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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २७ जून, २०१९ / आषाढ ६, 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) पययटन ि राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी मांत्री 
(७) विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर 

मागासिगय ि विशषे मागास प्रिगय    
िल्याण मांत्री 

(८) जलसांधारण मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७१ 
------------------------------------- 

  
नागपूर शहरातील इांदीरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयात 

‘मात ृदगु्ध पेढी’ विभाग ननमायण िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(१) *  १३९०९०   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पश्श्चम) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहारातील इींदीरा गाींधी वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालयात 
‘मात ृ दगु्ध पेढी’ ववभाग ननमााण करण्याचा प्रस्ताव मागील दोन वर्ाांपासनु 
जागेअभावी प्रलींबित असल्याचे माहे डिसेंिर, २०१८ मध्ये वा यायादरययान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, “मात ृ दगु्ध पेढी”चा उपयोग अप-ुया ददवसाींच्या िाळाींसाठी, 
आईने सोिून ददलेल्या िाळाींसाठी व अनतदक्षता ववभागात ठेवलेल्या िाळाींसाठी 
केला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्ताव मेयो रुग्णालयाच्या िालरोग ववभागाने तयार 
केला असनु जागा उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव मागील दोन वर्ाापासनु 
प्रस्ताव प्रलींबित ठेवण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ‘मात ृदगु्ध पेढी’ या अनतशय महयावाच्या प्रकल्पाकरीता जागा 
उपलब्ध करुन देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जागे अभावी ववभाग ननमााण करण्यात न आल्याची िाि खरी आहे. 
(४) जागा उपलब्ध करून देण्यािाित सींस्था स्तरावर कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

देिगड (श्ज.शसांधुदगुय) तालुक्यातील देिगड-गढीताम्हाणे रस्त्याच्या 
सलग ८.९० कि.मी. अांतराचा निीन रस्ता तयार िरणेबाबत 

  

(२) *  १३६७८३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगि (जज.सस ींधुदगुा) तालकु्यातील देवगि-गढीतायहाणे इ.जज.मा.क्र.११ या 
सन १९८१-२००१ रस्त े ववकास योजनेत समाववष् करण्यात आलले्या 
रस्यायाची एकूण लाींिी २९ कक.मी. इतकी असनू सदरहू रस्यायावरील आनींदवािी 
त ेमळई ३.६ कक.मी., मळई शाळा त ेवेळवािी १.१० कक.मी. व वपरवािी त े
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कालवी ४.३० कक.मी.असा एकूण ८.९० कक.मी.चा रस्ताच अजस्तयावात 
नसल्याने तथेील ग्रामस्थाींनी मागील समुारे २० वर्ाांपासनू मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सावाजननक िाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, सस ींधदुगुा जजल्हा, अधधक्षक 
असभयींता, रयानाधगरी, सावाजननक िाींधकाम मींिळ, कायाकारी असभयींता, 
सावाजननक िाींधकाम ववभाग, कणकवली आदीींकि े नवीन रस्ता तयार 
करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामाचा समावेश कोकण पॅकेजमध्ये करण्यात आला 
असतानाही यायाकि ेदलुाक्ष करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अजस्तयावात नसलेला ८.९० कक.मी. अींतराचा नवीन रस्ता 
तयार करून देवगि-गढीतायहाणे सलग रस्यायाच े काम तायाकाळ पणूा 
करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी िाि आढळून आली नाही. 
(३) देवगि आनींदवािी मागे गढीतायहाणे रस्ता हा रा.मा. क्र. १७८ त ेदेवगि 
वािातर े्ंिवली गढीतायहाणे इतर जजल्हा मागा क्र. १५ आहे. या रस्यायाची 
प्रयायक्षातील लाींिी २६.०० कक.मी. इतकी आहे. यायापकैी प्रश्नाींककत आनींदवािी 
त ेमळई हे १/२०० त े४/७०० कक.मी. या लाींिीमध्ये तसेच मळई शाळा त े 
वेळवािी ५/३०० त े ६/४०० कक.मी. लाींिीमध्ये येत असनू सदर रस्ता नगर 
पींचायत देवगि जामसींि ेयाींच्याकि ेहस्ताींतरीत करण्यात आला आहे. 
     उवारीत वपरवािी त ेकालवी हा ४.३० कक.मी. रस्ता जजल्हा पररर्देच्या 
अखयायारीत आहे. जजल्हा पररर्देच्या अखयायारीतील रस्ता अजस्तयावात नसनू 
पायवा् स्वरुपाचा आहे. ही जागा आींिा िागायती असल्याने खाजगी जमीन 
मालकाींकिून स्वखशुीने समळणे आवश्यक आहे. सदर जागा उपलब्ध 
झाल्यानींतर काम प्रस्ताववत करण्यािाित पढुील कायावाही करणे जजल्हा 
पररर्देला शक्य होणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर श्जल््यातील मदहला बचत गटाांना पोषण आहारासाठी ददल्या 
जाणाऱ्या धान्यामध्ये िपात िेल्याबाबत 

(३) *  १३७१६२   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर)  :   सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयामध्ये ६०० पेक्षा जास्त िालकाींचा कुपोर्णाने मयृाय ूझाला 
असताींना शाळाींमध्ये पोर्ण आहारासाठी मदहला िचतग्ाींना ददल्या जाणाऱ्या 
धान्यामध्ये ६० त े८० ्क्के एवढी कपात केली जात असल्याची िाि ददनाींक 
३ माचा, २०१९ रोजी वा यायासमुारस ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोर्ण आहारासाठी मदहला िचतग्ाींना होणाऱ्या धान्याच्या 
परुवठ्यामध्ये कपात सन २०१६ पासनू सरुु असनू सन २०१८ मध्ये ताींदळात 
६१.२० ्क्के तर गहू परुवठ्यामध्ये ७८.२२ ्क्के इतकी कपात करण्यात 
आली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, मदहला िचत ग्ाींना शालेय पोर्ण आहारासाठी योग्य 
प्रमाणात धान्य परुववण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) पोर्ण आहारासाठी कें द्र शासनाकिून कमी प्रमाणात 
ननयतन उपलब्ध झाल्यामळेु प्राप्त ननयतनानसुार ववतरीत करण्यात आले. 
राज्य शासनाने ननयतनामध्ये कोणयायाही प्रकारची कपात केलेली नाही. 
     पालघर जजल््यामध्ये माधगल दोन वर्ाात खालील प्रमाणे िालमयृाय ु
झाले आहेत. 

 मयृाय ु
२०१७-१८ २०१८-१९ 

० त े६ िालके ४६९ ३४८ 
     वरील तक्यायात दशाववण्यात आलेले मयृाय ू हे कुपोर्णाने झाले नसनू 
ववववध आजारामळेु / कारणाींमळेु झालेले आहेत. उदा.Low Birth, 
Prematurity, Birth Asphyxia, Aspiration Asphyxia, Septicaemia, 
Meningitis इयायादी. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाकिून ननयतन कमी प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामळेु कमी 
प्रमाणात ननयतन ववतरीत करण्यात आले. राज्य शासनाने ननयतनामध्ये 
कोणयायाही प्रकारची कपात केलेली नाही. तथावप माहे जानेवारी २०१९ त ेमाचा 
२०१९ या कालावधीसाठी कें द्र शासनाकिून अनतररक्त ननयतन प्राप्त 
झाल्यामळेु माहे जानेवारी २०१९ त े माचा २०१९ या कालावधीकररता 
मागणीप्रमाणे पालघर जजल्हयाचे ननयतन मींजूर करण्यात आलेले आहे. सन 
२०१९-२० (माहे एवप्रल २०१९ त े माचा २०२०) या कालावधीसाठी लाभाथी 
सींख्या व प्रनत लाभाथी साठी लागणारे ननयतन याचा पणूा ववचार करुन 
पररपणूा ननयतनाची मागणी करण्यात आलेली आहे. यायानसुार कें द्र 
शासनाकिून ज्याप्रमाणात ननयतन प्राप्त होईल, यायाप्रमाणात जजल्हा स्तरावर 
ननयतन ववतरीत करण्यात येईल. ननयतन कमी पिू नये यासाठी कें द्र 
शासनाकि ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) परूक पोर्णाकरीता लागणारे ननयतन व कें द्र शासनाकिून प्राप्त 
होणारे ननयतन ववचारात घेवनू कें द्र शासनाकि ेअनतररक्त धान्याची मागणी 
नोंदववण्यात आलेली आहे. कें द्र शासनाकि े आवश्यक तवेढया धान्याकरीता 
ननयतनाची मागणी केलेली असनू राज्याच्या मागणी प्रमाणे कें द्र शासनाकिून 
माहे एवप्रल २०१९ त े सप् े्ंिर २०१९ या कालावधीसाठी आवश्यक तवेढे 
ननयतन प्राप्त झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मांगळिेढा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील म्हैसाळ उपसा शसांचन योजनेतून 
िगळलेल्या गािाांचा समािेश िरणेबाबत 

  

(४) *  १४०५८९   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील दक्षक्षण भागासाठी यहैसाळ उपसा 
सस ींचन योजनेतनू वगळलेली लवींगी, आसिेविी, सशवनगी, सोड्िी, सलगर 
ि॥ु, सलगर खुदा व येळगी या सात गावाींचा नव्याने योजनेमध्ये समावेश 
करण्याचे आदेश मा.जलसींपदा राज्यमींत्री याींनी ददनाींक १ माचा, २०१९ रोजी 
वा यायासमुारास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सदर गावे नव्याने या योजनेमध्ये 
समाववष् करणेिाित सव्हेक्षण करून अहवाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार या सस ींचन योजनेमध्ये सदरहू गावाींचा समावेश 
करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर सात गावाींपकैी सलगरे (ख)ु व सलगर ि ुII दह दोन गाींवे यहैसाळ 
योजनेत समाववष् आहेत. मा.राज्यमींत्री (जलसींपदा व जलसींधारण) याींनी 
दद.२७/०२/२०१९ रोजीच्या िठैकीमध्ये उवाररत ५ गावाींचा समावेश करता येणे 
शक्य आहे ककीं वा कसे यािाित प्राथसमक सव्हेक्षण करण्याच्या सचूना ददल्या 
आहेत. 
(२) प्राथसमक सव्हेक्षणची कायावाही क्षेत्रीय स्तरावर सरुु आहे. 
(३) सव्हेक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर यायानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
 

पाथरज (ता.िजयत, श्ज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीत  
बेिायदेशीरररत्या रस्त्याचे िाम िेल्याबाबत 

(५) *  १३९५०२  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरज (ता.कजात, जज.रायगि) ग्रामपींचायत हद्दीत वन ववभागाची 
परवानगी न घेता कीं त्रा्दाराींनी मोरेवािी त ेगावींिवािी रस्ता करण्याच ेकाम 
सरुू केले असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वन ववभागाची परवानगी न घेता सदर रस्यायाच्या कामासाठी 
आदीवासी ववकास ववभागाच्या पेण येथील एकाजयामक प्रकल्प कायाालयातनू 
१० लाख रूपयाचा ननधी मींजूर करण्यात आला असनू वन ववभागाच्या 
अधधका-याींच्या दलुाक्षक्षतमेळेु कीं त्रा्दारामार्ा त सदर िेकायदेशीर रस्यायाच ेकाम 
सरुू असल्याने शासनाच्या ननधीचा गरैवापर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार 
वन ववभागाची परवानगी न घेता शासनाच्या ननधीचा दरुूपयोग करून 
िेकायदेशीरररयाया रस्यायाच े काम करणाऱ्या सींिधीत कीं त्रा्दारावर व वन 
ववभागाच्या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) मोरेवािी त े गावींिवािी  हा रस्ता ग्रामीण मागा 
क्र.११६ असनू या रस्यायाच्या सा.क्र.२/४०० त े३/०० या अजस्तयावात नसलेल्या 
लाींिीमध्ये खाजगीरीयाया काम करण्यात आल्याचे ददसनू आले आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्यायाच ेकाम आददवासी ववकास ववभाग, जजल्हा पररर्द तसेच 
सावाजननक िाींधकाम ववभाग याींच्याकिील कोणयायाही योजनेतनू मींजूर नाही. 
(३) व (४) मोरेवािी त ेगावींिवािी या रस्यायाच्या सा.क्र.२/४०० त े ३/०० या 
अजस्तयावात नसलेल्या लाींिीमध्ये खाजगीरीयाया काम करण्यात आल्याचे ददसनू 
आल ेआहे. यायामळेु सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन शासनास अहवाल 
सादर करणेिाित  उपायकु्त (ववकास), कोकण भवन, नवी मुींिई याींना ननदेश 
देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
ििठे यमाई (ता.शशरूर, श्ज.पुणे) येथील यमाई देिी ते माळिदेि  

िस्ती या रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजायच ेझाल्याबाबत 
(६) *  १४१४६१   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कवठे यमाई (ता.सशरूर, जज.पणेु) येथील यमाई देवी त ेमाळवदेव वस्ती 
या रस्यायाचे काम ननकृष् दजााच ेझाल्याची तक्रार नागररकाींनी उपअसभयींता, 
जजल्हा पररर्द उपववभाग, सशरूर याींच्याकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रस्यायाच्या कामात िारीक खिी व कमी िाींिर ्ाकल्यामळेु 
या रस्यायाचे काम ननकृष् दजााचे झाले असनू काही दठकाणी रस्यायाची 
दरुवस्था झाली असल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार सदर 
रस्यायाचे काम ननकृष् दजााचे करणाऱ्या सींिधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) प्राप्त केलेल्या अहवालाींनसुार, हे खरे 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आांबडोस (ता.मालिण, श्ज.शसांधदुगूय) येथील िहाळिाडी ते रिळनाथ 
मांददरापयतं जोडरस्ता ि पुलाच ेबाांधिाम िरणेबाबत 

