसुार दोषी अधधकारी ि कीं त्रा्दार याींच्यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे : (१), (२) ि (३) ठक्कर बाप्पा आठदिासी िस्ती सधुार 
योिनेंतगभत  सन २०१२-१३ ि २०१४-१५ मध्ये मौिे-गाींधे्र (ता.िाडा, 
श्ि.पालघर) गािातील गाींधे्र- ठाकरेपाडा रस्त्याचे डाींबरीकरण ि कॉ ींर्क्र्ीकरण 
न करता देयके (रु. १९,३१,६७६/-) अदा करुन अपहार केल्याची बाब आय. 
आय.्ी. मुींबई याींच्या अहिालातील प.ृ क्र. १९१, १९२ ि १९३ नसुार ननषपन्न 
होत असल्याची तक्रार श्री.र्रद यर्िींत पा्ील याींनी श्िल्हाधधकारी, पालघर 
याींच्याकड े करुन चौकर्ीची मागणी केली होती. त्यानसुार सदर प्रकरणी  
प्रकल्प अधधकारी, ूकाश्त्मक आठदिासी, विकास, प्रकल्प, िव्हार याींनी 
तहशसलदार िाडा याींचे पथक नेमनू चौकर्ी केली आहे. सदर चौकर्ीत गाींधे्र- 
ठाकरेपाडा रस्त्याचे काम झालेले नसल्याचे त्याींच्या अहिालात नमदू 
करण्यात आले आहे. 
     तथावप उपरोक्त तक्रार आय.आय.्ी., मुींबई याींनी गाींधे्र गािात केलेल्या 
तपासणीचे अनषुींगाने आहे. तदनषुींगाने नमदू करण्यात येत,े की  
श्िल्हाधधकारी, पालघर याींनी त्याींच्या ठद. २२/३/२०१६ च्या आदेर्ान्िये िव्हार 
प्रकल्पाींतगभत सन २०१२-१३ त े सन २०१४-१५ या कालािधीत झालेल्या 
कामाींच े आय.आय.्ी., मुींबई याींच्या माफभ त सामाश्िक  अींकेक्षण करण्याचा 
ननणभय घेतला. त्यानसुार गाींधे्र गािातील ठाकरेपाडा येथे ठद. ३१/०५/२०१८ 
रोिी केलले्या तपासणीत शसमें्  रस्ता (रु. ९,९९,६५४/-) ि डाींबरी रस्ता 
(रु.९,३२,०२२/-) ही कामे झाली नसल्याच े ठद. ९ िलु,ै २०१८ रोिी सादर 
केलेल्या अहिालात नमदु केले आहे. मात्र  प्रकल्प कायाभलयातील 
दस्तऐििाींची पडताळणी केली असता सदर कामे ठाकरे पाडा येथ े मींिूर 
नसनू ठाणगेपाडा येथ ेमींिूर असल्याचे ठदसनू आले. यास्ति आय. आय. ्ी. 
ने गाींधे्र गािातील कामाींच े सींबींधधत यींत्रणेच्या अधधका-याींच्या उपश्स्थतीत 
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ठद.३०/१/२०१९ रोिी पनु:तपासणी केली तवे्हा सदर दोन्हीही कामे ठाणगे पाडा 
येथे आढळून आलेली आहेत. सदर कामे मींिूर ठठकाणी ठाणगेपाडा येथ े
प्रत्यक्षात िागेिर आढळून आलेली असल्याने प्रकरणी सींबींधधताींिर कारिाई 
करण्याची आिचयकता नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