(७) *  १४१७१८   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमयला गावित (इगतपरूी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींििोस (ता.मालवण, जज.सस ींधुदगूा) येथील वहाळवािी त े रवळनाथ 
मींददरापयांतचा जोिरस्ता व पलुाचे िाींधकाम करण्याकरीता ग्रामस्थाींनी वारींवार 
मा.ग्रामववकास मींत्री व राज्यमींत्री, सधचव, ग्रामववकास ववभाग तसेच 
जजल्हाधधकारी, सस ींधुदगूा याींना ननवेदने देण्यात येऊनही अद्यापी सदरहू 
रस्यायाचे व पलुाचे काम करण्यात आले नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
वा यायादरययान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, या मींददरापयांत जाणारा रस्ता जींगलातनू जात असनु तथे े दहींस्त्र 
प्राण्याींचा वावर असल्याने भाववकाींना मींददरापयांत जाण्यास धोका उयापन्न होऊ 
शकत असल्याने यादठकाणी पक्का रस्ता िाींधण्यािाित व वहाळ (नाला) 
यावर पावसाळयात पाणी साठत असल्यामळेु यादठकाणी पलू िाींधण्यात यावा 
अशी मागणी आींििोस वहाळवािी उयाकर्ा मींिळाने ददनाींक ३ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा यायासमुारास मखु्य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द ससींधुदगूा 
याींचेकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यादठकाणी पक्का रस्ता होण्यासाठी तथेील ग्रामस्थाींनी समुारे 
४ वर्ाापवूी स्वत:च्या जसमनी ददल्या होयाया, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आींििोस येथील वहाळवािी त े रवळनाथ मींददराींपयांत पक्का 
रस्ता व वहाळ (नाला) यावर पलू िाींधण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) यािाित दद.०३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा याया समुारास केलेली मागणी पत्र 
जजल्हा पररर्देकि ेआढळून येत नाही. 
(३) जज. प. िाींधकाम ववभागाकि ेरस्यायाचे काम करणेसाठी जसमन उपलब्ध 
करुन ददललेी नाही. 
(४) प्रश्नाधधन रस्यायाच े वा पलुाच े िाींधकाम करणेसाठी मोठया प्रमाणात 
ननधीची आवश्यता आहे. तसेच पलु िाींधण्याचे काम सावाजननक िाींधकाम 
ववभागाकिुन रािववले जात असल्याने सदरचे काम सा.िाीं. ववभागाकिुन 
प्रस्ताववत करणेसाठी जजल्हा पररर्देने पत्र क्र.सस ींजजप/िाींधकाम/प्रशा. 
३/१४०८/०१७ दद.११/०७/२०१७ अन्वये कळववण्यात आलेले आहे. तसेच 
रस्यायाच्या कामासाठी जज.प. कि े उपलब्ध होणाऱ्या जजल्हा वावर्ाक योजना, 
रस्त े ववशरे् दरुुस्ती कायाक्रम इयायादीमधुन ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ्प्या- 
्प्याने प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बोरगाि (शलांगा) (ता.नेर, श्ज.यितमाळ) येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) *  १४१९१६   श्री.ओमप्रिाश ऊर्य  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.मोहन र्ड 
(पाथरी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िोरगाव (सल ींगा) (ता.नेर, जज.यवतमाळ) येथे महायामा गाींधी राषरीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना अींतगात घरकुल िाींधकामात समळणारी अकुशल 
मजुरीची रक्कम व शौचालय िाींधकामात समळणारी अकुशल मजुरीची रक्कम 
िनाव् मजुराना देऊन प्रयायक्षात काम करणाऱ्या मजुराींना मजुरी देण्यात 
आली नसल्याची तक्रार येथील मजुराींनी जजल्हाधधकारी, यवतमाळ याींचेकि े
ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी वा यायासमुारास करुनसधु्दा याप्रकरणी 
कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार प्रयायक्ष काम करणाऱ्या मजुराींना मजूरी देण्यासह 
िनाव् मजुराींना मजूरी देणाऱ्या सींिींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. तथावप, ददनाींक ०४/०६/२०१८ 
अन्वये व ददनाींक ११/०६/२०१८ अन्वये तक्रार प्राप्त झाली आहे. याया 
अनरु्ींगाने ग् ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, राळेगाव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी ससमती नेमनु चौकशी करण्यात आली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी ससमतीने ददलेल्या अहवालानसुार घरकुलाच्या व 
वयैजक्तक शौचालयाच्या कामावर हजर असलेल्या मजुराींच े लाभार्थयाासहीत 
खायायावर यायाींनी केलेल्या कामाची मजुरी अदा करण्यात आली आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी कामावर उपजस्थत असणाऱ्या मजुराींच्याच खायायात मजुरी 
देण्यात आली आहे. यायामळेु सदर प्रकरणी कोणीही दोर्ी असल्याचे आढळुन 
आले नाही. यायामळेु कायावाही करण्याचा प्रश्न नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बागलाण (श्ज.नाशशि) तालुक्यातील शतेिऱ्याांना शतेतळ्याच्या 
अस्तरीिरणासाठी अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(९) *  १४०५१२   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िागलाण (जज.नासशक) तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी “मागेल यायाला शतेतळे” 
या योजनेतनू शतेतळयाचे खोदकाम केले असनू शतेतळ्याच्या 
अस्तरीकरणासाठी ७७५ शतेकऱ्याींनी अनदुान समळण्यािाित अजा केले 
असताना आतापयांत र्क्त ८१ शतेकऱ्याींनाच अनदुान देण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवारीत शतेकऱ्याींना शतेतळ्याच्या अस्तरीकरणाचे अनदुान 
देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) अशींत: खरे आहे. िागलाण तालकु्यात “मागेल 
यायाला शतेतळे” योजनेंतगात आतापयांत १०५३ शतेतळयाींचे खोदकाम पणूा 
झालेले आहे. यायानसुार २०१८-१९ मध्ये राषरीय कृर्ी ववकास योजनेअींतगात 
शतेतळे अस्तरीकरणासाठी ७१५ शतेक-याींनी अजा केले होत.े 
अस्तरीकरणासाठी िागलाण तालकु्यास प्राप्त लक्षाींकानसुार मागील ३ वर्ाात 
एकूण ९० शतेतळ्याींना अस्तरीकरण करीता अनदुान देण्यात आलेले आहे. 
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(२)  सन २०१९-२० मध्ये अस्तरीकरण योजनेसाठी हॅा ा्ने् या ऑनलाईन 
प्रणालीवर अजा मागववण्यात आलेले आहेत. प्राप्त होणा-या भौनतक व आधथाक 
लक्षाींकाच्या अधधन राहून शतेक-याींना देय अनदुान देण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ननळिांड े(ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) प्रिल्पग्रस्ताांच्या पुनियसनाच्या ि 

िालिाग्रस्त शतेिऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
  

(१०) *  १३५४६९   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अश्जत पिार 
(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननळवींि े (ता.अकोल,े जज.अहमदनगर) प्रकल्पग्रस्त कृती ससमती व 
कालवाग्रस्त कृती ससमती, अकोल े (जज.अहमदनगर) याींनी ननळवींि े
प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववववध मागण्याींिाितच े लेखी ननवेदन मा.मखु्यमींत्री 
याींच्याकि े ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा यायासमुारास ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननळवींि ेप्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार उक्त मागण्या पणुा करण्यािाित शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननळवींि ेप्रकल्पग्रस्त कृती ससमती व कालवाग्रस्त कृती ससमती, अकोल े
जज.अहमदनगर याींनी ननळवींि ेप्रकल्पग्रस्ताींच्या ववववध मागण्याींिाितचे स्वरूप 
प्रामखु्याने खालील प्रमाणे आहे. 
     १) ननळवींि ेधरणाचे मखु्य कालवे िींददस्त पाईपलाईनने करणे. 
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   २) प्रकल्पग्रस्ताींना भसुींपादन वाढीव मोिदला, नोकरी, जसमनीच े
सपा्ीकरण, शतेीसाठी व घराींसाठी ववद्यतु जोिणी, पनुवासनाचे र्ायदे, 
शींकरराव काळे ससमतीच्या अहवालाची अींमलिजावणी करणे व  मलूभतू 
नागरी सवुवधा परुववणे 
   ३) भींिारदरा धरणाच ेपाणी परवाने रद्द करू नये. 
   ४) प्रस्ताववत व िींद असलेल्या उपसा सस ींचन योजना यावरीत सरुू करणे. 
   ५) यहाळादेवी जलसेतचु ेकाम पणुा करणे. 
   ६) पजश्चमेकडिल पाणी पवेूकि ेगोदावरी खो-यामध्ये वळववणे. 
   ७) राजुर वप ींपरकणे पलूाचे काम तातिीने सरुु करणे  व इतर मागण्या  
आहेत. 
(३) सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने केलेल्या कायावाहीिाित क्षेत्रीय स्तरावरुन 
ननळवींि ेकालवाग्रस्त कृती ससमतीस कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बळेगाांि (ता.नायगाांि, श्ज.नाांदेड) बांधाऱ् याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजायच ेझाल्याबाबत 

  

(११) *  १३९७१४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळेगाींव (ता.नायगाींव, जज.नाींदेि) िींधा-याचे काम ननकृष् दजााच ेझाल े
असल्याने िींधा-याचे कठि े रु््ून १०० मी्र िाजुला सरकले असनू 
कठियाच्या गजाळया देखील उघिया पिल्या आहेत अशा पररस्थीतीत येयाया 
काळात िींधाराही कोसळण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िींधा-याच्या ननकृष् िाींधकामाची तसेच ननकृष् 
िाींधकाम करण्यास सहाय्य करणाऱ्या अधधका-याींची चौकशी करून यायाींच्यावर 
कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक नागरीक व सींघ्नेने केली असल्याचे 
ददनाींक १४ मे, २०१९ रोजी वा यायासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, यायानसुार सींिींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. िींधाऱ् याचे कठि े(Railing) सरुक्षीत 
असनू कठड्याच्या गजाळ्या (Reinforcement) उघड्या पिल्या नाहीत. 
िींधाऱ् याच े काम समाधानकारक झाले असनू िींधा-यात सन २०१५ पासनु 
पाणीसाठा करुन समुारे २००० हेक््र सस ींचन करण्यात येत आहे. तथापी 
िींधाऱ् याच्या खालील िाजुस खिकाची झीज झाल्याने अींयायसभींतीचा काींही भाग 
पिला आहे. यायाची तातिीने दरुुस्ती करण्यात येत आहे, यायामळेु िींधारा 
कोसळण्याची शक्यता नाही.        
(२) हे खरे नाही, अशा प्रकारची मागणी अद्याप कोणयायाही सींघ्नेने ककीं वा 
नागरीकाींनी केली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जळिोट (श्ज.लातूर) येथे स्ितांत्र बस आगार मांजूर िरणेबाबत 
  

(१२) *  १३६७५९   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सधुािर भालेराि 
(उदगीर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) जळको् (जज.लातरू) येथील िसस्थानकावर खान-पानाची व्यवस्था नसनु 
येथील स्वच्छतागहृाची अवस्था दयनीय झाली असनु इतरही मलुभतू 
सवुवधाींच्या अभावामळेु मदहला, परुुर्, शाळकरी मलुी, मलेु, व्यापारी आदीींना 
या िसस्थानकात अनेक गरैसोयीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जळको् तालकुा ननमााण होवनू २० वर्ा होवनूही या 
तालकु्यात अद्याप ४८ गाींवापकैी ननययाहून अधधक गावात अद्यापयात 
िससेवा उपलब्ध नसल्यामळेु या तालकु्यातील नागरीकाींना अवधै प्रवासी 
वाहतकुीने प्रवास करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील नागरीकाींना दळण वळणासाठी शासकीय साधन 
उपलब्ध करून दयावे व या तालकु्यासाठी स्वतींत्र िस आगार व नवीन िसेस 
उपलब्ध करून द्यावे यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा यायादरययान राज्य शासनाकि े मागणी केली असनू स्वतींत्र िस आगार 
स्थापन करण्यािाित मा.राज्यमींत्री याींच्य दालनात माहे म,े २०१८ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात िठैक आयोजजत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, जळको् तालकु्यासाठी सवा ससोयीसवुवधाींयकु्त स्वतींत्र िस 
आगार व नववन िसेस उपलब्ध करून देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
     जळको् िस्थानकावर समुारे २१९ चौ. रु्् क्षते्रर्ळाचा िाींधीव गाळा 
स्नॅकिारसाठी उपलब्ध असनू, यायासाठी अनेकवेळा ननववदा काढूनसधु्दा 
प्रनतसाद समळालेला नाही. सदर िसस्थानकात प्रवाशाींकररता आवश्यक मलुभतू 
सोयी सवुवधा व स्वच्छतागहृ उपलब्ध असनू, त े सजुस्थतीत आहे. तसेच, 
प्रवाशाींकररता ससुज्ज असे िाींधीव िसस्थानक उपलब्ध असनू, िसस्थानकाच े
िाींिरीकरण व कुीं पण सभींत सजुस्थतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     जळको् तालकु्यातील ४८ पकैी ४० गावाींना लातरू ववभागामार्ा त 
िससेवा उपलब्ध आहे. उवाररत ८ गावाींपकैी िोमगाींव, शलेदरा, विगाींव, 
सोरगा, करींजी या पाच गावाींना जाण्यासाठी असलेल्या मागााची तपासणी केली 
असता, वाहतकुीसाठी जागचेी अिचण आहे. तर कोनाळी िोंगर, धच ींचोली, 
मरसाींगवी या ३ गावाींच े रस्त े वाहतकुीस योग्य आहेत. यायापकैी धचींचोली 
गावाला िससेवा सरुु असनू कोनाळी िोंगर व मरसाींगवी या गावाींना प्रवासी 
मागणी नसल्यामळेु वाहतकू सरुु करण्यात आली नाही. 
(३) होय. 
(४) मखुेि आगाराची सरासरी ननयत े ५५ असनू जळको् शहरापासनू मखुेि 
आगार २४.८ कक.मी. अींतरावर आहे. राज्य पररवहन महामींिळाच्या आगार 
ननसमातीच्या धोरणानसुार एखादया आगाराची ननयत े १०० पेक्षा अधधक 
नसल्यास ३० कक.मी. अींतराच्या आत नववन आगार मींजूर करु नये अशी 
तरतदू आहे. यायामळेु जळको् येथे नववन आगाराची आवश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचखलगाि िरची जडयारिाडी (ता.राजापूर, श्ज.रत्नाधगरी) येथील 
धरणासाठी सांपादीत िेलेल्या जशमनीचा मोबदला अदा िरणेबाबत 

  

(१३) *  १३६००७   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलगाव वरची जियारवािी (ता.राजापरू, जज.रयानाधगरी) येथ े
लघपुा्िींधारे ववभागामार्ा त िाींधण्यात येत असलेल्या धरणामध्ये िाधधत 
झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शतेक-याींना अदयापपयांत मोिदला समळालेला नसल्याच े
माहे माचा, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शतेक-याींना जो पयात मोिदला समळत नाही 
तोपयांत काम होऊ देणार नाही असे शतेक-याींनी घोवर्त केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनसुार 
प्रकल्पग्रस्त शतेक-याींना तायाकाळ मोिदला अदा करणेिाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर योजनेच ेकाम पणूा करण्यासाठी मौजे धचखलगाव, मौज ेसौंदळ व 
मौजे कोंिवािी या गावाींतील जसमन सींपादीत करणे आवश्यक आहे. 
     मौजे सौंदळ व मौजे कोंिवािी  येथील  सींयकु्त मोजणीसाठी तारीख 
ननजश्चत करण्यात आली होती. परींत ू सींिींधधत शतेकऱ्याींनी जसमनीचा, 
र्ळझािाींचा व वनझािाींचा मोिदला ककती यािाित खुलासा झाल्यासशवाय 
मोजणी करण्यात येव ूनये असा जिाि ददला असनू मोजणीस ववरोध केला 
आहे. यायामळेु  भसूींपादन प्रककया पणूा करुन शतेकऱ्याींना मोिदला देणे शक्य 
झालेले नाही.  
     प्रस्ततू प्रकरणी आवश्यक ती कायावाही तातिीने करण्याच्या सचूना 
सींिींधधताींना देण्यात आल्या असनू  भसूींपादनाची कायावाही प्रगतीत आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माण ि खटाि (श्ज.सातारा) तालुक्यात टेंभू ि श्जहे-िठापूर  
उपसा शसांचन योजना राबविण्याबाबत 

  

(१४) *  १४२२३२   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल््यातील माण तालकु्यातील कुकुिवािसह १५ आणण ख्ाव 
तालकु्यातील मायणीसह १७ अशा एकूण ३२ गावाींना े्ंभ ू योजेनेच े पाणी 
शतेीसाठी समळावे अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकि े
ददनाींक ८ एवप्रल, २०१९ रोजी वा यायासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खा्ाव व माण तालकु्यातील काही गावे उरमोिी योजनेच्या 
लाभक्षेत्रात आली असनू आता जजहे-कठापरू योजनेचे पाणी आींध्रा धरणात 
आणून पढेु उयातर माणमधील ३५ गावाींना पाणी देण्यासाठी योजना मींजूर होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार े्ंभचूे पाणी कालव्याऐवजी िींददस्त 
नसलकेतनू देण्याचे ननयोजन करण्यासह जजहे-कठापरूाची योजना 
रािववण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) जजहे-कठापरू उपसा सस ींचन योजनेचे पाणी आींधळी धरणात आणून पढेु 
उयातर माणमधील ३५ गावाींना पाणी देण्यासाठीचा दद.१३/०५/२०१९ रोजीचा 
महामींिळाचा प्रस्ताव शासनास दद.०४/०६/२०१९ रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर 
प्रस्ताव शासनाच्या तपासणीधीन आहे. तसेच सववस्तर सव्हेक्षणास 
महामींिळाने दद.२९/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये तयावत: मान्यता ददली असनू 
सवेक्षणाची कायावाही क्षेबत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) े्ंभ ू योजनेिाितचे सवेक्षण प्रगतीत आहे. जजहे-कठापरू उपसा सस ींचन 
योजना मागी लावण्याकररता योजनेच्या सधुाररत प्रकल्प अहवालास शासन 
ननणाय दद.०६/११/२०१७ अन्वये रु.१,०८५.५३ को्ीची मान्यता ददली आहे. 
तसेच, मागील तीन वर्ाात रु.११२.३७ को्ी ननधी उपलब्ध करुन ददला 
असनू,यायातनू योजनेची कामे प्रगतीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील विक्रोळी ि घाटिोपर येथे एिच टीसी क्रमाांि  
िापरुन दचुािीांची विक्री िेल्याबाबत 

  

(१५) *  १३७९०९   श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.तिुाराम िात े (अणशुक्ती नगर), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिईतील ववक्रोळी व घा्कोपर येथ े एकच ्ीसी क्रमाींक वापरुन ३३० 
दचुाकीींची ववक्री केल्याचे ददनाक १६ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा यायासमुसास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मेससा अचाना मो्सा व इतर सि डिलसा याींच्यावर 
शासनाची र्सवणूक केल्या प्रकरणी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले,  
(४) असल्यास, यायानरु्ींगाने सींिींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्यासह भववषयात 
असे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ददिािर राित े : (१) अशा आशयाची िातमी दद.३० माचा २०१९ रोजी 
वतामानपत्रामध्ये प्रससध्द झालेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मे.अचाना मो्सा या नावाने प्रादेसशक पररवहन अधधकारी, मुींिई 
(पवूा) या कायाालयाच्या असभलेखावर अधधकृत वाहन ववके्रता यहणून नोंद 
नाही. तसेच उक्त अनधधकृत वाहन ववके्रयायास व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी 
करण्यात आलेले नाही. यासींदभाात प्रादेसशक पररवहन अधधकारी, मुींिई (पवूा) 
याींनी दद.०३.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये यायाींच्या कायाक्षेत्रातील अधधकृत 
वाहन ववतरकाींना कें द्रीय मो्ार वाहन ननयम, १९८९ अींतगात ववदहत ननयमाींच े
पालन करण्याववर्यी आणण कोणयायाही अनधधकृत वाहन ववके्रयायाला ववक्री 
करीता उपलब्ध वाहने  ताब्यात देव ूनयेत, अशा सचूना जारी केल्या आहेत. 
     तसेच  मेससा अचाना मो्सा व इतर याींच्यावर प्रथम खिरी अहवाल 
क्र.१२१/२०१९ ददनाींक २६.०३.२०१९ नसुार ववक्रोळी वाहतकु पोलीस 
ववभागाकिून कर्याादीअींती पींतनगर पोलीस ठाणे, मुींिई येथे गनु्हा दाखल 
झाला असनू सदर प्रकरण अन्वेर्णाधधन आहे. अनधधकृत वाहन ववके्रताींमार्ा त 
वाहन ववक्री झाल्यास सींिींधधताींवर किक कारवाई करावी असे शासनाने आदेश 
ददलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे ि पालघर श्जल््यात िाांदळिनाची अिैधररत्या  
तोड िरुन मातीचा भराि िेल्याबाबत 

  

(१६) *  १३४९२५   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 मशु्रीर् (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (र्लटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊर्य  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.महेश चौघलेु (शभिांडी 
पश्श्चम), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वसई (जज.पालघर) येथील पाचूिींदरातील पाणथळ जागेतील काींदळवनाींची 
तोि करुन याया दठकाणी अवधैररयाया भराव केल्याप्रकरणी सींिींधीताींववरुध्द 
र्ौजदारी गनु्हे दाखल करण्याचे ननदेश वसईचे प्राींताधधकारी याींनी मींिळ 
अधधकारी, वसई याींना देऊनसधु्दा सींिींधधताींववरुध्द माहे माचा, २०१९ पयांत 
कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नायगाव (ता.वसई, जज.पालघर) येथील पजश्चमेला रेल्व े
स्थानकाजवळ असलले्या काींदळवनात शासकीय जमीनीवर असलेल्या 
नतवराींच्या झािाींची तोि करुन याया दठकाणी मातीचा भरावा करुन िकेायदा 
वाहनतळ उभारले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ठाणे जजल्हयातील खािी ककनारी असलेल्या काींदळवनाची तोि 
करुन हजारो एकर जसमनीवर ववकासकाींनी घरे व चाळी उभारलेल्या 
असल्याच े से्लाई् मवेप ींगचा दाखला देत काींदळवनाची तोि करणाऱ्याींवर 
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गनु्हा दाखल करण्यची मागणी ववभागीय कोकण आयकु्त, सधचव, महसलू व 
पयाावरण ववभाग याींच्याकि ेसामाजजक कायाकत ेयाींनी माहे माचा, २०१९ मध्ये 
वा यायादरययान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, तद्नसुार ठाणे व पालघर जजल््यातील काींदळवनाची 
अवधैररयाया तोि करणाऱ्या सींिींधधतावर कारवाई करण्यासह पयाावरणाच े
सींतलुन राखण्यास उपयकु्त असलेले काींदळवनाचे सींरक्षण करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) वसई तालकु्यातील मौजे मालोंि े (पाचुिींदर) 
येथील स.नीं ८०-अ या सरकारी खाजण जागवेरील नतवराींच्या झािाींची तोि 
होऊन माती भराव केल्याप्रकरणी उप ववभागीय अधधकारी, वसई याींनी मींिळ 
अधधकारी, वसई याींना पयाावरण (सींरक्षण) अधधननयम, १९८६ मधील 
तरतदुीनसुार सींिींधधताींवर गनु्हे दाखल करण्यािाित ददनाींक २६.०२.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये ननदेश ददलेले होत.े     
     मींिळ अधधकारी, वसई याींनी काींदळवन तोि करुन माती भराव 
केल्याप्रकरणी श्री.नाझरेथ पास्कू पा्ील याींचे ववरुध्द वसई पोलीस स््ेशन 
येथे ददनाींक १५.०३.२०१९ रोजी गनु्हा दाखल केलेला आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
     यािाित, उप अधधक्षक भसूम असभलेख, वसई याींच्यामार्ा त मोजणी 
केली असता सदरहू वाहनतळ रेल्वेच्या जागेत आहे.   
(३) हे खरे नाही. 
     यािाित, ववभागीय आयकु्त, कोंकण तसेच महसलू व पयाावरण 
ववभागाकि ेकोणयायाही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) राज्यातील त्ीय क्षेत्रातील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधान करण्याकररता 
सन २०१२ मध्ये तयाकालीन मखु्य वनसींरक्षक या दजााच्या अधधकारी याींच्या 
अधधपयायाखाली ३७ कमाचाऱ्याींसह काींदळवन कक्षाची ननसमाती करण्यात आली 
आहे. 
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     राज्यातील सागर त्ीय जजल््याींमधील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधान 
करण्यासाठी ववभागीय आयकु्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतखेाली सननयींत्रण 
ससमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा ि मोताळा (श्ज.बुलढाणा) तालुक् यातील पुराचा धोिा 
असलेल्या गािाांना पूर सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

(१७) *  १३५०४५   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलुढाणा जजल््यातील राजूर, रोदहींनखेि, गळुभेली, धामणगाव िढे, 
ररधोरा, े्ंभी, जहाधगरपरु, कोथळी, जयपरु, लोणघा्, शलेापरू, (ता.मोताळा) 
तसेच देऊळघा्, हातिेी, ताींदळुवािी, कोलवि, नाींद्रा कोळी, सागवान येळगाव 
(ता.िलुढाणा) या गावाींना परुाचा धोका असल्याने तथेे परू सींरक्षण सभींत 
िाींधण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी वा 
या यासमुारास मा.जलसींपदा मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने या गावाींची पाहणी शासनाने केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार िलुढाणा व मोताळा तालकु्यातील उपरोक्त 
गावाींमध्ये परू सींरक्षण सभींत िाींधण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही.  
(२) सदरहू ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या ननधीमधून 
शलेापरू, धामणगाव िढे व कोथळी या गावाींच्या परूसींरक्षक सभींतीची कामे पणूा 
केलेली आहेत.  
(३) व (४) उवाररत कामाींना जजल्हा ननयोजन ससमतीमार्ा त प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर व ननधी उपलब्ध झाल्यावर उवाररत काम े
करण्यात येतील. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळाने ददलेले ईआरपी (एांटरप्राईझ 
ररसोसय प्लॅननांग) िां त्राट ननयमबाहय असल्याबाबत 

(१८) *  १३८११०   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींिळाने ८८ को्ी रुपयाचे ईआरपी 
(एीं्रप्राईझ ररसोसा प्लॅनन ींग) कीं त्रा् ननयमिाहय ररयाया ददले असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सववस्तर प्रकल्प अहवाल आणण अींनतम मींजुरी अहवालाववनाच 
हे कीं त्रा् देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार कीं त्रा् देणाऱ्या सींिधधताींवर कारवाई करण्यासह 
सदरहू कीं त्रा्ािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े : (१) राज्य पररवहन महामींिळाच्या ववववध खायायाच्या 
सींगणकीकरणासाठी शासकीय ननयमानसुार ई-ननववदा प्रकक्रया रािवण्यात 
आली असनू, शासनाच्या प्लावर असणाऱ्या मादहती व तींत्रज्ञान सल्लागार 
मे.केपीएमजी या सींस्थेकिून यायाची सींपणूा तपासणी करुन व  महामींिळाच्या 
सींचालक मींिळाची मान्यता घेवनू ननयमानसुारच ईआरपी (ए ी्ंरप्राईस ररसोसा 
प्लॅनन ींग) कीं त्रा् मे.रोल््ा इींडिया सल. याींना देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्य पररवहन महामींिळाच्या सींगणकीकरणासाठी कें द्रीय रस्त ेवाहतकू 
सींस्था पणेु याींचेकिून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असनू, 
यायास महामींिळाने ठरावाद्वारे सींचालक मींिळाची मान्यता घेवनू मे.रोल््ा 
इींडिया सल.याींना कायाादेश देण्यात आला होता. 
(३) व (४) ननयमिा्य कीं त्रा् ददले नसल्यामळेु, तसेच सववस्तर प्रकल्प 
अहवालास सींचालक मींिळाच्या मींजूरीनींतर कीं त्रा् ददल्याने चौकशीचा व 
कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. परींत,ू ववनींती प्रस्ताव पबत्रका व 
कायाादेशानसुार कीं पनीने कायावाही न केल्याने कायाादेश रद्द करण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड श्जल््यातील खारेपाट भागातील खारभूमी क्षेत्रातील  
नावपिी क्षते्राच ेसव्हेक्षण झाले नसल्याबाबत 

(१९) *  १३७९९९   श्री.सभुाष उर्य  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.धैययशील 
पाटील (पणे) :  सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगि जजल्हयातील खारभमूी क्षते्रातील नावपक क्षेत्राचे सव्हेक्षण 
करण्याचे ननदेश रायगि जजल््याचे तयाकालीन पालकमींत्री याींनी रायगि 
जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या ददनाींक ५ डिसेंिर, २०१५ रोजी वा यायासमुारास 
झालेल्या िठैकीत ददले असनू तीन वर्ााचा कालावधी होवनू सधु्दा खारभमूी 
क्षेत्रातील नावपकी क्षते्राच े सव्हेक्षण अद्याप करण्यात आलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, खारेपा् भागातील नापीक क्षते्राची अधधकृत मादहती महसलू, 
कृर्ी, खारभमूी, साींणखकी व ननयोजन या शासकीय ववभागाींकि ेउपलब्ध नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मादहती राज्य शासनाकि ेउपलब्ध न झाल्याने येथील 
जसमनी गेल्या ३० वर्ाांपासनू नापीक असनूही आजतागायत या भागात 
दषुकाळ जाहीर होऊ शकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगि जजल्हयातील खारेपा् भागातील नावपकी क्षते्राच े
सव्हेक्षण न करणाऱ्या सींिधधतावर कारवाई करण्यासह याया भागातील 
खारभमूी क्षेत्रातील नावपकी क्षते्राच े सव्हेक्षण करणेिाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     असलिाग तालकु्यातील ४० गावाींचे ५६०१ शतेकऱ्याींचे ३०६७ हेक््र, 
उरण तालकु्यातील १२ गावाींचे २४४२ शतेकऱ्याींचे ६०५ हेक््र क्षते्र, पेण 
तालकु्यातील १३ गावाींच े ७१८ शतेकऱ्याींच े ३५७.०० हे. आर क्षेत्र असे एकूण 
४०२९ हेक््र क्षेत्राचे खारेपाणी सशरुन नकुसान झाले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सांत मुक्ताई मांददर, िोथळी (ता.मुक्ताईनगर, श्ज.जळगाांि) येथील 

नतथयक्षेत्राच्या वििास आराखड्यास ननधी देण्याबाबत 
(२०) *  १४१३१५   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींत मकु्ताई मींददर, कोथळी (ता.मकु्ताईनगर, जज.जळगाींव) येथील 
तीथाक्षते्राच्या ववकास आराखड्यातील दसुऱ्या ्प्प्यातील कामाींना मींजूरी देवनु 
उवाररत ननधी उपलब्ध करुन देण्यािाित ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा 
यायासमुारास मा.मखु्यमींत्री कायाालयात िठैक आयोजजत करण्यात आली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ मे, २०१९ रोजी ननवेदन 
देवनु सयावर कायावाही करण्यािाित ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त तीथाक्षते्रास उवारीत ननधी उपलब्ध करुन देण्यािाित 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) खरे आहे.  
(३) ग्रामववकास ववभागाच्या दद.२८ माचा, २०१८ रोजीच्या शासन ननणायान्वये 
श्री सींत मकु्ताई मींददर, कोथळी, ता.मकु्ताईनगर, जज.जळगाव या 
तीथाक्षते्राच्या ववकास आराखियातील रु.२५.०० को्ी रकमेच्या कामाींना तयावतः 
मान्यता ददलेली आहे. यायापकैी पदहल्या ्प्प्यात रु.९०८.६७ लक्ष ककींमतीच्या 
कामाींच्या प्रस्तावास व खचाास मान्यता देऊन रु.४.०० को्ी ननधी 
जजल्हाधधकारी, जळगाींव याींना ववतरीत करण्यात आललेा आहे.  
    तसेच सदर तीथाक्षते्राच े दठकाणी करावयाच्या ववकास कामाींचा आराखिा 
उवाररत रकमेच्या मयाादेत जजल्हाधधकारी, जळगाींव  याींच्याकिून मागववण्यात 
आलेला  आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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िोल्हापूर श्जल्हयात विशेष घटि योजनेतून बाांधण्यात  
आलेल्या सािि िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२१) *  १४१३७७   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्हयात ववशरे् घ्क योजनेतनू िाींधण्यात आलेल्या साकव 
कामात गरैव्यवहार झाल्याप्रकरणी चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चौकशी अहवालाच्या अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कारवाई 
करण्यासह साकवासाठी खचा केलेली १८ को्ी ७५ लाखाींची रक्कम 
सिींधधताकिून वसलू करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े: (१) होय. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करीता बत्रसदस्यीय ससमती नेमण्यात आलेली 
आहे. ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर आवश्यक ती कायावाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील िल्याण पांचायत सशमती मधील 
वपांपरी ग्रामपांचायतीच्या ग्रामवििास अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२२) *  १३७५७३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालकु्यातील कल्याण पींचायत ससमती मधील वप ींपरी 
ग्रामपींचायतीच्या ग्रामववकास अधधकारी याींनी अनधधकृत घराींना घरपट्टी 
आकारणी करून तसेच इतर ववकास कामात व िनाव् पेरोल, िीझेलची 
देयके दाखवनू गरैव्यवहार केल्या प्रकरणी सरपींच व सदस्य याींनी १०० त े
१२५ नागररकाींच्या स्वाक्षरीचे ननवेदन मखु्य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा 
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पररर्द, ठाणे व ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग याींना ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार गरैव्यवहार करणाऱ्या सींिधधत ग्रामववकास 
अधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) सींिींधधत ग्रामववकास अधधकारी याींनी भ्रष्ाचार केलेला नसल्याचे 
आढळून आले आहे तथावप यायाींनी कताव्यात कसरू व हलगजीपणा केल्याने 
यायाींच्या ववरुध्द महाराषर जजल्हा पररर्दा जजल्हा सवेा (सशस्त व अवपल) 
ननयम १९६४ मधील ननयम ४ (१) नसुार “ठपका” ठेवण्याची सशक्षा ददली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे, सोलापूर, सातारा, साांगली, उस्मानाबाद ि बीड या श्जल््यात 
िृष्ट्णा-भीमा श्स्थरीिरण योजना राबविण्याबाबत 

(२३) *  १३५५८८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु, सोलापरू, सातारा, साींगली, उस्मानािाद व िीि या ६ जजल््याींत 
कृषणा-भीमा जस्थरीकरण योजना प्रस्ताववत असल्याच ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये 
वा यायादरययान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेमळेु ३१ तालकु्यातील १४ लाख हेक््र क्षते्र 
ओसलताखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जजल््याींत प्रस्ताववत असलेली कृषणा-भीमा जस्थरीकरण 
योजना तायाकाळ रािववण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     तथावप, कृषणा उपखोऱ्यामध्ये कुीं भी, कासारी, वारणा, कोयना व कृषणा 
या नद्यामध्ये उपलब्ध असलेले अनतररक्त पाणी दषुकाळी व तु् ीच्या भीमा 
उपखोऱ्यात वळववण्यासाठी कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्पास शासन ननणाय 
दद.०४/०२/२००४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता ददली आहे. 
(२) कृषणा-भीमा जस्थरीकरण योजनेमळेु पणेु, सोलापरू, सातारा, साींगली, 
उस्मानािाद व िीि या जजल्हयातील एकूण ५,५०,२९० हे. क्षेत्रास सस ींचनाचा 
लाभ होणार आहे. 
(३) कृषणा-भीमा जस्थरीकरणाींतगात समावशे असलले्या ननरा-भीमा जोि 
कालव्याची कामे एकाच उपखोऱ्यातील असल्यामळेु प्रगतीपथावर आहे. सदर 
योजनेच्या जस्थरीकरणासाठी दरवर्ी साधारण रु,१०,०००/- एवढी नाममात्र 
ननधीची तरतदू गोदावरी मराठवािा पा्िींधारे ववकास महामींिळ, औरींगािाद 
याींच्यामार्ा त करण्यात येत.े 
     तसेच द्ववतीय कृषणा पाणी ती्ं ा लवादाने एका उपखोऱ्यातनू दसुऱ्या 
उपखोऱ्यात पाणी वळववण्यास मनाई केली आहे. यायानसुार कृषणा-भीमा 
जस्थरीकरण प्रकल्पाचे कायाान्वयन शक्य  नसल्याने प्रकल्प हाती घेता येत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दहांगोली श्जल्हयातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतील िुशल िामासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