चांद्रपूर श्जल्हयातील ताडोबा व्याघ्र प्रिल्पात िाघाांच ेझालेले मतृ्यू 
  

(४९) *  १३५२१९   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू श्िल््यातील अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या पररसरात सर्स्त्र सरुक्षा 
असतानाही शर्का-याने लािलेल्या सापळयामध्ये अडकून ूक ठदड िषाभच्या 
िानघणीचा मतृ्य ूझाला असल्याची घ्ना ठदनाींक १३ ूवप्रल, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदर्भनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ताडोबाच्या अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील र्ामढेळी 
गािातील र्तेात विदयतु ताराींचा स्पर्भ झाल्याने तीन िषाभच्या िाघाचा मतृ्यू 
झाला असल्याची घ्ना ठदनाींक ८ डडसेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदर्भनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय 
ि त्याचे ननषकषभ काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त घ्नेस िबाबदार असण्या-या सींबधधताींिर 
कारिाई करण्यासह र्विषयात असे प्रकार घडू नये यासींदर्ाभत र्ासनाने 
कोणत्या उपाययोिना केल्या िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विर्षे व्याघ्र 
सींरक्षण दलाचे ठदनाींक १२.०४.२०१९ रोिीच्या रात्र गस्तीदरम्यान 
सापयायामध्ये अडकून िाघाचा बछडयाचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ननदर्भनास 
आली आहे.  
(२) मौिा र्ामढेळी येथील श्री.ऋषी शर्िा नन्नािरे याींनी त्याींचे र्तेात 
लािलेल्या विदयतु प्रिाहामळेु ठदनाींक ०८.१२.२०१८ रोिी ूका िाघाचा (नर) 
मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ननदर्भनास आली आहे. 
(३) ठदनाींक १२.०४.२०१९ रोिीच्या प्रकरणामध्ये िनगनु्हा नोंदविण्यात आला 
असनू ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर घ्नेच्या सींदर्ाभत 
न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची प्रर्क्रया सरुू आहे. तसेच चौकर्ी 
दरम्यान १ िनपालास तातडीने ननलींत्रबत करण्यात आले असनू १ 
िनरक्षकास  कारणे दाखिा नो्ीस देण्यात आली आहे. 
     ठदनाींक ०८.१२.२०१८ रोिीच्या प्रकरणामध्ये िनगनु्हा नोंदविण्यात आला 
आहे. र्तेमालक श्री.ऋषी शर्िा नन्नािरे याींची चौकर्ी सरूु असनू सदर 
घ्नेच्या सींदर्ाभत न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची प्रर्क्रया सरुू आहे. 
(४) िाघ ि इतर िन्यप्राण्याींचे मतृ्य ू रोखण्याच्या अनषुाींगाने िन 
विर्ागामाफभ त खालील प्रमाणे उपययोिना राबविण्यात येत आहेत:- 
  • व्याघ्र प्रकल्पात विर्षे व्याघ्र सींरक्षण दलाची स्थापना करण्यात आली 
असनू त्याींच्या माफभ त रात्रींठदिस गस्त करण्यात येत.े 
  • िन्यप्राण्याींच्या विर्षेत: िाघाींच्या हालचालीींचा मागोिा घेण् याकरीता 
त् याींचे मण मण मागाभच्या सींर्ावित रस् त् यािर, पानस् थळाििळ ननयमीतपणे 
कॅमेरा रॅप लािण् यात येतात. 
  • िींगलात आिच यक त् या ठठकाणी सींरक्षण मनोरे उर्ारलेले आहेत. 
सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षण कुट्याींची उर्ारणी केली आहे. 
  • प्रकल् प क्षेत्रात आिच यक त् या ठठकाणी तपासणी नाके असनू त् यादिारे 
िाहनाींची तपासणी करण् यात येत े
  • िनकमभचा-याींना वपस् तलु / रायफल सारख् या र्स् त्राींचा परुिठा केलेला 
आहे. 
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  • शर्का-याबाबत गोपननयरीत्या माठहती सींकलीत करण् यात येत.े खबऱयाला 
बक्षक्षस देण् यासाठी गपु् त सेिा ननधीची तरतदू केलेली आहे. 
  • व् याघ्र प्रकल् प क्षते्रात िायरलेस यींत्रणा कायाभश्न्ित आहेत. 
  • च िान पथक ठेिण् यात आले असनू त् याींच् यादिारे सींर्यास् पद ठठकाणी 
िन् यप्राण् याींचे अियिाींचा अिधै व् यापार, िाहतकु याचा र्ोध घेण् यात येतो. 
  • लोकाींनी िींगलात िाऊ नये ि मानि-िन्यिीि सींघषभ होऊ नये म्हणून 
उपलब्धतनेसूार गािक-याींना ननस्तार दरािर फा्े, बाींब ू ि सरपण उपलब्ध 
करुन देण्यात येत.े 
  • ग्रामस्थाींचे िनािरील अिलींबत्ि कमी व्हािे ि मानि िन्यिीि सींघषाभला 
आळा बसािा म्हणून िनालगतच्या गािातील कु्ूींबाींना डॉ. चयामाप्रसाद 
मखुिी िन िन विकास योिनाींतगभत ूलपीिी गॅस परुिठा करण्यात येत 
आहे.                                                        
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

सुिापूर-पाली देिद (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील 
िचऱ याची विल्हेिाट लािण्यासाठी उपाययोजना िरणेबाबत 

(५०) *  १३५०६०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सकुापरू-पाली देिद (ता.पनिेल, श्ि.रायगड) ग्रामपींचायत हिीतील कचरा 
ग्रामपींचायतीमाफभ त गाढी नदीच्या पात्रात मोठया प्रमाणात ्ाकला िात 
असल्याने दगुांधी पसरून तसेच कच-याला लािलेल्या आगीच्या धुरामळेु 
नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाभण झाला असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीकड े कच-याची विल्हेिा् लािण्याची 
कोणतीही यींत्रणाच नसल्यामळेु कच-याची समस्या ननमाभण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कच-याची विल्हेिा् 
लािण्यासाठी उपाययोिना करण्यासह स्िच्छ र्ारत अशर्यानाकड े दलुभक्ष 
करणा-या सींबींधधत ग्रामपींचायत अधधका-याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, ही खरी बाब आहे.  
(२) सन २०११ च्या िनगणनेनसुार पाली देिद ग्रामपींचायतीची लोकसींख्या 
१४,९९० आहे. पाली देिद असेसमें् सदरी नोंदिलेली कु्ुींब सींख्या ७,७२७ 
असनू आि रोिीची प्रत्यक्ष लोकसींख्या ४०००० पेक्षा िास्त आहे. पाली देिद 
ग्रामपींचायत पनिेल महानगरपाशलकेलगतची ग्रामपींचायत असल्याने येथ े
मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झालेले असल्याने ग्रामपींचायत हिीत ननमाभण 
होणा-या कच-याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणािर आहे. ूिढ्या मोठ्या प्रमाणािर 
ननमाभण होणारा घनकचरा ग्रामपींचायतीच्या घी्ं ागाडीमाफभ त उचलनु गािालगत 
असलेल्या गरुचरण िागेतील डींवप ींग ग्राऊड मध्ये ्ाकण्यात येतो. अर्ा प्रकारे 
ननमाभण होणारा कचरा डींप करण्यासाठी पाली देिद ग्रामपींचायतीकड ेगािाबाहेर 
अन्य ठठकाणी कोणतीही िागा उपलब्ध नाही र्कीं िा ग्रामपींचायतीच्या 
मालकीचा घनकचरा प्रकल्प नाही. त्यामळेु ग्रामपींचायत हिीत ननमाभण होणारा 
घनकचरा पिुाभपार सरुु असलेल्या डींवप ींग ग्राउीं ड मध्ये ्ाकला िात आहे, ही 
बाब खरी आहे.  
(३) अर्ा प्रकारे ननमाभण होणा-या कच-याचे ननयोिन करण्याकरीता घनकचरा 
प्रकल्प उर्ारण्याकरीता काही घनकचरा प्रकल्पाची पाहणी ग्रामपींचायतीींनी 
केली आहे. तसेच अर्ा प्रकारे सेिा देणा-या कीं पनीसोबत ग्रामपींचायतीींची चचाभ 
सरुु असनू ती अींनतम ्प्प्यात आहे. त्याींच्या कडील प्रकल्पास आिचयक 
असणारी िागा, प्रकल्प उर्ारणीसाठी होणारा खचभ, प्रकल्प चालविण्यासाठी 
आिचयक असणारे मनषुयबळ याबाबत आिचयक बाबीींची पतुभता करुन सदरील 
प्रकल्प लिकरात लिकर उर्ारणी करण्याची कायभिाही सरुू असनू तर्ी तरतदू 
ग्रामपींचायतीने सन २०१९-२० सालातील ग्रामपींचातीच्या िावषभक अींदािपत्रकात 
केलेली आहे. 
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     तसेच ग्रामपींचायत हिीत प्लाश्स््कचा िापरािर ननयींत्रण ठेिण्याकररता 
प्लाश्स््क बींदी सशमती म्हणुन ूका सशमतीची रचना करण्यात आली असनु 
त्याींच्या माफभ त ग्रामपींचायत हिीतील नागरीकाींिर तसेच दकुानदाराींिर 
प्लाश्स््कच्या िापरािर ननयींत्रण ठेिण्यात येत आहे. 
(४) सदर प्रकरणी ग्रामपींचायत स्तरािर कायभिाही सरुु आहे. 