(२४) *  १३७१११   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्रीमती ननमयला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी) :  सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्हयातील महायामा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतील कुशल कामाचा ४.६७ को्ी रुपये इतक्या ननधीची मागणी करुनही 
ददला जात नसल्याच े माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननधी न समळाल्याने ग्रामीण भागातील नागररकाींना 
रोजगारापासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार कुशल 
कामासाठी ननधी तायाकाळ उपलब्ध करुन देण्यािाित कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) व (२) हे खरे नाही, ननधीमधून उपलब्धतनेसुार 
रु. ८.५८ को्ी कुशल ननधीचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(३) शासनस्तरावरुन रु. २७३.३३ को्ीचा ननधी नरेगा आयकु्तालयास दद. २७ 
मे, २०१९ रोजी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. उपलब्ध ननधीमधून 
लवकरात लवकर जजल््याला ननधी ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िरिांड ि मौजे ददहद खदुय (श्ज.बुलढाणा) येथील  
पाझर तलािास मांजूरी शमळण्याबाबत 

  

(२५) *  १३९९६२   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे करवींि (ता.धचखली, जज.िलुढाणा) येथील लघ ुपा्िींधारे ववभागातींगात 
असलेले पाझर तलाव क्रमाींक १ व पाझर तलाव क्रमाींक २ तसेच मौज ेददहद 
खुदा (ता.जज.िलुढाणा) येथील पाझर तलावाचे प्रस्ताव सींिींधीत ववभागाकिून 
शासनाला पाठवनु १ वर्ााचा कालावधी होवनु सधु्दा प्रयायक्ष कामाला सरुूवात 
झाली नसल्याचे माहे मे २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पाझर तलावाला प्रशासकीय मींजुरी देऊन ननधी 
उपलब्ध करून देण्यासह इतर प्रक्रीया पणूा करण्यािाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२)  मौजे करवींि, ता.धचखली, जज.िलुढाणा येथील पाझर तलाव क्र.१ ला 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असनू सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया पणूा 
झाली आहे. करारनामा क्र.ि-१/ ५८८/२०१९, ददनाींक ८.३.२०१९ अन्वये सदर 
कामास कायाारींभ आदेश देण्यात आलेला आहे. 
     मौजे करवींि, ता.धचखली, जज.िलुढाणा येथील पाझर तलाव क्र.२ मधील 
ििुीत क्षेत्रात व सभींतीच्या मखु्य भागात खाजगी जमीन असल्याने व सदर 
जसमनीचा शासनाच्या वाढीव दराने द्यावयाच्या मोिदल्याचा ववचार केला 
असता, सदर कामाचे अींदाजपत्रक मापदींिात असर्ल ठरत आहे.  
     मौज े ददहद खदुा, ता.िलुढाणा या पाझर तलावाचे कामास प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त झाली असनू यायानसुार कामाचे कायाारींभ आदेश देण्यात आलेले 
आहेत. सद्यजस्थतीत पाझर तलावाचे ८० ्क्के काम पणूा झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील दरुिस्था झालेल्या  
रस्त्याांसाठी ननधी मांजूर िरणेबाबत 

  

(२६) *  १३९५७४   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील गळुसिी त ेजाळे वस्ती, वासश ींिे त े
वाघमोि े वस्ती या दरुवस्था झालेल्या रस्यायाींना मखु्यमींत्री ग्रामसिक व 
सींशोधन व ववकास (R&D) योजनेमध्ये ववशरे् िाि यहणून समावेश करुन 
ननधी मींजूर करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २१ 
जानेवारी, २०१९ रोजी वा यायासमुारास मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकि े
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनातील मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्त े मींजूरीचा प्रस्ताव उदद्दष् / ननकर् तसेच ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार तपासनु पढुील कायावाही ववचारधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे येथील श्जल्हा पररषदेच्या शाळेमधील विद्याधथनंीांशी 
शशक्षिाने गैरितयन िेल्याबाबत 

  

(२७) *  १४०३९४   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील जजल्हा पररर्देच्या शाळेतील १२ अल्पवयीन ववद्याधथांनीींशी 
सशक्षकाने गरैवतान केल्याच ेमाहे मे, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सशक्षण ववभागाच्या बत्रस्तरीय ससमतीने आपला 
अहवाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार सींिींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, यायाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बत्रस्तरीय ससमतीने अहवाल सादर केला आहे. तसेच सींिींधधत 
सशक्षकाववरुध्द लोहगाव पोसलस स््ेशन, पणेु येथे गनु्हा नोंदववण्यात आला 
आहे.  सशवाय सींिींधधत सशक्षकासह अन्य पाच सशक्षकाींना ननलींबित करण्यात 
आले असनू यायाींच्याववरुध्द सशस्तभींगाची कारवाई सरुु करण्यात आली आहे. 

 
----------------- 
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िसई-विरार (श्ज.पालघर) महापाशलिेच्या हद्दीत असलेल्या श्जल्हा 
पररषदेच्या शाळा ि प्राथशमि आरोग्य िें द्र महापाशलिेला  

हस्ताांतररत िरणेबाबत 
  

(२८) *  १४१८०३   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार (जज.पालघर) शहर महापासलकेच्या हद्दीत असलेल्या जजल्हा 
पररर्देच्या शाळा आणण प्राथसमक आरोग्य कें दे्र पासलकेला हस्ताींतररत 
करण्यासींदभाात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी अनेक वळेा शासनाला प्रस्ताव 
देऊनही अद्यापपयांत जजल्हा पररर्द शाळा आणण प्राथसमक आरोग्य कें द्र 
वसई-ववरार महापासलकेला हस्ताींतररत न केल्यामळेु आरोग्य कें द्राींची व 
शाळाींची दरुवस्था होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींची आणण प्राथसमक आरोग्य कें द्राची शासनाने पाहणी 
केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार वसई-ववरार शहर महापासलकेच्या हद्दीत येत 
असलेल्या जजल्हा पररर्देच्या शाळा आणण प्राथसमक आरोग्य कें द्र पासलकेला 
हस्ताींतररत करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) वसई-ववरार महानगरपासलका हद्दीत समाववषठ गावातील जजल्हा पररर्द 
प्राथसमक शाळाीं महानगर पासलकाकि ेहस्ताींतरण करण्याची िाि सद्यजस्थतीत 
ववभागाच्या ववचाराधधन नाही. 
     तथावप, प्राथसमक आरोग्य कें द्र महानगर पासलकाकि े हस्ताींतरण 
करण्यािाितच्या प्रस्तावािाित सावाजननक आरोग्य ववभागामार्ा त कायावाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माणगाांि (श्ज.रायगड) तालुक्यातील िुां भे जलविद्युत प्रिल्पामुळे 

बाधधत झालेल्या शतेि-याांच ेपुनियसन िरणेबाबत 
  

(२९) *  १४००१३   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींव (जज.रायगि) तालकु्यातील कुीं भे जलववद्यतु प्रकल्पामळेु िाधधत 
झालेल्या शतेक-याींचे योग्य पनुवासन अद्याप झालेले नसल्याच े माहे मे, 
२०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार या 
प्रकल्पग्रस्ताींचे तायाकाळ पनुवासन करणेिाित कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) कुीं भे जलववद्यतु प्रकल्पाींतगात धरणाच्या ििुीत क्षेत्रातील मौजे कुीं भे 
ता.माणगाींव गावठाणातील २०५ कु्ुींिे (लोकसींख्या ७२९) िाधधत होत असनू 
िाधधत कु्ुींिाींपकैी १२० कु्ुींिे (लोकसींख्या ३०४) कुीं भे गावातील सवे नीं. ६३/१ 
व ८५ कु्ुींिे (लोकसींख्या ४२५) भादाव ता. माणगाींव सवे नीं.६४ येधथल 
पनुवासन गाींवठाणात माहे मे, २०१२ मध्ये स्थलाींतरीत झालेली आहेत.  कुीं भे 
व भादाव पनुवासन गाींवठाणाींस महाराष् प्रकल्प िाधधत व्यजक्तींचे पनुवासन 
अधधननयम १९९९ चे कलम १०(३) नसुार देय १८ नागरी सवुवधाींची कामे 
जलसींपदा ववभागाकिून पणूा झाली आहेत. 
     महसलु/पनुवासन ववभागाकिून प्रकल्पग्रस्ताींना भखूींि वा्पाचे काम 
तसेच पनुवासन गावठाणाींमध्ये १२ वाढीव भखूींि तयार करण्याचे काम 
 प्रगतीपथावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िेशि नगर (श्ज.पुणे) येथील मुळा मुठा नदीिर मातीचा  
भराि टािून अनधधिृत बांधारा बाांधल्याबाबत 

  

(३०) *  १४०६३६   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केशव नगर (जज.पणेु) येथ े िाींधकाम व्यवसायीकाने मळुा मठुा नदीवर 
अनतक्रमण करून नदीत मातीचा भराव ्ाकून िींधारा िाींधल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केशव नगर येथील जॅकवेल िींदराच्या प्रवाहाच्या वरच्या 
िाजूस नदीच्या पात्रात िाींधलेल्या िींधाऱ्यातनू िेकायदेशीर ररयाया मो्रद्वारे 
सदर िाींधकाम व्यवसानयक पाणी वापरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िींधाऱ्याच्या पाण्याचा रु्गव्ा ननमााण होऊन सींपणूा 
केशवनगर खरािी मुींढवा पररसरात पाणी साठून रोगराई पसरली असल्याने 
नागररकाींने पा्िींधारे ववभागाकि े नदीत िेकायदेशीर भराव ्ाकून िाींधकाम 
करणाऱ्या सदर िाींधकाम व्यावसानयकावर कारवाई करण्याची मागणी केली 
आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार 
अनधधकृतररयाया िींधारा िाींधणाऱ्या व्यवसानयकावर व यायास सहाय्य करणाऱ्या 
अधधकारी-कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िाींधकाम व्यावसानयकास महामींिळाने पत्र दद. १४/३/२०१८ अन्वये मळुा-
मठुा नदीतनू घरगतुी पाणीवापरास ररतसर परवानगी ददलेली आहे. 
यायानरु्ींगाने व्यावसानयकाने पाणी परुवठा योजनेच्या इन्ेक स्रक्चरच े
िाींधकाम करणेसाठी नदीवर तायापरुता मातीचा भराव (कॉर्रिॅम) ्ाकलेला 
होता.  िाींधकाम पणूा झाल्यानींतर सदर भराव काढून ्ाकण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नागरीकाींनी मागणी केली हे खरे आहे. 
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(४) िाींधकाम व्यावसानयकाने िींधारा काढून ्ाकल्याने कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मेळघाटातील (श्ज.अमरािती) ग्रामपांचायतीमध्ये मनरेगा अांतगयत पाांदण 

रस्ते ि इतर रस्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(३१) *  १४१९४५   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा्ातील (जज.अमरावती) समुारे २०० हून अधधक ग्रामपींचायतीमध्ये 
मागील चार वर्ाात मनरेगा अींतगात पाींदण रस्त ेव इतर रस्यायाींची कामे न 
करता समुारे ५० को्ी रुपयाींचे देयक मींजूर करुन गरैव्यवहार केल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार सींिधधत दोर्ीींवर कारवाई करुन यायाींच्याकिून सदरहू 
ननधी वसलू करण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, परींत ुकुशल देयके अदा करण्यात आले नाही. 
(३) जजल्हा पररर्द स्तरावर मखु्य कायाकारी अधधकारी याींचेकि ेसदर प्रकरणी 
सनुावणी प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात िन्य जीि ि प्राण्याांची तस्िरी िरून विक्री होत असल्याबाबत 
  

(३२) *  १४१८४७   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वन्य जीव व प्राण्याींची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी करून ववक्री 
होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु-सातारा या रस्यायावर बिि्याच्या िछियाींची तस्करी 
करून ववक्री होत असल्याचे ददनाींक २० मे, २०१९ रोजी वा यायासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, यायानसुार सींिींधधताींवर कारवाई करण्यासह वन्य प्राण्याींची होत 
असलेली तस्करी रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) राज्यात काही दठकाणी वन्यजीव व 
प्राण्याींची काही प्रमाणात तस्करी होत असल्याची प्रकरणे ननदशानास आली 
आहे. ददनाींक २० मे २०१९ रोजी पणेु - सातारा या रस्यायावरील  खेि सशवापरू 
्ोल नाका येथे २ बिि्याच्या िछियाींची तस्करी होत असल्याचे  ननदशानास 
आले आहे. सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल केला असनू ३ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. पढुील तपास व कायावाही सरुु आहे. 
(४) वन्यप्राण्याींची तस्करी रोखण्यासाठी वन ववभागामार्ा त खालील प्रमाणे 
उपययोजना रािववण्यात येत आहेत :- 
• वन ववभाग व पोलीस ववभाग या दोन्हा ववभागाींकिून समन्वय साधून 
तायाकाळ सींिींधधताींवर वन्यजीव (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ अींतगात गनु्हा 
नोंदवनू कारवाई करुन प्रकरण न्यायप्रववषठ केले जात.े 
• वनक्षेत्रपाल, कर्रत े पथक याींचेमार्ा त गस्त व वाहन तपासणी मोहीम 
रािववली जात.े तसेच क्षते्रीय अधधकारी/कमाचारी हे देखील गस्त व वाहन 
तपासणी करतात. 
 



37 

• वनववभागाच्या क्षते्रीय अधधकारी/कमाचारी याींना गपु्त वाताा प्रिोधीनी, पणेु 
या सींस्थेमार्ा त प्रसशक्षण देण्यात आले आहे. 
• जींगलात आवश् यक या या दठकाणी सींरक्षण मनोरे उभारलेले आहेत. सींरक्षक्षत 
क्षेत्रात सींरक्षण कु्याींची उभारणी केली आहे. 
• प्रकल् प क्षते्रात आवश् यक या या दठकाणी तपासणी नाके असनू या याद्वारे 
वाहनाींची तपासणी करण् यात येत े
• वनकमाचा-याींना वपस् तलु / रायर्ल सारख् या शस् त्राींचा परुवठा केलेला आहे. 
• सशका-यािाित गोपननयरीयाया मादहती सींकलीत करण् यात येत.े खि-याला 
िक्षक्षस देण् यासाठी गपु् त सेवा ननधीची तरतदू केलेली आहे. 
• व् याघ्र प प्रकल् प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायााजन्वत आहेत. 
• श् वान पथक ठेवण् यात आले असनू या याींच् याद्वारे सींशयास् पद दठकाणी 
वन् यप्राण् याींचे अवयवाींचा अवधै व् यापार, वाहतकु याचा शोध घेण् यात येतो. 
• वाईल्ि लाईर् क्राईम कीं रोल ब्यरुो, भारत सरकार याींचे सहाय्य 
वन्यप्राण्याींची तस्करी व इतर गनु्हयाींवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी घेण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदगाांि (श्ज.नाशशि) तालुक्यातील मन्याड नदीिरील  
पुलाच ेबाांधिाम िरणेबाबत 

  

(३३) *  १४०३९३   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदगाींव (जज.नासशक) तालकु्यातील मखु्यमींत्री ग्राम सिक योजने अींतगात 
सन २०१६-१७ मध्ये साकोरा चाींदोरा रणखेिा या रस्यायाचे काम पणूा करण्यात 
आले असनू या रस्यायावरील मन्याि नदीवरील पलुाचे िाींधकाम करण्यात 
आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळ्याच्या कालावधीत उपरोक्त रस्यायावरील मन्याि 
नदीला परू येत असल्याने चाींदोरा व पररसरातील गावाींमधील जनजीवन 
ववस्कळीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी पलू िाींधण्यािाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर पलुाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू ननकर् व ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार छाननी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािरगाि र्ॉरेस्ट (ता.मानोरा, श्ज.िाशशम) येथील रस्त्याची  
ननविदा विना परिानगी पूणय िेल्याबाबत 

  

(३४) *  १४०८३५   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावरगाव र्ॉरेस्् (ता.मानोरा, जज.वासशम) येथील मखु्यमींत्री ग्राम सिक 
योजनेंतगात वन ववभागाची कोणतीही परवानगी नसताना व प्रशासकीय 
मान्यता देत े वेळेस वन ववभागाद्वारे देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राची प्रत 
नसतानासदु्धा या योजनेतील उप असभयींता व कायाकारी असभयींता याींनी 
ननववदा प्रकक्रया पणूा करून रस्यायाचे िाींधकामाचे आदेश कीं त्रा्दाराला ददल े
असल्याचे माहे, मे मध्ये ननदशानास आल,े हे खर आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्यायाची परवानगी नसताना सदु्धा ननववदा प्रकक्रया पणूा 
करणाऱ्या कायाकारी असभयींता व उप असभयींता याींची चौकशी करुन शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे शहरातील धोिादायि इमारतीांच्या यादीमध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या 
श्जल्हा पररषद मुख्यालय इमारतीची पुनबांधणी िरणेबाबत 

(३५) *  १३६१३३   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 (र्लटण), 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) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतीींच्या यादीमध्ये समाववष् असलेल्या 
जजल्हा पररर्द मखु्यालय इमारतीमधील दसु-या मजल्यावरील स्लॅि 
कोसळण्याची दघुा् ना ददनाींक २० डिसेंिर, २०१८ रोजी वा यायासमुारास घिली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दघुा् नेच्या अनरु्ींगाने सदरहू जजल्हा पररर्द मखु्यालय 
इमारतीची पाहणी शासनाने केली आहे काय व यायात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार धोकादायक जस्थतीत असलेल्या ठाणे जजल्हा पररर्द 
मखु्यालय इमारतीची पनुिाांधणी करण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा पररर्द, ठाणे मखु्यालय इमारतीतील दसुऱ्या मजल्यावरील स्लॅि 
कोसळला नसनू प्लॅस््र अींशत: ननखळले आहे.  
(२) व (३) होय. 
     जजल्हा पररर्द, ठाणे मखु्यालयाची इमारत धोकादायक असल्याच े
आढळून आले आहे. यायामुळे जजल्हा पररर्देचे कायाालय, जजल्हा पररर्देच्या 
इतर कायाालयात स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. जजल्हा पररर्द, ठाणे 
प्रशासकीय मखु्यालय पनुिाांधणी करण्याकररता प्रस्ताव ढोिळ अींदाजपत्रकासह 
शासनास प्राप्त झाला आहे. यायामळेु पररपणूा प्रस्ताव पाठववण्यािाित जजल्हा 
पररर्द, ठाणे याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खडिी (ता.दहांगणा, श्ज.नागपूर) ग्रामपांचायत अांतगयत िन विभागाच्या 
जागेिर अिैधररत्या गौणखननजाांच ेउत्खनन िेल्याबाबत 

  

(३६) *  १३५४७२   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खिकी (ता.दहींगणा, जज.नागपरू) ग्रामपींचायत अींतगात वन ववभागाच्या 
जागेवर अवधै उयाखनन करुन को्यवधी रुपयाींच्या गौणखननजाींची ववक्री केली 
असल्याची िाि माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गौणखननजाींचे उयाखनन हे पयाावरण ववभागाची अनमुती न 
घेता केले असनु या प्रकरणी वन ववभागाच्या कमाचाऱ् याकिूनही दलुाक्ष झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार अवधैररयाया गौणखननजाींचे उयाखनन करणाऱ्याींवर व 
सींिींधधत कमाचा-याींवर कारवाई करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) दहींगणा वनपररक्षते्रातील (तालकुा दहींगणा, 
ग्रामपींचायत खिकी) उपवनक्षेत्र पेंढरी, बि् ये्ेवाही, मौजा सस ींगारददप 
अधधसधूचत राखीव वन कक्ष क्र. १८५ च्या एकूण ०.२४ हे आर क्षते्रावर 
श्री.हरीर् दशरथलाल रु्लसींगे, रा.नागपरू याींच्याव्दारे रु. १.९९ को्ी रुपयाींचे 
अवधै उयाखनन करुन ववक्री केल्याची िाि माहे मे, २०१८ मध्ये ननदशानास 
आले आहे. 
(२) मौजे सस ींगारददप मधील खाजगी वन क्षेत्र सव्हे क्र.९३ मध्ये 
गौणखननजाींच ेउयाखनन करण्यासाठी सन २००६, २०१० व २०१३ मध्ये महसलू 
ववभागाकिून परवानगी घेण्यात आली होती. 
     तथावप, ददनाींक १५.५.२०१८ रोजी वन ववभागाच्या कमाचाऱ्याींना अवधै 
उयाखननािाित मादहती समळताच ददनाींक २०.६.२०१८ रोजी वनगनु्हा 
नोंदवण्यात आला आहे. 
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(३) व (४) वनपररक्षेत्र अधधकारी, दहींगणा याींनी प्रकरणाची सींपणुा चौकशी 
करुन अवधैररयाया उयाखनन करणाऱ्या आरोपीववरुद्ध प्रथम शे्रणी 
न्यायदींिाधधकारी, दहींगणा याींच्या न्यायालयात ददनाींक २६.४.२०१९ रोजी 
कर्यााद दाखल करण्यात आली आहे. 
     सदर प्रकरणी दोर्ी कमाचाऱ्याींववरुद्ध कारणे दाखवा नो्ीस िजावण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई (श्ज.पालघर) येथील महा-ई-सेिा िें द्रातून बनािट  
ॲटो ररक्षा परिाने ददले जात असल्याबाबत 

  

(३७) *  १३८६२६   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) येथील महा-ई-सेवा कें द्रातनू ॲ्ो ररक्षा परवाने प्राप्त 
करण्यासाठी िनाव् दाखल े ददल े जात असल्याचे प्रकार नायि तहससलदार 
याींनी ननदशानास आणले असनू या प्रकरणी १० जणाींवर ददनाींक ११ जानेवारी, 
२०१९ रोजी वा यायासमुारास गनु्हे दाखल करण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ॲ्ो ररक्षा परवान्यासाठी महाराषरात १५ वर् ेवास्तव्याची अ् 
असल्याने हजारो परप्राींतीयाींनी मोठ्या प्रमाणात िनाव् दाखल्याद्वारे ॲ्ो 
ररक्षाच ेपरवाने प्राप्त करून घेतले असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार वसईच्या महा-ई-सेवा कें द्राचे िनाव् दाखले देणारे 
तसेच िनाव् दाखल्याद्वारे परवाने देणारे सींिींधधत अधधकारी याींच्यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राित े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     शाळा सोिल्याचे िोगस दाखले सादर करुन  वसई (जज.पालघर) येथील 
महा-ई-सेवा कें द्रातनू १५ वर्ा स्थाननक वास्तव्य व अधधवास दाखल े प्राप्त 
करुन घेतल्याप्रकरणी एकुण ९ जणाींवर गनु्हा दाखल केल्याचे तसेच सदर 
िाि न्यायप्रववष् असल्याच ेतहससलदार, वसई याींनी उप प्रादेसशक पररवहन 
अधधकारी, वसई याींना कळववले आहे. 
(२) तहससलदार कायाालय, वसई याींचकेिून प्राप्त झालेल्या मादहतीनसूार 
गनु्हा दाखल केलेल्या ९ अजादाराींनी उप प्रादेसशक पररवहन कायाालय, वसई 
येथून ॲ्ोररक्षा िॅज व परवाना घेतल्यािाित कायाालयीन असभलेख्याींची 
तपासणी केली असता उक्त ९ अजादाराींपकैी ५ अजादाराींनी सदर रदहवास 
दाखल्याच्या आधारेॲ्ोररक्षा िॅज प्राप्त करुन घेतल्याच े तसेच ॲ्ोररक्षा 
परवान्याकररता आवश्यक असलेले इरादापत्र प्राप्त करुन घेतल्याचे आढळून 
आले आहे. सदर ५ पकैी २ इरादापत्रधारकाींनी ॲ्ोररक्षा खरेदी करुन वाहन 
नोंदणी करुन घेतल्याचे तसेच उक्त २ अजादाराींपकैी १ अजादारास ॲ्ोररक्षा 
परवाना जारी केल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) उप प्रादेसशक पररवहन अधधकारी, वसई याींनी तहससलदार वसई 
याींच्याकिून प्राप्त पत्राच्या आधारे कायाालयीन असभलेखाची पिताळणी व 
चौकशी करुन ५ अजादाराींना यायाींनी कायाालयास सादर केलेल्या १५ वर् े
स्थाननक वास्तव्याच्या दाखल्याच्या आधारे प्राप्त केलेले ॲ्ोररक्षा िॅज रद्द 
करणेिाित तसेच यायापकैी १ अजादारास यायाने प्राप्त केलेला ॲ्ोररक्षा 
परवाना रद्द करणेिाित दद.०७.०६.२०१९ व दद.१०.०६.२०१९ रोजी नो्ीस जारी 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) िोगस दाखले देण्या-या महा-ई-सेवा कें द्राच े लॉगीन आयिी िींद करुन 
सींिींधधताींना ददलेले दाखले रद्द करणेिाित तहससलदार वसई याींनी 
दद.०४.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये महाऑनलाईन सल. याींना कळववले आहे. तसेच 
यासींदभाात चौकशी करुन सींिींधधताींवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने 
ददलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धचिरा ते िाघिूळ र्ाटा (ता.मालेगाि, श्ज.िाशीम) या रस्त्याच ेिाम 
ननिृष्ट्ट दजायच ेझाल्याबाबत 

  

(३८) *  १४२३७६   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचवरा त ेवाघकूळ र्ा्ा (ता.मालेगाव, जज.वाशीम) या एक को्ी पींचवीस 
लाख रुपये अींदाजपत्रक असलेल्या रस्यायाच्या कामाला प्रारींभ करण्यात आला 
असनू सदर काम प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु ननयमिाहयपणे र्लकाववना सरुु 
असल्याच ेतसेच ननकृष् दजााचे होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्लक न लावल्यामळेु या कामाची मादहती समळववण्यास 
अिचणी येत असनू रस्यायावरील पलुासाठी खोदण्यात आलेल्या खिियाच्या 
िाजूला ददशादशाक र्लक न लावल्यामळेु खियात पिून एक व्यक्ती जखमी 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, या यानसुार या रस्यायाच्या माहीतीचे र्लक लावनू रस्यायाच े
काम दजेदार करण्यासह ननकृष् दजााच ेकाम करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कारवाई 
करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथावप, या कामािाित ननयमानसुार आवश्यक ती कायावाही करण्यात 
आलेली आहे. 

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

बबलोली (श्ज.नाांदेड) तालुक्यातील श्जल्हा पररषदेच्या िीजबील न 
भरलेल्या शाळाांचा िीज पुरिठा खांडडत िेल्याबाबत 

(३९) *  १४०९६९   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बिलोली (जज.नाींदेि) तालकु्यातील जजल्हा पररर्देच्या ७४ शाळा डिजज्ल 
झाल्या असनू यापकैी ४२ शाळाींनी वीजिील न भरल्याने वीज ववतरण 
कीं पनीने या शाळाींचा वीज परुवठा खींडित केल्याचे माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये 
वा यायादरययान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज परुवठा खींिीत केल्यामळेु ववद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक 
अ्यासक्रमावर यायाचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शाळाींचा वीज परुवठा सरुु करणेिाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   इतर शकै्षणणक साधनाींचा वापर करुन अध्यापन काया करण्यात येत आहे. 
(३) जजल्हा पररर्देच्या ४२ शाळापकैी ८ शाळाींची ववद्यतु देयक भरणा 
करण्यात आली असनू या शाळाींचा ववद्यतु परुवठा सरुळीत चाल ु आहे. 
उवाररत ३४ शाळाींचा वीज परुवठा सरुु करण्यासाठी सन २०१९-२०२० शकै्षणणक 
वर्ााच्या शाळाीं अनदुानातनू प्राधान्याने वीज िील भरणा करण्याची कायावाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे बािधन (श्ज.पुणे) या िनक्षेत्राच्या शसमाशभांतीच्या  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४०) *  १३६५४७   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िावधान (जज.पणेु) येथे वनक्षते्रपाल, भाींििुाा याींनी वनक्षेत्राची 
मोजणी न करता वन हद्दीच्या आत सींरक्षक सभींत िाींधून ववकासकाच्या 
दहतासाठी शासनाच्या अ्ी-शथींचा भींग केला असल्याची िाि माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा दरययान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तयाकालीन वनक्षेत्रपाल, भाींििुाा याींच्यावर दोर्ारोप पत्र 
िजावण्यात आले असनू या प्रकरणामध्ये ववकासकाशी सींगनमत करुन 
शासनाची ददशाभलू केली असल्याचे स्पष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, मौजे ७िावधन येथे वनक्षते्राभोवती राखीव वनाींचे सींरक्षण 
करण्याकररता व अनतक्रमण रोखण्यासाठी शासनाकिून प्राप्त रु.१६२२.७१ लक्ष 
अनदुानातनू झालेल्या ससमासभ ींतीच्या कामाची ननववदाप्रकक्रया, कीं त्रा्दारास 
बिले अदा केल्याचा तपशील व कामाींचे अींदाजपत्रक इ. मादहतीची लेखी 
पत्राद्वारे मागणी केली असता सदर मादहती देण्यास सींिींधधत प्रशासन ववलींि 
करीत असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) मौजे िावधन, जज.पणेु मधील सीं.नीं. २१ 
चे वनक्षेत्राची मोजणी केली असता, ३३० र.मी. लाींिीची ससमासभ ींत वन 
हद्दीच्या आत िाींधल्याने समुारे ०.३८ हे. इतके क्षेत्र सु् ल्याचे माहे माचा, 
२०१७ मध्ये ननदशानास आले आहे. 
     सदर प्रकरणी तयाकालीन वनपररक्षते्र अधधकारी, भाींििुाा याींच्या ववरुद्ध 
मखु्य वनसींरक्षक (प्रा.), पणेु याींनी महाराषर नागरी सेवा (सशस्त व अपील) 
ननयम, १९७९ ननयम ८ अींतगात ददनाींक २९.१.२०१९ रोजी दोर्ारोप पत्र 
िजाववले आहे. 
     तथावप, प्रकरणी ववकासकाच्या दहतासाठी/सींगनमत करुन शासनाची 
ददशाभलू केल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
(३)  हे खरे नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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रस्ते वििास (पीसीआय) आराखड्यामध्ये समािेश  
नसलेल्या रस्त्याांच्या िामाांबाबत 

  

(४१) *  १३६६३३   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) रस्त े ववकास (पीसीआय) आराखड्यात समाववष् नसलेल्या कामाींची 
वस्तजुस्थतीदशाक व स्थाननक गरज लक्षात घेवनू पीसीआय इींिके्स िाहेरील 
ककमान २० ्क्के आवश्यक रस्त ेकरण्याचे जजल्हाधधकारी व मखु्य कायाकारी 
अधधकारी याींना अधधकार द्यावेत अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींचेकि ेददनाींक २७ ऑगस््, २०१८ रोजी वा यायासमुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त े ववकास आराखड्याचे रे्रसवेक्षण करून सन २०१८-१९ 
कररता नव्याने पीसीआय आरखिा लाग ू करण्याची परवानगी देण्याकररता 
नासशक जजल्हा पररर्देने ददनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा यायासमुारास मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील रस्त े दरुुस्तीसाठी पीसीआय इींिके्स 
पररपत्रकात सधुारणा करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) इतर जजल्हा मागा व ग्रामीण मागा याींचे सवेक्षण करुन रस्यायाींच्या 
जस्थतीनसुार व दरुुस्तीची आवश्यकता ववचारात घेऊन सदर रस्यायाींना 
पीसीआय ननदेशाींक देण्यात येतो. पीसीआय आराखड्यानसुार ग्रामीण 
रस्यायाींवरील कमकुवत पलु, मो-या वाहतकू वदाळ ववचारात घेऊन  यायाींची 
दरुुस्ती करण्यासींदभाात प्राधान्य देण्याच्या सचूना शासन ननणाय, ग्राम ववकास 
ववभाग, क्र.जजवायो-२०१५/प्र.क्र.१९१/पींरा-८, दद. ०३.०९.२०१६ अन्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
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     रस्त े ववकास आराखड्यात समाववष् नसलेल्या पीसीआय िाहेरील 
रस्यायाच्या दरुुस्तीसाठी मींजरूी देण्याच्या अनरु्ींगाने सदर शासन ननणायामध्ये 
सधुारणा करण्यािाितची कोणतीही िाि शासनाच्या ववचाराधीन नाही.  