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

राज्यातील जांगलात ि िनक्षेत्र पररसरात आग लागण्याच्या  
प्रमाणात झालेली िाढ 

  

(५१) *  १३५३९४   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला 
पश्श्चम), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), 
श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िींगलात ि िनक्षते्रपररसरात सातत्याने िणिा ि इतर 
कारणामळेु आग लागण्याच्या प्रमाणात िाढ झाली असल्याच ेननदर्भनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हापरू (श्ि.ठाणे) येथे गेल्या चार मठहन्यात ११० िणि े
पे्ल्याने २०० हेक््र िनक्षेत्र िळून नष् झाले असनू औषधी िनस्पतीसह 
र्केडो दशुमभळ िुनी िकृ्ष आगीत िळून खाक झाली आहेत तसेच  गणेर्णखींड, 
तडसर-धच ींचणी, नेली-तडसर आणण र्ाळगाींि  (ता.कडगेाींि, श्ि.साींगली) या 
चार डोंगरािर  ूकाच आठिडयात आग लागनु िनसींनदा िळून नष् झाली 
त्याचबरोबर पणेु श्िल्हयातील डोणि,े खेड शर्िापरू, कोंढणपरू, नाींदोर्ी, 
कोथरूड िारि,े र्ाींबडुाभ येथील िींगलात िणव्याने लागलेल्या आगीत िन 
सींपदेचे नकुसान झाले असल्याचे माहे माचभ, २०१९ च्या र्िे्च्या 
आठिड्यात ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, मींगरुळपीर त ेअकोला मागाभिरील का्ेपणूाभ अर्यारण्यात अचानक 
आग लागल्याने अर्यारण्यातील िनसींपदा िळून नष् झाली असल्याचे ि 
कोल्हापरू श्िल्हयात गेल्या तीन मठहन्या ४६६ िणिे लागल्यामळेु िैिविविध 
सींपत्त्तीचे तसेच प्राण्याचे नकुसान झाले असल्याचे माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदर्भनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त घ्नाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार र्विषयात आगीमळेु िींगलातील िनसींपदा नष् होऊ 
नये याकरीता िणिा ि इतर कारणामळेु लागण्या-या आगीच्या घ्ना 
रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या िा करण्यात यत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) राज्यातील िींगलात सन २०१८ मध् ये ८४६४ 
आगीच् या घ्ना घडल् या असनु सन २०१९ मध् ये माहे ूवप्रल २०१९ पयांत 
५८३१ आगीच् या घ्ना घडलेल् या आहेत. 
(२) र्हापरू िनविर्ागात गेल्या चार मठहन्यामध् ये ९३ िनिणव् याच् या घ्ना 
घडल्या असनू १३५.३५० हे. क्षेत्र बाधधत झाले आहे. िणिे हे मखु् यत् ि ेग्राउीं ड 
फायर प्रकारातील असनू यामध् ये िींगलातील िाळलेले गित ि पालापाचोळा 
िळाला असनू िणव् यामध् ये औषधी िनस् पतीसह र्केडो दशुमभळ िुने िकृ्ष 
िळून खाक झालेले नाही. 
     साींगली िनविर्ागातील कडगेाींि-पलसू िनपररक्षेत्रातील मौि ेगणेर्णखींड, 
तडसर धचींचणी, नेली तडसर आणण र्ाळगाींि या चार डोंगरािर माहे माचभ 
२०१९ मधील दसु-या आठिड्यात आगी लागनू आगीमळेु िनक्षते्राचे नकुसान 
झालेल्या चार घ्ना घडलेल्या आहेत. 
     पणेु श्िल्हयातील डोणि,े खेड शर्िापरू, कोंढणपरू, नाींदोर्ी, कोथरुड 
िारिे, र्ाींबडुाभ येथील िींगलात िणव्याच े८ घ्नमेध्ये १८ हेक््र क्षेत्र बाधीत 
झाले आहे. त् यात केिळ गित ि पालापाचोळा िळाललेा आहे.           
(३) का्ेपणुाभ अर्यारण्यात माहे ूवपल-२०१९ मध् ये आगीच् या ३ घ्नेत 
१४.३२ हे. क्षेत्र बाधीत झाल ेआहे.  
     कोल्हापरू श्िल् हयात तीन मठहन्यात ूकूण १४९ आगीच्या घ्नेत 
ूकूण ६२९.५ हे.  इतके क्षते्र बाधधत झाले आहे. 
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     सदरची आग ठह र्पूषृ्र्ाग समतल असल्याने आगीमळेु िींगलातील 
खुर्ी झुडपे ि पालापाचोळा, गित िळीत झाले असनू िैिविविधता 
सींपत्तीचे अथिा िन्यप्राण्याींचे नकुसान झालेले नाही.                
(४) उक् त घ्नाींची चौकर्ी केली असनू िनविर्ागाने ५७ आरोपीींचा र्ोध 
लािला असनू २४ आरोपीींना मा. न्यायालयाने दींड र्रणेबाबत आदेर् ठदलेले 
आहेत. 
(५) ि (६) िनक्षेत्रात अश्ग्नप्रनतबींधक िाळरेषा घेणे, िॉच ्ॉिरच्या 
माध्यमातनू आगीिर लक्ष ठेिणे, गस्त करणे अर्ा प्रकारच्या िनिणिा 
प्रनतबींधात् मक उपाययोिना करण् यात येतात.  