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

राळेगाि पांचायत सशमतीअांतगयत (श्ज.यितमाळ) ग्रामपांचायतीांमध्ये 
शसांचन विदहरीांच्या िामात होत असलेला गैरप्रिार 

(४२) *  १३७४४२   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव पींचायत ससमतीअींतगात (जज.यवतमाळ) अनेक ग्रामपींचायतीींमध्ये 
धिक ससींचन ववदहरीींची कामे सरुू असनू पींचायत ससमतीमधील काही 
अधधकाऱ् याींनी ननयकु्त केलेल्या कीं त्रा्दाराींकिून ही कामे केली जात असल्याने 
लाभाथी शतेकऱ् याींची र्सवणूक होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार सींिींधीत कीं त्रादार व अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंददया श्जल्हयातील िेटीएस श्जल्हा सामान्य रूग्णालयातील 
अनतदक्षता विभागात मुदतबाहय इांजेक्शन आढळून आल्याबाबत 

(४३) *  १३६८९५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंददया जजल्हयातील के्ीएस जजल्हा सामान्य रूग्णालयातील अनतदक्षता 
ववभागामध्ये मदुतिाहय इींजेक्शन आढळून आल्याची िाि ददनाींक ३० एवप्रल, 
२०१९ रोजी वा यायासमुारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करण्याकररता जजल्हाधधकारी, गोंददया 
याींनी पाच सदस्याींची चौकशी ससमती गठीत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सींिींधधत दोर्ी अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. तथावप, शासकीय रूग्णालयात 
मदुतिा्य इींजेक्शन/और्धी आढळून आल्याच्या िातयया वयृातपत्रात प्रससद्ध 
झाल्या होयाया. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर ससमतीच्या चौकशी अहवालानसुार उक्त सींस्थेमध्ये मदुतिा्य 
और्धे आढळून आली नसल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सातारा श्जल््यातील टेंभू उपसा शसांचन योजनेस १० टीएमसी  
जादा पाणी उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४४) *  १४०३५३   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा, साींगली आणण सोलापरू जजल्हयातील उपसा सस ींचन योजनेतींगात 
कोयना आणण चाींदोली धरणातील सशल्लक अनतररक्त पाण्याचे रे्रवा्प करुन 
े्ंभ ू उपसा योजनेला १० ्ीएमसी जादा पाणी उपलब्ध करुन द्यावे अशी 

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधधनीीं मा.मखु्यमींत्री याींच्याकि ेमाहे जानेवारी व 
रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू मागणीनसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, े्ंभ ू उपसा सस ींचन योजनेसाठी वारणा व 
(चाींदोली) कोयना धरणातील सशल्लक राहणारे अनतररक्त १० ्ी.एम.सी. पाणी 
उपलब्ध करुन वींधचत गावाींचा े्ंभ ूयोजनेमध्ये समावेश करावा असे ननवेदन 
मा.लोकप्रनतधधनी दद.०१.१०.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना 
ददलेले आहे. 
(२) लवाद ननणायाच्या अधधन राहून बिगर ससींचन पाणी वापराव्यानतररक्त 
पाणी सशल्लक राहत े ककीं वा कसे यािाितचा जलशास्त्रीय अ्यास क्षेत्रीय 
स्तरावर करणेत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रािेर-पुनखेडा-पातोंडी (श्ज.जळगाि) रस्त्यािरील पुनखेडा  
गािाजिळील पुलाची झालेली दरुिस्था 

  

(४५) *  १३८५३७   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर-पनुखेिा-पातोंिी (जज.जळगाव) रस्यायावरील पनुखेिा गावाजवळील 
पलुाची दरुवस्था झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार पलुाचे नतुनीकरण करणेिाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



50 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर पलुाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू ननकर् व ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार छाननी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दाभोळ (ता.धचपळूण,श्ज.रत्नाधगरी) खाडीतील हाऊसबोट 
 प्रिल्प पुनश्च सुरु िरणेबाबत 

  

(४६) *  १३७७४३   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दाभोळ (ता.धचपळूण, जज.रयानाधगरी) खािीत महाराषर पया् न ववकास 
महामींिळाने समुारे ३ को्ी रूपये खचा करुन खरेदी केलले्या दोन्ही हाऊसिो्ी 
सद्य:जस्थतीत िींद अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प सद्यजस्थतीत िींद असल्याने शासनाचे आधथाक 
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार पया् नाचा सदर प्रकल्प रािववण्यास ददरींगाई 
करणाऱ्या सींिींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यासह सदर प्रकल्प पनु्हा सरुु 
करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     महामींिळाने दाभोळ खािीकरीता सद्य:जस्थतीत एक हाऊसिो् खरेदी 
केलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) हाऊसिो्ीींकरीता महामींिळाकि े ड्रायिॉकची व्यवस्था उपलब्ध 
नसल्याने तसेच हाऊसिो्ीींच्या प्रचलन, देखभाल व दरुुस्तीवर मोठ्या 
प्रमाणात खचा होत असल्याने महामींिळाने हाऊसिो्ी “जश्या आहेत याया 
जस्थतीत” खाजगी उद्योजकाींच्या सहकायााने चालववणेचा ननणाय घेतला असनू 
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दोन वेळा ननववदा काढण्यात आल्या होयाया. तथावप,  यायास प्रनतसाद  न 
समळाल्याने नतसऱ्या वेळेस जानेवारी, २०१९ मध्ये रे्र ननववदा काढण्यात 
आली असनू प्राप्त ननववदेनसुार सींस्थेची नेमणूक करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुलाय (मुांबई) येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या  
आगारास लागलेल्या आगीमुळे झालेले नुिसान 

  

(४७) *  १३५४४४   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबरू), श्री.तिुाराम िात े (अणशुक्ती नगर), श्री.प्रिाश 
सिेु (मागाठाणे) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कुलाा (मुींिई) येथील राज्य पररवहन महामींिळाच्या आगारास ददनाींक १० 
रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा यायासमुारास आग लागल्याने राज्य पररवहन 
महामींिळाच्या चार गाड्याींसह इतर पाींच वाहनाींचे नुकसान झाले असल्याचे 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार सींिींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१), (२) व (३) नाही. 
     मुींिई उपनगरातील राज्य पररवहन महामींिळाच्या कुलाा आगारास आग 
लागली नसनू राज्य पररवहन कुलाा नेहरुनगर िसस्थानकाच्या आवारात उप 
प्रादेसशक पररवहन ववभागाने जमा केलेल्या अवधै प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या 
वाहनाींना आग लागली होती. सदर आगीत राज्य पररवहन महामींिळाच्या 
कोणयायाही िसला आग लागली नाही. तसेच सदर आगीत महामींिळाच े
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कोणयायाही प्रकारचे आधथाक व जजवीत नकुसान झाले नाही. सदर आगीमध्ये 
उप प्रादेसशक पररवहन ववभागाने जमा केलेल्या अवधै प्रवासी वाहतकू 
करणाऱ्या व यायानरु्ींगाने जप्त केलेल्या १० वाहनाींचे नकुसान झाले आहे. 
सदर आगीिाित कुलाा नेहरुननगर पोलीस ठाण्यामार्ा त आकजस्मक आग 
लागल्याच्या घ्नेची नोंद ठाणे दैनींददनी क्र.३२, दद.१०.०२.२०१९ नसुार 
करण्यात आलेली आहे. यायानसुार पोलीसाींमार्ा त तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िेर-भेिुली (ता.दोडामागय, श्ज.शसांधदुगुय) रस्त्यािर दरडी िोसळणाऱ्या 

दठिाणी सांरक्षण शभांत बाांधण्याच्या िामात झालेला गैरप्रिार 
  

(४८) *  १३९४१४   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केर-भेकुली (ता.दोिामागा, जज.सस ींधदुगुा) रस्यायावर पावसामळेु दरि 
कोसळून रस्ता िींद झाला होता यायामळेु सदरहू रस्यायावर दरिी कोसळणाऱ्या 
दठकाणी सींरक्षण सभींत िाींधण्यासाठी पींतप्रधान ग्रामसिक योजनेंतगात 
को्यवधी ननधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यानींतर सदरहू दठकाणी सींरक्षण 
सभींत िाींधण्याच े ननजश्चत करण्यात आले असता कीं त्रा्दाराने केर-भेकुली 
रस्यायावर दरिी कोसळणारा भाग वगळून नको नतथ ेसींरक्षण सभींती िाींधल्या 
असनू या प्रकरणी झालेल्या गरैप्रकारािाित स्थाननकाींनी कायाकारी असभयींता, 
सावाजननक िाींधकाम ववभाग, सावींतवािी, उप असभयींता, सावाजननक िाींधकाम 
उप ववभाग, दोिामागा आदीींकि ेलेखी ननवेदनाद्वारे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, यायानसुार दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     केर-भेकुली (ता.दोिामागा, जज.सस ींधुदगुा) या रस्यायावर ग्रामस्थाींच्या 
समवेत झालेल्या पाहणीमध्ये ठरल्यानसुार ज्या दठकाणी रस्यायाच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी सींरक्षक सभींत िाींधणे अयायावश्यक आहे, अशा कक.मी.१३/६०० त े
१३/८०० व १५/१०० मध्ये सींरक्षक सभींती िाींधण्यात आल्या आहेत.   
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात शस्त्रकक्रयेसाठी लागणाऱ्या उपिरणाांचा 

पुरेसा साठा असतानाही खरेदी िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४९) *  १४०६०९   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील सर जे.जे. रुग्णालयात शस्त्रकक्रयेसाठी वापरला जाणारा धागा 
आणण स््ॅपप्लरचा साठा परेुसा असतानाही स्थाननक िाजारपेठेतनू सदर वस्त ू
खरेदी करण्यात येत असल्याचे ददनाींक १७ मे, २०१९ रोजी वा यायासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खरेदी करण्यासाठी रुग्णालयातील िॉक््र व 
र्ामााससस््ला परदेशी सर्र घिववण्यात आल्याच े ऑल रू्ि अिँ ड्रग 
लायसन्स होल्िसा र्ाऊीं िशेन याींच्यामार्ा त ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयात दोन को्ी रुपयाींची और्धे तसेच शस्त्रकक्रयासाठी 
चार को्ी रुपयाींचा उपकरणाींचा साठा उपलब्ध असनु सदर उपकरणाींचा वापर 
न झाल्याने साठा वाया गलेा असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
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(५) असल्यास, यायानसुार सदर वस्त ूखरेदी करणाऱ्या सींिींधधताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) उयातर भाग क्र.१, २ व ३ पाहता चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चासिमान (ता.खेड, श्ज.पुणे) धरणाच्या डाव्या िालव्याच्या 
अस्तरीिरणाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५०) *  १४१४६४   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चासकमान (ता.खेि, जज.पणेु) धरणाच्या िाव्या कालव्याला मोठी गळती 
असल्यामळेु पाणी वाया जात असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा यायादरययान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चासकमान िाव्या कालव्याल्या धरणातनु ५५० क्यसेुकने 
सोिलेले पाणी ्ेल भागामध्ये १०० क्यसेुकनेही पोहचत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चासकमान धरणाच्या िाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणाच े
कामही अनेक ददवसाींपासनू प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     चासकमान प्रकल्पाचे िाव्या कालव्यावरील खोदाईची व भरावाची 
िहुताींश कामे रोजगार हमी योजनेंतगात करण्यात आली आहे. यायावेळी 
कालव्याचा भराव करताना काळया मातीचा गाभा काही दठकाणी भरलेला 
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नसल्यामळेु कालव्यामधून तसेच कालव्यावरील नसलका मोरी व लादी मोरी 
इयायादी िाींधकामामधून मोठया प्रमाणात पाण्याची गळती होत असत.े यायामळेु 
सद्य:जस्थतीत ५५० क्यसेुक्सपेक्षा जास्त ववसगााने पाणी सोिता येत नाही. 
(२) होय. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     चासकमान िाव्या कालव्याच े सींकल्पन अस्तरीकरणासह केले आहे. 
तथावप, कालव्याच्या ० त े ७२ कक.मी. या लाींिीतील १६ कक.मी. लाींिीतील 
अस्तरीकरण पणूा झाले आहे. उवाररत लाींिीतील अस्तरीकरण न झाल्याने 
सींकजल्पत ववसगााने पाणी पोहोचू शकत नाही. 
(४) कालव्याचे ० त े७२ कक.मी. मधील अस्तरीकरणाची ननववदा झाली असनू, 
सदर ननववदेअींतगात १६ कक.मी. लाींिीतील अस्तरीकरण पणूा झाले आहे. 
उवाररत काम ननधी अभावी होऊ शकल े नाही. कालव्याच े अस्तरीकरण 
करण्यासाठीची तरतदू ततृीय सधुाररत प्रशासकीय मान्यतचे्या प्रस्तावात केली 
असनू, यायास मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही प्रगतीत आहे. तसेच 
गळती कमी करण्यासाठी ववशरे् दरुुस्ती अींतगात अींदाजपत्रके मींजूरीस्तव 
सादर करण्यात आली आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौ.शशरजगाि िसबा (ता.चाांदरु बाजार, श्ज.अमरािती) येथील बाांधी 
नाल्यािरील प्रस्तावित लघु प्रिल्पाच ेिाम िायायश्न्ित िरणेबाबत 

  

(५१) *  १४१९२१   श्री.ओमप्रिाश ऊर्य  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.सशरजगाव कसिा (ता.चाींदरु िाजार, जज.अमरावती) येथील िाींधी 
नाल्यावरील प्रस्ताववत लघ ुप्रकल्पाचे सववस्तर सींकलन व सवेक्षण करण्यात 
यावे अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी उपववभागीय अधधकारी पा्िींधारे प्रकल्प 
अन्वेर्ण उपववभाग क्र. १ अमरावती याींचकेि े ददनाींक १८ जून, २०१८ रोजी 
वा यायासमुारास केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िाींधी नाल्यावर नछींदवािी लघ ु पा्िींधारे योजना 
प्रकल्पाचे सवेक्षण अन्वेर्ण तसेच अींदाजपत्रक तयार असल्याचे वा सदर 
योजना अमरावती मध्यम प्रकल्प ववभाग, अमरावती याींचेमार्ा त रािववण्यात 
येत असल्याचे उपववभागीय अधधकारी पा्िींधारे प्रकल्प अन्वेर्ण उपववभाग 
क्र.१ अमरावती याींनी ददनाींक २५ जून, २०१८ रोजी वा यायासमुारास पत्राद्वारे 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प तायाकाळ कायााजन्वत करणेिाित शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१), (२) व (३) नछींदवािीचे अींदाजपत्रक तयार करुन 
योग्य ती कायावाही करण्यािाितचे मा.लोकप्रनतननधीींचे  ददनाींक २६.९.२०१८ 
चे   ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
     ल.पा योजना नछींदवािीचा पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रस्ताव ददनाींक 
३१.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये मखु्य असभयींता, जलववज्ञान व ननयोजन 
(जलसींपदा ववभाग), नासशक याींना सादर केला असनू सदर प्रस्तावावर 
उपजस्थत करण्यात आलेल्या त्रु् ीींची पतुाता करण्याची कायावाही प्रगतीत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

जाांभा (ता.मुनत यजापूर, श्ज.अिोला) येथील शतेिऱ्याांच्या सांपादीत 
िेलेल्या जशमनीचा मोबदला एिसमान अदा िरणेबाबत 

  

(५२) *  १३५६११   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जाींभा (ता.मनुत ाजापरू, जज.अकोला) येथील का्ेपणूाा िॅरेज प्रकल्पासाठी 
जसमन खरेदी करुन शासनाने ताब्यात घेतली असनू यायापकैी काही 
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शतेकऱ्याींना यायाींच्या जसमनीची ककींमत १ लाख ४० हजार रुपये व काही 
शतेकऱ्याींना ९ लाख रुपये एकराप्रमाणे मोिदला ददला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, काही शतेकऱ्याींच्या जसमनीला कमी ककींमत व काही 
शतेकऱ्याींच्या जसमनीला जास्त ककींमत देण्यात आली असल्याने सवाच 
शतेकऱ्याींनी ७ लाख ६० हजार रुपये एकराप्रमाणे जसमनीची ककींमत देण्यात 
यावी असे ननवेदन मनुत ाजापरू येथे उपववभागीय अधधकाऱ्याींना ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पिाधीत सवा शतेकऱ्याींना जसमनीची ककींमत सारख्या 
प्रमाणात देण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. का्ेपणुाा प्रकल्पाचे ििुीत क्षेत्राकरीता जाींभा 
ि.ु सशवारातील सन २००९-१० मध्ये सरळ खरेदीने सींपादीत केलेल्या 
जसमनीसाठी रू.१.३० लक्ष त े२.१७ लक्ष प्रनत एकर दर होता.याच गावातील 
जसमनीसाठी भसुींपादन कायदा २०१३ नसुार ननवािा ददनाींक २७/०५/२०१६ 
रोजी  पाररत ननवाियानसुार मोिदल्याची रक्कम ९.५७ लक्ष प्रनत एकर त े
१०.२२ लक्ष  प्रनत एकर  इतकी आहे. 
(२) नाही, असे कोणयायाही प्रकारच े ननवेदन उपववभागीय कायाालयास सन 
२०१९ या वर्ाामध्ये प्राप्त झाल े नाही. मात्र काही कास्तकराींनी वाढीव 
रकमाच्या मागण्या केल्या आहेत. 
(३) सन २००९-१० मध्ये जसमनीची थे्  खरेदी केली असल्यामळेु वाढीव 
रकमाच्या मागण्या मान्य करता येणार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िशळेी सािरेिाडीत (ता.राजापूर, श्ज.रत्नाधगरी) लघुपाटबांधारे  
विभागाने बाांधलेले धरण िापराविना पडून असल्याबाबत 

  

(५३) *  १३६०४६   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कशळेी सावरेवािीत (ता.राजापरू, जज.रयानाधगरी) समुारे ३० त े३५ वर्ाापवूी 
लघपुा्िींधारे ववभाग स्थाननक स्तराकिून लाखो रुपये खचा करुन िाींधण्यात 
आलेले धरण वापराववना पिून असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणाला ननयोजजत कालवे न काढल्याने या धरणातील 
पाण्याचा वपण्यासाठी व शतेीसाठी उपयोग होत नसल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनसुार 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, यायाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) व (२) नाही हे खरे नाही. 
     कशळेी ल.पा. योजना ता.राजापरू जज.रयानाधगरी या योजनेच्या धरणाच े
काम सन २००१ मध्ये पणूा करण्यात आले असनू सदर योजनेचा उजवा 
कालवा १.७५ कक.मी. लाींिीचा असनू िावा कालवा ६.१२ कक.मी. लाींिीचा आहे. 
सदर कालव्याींची कामे सन २०१४ मध्ये पणूा करण्यात आली आहेत. 
योजनेच्या जलाशयातनू व उजव्या व िाव्या कालव्याींद्वारे १५७ हेक््र सस ींचन 
क्षेत्र  सस ींचनासाठी उपलब्ध आहे. सद्यजस्थतीत कशळेी गावातील ग्रामस्थ 
धरणातील पाण्याचा वापर खरीप हींगामातील वपके व आींिा िागायतीच्या 
सस ींचनासाठी करतात. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डोंगरखांडाळा (ता.श्ज.बुलढाणा) येथील चाांभारतोंड्या नाल्या  
लगत निीन पाझर तलाि मांजूर िरणेबाबत 

(५४) *  १३५०४१   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िोंगरखींिाळा (जज.िलुढाणा) येथील चाींभारतोंड्या नाल्या लगतच् या ई-
क्लास जागेवर नवीन पाझर तलाव मींजूर करणेिाितच्या सवेक्षणाचे काम 
पणूा झाले असल्याच ेददनाींक ३१ माचा, २०१९ रोजी वा या यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सवेक्षणाच्या अनरु्ींगाने उक्त पाझर तलाव मींजूर करणेिाित 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) व (२) सदर प्रकरणी प्राथसमक सवेक्षण जजल्हा 
पररर्द, मदृ व जलसींधरण ववभाग, िलुढाणा मार्ा त करण्यात आले आहे. 
यायामध्ये सदर तलावाची सस ींचन क्षमता १०० हेक््रपेक्षा जास्त असल्याचे 
आढळून आल्याने यायाप्रमाणे पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पेण (श्ज.रायगड) तालुक्यातील माचलेा-धचबी समुद्र सांरक्षि बांधा-याच े

दरुुस्ती ि पुनयबाांधणीच ेिाम पुणय िरणेबाबत 
  

(५५) *  १३९९९५   श्री.सभुाष उर्य  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जज.रायगि) तालकु्यातील माचेला-धचिी समदु्र सींरक्षक िींधारा हा 
समदु्राच्या उधाणाच्या पाण्यामळेु रु््ल्यानींतर मागील ३ वर्ाांपासनू या 
पररसरातील ११ गावाींतील २७०० हून अधधक एकर भातशतेीत खारे पाणी 
सशरल्याने भातशतेीची जमीन नापीक झाल्यामळेु ५०० पेक्षा जास्त शतेकरी 
कु्ुींिे िाधधत झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िाधधत ११ गावाींतील ५०० हून अधधक शतेकऱ्याींनी 
माचेला-धचिी सींरक्षक िींधाऱ्याच्या दरुूस्तीचे / पनुािाींधणीचे काम ववनाववलींि 
पणूा करण्यात यावे अशा आशयाच्या मागणीच े एक ननवेदन कायाकारी 
असभयींता, खारभमूी ववकास ववभाग व  जजल्हाधधकारी, रायगि याच्याींकि े
मागील ३ वर्ाांपासनू सातयायाने सादर केलेले असनुही  आजसमतीस 
शासनाकिून सदरहू मागणीिाित ददरींगाई झाल्यामळेु सदरहू ११ गावाींतील 
जसमन िचाव सींघर्ा कृती ससमतीने जजल्हाधधकारी, रायगि याींना एक 
सववस्तर ननवेदन सादर करून सदरहू िींधाऱ्याच्या मागणीिाित खारे पाणी 
रोखण्याचे आींदोलन करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, माचेला-धचिी समदु्र सींरक्षक िींधाऱ्याच्या दरुूस्तीचे तथा 
पनुािाींधणीच ेकाम सरुु करण्यास ववलींि होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, माचेला-धचिी समदु्र सींरक्षक िींधाऱ्याच ेकाम ववनाववलींि पणूा 
करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) अींशत: खरे आहे.  
     माचेला धचिी या शासककय खारभमूी योजनेच्या खािीतनू खारे पाणी 
जाऊन ११ गावाींतील समुारे १५०० एकर क्षते्र िाधधत झाले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      सदर योजनेच्या खािीचे िाींधकाम दद.०५/०४/२०१९ रोजी हाती घेण्यात 
आले होत.े  परींत ुकाही स्थाननक गावकऱ्याींच्या ववरोधामळेु सदर काम पणूा 
होऊ शकले नाही.  सदर काम पनु:श्च सरुु करणेकरीता ११ गावाींतील जसमन 
िचाव सींघर्ा कृती ससमतीने आींदोलनाचे ननवेदन सादर केले होत.े 
     तथावप, तद्पवूीच काम पनु:श्च हाती घेतल्याने सदर आींदोलन रद्द 
करण्यात आले. 
(३) माचेला-धचिी समदु्र सींरक्षक िींधाऱ्याच्या दरुुस्तीचे तथा पनुिाांधणीचे 
कामास स्थाननक शतेकऱ्याींच्या ववरोधामळेु ववलींि झाला आहे.  
(४) काही स्थाननकाींचा कामाला ववरोध होता. मा.मींत्री, खारभमूी ववकास याींनी 
सदर दठकाणी प्रयायक्ष भे् देऊन स्थाननकाींशी चचाा केली होती. आता या 
दठकाणी काम सरुु करण्यात आले असनू  सद्य:जस्थतीत िहुताींश िाींध 
दरुुस्तीींचे व तीन खाींिीचे काम पणूा झाले आहे. उवाररत काम जून, २०१९ 
पयांत पणूा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुऱ्हा िढोदा (ता.मुक्ताईनगर, श्ज.जळगाांि) येथील उपसा शसांचन 
योजनेस ननधी मांजूर िरणेबाबत 

(५६) *  १४१४०७   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुऱ्हा वढोदा (ता.मकु्ताईनगर, जज.जळगाींव) येथील उपसा ससींचन योजनेस 
वाढीव ननधी मींजूर करणेसाठी मा.मखु्यमींत्रयाींचे अपर मखु्य सधचव याींच्या 
समवेत लोकप्रनतननधीींसह सवा सींिींधधताींची ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी 
वा यायासमुारास िठैक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िठैकीत ठरल्याप्रमाणे अद्याप कोणतीच कायावाही 
ववभागाकिून झाली नसल्याने लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ मे, २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये सयावर कायावाही करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुऱ्हा वढोदा उपसा सस ींचन योजनेस ननधी ्ीआयिीसी व 
व्हीआयिीसी या महामींिळाकिून ककती ददवसात वाढीव ननधी मींजूर करणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, यायाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कु-हा वढोदा उपसा सस ींचन योजनेच्या कामास सन २०१९-२० च्या 
अथासींकल्पीय तरतदुीनसुार 
तापाववम – १७.५० को्ी 
ववपाववम – १५.०० को्ी 
एकुण – ३२.५० को्ी एवढी तरतदू करण्यात आली असनु कु-हा वढोदा उपसा 
सस ींचन योजनेच्या धरण, उपसा सस ींचन योजना व ववतरण व्यवस्थेच्या 
िाींधकामास आवश्यकतनेसुार वाढीव ननधीची मागणी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे आळते ि मौजे घोसरिाड (ता.हातिणांगले, श्ज.िोल्हापूर) येथील 

रोपिनाच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(५७) *  १४१५१८   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौ.आळत ेव मौ. घोसरवाि (ता.हातकणींगल,े जज.कोल्हापरू) येथ ेझालेल्या 
रोपवनाच्या कामामध्ये करवीरचे तयाकासलन वनक्षेत्रपाल श्री.व्ही.िी.जाधव व 
हातकणींगलेच े तयाकासलन वनपाल श्री.वसींत ि.चव्हाण याींनी समुारे ३३ 
लाखाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार याप्रकरणात दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) अशी तक्रार एवप्रल, २०१९ मध्ये ननदशानास 
आलेली नाही. तथावप, दद. ७.१२.२०१७ रोजी एका वयृातवादहनीवर अशा 
स्वरुपाची िातमी प्रससध्द झाली होती.  
(२) व (३) वयृातवादहनीवर प्रससध्द झालेल्या िातमीच्या अनरु्ींगाने ववभागीय 
वन अधधकारी (भमूी व कॅयपा), कोल्हापरू याींच्या अध्यक्षतखेाली ससमती 
गठीत करण्यात आली.  सदर चौकशीमध्ये प्रथमदशानी अननयमीतता 
आढळल्यानसुार श्री.व्ही.िी.जाधव, तयाकालीन वन क्षते्रपाल, करवीर, श्री.वसींत 
ि. चव्हाण, तयाकालीन वनपाल, हातकणींगल,े श्री.मा.अ. ढेरे, तयाकालीन 
वनरक्षक, हातकणींगले व श्रीमती स.ुस. मदने, तयाकालीन वनरक्षक, तमदलगे 
याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी  सरुु करण्यात आली असनू दोर्ारोप पत्र 
िजावण्यात आले  आहे.  ववभागीय चौकशीची प्रकक्रया  पणूा झाल्यावर 
ननयमानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शहापूर (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील िनविभागािडून रोजगार हमी 
योजनेंतगयत झालेला गैरव्यिहार 

  

(५८) *  १३७५५७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील वनववभागाकिून रोजगार हमी 
योजनेंतगात वनतलाव, तलावाचीउींची, गालभरणी, वपधचींग, दिाई, साींिवा 
इयायादी कामे स्थाननक मजुराींकिून करून घेण्याऐवजी ठेकेदार व अधधकारी 
याींनी सदरची सवा कामे मसशनरीच्या सहाय्याने करून खो्े मजूर हजेरीप्ावर 
दाखवनू शासनाची ददशाभलू केल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा यायादरययान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार कीं त्रा्दार व वनववभागाच्या सींिींधधत अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही,  
     या सींदभाात आपले सरकार पो ा्लवर दद.०१.०४.२०१९ रोजी तक्रार प्राप्त 
झालेली आहे.  
     सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी केली असता  अशा प्रकारची घ्ना 
शहापरू वन ववभागात ननदशानास  आलेली नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे श्जल््यातील गाड ेिस्ती (ता.आांबेगाांि) ि धोलिड (ता.जुन्नर) 
येथे मानिी िस्तीत बबबट्याने िेलेले हल्ले  

(५९) *  १३६२६७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींिेगाींव (जज.पणेु) तालकु्यातील साकोरे हद्दीतील गाि ेवस्तीत बिि्याने 
केलेल्या हल्यात पाच वर्ााच्या िासलकेचा मयृाय ू झाला असल्याची घ्ना 
ददनाींक २४ माचा, २०१९ रोजी वा यायासमुारास घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच धोलवि (ता.जनु्नर, जज.पणेु) गावात एका बिि्याने रात्रीच्या 
वेळेस घरािाहेर झोपलेल्या कु्ुींिावर हल्ला केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
वा यायादरययान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार मतृ पावलेल्या िासलकेच्या कु्ुींबियाींना व जखमी 
झालेल्या व्यक्तीींना आधथाक मदत करण्यासह भववषयात मानवी 
वस्तीींवर बिि्याींचे हल्ल ेहोऊ नयेत यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) साकोरे (गािपेट्टी) येथे ददनाींक २४.०३.२०१९ रोजी 
सायींकाळी श्रीमती कुसमू किुसकर व यायाींची नात कु.श्रुती धथ्े (वय ५ वर्ा) 
ही गरुाींसाठी गवत कापनू आणण्यासाठी गेली असता बिि्याने िासलकेवर 
हल्ला केल्याने तीचा मयृाय ूझाला आहे. 
(२) मौजे धोलवि, ता.जुन्नर, जज.पणेु येथे ददनाींक १९.०४.२०१९ रोजी पहा्े 
कु.ज्ञानेश्वर ददलीप माळी (वय ददि वर्ा) यास बिि्याने हल्ला करुन जखमी 
केल्याची घ्ना ननदशानास आली आहे. 
(३) व (४) साकोरे (गािपेट्टी) येथे मतृ कु.श्रुती दहच्या कायदेशीर वारसास 
प्रचसलत शासन ननणायातील तरतदूीनसुार रु. १५.०० लक्ष अथासहाय्य अदा 
करण्यात आले आहे. 
     मौजे धोलवि, ता.जुन्नर, जज.पणेु येथे बिि्याच्या हल्ल्यात जखमी 
झालेल्या कु.ज्ञानेश्वर ददलीप माळी याच्यावर प्राथसमक उपचार पणूा झाल्यावर 
यायास रुग्णालयातनू डिस्चाजा देण्यात आला आहे. 
     मानव व वन्यप्राणी सींघर्ा ्ाळण्याच्या दृष्ीकोनातनू खालीलप्रामणे 
उपाययोजना करण्यात येतात:- 
• वन्यप्राणी प्रवण क्षेत्रात वन कमचाऱ्यामार्ा त गस्त घालण्यात येवनू 
वन्यप्राण्याींना मानवी वस्तीपासनू दरू ठेवण्यात येत.े  
• स्थाननक लोकाींमध्ये बिि् वा इतर वन्यप्राण्याींपासनू घ्यावयाची काळजी 
यािाित वेळोवेळी जनजागतृी करण्यात येत.े 
• वन कमाचारी व स्थाननक लोक याींच्या सहभागातनू जलद िचाव पथकाींची 
ननसमाती करण्यात आली आहे. 
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• जुन्नर वन ववभागातील बिि् या वन्यप्राण्याींची सींख्या, सींख्येची 
गनतसशलता व हालचाली समजून घेणे यािाितचे सींशोधन / अ्यास प्रकल्प 
भारतीय वन्यजीव सींस्था, देहरादनू याींचेमार्ा त सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

िळांबुसरे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील श्जल्हा पररषदेच्या  
शाळेतील मुलीांसोबत झालेले गैरितयन 

  

(६०) *  १४१४८८  डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कळींिसुरे (ता.उरण, जज.रायगि) येथील जजल्हा पररर्देच्या शाळेतील 
मलुीींवर स्थाननक शालेय सशक्षण ससमतीच्या सभापतीने लैंधगक अयायाचार 
केल्याचे ददनाींक १७ एवप्रल, २०१९ रोजी वा यायासमुारास ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वपिीत मलुीच्या पाल्याींना आरोपीकिून दमदा्ी 
करण्यात येत असल्याने याप्रकरणी आरोपीवर कारवाई करण्यासाठी ग्रामस्थ 
आणण पाल्याींनी शाळेच्या मखु्याध्यापकाींना घेराव घातला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, यायानसुार िेजिािदार शाळा प्रशासनावर व सींिींधीत दोर्ीींवर 
पॉक्सो अींतगात गनु्हा दाखल करुन कारवाई करणेिाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी िाि नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी चौकशी सरुू आहे. 
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     आरोपीवर पोलीस स््ेशन, उरण येथे भादींसीं १८६० अन्वये कलम ३५४, 
भादींसीं १८६० अन्वये कलम ५०६, िालकाींचे लैंधगक अपराधाींपासनू सींरक्षण 
अधधननयम, २०१८ कलम ८, १२ अन्वये दद.१६.४.२०१९ रोजी गनु्हा दाखल 
केला आहे.यायानसुार व्यवस्थापन ससमती अध्यक्ष याींना अ्क केली आहे. 
दद.२०.०४.२०१९ रोजीच्या सभेमध्ये सींिींधधतास पदच्यतु करण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
परतिाडा (श्ज.अमरािती) शहरात अांजनगाि मागायिरील गळी पररसरात 