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

िोिणासाठी स्ितांत्र पययटन वििास महामांडळ  
स्थापनेत होत असलेला विलांब 

  

(५२) *  १३६२९४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :    सन्माननीय पययटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणसाठी स्ितींत्र पयभ् न विकास मींडळ स्थापन करण्याची घोषणा मा. 
मखु्यमींत्री याींनी ठदनाींक ११ ूवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, रत्नाधगरी ि शसींधुदगुभ श्िल्हयातील पयभ् नस्थळाींच्या विकासासाठी 
३०५५ को्ीींचा आराखडा ूशर्यन डवे्हलपमें् बॅंकेच्या माध्यमातनू कायाभश्न्ित 
करण्यात येणार असल्याच ेमा.मखु्यमींत्री याींनी िाहीर केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कोकण विकासाच्या योिना मागी लािण्यासाठी समन्िय 
म्हणून सनदी अधधकारी याींची ननयकु्त करण्याची घोषणा मा. मखु्यमींत्री याींनी 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार कोकणसाठी स्ितींत्र पयभ् न विकास मींडळ स्थापन 
करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) ि (५) राज्याच्या पयभ् नाच्या िाढीसाठी पयभ् न विकासाचे प्रकल्प 
राबविण्याच्या दृष्ीने पयभ् न सींचालनालय स्थापन करण्यात आलेले असनू 
कायाभश्न्ित करण्यात आलेले आहे. त्यामळेु सदय:श्स्थतीत पयभ् न 
सींचालनालयामाफभ त कोकण पयभ् नास चालना देण्याबाबतचे प्रकल्प प्राधान्याने 
हाती घेण्यात येणार असनू, कोकण पयभ् न विकास महामींडळ िगेयायाने 
स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताि र्ासनास पनुविभचाराथभ सादर करण्यात आला 
आहे. 
 

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

  

समुद्राच्या उधाणामुळे शेतवपिाांच ेि शतेजशमनीचे नुिसान होऊ नये 
यासाठी प्रनतबांधात्मि बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(५३) *  १३४९६७   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल 
(बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :  सन्माननीय 
खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) समदु्राच्या उधाणामळेु र्तेवपकाींचे ि र्तेिशमनीचे नकुसान झाल्यास 
र्तेकऱयाींना नकुसान र्रपाई देण्याची तसेच समदु्राच्या उधाणाचे पाणी र्तेात 
शर्रु नये यासाठी प्रनतबींधात्मक बींधारे बाींधण्यासाठी १०० को्ी रुपयाींची 
तरतदू करण्यात आली असल्याची घोषणा मा.खारर्शूम विकास मींत्री याींनी 
ठदनाींक ६ माचभ, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि सदर योिना 
प्रत्यक्षात कें व्हापासनू अींमलात आणण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर योिना प्रत्यक्षात अींमलात आणण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े : (१) ठदनाींक ०५/०३/२०१९ रोिी झालेल्या मींत्रीमींडळ 
बठैकीतील विषय क्र. २१ मध्ये “समदु्रातील उधान या स्थाननक नसैधगभक 
आपत्तीमळेु र्तेी वपकाींच े ि र्ते िशमनीचे नकुसान झाल्यामळेु बाधधत 
होणाऱया र्तेकऱयाींना मदत देण्याबाबत” या विषयािरील महसलू ि िन 
विर्ागाने सादर केलेल्या प्रस्तािािर मींत्रत्रमींडळाचा ननणभय खालीलप्रमाणे आहे. 
     “खारर्मूी विकास योिनेंतगभत खारर्मूी बींधारे पणूभ झाले तर समदु्राच्या 
उधाणामळेु र्तेी वपक नकुसान होणार नाही ि िारींिार नकुसान र्रपाई 
देण्याची गरि र्ासणार नाही.  शर्िाय र्तेीसाठी पनु:प्रावपत क्षेत्र देखील 
िाढेल.  त्यामळेु खारर्मूी बींधारे कायभक्रमासाठी सन २०१९-२० या आधथभक 
िषी मींिूर असलेल्या अथभसींकल्पीय तरतदूीमध्ये रु.१००.०० को्ी इतक्या 
रक्कमेची िाढ िून, २०१९ मध्ये विर्ागास परुिणी मागणीदिारे उपलब्ध 
करुन देण्यात यािी.  िलसींपदा (खारर्मूी) विर्ागाने या उपलब्ध होणाऱया 
िाढीि तरतदूीच्या अनषुींगाने घ्याियाच्या कामाच े ननयोिन करािे ि 
अींमलबिािणी करािी.” 
(२) खारर्मूी विकास योिनेंतगभत खारर्मूी बींधारे बाींधणे, खारर्मूी योिनेचे 
नतुनीकरण, देखर्ाल, दरुुस्तीची कामे हाती घेणे इत्याठद कामे पणूभ करुन 
समदु्राच्या पाण्यामळेु र्तेी वपकाींचे नकुसान होि ू नये यासाठी सन २०१९-
२०२० या आधथभक िषाभमध्ये र्रीि तरतदु करण्यात आली असनू िरीलप्रमाणे 
कामे सरुु करण्याचे ननयोिन आहे. 
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(३) खारर्मूी विकास योिनाींसाठी सन २०१९-२०२० या आधथभक िषाभसाठी 
ूकूण रु.६०.०० को्ी रकमेची योिना तयार करण्यात आली असनू 
त्यानषुींगाने १/३ रक्कम लेखानदुान मींिूर केले आहे. 
     तसेच मींत्रीमींडळ ननणभयाच्या अनषुींगाने मान्य करण्यात आलेल्या  रुपये 
१००.०० को्ी िाढीि तरतदूीपकैी रु.४०.०० को्ी इतक्या ननधीची मागणी 
िून-२०१९ च्या पािसाळी अधधिेर्नात करण्यात आली आहे. तदनींतर 
आिचयकतनेसुार सन २०१९ च्या ठहिाळी अधधिेर्नात उिभररत रु.६०.०० को्ी 
ननधीची मागणी करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
 

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

राज्यात ननधी अभािी रोजगार हमी योजनेची िामे बांद असल्याबाबत 
(५४) *  १३८०१८   श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.धैययशील 
पाटील (पणे), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री. विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), ॲड.यशोमती ठािुर 
(नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अश्जत 
पिार (बारामती), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि 
वपचड (अिोल)े, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), 
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श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.अशमत घोडा (पालघर), श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोिगार हमी योिनेच्या कामाींचा ननधी माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासनू बींद 
झाल्याने राज्यर्रात सरुु असलेली रोिगार हमी योिनेची समुारे १४ हिार 
७४० कामे बींद झाली असनू मींिूरी शमळालेल्या १३ हिार ९०२ कामाींना 
अदयापपयांत सरुूिात करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये रोिगार हमी योिनेतींगभत 
कामािरील अकुर्ल मिूराींची रक्कम पणूभ देण्यात आलेली नाही तसेच धगट्टी, 
मरुूम, डब्बर या साठहत्य देयकाची रू.३९७ को्ीचा ननधी अदयाप देण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील दृषकाळी र्ागातील मिूराींना रोिगार हमी 
योिनेमधून काम शमळणे अर्क्य झाले असल्यामळेु मिूर बेरोिगार झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार 
रोिगार हमी योिनेतींगभतची कामे तात्काळ सरुू करणेबाबत कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) हे खरे नाही. तथावप, म.गाीं.रा.ग्रा. रोिगार हमी योिनेच्या 
कामाचा आराखडा ग्रामपींचायत पातळीिर ग्रामसरे्दिारे ठरिला िाऊन त्यास 
श्िल्हा पररषदेच्या विर्षे सरे्दिारे मान्यता प्रदान केली िात.े गािननहाय 
कामाचा र्ले्फ ठेिला िातो. म.गाीं.रा.ग्रा. रोिगार हमी योिनेची कामे 
मिुराींच्या मागणीनसुार काढली िातात. दषुकाळाच्या पाचिभर्मूीिर विविध 
योिनाच्या अशर्सरणामधून योिना राबविण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही.  
 

----------------- 
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नायगाि (श्ज.नाांदेड) तालुक्यातील गोदमगाांि ते अांचोली, दहप्परगा 

(जाने), िृष्ट्णुर, बरबडा, टािळी या रस्त्याचे 
िाम ननिृष्ट्ट दजायच ेअसल्याबाबत 

  

(५५) *  १३८४२३   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाि (श्ि.नाींदेड) तालकु्यातील मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगभत 
गोदमगाींि त े अींचोली, ठहप्परगा (िाने), कृषणुर, बरबडा, ्ाकळी या २२ 
र्क.मी. रस्ता सधुारण्याचे काम ठदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी पयांत पणुभ 
होणे आिचयक असताींनाही अदयाप अधेकाम सधु्दा झाले नसनू कामाचा 
दिाभही अनतर्य ननकृष् असनू पलु, मो-या बाींधकामात रेतीऐििी शसल्को्चा 
िापर करण्यात येत असल्याचे ठदनाींक २० ूवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदर्भनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार मदुतीत काम पणुभ न करता ननकृष् दिाभच ेकाम 
करणा-या कीं त्रा्दारािर ि कीं त्रा्दारार्ी सींगनमत करणाऱया सींबधधत अधधका-
याींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सदर कामास विलींब झाला आहे, हे खरे आहे. 
तथावप काम ननधाभररत गणुित्तनेसुार करण्यात येत असनू काम त्िरीत पणुभ 
करण्याची कायभिाही सरुू आहे. 
(२), (३) ि (४) काम ननधाभररत गणुित्ता मानकानसुार होत असल्याने 
अधधकाऱयािर कायभिाही अपके्षक्षत नाही. 
      तथावप, कामास होणाऱया विलींबासाठी ठेकेदारास दींड आकारण्यात 
आला आहे. 

----------------- 
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दौंड (श्ज.पुणे) तालुक्यातील प्रिल्पाच ेविस्तार ि सुधारणा िरण्यासाठी 
सादर िरण्यात आलेल्या अांदाजपत्रिाबाबत 

(५६) *  १४०९३०   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (श्ि.पणेु) तालकु्यातील खडकिासला प्रकल्पाच्या िलसींपदा 
विर्ागातील प्रकल्पाचे विस्तार ि सधुारणा करण्यासाठी समुारे ४३ को्ी 
रुपयाींचे अींदािपत्रके सादर करण्यात आली असनू खचाभची मयाभदा अत्यल्प 
असल्यामळेु त्याला ननधी उपलब्ध झाला नव्हता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
ठदनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िा त्यापिूी िारींिार मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िलसींपदा विर्ाग र्ासन ननणभय क्र. सींकीणभ – २०१८ / प्र. क्र 
५१८ / १७ /शस ींव्य (कामे) या र्ासन ननणभयानसुार िलसींपदा विर्ागाच्या 
विदयमान प्रकल्पाचे विस्तार ि सधुारणा/ विर्षे दरुुस्ती अींतगभत कराियाच्या 
कामाींसाठी उपलब्ध योिनाींतगभत (Plan) अनदुानाच्या २ ्क्के इतक्या 
मयाभदेत िाढ करून, १० ्क्के करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कामाींच्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या अींदािपत्रकाना 
मान्यता देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) र्ासन ननणभय क्र.सींर्कणभ-२०१८/प्र.क्र. ५५१/१७/शस ींव्य (कामे), 
ठद.२७/११/२०१८ नसुार िलसींपदा विर्ागाच्या विस्तार ि सधुारणा / विर्षे 
दरुूस्ती अींतगभत कराियाच्या कामासाठी उपलब्ध योिनाींतगभत (प्लॅन) 
अनदुानाच्या २% इतक्या मयाभदेत िाढ करून १०% करण्यास मींिूरी ठदलेली 
आहे. सदर र्ासन ननणभयामधील तरतदूीनसुार विर्षे दरुूस्तीकामाींना  
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र्ासनाची प्रर्ासकीय मान्यता घेण्यासाठी र्ासनास सादर कराियाच्या 
कामाींच्या प्राधान्यक्रम यादीस महाराषर कृषणा खोरे विकास महामींडळाच्या 
ननयामक मींडळाच्या ९९ व्या बठैकीतील ठराि क्र.९९/५ अन्िये मान्यता 
ठदलेली आहे. त्यामध्ये सदर कामाींचा समािेर् आहे. 
     राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीच्या ननकषानसुार सधुारीत 
अींदािपत्रके तयार करून प्रर्ासकीय मान्तसेाठी र्ासनास सादर कराियाची 
कायभिाही क्षेत्रीय स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळाच्या तोटयात होणारी िाढ 
  

(५७) *  १३५२८६   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), 
श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाराषर राज्य मागभ पररिहन महामींडळाच्या १८ हिार 
गाडयाींपकैी ५ हिार ४०० गाडया िीणाभिस्थेत असल्याने सदर गाडया र्र 
रस्त्यातच बींद पडण्याच्या प्रमाणात िाढ झाली असनू प्रिाचयाींची गरैसोय होत 
असल्याने प्रिासी खािगी िहातकूीने प्रिास करीत असल्याने महामींडळाच े
नकुसान होत असल्याची बाब माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य पररिहन महामींडळाच्या िाहकाींच्या हलगिीपणा आणण 
फुक् प्रिास करण्या-या प्रिार्ाींमळेु महामींडळाला िषाभला समुारे ५०० को्ी 
रुपयाींचा तो्ा होत असल्याची बाब महामींडळाच्या सरुक्षा-दक्षता विर्ागाने 
केलेल्या सिेक्षणाच्या अहिालािरुन माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य पररिहन महामींडळाचा सन २०१४-१५ मधील तो्ा ३९१ 
को्ीीं इतका असनू सदर तो्ा सन २०१८-१९ मध्ये ९६५ को्ीीं इतका झाला 
असनू मागील पाच िषाभत तो्ा नतप्प् झाला असल्याची बाब माहे ूवप्रल, 
२०१९ मध्ये िा त्येदरम्यान ननदर्भनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य पररिहन महामींडळाच्या गाडयाींनी प्रिास करण्या-या 
प्रिाचयाींच्या सींख्येत १९ लाखाने घ् झाली असनू महामींडळाला होणारा तो्ा 
कमी करण्यासाठी नतकी्ाच्या दरात १८ ्क्के िाढ केलेली असताींनाही 
औरींगाबाद न्यायालयाने सन २००२ मध्ये अिधै िाहतकुीिर बींदी आणण्याचा 
ठदलेल्या ननणभयाची अींमलबिािणी झाली नसल्याने राज्य पररिहन 
महामींडळाच्या तो्यात िाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महामींडळाला होणारा तो्ा कमी करण्यासह प्रिार्ाींना 
अत्याधुननक सवुिधा देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) ि (२) नाही. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळास सन २०१४-१५ मध्ये रु.३९१.०१ को्ी तो्ा 
झालेला होता. आधथभक िषभ २०१७-१८ अखेर कामगाराींना िेतनिाढ ठदल्यामळेु 
रु.१५७८.६८ को्ी तो्ा झालेला आहे. सदर बाब सन २०१७-१८ च े िावषभक 
लेखे तयार झाल्यानींतर ननदर्भनास आलेली आहे. आधथभक िषभ सन २०१८-१९ 
चे िावषभक लेखे तयार करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) राज्य पररिहन महामींडळाने िून २०१८ मध्ये केललेी र्ाडिेाढ ही प्रिार्ी 
सींखेत घ् झाल्यामळेु केलेली नसनू, डडझेल, ्ायर सींच, चासीि तसेच 
महागाई र्त्ता याींचे दरामध्ये िाढ झाल्याने केलेली आहे. 
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     औरींगाबाद उच्च न्यायालयाच्या ननणभयानसुार अिधै प्रिार्ी िाहतकूीिर 
ननयींत्रण ठेिण्यासाठी राज्य  पररिहन महामींडळाकडून पररिहन अधधकारी ि 
पोलीस यींत्रणा याींच्या सींयकु्त पथकादिारे तपासणी करण्यात येत.े 
(५) राज्य पररिहन महामींडळास होणारा तो्ा कमी करण्यासाठी ि प्रिार्ाींना 
अत्याधुननक सवुिधा उपलब्ध व्हाव्यात या अनषुींगाने सन २०१७-१८ पासनू 
महामींडळाने स्िमालकीच्या ५०० िातानकूुलीत शर्िर्ाही बसेस चालनात 
आणल्या असनू, सन २०१९-२० मध्ये स्िमालकीच्या ४०० िातानकूुलीत 
शर्िर्ाही, विना िातानकूुलीत आसन ि र्यन प्रकारच्या २०० ि ७०० निीन 
साध्या बसेस चालनात आणण्याचे ननयोिन केललेे आहे. तसेच, ४०० 
िातानकूुलीत शर्िर्ाही बसेस र्ाडतेत्िािर घेण्यात येत आहेत. 
       राज्य पररिहन महामींडळाने २५० आगारे ि ३३६ बसस्थानकाींिर 
सींगणर्ककृत िेब आधारीत आगाऊ नतकी् आरक्षण सवुिधा ि २६८ अधधकृत 
खािगी ूिी्ं दिारे आगाऊ आरक्षण सवुिधा उपलब्ध करुन ठदली आहे. तसेच, 
अनतसींिेदनर्ील बसस्थानकाींिर ३२३ सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा बसविण्यात 
आलेली आहेत. 
      राज्यातील िदभळीच्या १३ ठठकाणी असलेल्या बसस्थानकाींचे “खािगी 
सािभिननक सहर्ागातनू” बसतळ, तसेच राज्यातील रस्त्याींलगत प्रिार्ाींसाठी 
समुारे ११०० मागभननिारे उर्ारणे प्रस्तावित आहे.       
      राज्य पररिहन बसेसचे ननश्चचत ठठकाण समिण्यासाठी व्ही्ीूस 
प्रकल्प कायाभश्न्ित करण्याची प्रर्क्रया सरुु आहे. तसेच, महामींडळाच्या 
अधधकृत सींकेतस्थळािर महामींडळादिारे प्रिार्ाींना देण्यात येणाऱया सिभ सेिा-
सवुिधाींबाबतची माठहती उपलब्ध करुन ठदली आहे.        
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

पययटन वििास महामांडळाच ेसहव्यिस्थापिीय  
सांचालि यानी िेलेला गैरव्यिहार 

(५८) *  १३५६०२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अतलु 
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भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय पययटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील प्रस्तावित पींचताराींर्कत हॉ्ेलाींना शलि िाढिनू देण्याच्या 
प्रकरणात पयभ् न विकास महामींडळाच े सहव्यिस्थापकीय सींचालक याींचा 
ननलींबनाचा प्रस्ताि विचाराधीन असताना याच अधधकाऱयाने सन २०१८ च्या 
ठदिाळीच्या कालािधीत ननयमबा्यररत्या खरेदी केलेल्या १४ लाख रुपयाींच्य 
रे्् िस्त ु पयभ् न विर्ागाच्या प्रधान सधचिाींची मान्यता न घेता परस्पर 
परुविण्यात आल्याची बाब माहे ूवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्भनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाच्या सींबींधधत अधधकाऱयाींची खातनेनहाय चौकर्ी 
करण्याचे आदेर् ठदल े असल्याचे ठदनाींक २२ ूवप्रल, २०१९ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदर्भनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषभ काय आहेत ि त्यानसुार पयभ् न विकास 
महामींडळाचे सहव्यिस्थापकीय सींचालक याींच्यािर र्ासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१), (२) ि (३) महाराषर पयभ् न विकास 
महामींडळामाफभ त ठदिाळी रे्् िस्त ू खरेदी करण्यासाठी ननविदा प्रर्क्रया 
राबिनू कायभिाही केली नसल्याचे ननदर्भनास आल्याने त्याबाबत वित्तीय 
गरैितभनामध्ये समाविष् असलेल्या अधधकाऱयाींविरुध्द विर्ागीय चौकर्ी 
करण्याबाबत ठदनाींक १८.४.२०१९ च्या पत्रान्िये महाराषर पयभ् न विकास 
महामींडळास कळविण्यात आल े आहे. त्याबाबत महाराषर पयभ् न विकास 
महामींडळाकडून कायभिाही चाल ूआहे. 
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(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
----------------- 

 

दोडामागय (श्ज.शसांधदुगुय) तालुक्यातील विडी धरणाच े 
िाम तीन िषायपासून बांद असल्याबाबत 

(५९) *  १३८७०१   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोडामागभ (श्ि.शस ींधदुगुभ) तालकु्यातील विडी धरणाचे काम कोकण 
पा्बींधारे िलसींपदा विर्ाग याींच्या माध्यमातनू करण्यात येत असनू 
सरुुिातीला या धरणाचा अींदाश्ित खचभ ५४ को्ी इतका होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, विडी धरणाचे काम मागील ३ िषाांपासनू सींपणूभतः बींद 
असल्याने विडी, तळेखोल, आयी, मा्णे, आींबडगाि, िझरे, धगरोडा ही गािे 
शस ींचन ि वपण्याच्या पाण्यापासनू िींधचत राठहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४)  असल्यास, त्यानसुार सदरहू धरणाच्या कामाची सदयश्स्थती काय आहे 
ि आतापयांत पणूभ झालले्या कामािर प्रत्यक्षात र्कती रक्कम खचभ करण्यात 
आली आहे, तसेच धरणाच ेकाम पणूभ करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    दोडामागभ तालकु्यातील विडी धरणाचे काम कोंकण पा्बींधारे विकास 
महामींडळ, ठाणे (िलसींपदा) याींच्या माध्यमातनू करण्यात येत आहे. 
     सरुुिातीला या प्रकल्पाचा अींदाश्ित खचभ प्रर्ासकीय मान्यतनेसुार 
रु.४३.६८ को्ी इतका होता. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
    महादयी पाणी ती्ं ा लिाद ि त्यानींतर मा.सिोच्च न्यायालयात प्रकल्प 
न्यायप्रविष् असल्याने मागील ३ िषाांपासनू प्रकल्पाचे काम बींद आहे. 
त्यामळेु पाणीसाठा न झाल्याने प्रकल्पाचे लार्क्षते्रात येणारी विडी, तळेखोल, 
आयी, िझरे ि धगरोड ेया गािाींना या प्रकल्पातनू पाणी उपलब्ध झालेले नाही. 
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परींत,ु मा्णे ि आींबडगाि ही गािे प्रकल्पाच े लार्क्षते्रामध्ये येत नसल्याने 
त्याच्या बाबतीत हा प्रचन उद् ाित नाही. 
(३) नाही. 
(४) सदरहू प्रकल्पाची सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता र्कींमत रु १४५.९९ को्ी 
इतकी असनू प्रकल्पािर माहे माचभ, २०१९ अखेर रु.६९.७९ को्ी इतका खचभ 
झाला आहे. 
  १. माती धरणाच ेमातीकाम ६०% पणूभ आहे. 
  २. साींडव्याचे खोदकाम ४०% पणूभ आहे. 
  ३. शस ींचनासह िलविदयतु बोगदा विमोचकाच्या बोगदयाचे ि आपत्कालीन 
विहीरीचे खोदकाम १००% पणूभ आहे. 
     महादयी  पाणी ती्ं ा लिादाच्या ठद.१४/०८/२०१८ रोिी िाहीर केलेल्या 
ननिाडयानसुार, विडी  प्रकल्पासाठी आिचयक असलेल्या सिभ िधैाननक 
मान्यता घेण्याची कायभिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
डहाणू (श्ज.पालघर) तालुक्यात सूयाय प्रिल्पाांतगयत असलेल्या ििडास 

िालव्याची झालेली दरुिस्था 
  

(६०) *  १३९३४२   श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) डहाणू (श्ि.पालघर) तालकु्यात सयूाभ प्रकल्पाींतगभत असलेल्या किडास 
धरणाच्या उिव्या कालव्याची दरुिस्था झाली असनू ठठकठठकाणी पाणी 
गळती होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्भनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यात 
काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार सदर कालव्याची तात्काळ दरुुस्ती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
     सयूाभ कालव्याची बाींधकामे ३० त े ३५ िष े िूनी आहेत. मोठ्या 
प्रमाणािर पडणा-या पािसामळेु वितरण प्रणालीतील मखु्य कालिे, र्ाखा 
कालिे तसेच वितरीका, लघपुा्, उपलघपुा्ाचे मातीकामातील र्राि ि 
बाींधकामे काही प्रमाणात क्षनतग्रस्त झालेले  आहेत.  
(३) सयूाभ उििा तीर कालव्याींसाठीची क्षनतग्रस्त झालेल्या बाींधकामाींची 
अींदािपत्रके तयार करण्यात आली असनू सन २०१९-२० साठीची प्रापणसचूी 
क्षेत्रत्रय स्तरािर तयार करण्यात आली असनू प्रापणसचूीस मींिूरी घेऊन सन 
२०१९-२० च्या शस ींचन हींगामापिूी सदरची कामे पणूभ करण्याचे ननयोश्ित आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

पररिहन विभागात िाहनाांना योग्यता प्रमाणपत्र  
देण्यात होत असलेले गैरप्रिार 

  

(६१) *  १३५२८४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सधुािर िोहळे 
(नागपरू दक्षक्षण)  :    सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) िडाळा (मुींबई) येथील पररिहन विर्ागात दलाल (ूिीं्) कडूनच िाहनाींची 
तपासणी करुन योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याने प्रिार्ाींच्या सरुक्षेची 
बाब दलुभक्षक्षत करण्यात येत असल्याची बाब ठदनाींक १६ माचभ, २०१९ रोिी िा 
समुारास ननदर्भनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे प्रकार राज्यातील अन्य पररिहन विर्ागात होत 
असल्याचे ननदर्भनास आल्यानींतर यापिूीही ५३ अधधकाऱयाींिर ननलींबनाची 
कारिाई करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रादेशर्क पररिहन विर्ागातील अधधकृत व्यक्तीींकडूनच 
िाहनाच्या कामकािासींदर्ाभतील कागदपत्र ेस्िीकारािी अनधधकृत व्यक्तीींकडून 
कागदपत्र े स्िीकारल्यास कारिाई करण्यात येईल असे आदेर् प्रादेशर्क 
पररिहन अधधकारी, िडाळा याींनी माहे ूवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकर्ी करुन िाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र 
देण्यास ननषकाळिीपणा करण्या-या सींबींधधताींिर कारिाई करण्यासह 
दलालाींकडून होणरे िाहन तपासणीच े प्रकार रोखण्यासठी र्ासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े : (१) अर्ा स्िरूपाची बातमी ितृ्तपत्रामध्ये ठद.१६ 
माचभ,२०१९ रोिी प्रशसध्द झाली आहे. 
(२) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने िनठहत याधचका क्र.२८/२०१३ मध्ये ठदलेल्या 
आदेर्ानसुार करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये राज्यातील ६ उप/ प्रादेशर्क 
पररिहन कायाभलयामध्ये िाहनाींची ननयमानसुार का्ेकोरपणे तपासणी न 
करता िाहन योग्यता प्रमाणपत्र ठदल्याचे आढळल्याने सींबींधधत ५२ 
अधधकाऱयाींिर ननलींबनाची कारिाई करून विर्ागीय चौकर्ी सरुू करण्यात 
आली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकर्ीमध्ये दलालाकडून तपासणी 
केल्याचा प्रकार ननदर्भनास आलेला नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

----------------- 
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विडी (ता.दोडामागय, श्ज.शसांधदुगुय) धरणामुळे प्रिल्पग्रस्त झालेल्या 

िुटुांबाांच ेपुनियसन िरणेबाबत 
  

(६२) *  १३८७०३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विडी (ता.दोडामागभ, श्ि.शस ींधुदगुभ) धरणामळेु प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कु्ुींबाच े
आिशमतीस पनुिभसन झालेले नसल्याने सदरहु प्रकल्पग्रस्ताींनी विनाविलींब 
पनुिभसन करण्यात यािे अर्ी मागणी मा. िलसींपदा मींत्री, मा.पनुिभसन मींत्री, 
मा.पालकमींत्री शस ींधदुगुभ श्िल्हा, श्िल्हाधधकारी शस ींधदुगुभ, श्िल्हा पनुिभसन 
अधधकारी आदीींकड ेलखेी ननिेदनादिारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुिभसन गािठाणात रस्त,े िीि, पाणी, र्ाळा, समािमींठदर 
आदी सोयीसवुिधा आिशमतीस उपलब्ध करून ठदलेल्या नसनु त्याींच्या 
मागण्याींकड े र्ासनाने दलुभक्ष केल्याने धरणग्रस्ताींनी ३ िेळा उपोषणही केल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी करुन विडी धरणग्रस्ताींचे तात्काळ 
योग्यरीतीने पनुिभसन करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     प्रकल्पग्रस्ताींना ठद. २०/०४/२०१८ रोिी र्खूींड िा्प करण्यात आलेले 
आहेत. 
     प्रकल्पग्रस्ताींनी त्याींच्या मागण्याींसाठी विविध स्तरािर ननिेदने सादर 
केली आहेत. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
      पनुिभसन गािठाणातील र्खूींडाचे सन २०१८ मध्ये प्रकल्पग्रस्ताींना 
िा्प करण्यात आले आहे. 
      विविध मागण्याींसाठी प्रकल्पग्रस्ताींनी ठदनाींक २९.०३.२०१७ ि 
११.०४.२०१७ असे २ िळेेस उपोषण केले आहे. 
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     प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुिभसन प्रगतीपथािर असनू पनुिभसनाींतगभत देण्यात 
येणाऱया सोयी सवुिधाींपकैी बहुताींर् सोयी सवुिधाींची कामे पणूभ झाली असनू 
उिभरीत सोयी सवुिधाींची कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(३) विडी धरणग्रस्ताींचे पनुिभसन करण्याच्या दृष्ीने पनुिभसनाींतगभत देण्यात 
येणाऱया सोयीसवुिधाींपकैी बहुताींर् सोयीसवुिधाींची कामे पणूभ झाली असनू 
उिभररत सोयीसवुिधाींची कामे प्रगतीपथािर आहेत. तसेच सन २०१९-२०२० या 
आधथभक िषाभमध्ये उपलब्ध ननधीनसुार पनुिभसन कामे पणूभ करण्याचे ननयोिन 
आहे.  
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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