उभारण्यात आलेल्या शसमेंट शमश्क्सांगप्लँटबाबत 
  

(६१) *  १४१९४८   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्हयातील परतववािा त े अको्, परतवािा त े ितैलु या 
दरययान सरुु असलेल्या चौपदरीकरणाचे काम खुराना कीं न्स्रशनमार्ा त सरुु 
असनू या कीं पनीचा परतवािा शहरात अींजनगाव मागाावरील तोर्नाल्या ससमप 
गौरखेिा कुीं भी ग्रामपींचायत हद्दीतील गळी पररसरात उभारण्यात आलेल्या 
ससमें् समजक्सींगप्लँ्साठी कुठलीच परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याच े
माहे माचा, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ससमें् समजक्सींगप्लँ्मळेु पररसरातील नागररकाींच्या 
आरोग्यावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार या 
अनधधकृत समजक्सींगप्लँ्वर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     ग्रामपींचायत गौरखेिा कुीं भी अींतगात मौजा औरींगपरू येथे सव्हे ने. ०६ 
श्री. ववषणू रामसहाय उपाध्याय याींच्या मालकीच्या शतेामध्ये ससमें् 
काँक्री्ीकरण प्लँ् सरुू असनू या प्लँ् करीता ग्रामपींचायतीची कोणतीही 
परवानगी घेतलेली नाही. 
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(२) यािाित नागररकाींचे प्लँ् िींद करण्यािाित कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) ग्रामपींचायतीने दद. २१/०२/२०१९ रोजी ससमें् प्लँ् िींद करण्यािाित 
नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

वप ांपरी धचांचिड (श्ज.पुणे) उपप्रादेशशि पररिहन िायायलयाने जप्त 
िेलेल्या िाहनाांच ेशललाि िेळेत होत नसल्याबाबत 

  

(६२) *  १४१८५८   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपरी धचींचवि (जज.पणेु) उपप्रादेसशक पररवहन कायाालयाने पथकर 
थकवलेल्या व महसलू कागदपत्राची पतूाता न केलेली वाहने जप्त केली असनू 
याया वाहनाींच्या सटु्टय्ा भागाींची चोरी होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जप्त केलेल्या वाहनाींचा सललाव वेळेत होत नसल्याने 
अशा चोरीच्या घ्ना घित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यायानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. ददिािर राित े:(१) नाही. 
(२) वायवेुग पथकाद्वारे मो्ार वाहन कायदा व महाराषर मो्ार कर कायदा 
अींतगात अ्कावनू ठेवलेल्या वाहनाींचा सललाव दद.२९.०३.२०१९ रोजी ननजश्चत 
करण्यात आला होता. तथावप, लोकसभा सावाबत्रक ननविणूकाींची आदशा 
अचारसींदहता लाग ू झाल्याने सदर सललाव प्रकक्रया  दद.११.०७.२०१९ रोजी 
ठेवण्यात आली आहे. 
(३) व (४) थकीत कर अथवा शासकीय येणे रक्कमािाित जप्त करण्यात 
आलेल्या वाहनाींची सललावाद्वारे ववक्री करुन शासनाचा महसलू सींवधान 
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करण्याकररता अवलींिवयाची सललाव प्रकक्रयेची कायापद्धती पररवहन आयकु्त 
कायाालयाने दद.०३.०५.२०१९रोजीच्या पत्रान्वये क्षेत्रीय कायाालयाींना कळववण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे शहरालगत असलेल्या येऊर पररसरात पययटन  
प्रिल्प िायायश्न्ित िरणेबाबत 

  

(६३) *  १३६१३४   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(र्लटण), 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) :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) येऊर (जज.ठाणे) पररसरात पया् न कें द्र ववकससत करण्याचा प्रकल्प 
कायााजन्वत करण्यासाठी ददनाींक ५ डिसेंिर, २०१८ रोजी वा यायासमुारास 
मा.वनेमींत्री याींचे समवेत सवासिींधधताींची िठैक आयोजजत करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िठैकीमध्ये कोणत ेननणाय घेण्यात आल,े 
(३) असल्यास, अनेक वर् े प्रलींबित असलेले येऊर पया् न प्रकल्प तायाकाळ 
कायााजन्वत करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) ददनाींक ०५ डिसेंिर, २०१८ रोजी व 
यायासमुारास मा. मींत्री (वने) याींचे समवेत सदर प्रकल्पा सींदभाात  िठैक 
आयोजजत करण्यात आली नाही. 
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(३) व (४) येऊर पया् न प्रकल्पाकररता आवश्यक असलेल्या जसमनीकररता 
वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त झाला 
असनू, प्रस्तावामध्ये काही त्रु् ी आढळून आल्याने सदर त्रु् ीींची पतूाता 
करणेिाित कायाकारी असभयींता, ठाणे महानगरपासलका, ठाणे याींना क्षेबत्रय 
कायाालयाने कळववले आहे. 

----------------- 
  
चिडोह ि बाजारगाांि (ता.िाटोल, श्ज.नागपूर) येथील टायगर िॉरीडोर 

िनजमीन सोलर इांडस्रीज इांडडया शलशमटेडला ददल्याबाबत 
  

(६४) *  १३७८६१   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चकिोह व िाजारगाींव (ता.का्ोल, जज.नागपरू) येथील ्ायगर कॉरीिोर 
ची एकुण वनजमीनी पकैी ८८ हे.जसमन सोलर इींिस्रीज इींडिया सलसम्ेिला 
िाजारमलु्यापेक्षा कमी दरात ददल्याची िाि माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्याघ्र प प्रकल्पाच्या दृष्ीने ्ायगर कॉरीिोर ची जमीन सदर 
इींिस्रीला ददल्यामळेु व्याघ्र प प्रकल्प होण्यास अिथळे ननमााण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जमीनीचे िाजार मलु्य ५० को्ी पके्षा अधधक 
असल्याची िाि ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व यायानसुार शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मे.सोलर इींिजस्रज इींडिया सल. याींना स्र्ो्के 
ननसमातीच्या कारखान्याच्या ववस्तारीकरणासाठी ८७.९७ हेक््र वनजमीन वन 
(सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात वळती करण्यास कें द्रीय पयाावरण, वन  
व जलवाय ुपररवतान मींत्रालयाने दद.१७.१२.२०१८ रोजी अींनतम मान्यता प्रदान 
केली आहे. यायानरु्ींगाने राज्य शासनाने दद.१५.०४.२०१९ रोजी सदर वनजमीन 
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वळतीकरणाचे आदेश ननगासमत केले आहेत. सदर मींजूर क्षते्रापकैी ८३.२४ हे. 
क्षेत्र सरुक्षा कवच (Safety Distance Zone) असनू ४.७३ हे. क्षेत्रावर वनेतर 
कामे प्रस्ताववत आहेत. सदर वनजमीन वनेतर प्रयोजनासाठी वळती करतवेेळी 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सचूनेनसुार ननजश्चत केलेल्या दराने वनजसमनीचे 
नक्त वतामान मलू्य वसलू करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. मे.सोलर इींिजस्रज इींडिया सल. याींना मींजूर करण्यात आलेले 
८७.९७ हे. क्षेत्र प्रादेसशक वनववभागाच्या अखयायाररतील आहे. सदर क्षते्रापासनू 
िोर व्याघ्र प प्रकल्प १५ कक.मी. तर पेंच व्याघ्र प प्रकल्प ३६ कक.मी. दरू आहे. 
(३) प्रकल्प यींत्रणेकिून कें द्र शासनाच्या प्रचसलत धोरणानसुार वळती करण्यात 
आलेल्या वनक्षेत्राचे नक्त वतामान मलू्य (Net Present Value) रू. ७०९.८५ 
लक्ष वसलू करण्यात आले आहे. प्रकल्प यींत्रणेने याव्यनतररक्त ८८ हे. पयाायी 
वनेतर क्षेत्र वन ववभागास हस्ताींतरीत केले असनू पयाायी वनीकरणासाठी 
रू.६१९.९२ लक्ष व चेनसल ींक कुीं पनाकरीता रू.७८.२६ लक्ष ननधी शासनाकि े
जमा केला आहे. वन्यजीव ववर्यक सींरक्षण व उपाययोजनाींच्या अनरु्ींगाने  
कोंढाळी व कळमेश्वर वनपररक्षेत्रातील वन्यजीवाींच्या सींरक्षण व सींवधानासाठी 
उपाययोजनाींकररता कें द्र शासनाच्या दद.२०.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशानसुार 
प्रकल्प यींत्रणेस रू.१०० लक्ष ननधी वन ववभागाकि ेजमा करणे िींधनकारक 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बाभूळगाि (श्ज.यितमाळ) ग्रामपांचायतीच्या लाभाथी  
प्रतीक्षा यादीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(६५) *  १३७४५१   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाभळूगाव (जज.यवतमाळ) ग्रामपींचायतीच्या प्रतीक्षा यादीत जुन्या 
लाभार्थयाांना वगळून यादीत नावे नसलेल्या चार जणाींना सस ींचन ववहीर 
वा्पाचा लाभ ददल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा यायादरययान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी उमरी-
उमिाा ग्रामपींचायतीच्या माजी सरपींचाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, यायानसुार सींिींधीत दोर्ी अधधकारी व िनाव् लाभार्थयाांवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) यायािाित ववस्तार अधधकारी (पीं), पींचायत ससमती, िाभळुगाींव 
याींनी चौकशी करुन अहवाल ग् ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, 
िाभळुगाींव याींच्याकि ेसादर केला आहे.  यायानसुार सदर प्रकरणी तयाकालीन 
ग्रामसेवक याींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन खुलासा मागववण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ श्जल्हयातील पाांढरििडा पांचायत सशमतीत रोजगार हमी 
योजनेंतगयत िरण्यात आलेल्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(६६) *  १३७२६६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टाररे् (िळमनरुी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हयातील पाींढरकवढा पींचायत ससमती अींतगात ४० 
गावामध्ये रोजगार हमी योजने अींतगात करोिो रूपयाींची ससमें् काँक्री्च्या 
नाल्याींची अनेक कामे सरुू असनू या कामावर कागदोपत्री मजुराींची नावे 
हजेरीप्ावर दशाववण्यात आली असनू कुशल व अकुशल कामाची कागदोपत्री 
अहवाल तयार करून को्यवधी रूपयाींची देयके मींजूर करण्यात आली 
असल्याचे ददनाींक २८ एवप्रल, २०१९ रोजी वा यायासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरहू कामे कागदोपत्री रोजगार हमी योजनेंतगात करण्यात 
आलेली असल्याचे दशाववण्यात आल े असल े तरी प्रयायक्षात ही सवा काम े
कीं त्रा्दाराच्या मार्ा तीने करण्यात येऊन को्यवधी रूपयाींचा गरैव्यवहार 
करण्यात आले असल्याची तक्रार जजल्हाधधकारी यवतमाळ याींच्याकि े
करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार 
सींिींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) व (२) हे खरे नाही, तथापी अशा आशयाची 
तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(३) सहाय्यक जजल्हाधधकारी तथा उपववभागीय अधधकारी पाींढरकविा याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी ससमती स्थापन करण्यात आली आहे. सींिींधधत सवाकर् 
चौकशीची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रािेर (श्ज.जळगाांि) िनविभागातील सातपुडा पियतामध्ये  
होत असलेली िकृ्षतोड ि लािूड तस्िरीबाबत 

  

(६७) *  १४०४४१   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जज.जळगाींव) वनववभागातील सातपिुा पवातामध्ये खूप मोठ्या 
प्रमाणात वकृ्ष तोि व लाकूि तस्करी होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाकूि तस्करी ही वन ववभागातील काही अधधकाऱ् याींच्या 
सींगनमताने होत असल्याच ेननदशानास आल,े हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, यायानसुार वकृ्षतोि व लाकूि तस्करी करण्या-या सींिधधतावर 
कारवाई करण्यासह सदर प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) यावल वनववभागाच्या रावेर वनपररक्षेत्रातील 
सातपिुा पवातामध्ये खुप मोठया प्रमाणात वकृ्षतोि व लाकूि तस्करी होत 
असल्याचे माहे म,े २०१९ वा यायादरययान ननदशानास आले नाही. 
(२) तस्करीच्या घ्ना ननदशानास आल्या नसल्याने अधधकारी/कमाचारी याींच े
सींगनमताने घ्ना होत असल्याचा प्रश्न ननमााण होत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िडद ि साखरी बुद्रिु (ता.गुहागर, श्ज.रत्नाधगरी) या गािाांत 
पाझर तलािासाठी जशमनी घेिून िाम न िेल्याने ७/१२ िरील  

नोंदी रद्द िरणेबाबत 
  

(६८) *  १३८८०४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे विद व साखरी िदु्रकु (ता.गहुागर, जज.रयानाधगरी) या गावाींत सन 
१९८३ साली पाझर तलाव मींजूर करण्यात आले तथावप मागील ३६ वर्ाात 
पाझर तलावाींच्या कामाींसाठी शासनाने ननधीच मींजूर केला नसल्याने ७/१२ वर 
करण्यात आलले्या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी पाझर 
तलावाींसाठी जसमनी देणाऱ्या शतेकऱ्याींनी माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान गहुागर पींचायत ससमतीच्या आमसभेमध्ये केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यायानसुार शतेक-याींनी केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) मौजे विद ता.गहुागर येथील पाझर तलावास जजल्हा पररर्द, 
रयानाधगरी याींचेकिील सवासाधारण ठराव क्र. १८२६ दद.१४/०८/१९९० अन्वये 
रु.६.१२ लक्ष च्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन या पाझर 
तलावाचे काम सन १९९२ मध्ये जजल्हा पररर्द, रयानाधगरी याींचकेिून पणुा 
करणेत आलेले आहे. तसेच साखरी ि.ु येथील पाझर तलावाचे काम रोजगार 
हमी योजनेतनू मींजूर झाले असनू या पाझर तलावाच्या पायाकिील जलरोधी 
खींदकाची खोदाई व पनुभारणाचे काम करण्यात आलेले असनू अपणूाावस्थते 
आहे. यायामळेु शतेकऱ्याींच्या ७/१२ वर करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

िैभििाडी (श्ज.शसांधदुगुय) तालुक्यातील अरुणा मध्यम  
प्रिल्पाच ेिाम सांपूणयत: बांद झाल्याबाबत 

(६९) *  १४०११५   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वभैववािी (जज.सस ींधदुगुा) तालकु्यातील अरुणा मध्यम पा्िींधारे 
प्रकल्पासाठी शासनाने १३ वर्ाांपवुी ५४ को्ी रुपयाींच्या अींदाजजतखचााच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता समळाल्यानींतर सदरहू प्रकल्पाचे काम सरुु झाले 
असनु काही कालाींतराने सदरहू काम सींपणूात: िींद झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अरुणा मध्यम प्रकल्पामळेु १९ गावाींतील ५ हजार ३१० 
हेक््र क्षते्र सस ींचनाखाली येणार असनू प्रकल्पाचे काम प्रलींबित असल्यामळेु 
एकीकि े तथेील शतेकऱ्याींना सस ींचनापसनू वींधचत रहावे लागले आहे तर 
दसुरीकि े या प्रकल्पास होत असलेल्या ववलींिामळेु मळु ५४ को्ी रुपये 
अींदाजजत खचााच्या या प्रकल्पावर आतापयांत १ हजार ३ को्ी रुपये खचा 
झाले असनु या प्रकल्पाला सन २०१८ मध्ये पींतप्रधान कृर्ी सींचायी योजनेतनू 
१ हजार ६०० को्ी रुपये ननधीची सधुारीत मान्यता समळून ननधीही प्राप्त 
झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायानसुार सदरहू 
प्रकल्पाचे काम तायाकाळ कायााजन्वत करणेिाित शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. शासन ननणाय क्रमाींक अरुणा-
१०८५/(२०९/८६)-जसींअ मींत्रालय मुींिई दद.५/१२/१९९५ अन्वये प्रकल्पास 
रु.५३.९४ को्ी रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
     जुन २००४ त ेमे २००७ या कालावधीमध्ये प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामळेु 
काही कालावधीसाठी काम िींद होत ेव उवारीत वेळेत उपलब्ध ननधीनसुार काम 
प्रगतीपथावर होत.े 
(२) नाही. शासन ननणाय क्रमाींक सपु्रमा/२०१७/११३०/ (३२४/१७)/मध्यम प्रकल्प, 
मुींिई, मींत्रालय, मुींिई ददनाींक ०३/११/२०१८ अन्वये प्रकल्पाचा रु.१६८९.५० 
को्ी रक्कमेस ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाली आहे. 
     प्रकल्पाचे प्रथम ्प्पा घळभरणीचे काम माहे मे २०१९ अखेर पणूा 
करुन ४८.०६ द.ल.घ.मी पाणीसाठा ननसमात केला आहे. माहे जून २०२० पयांत 
प्रकल्पाचा सींकजल्पत पाणीसाठा ९३.३७८ द.ल.घ.मी व सस ींचन क्षेत्र (ICA) 
५३१० हेक््र ननसमाती करणेचे उद्नयष् आहे. 
     या प्रकल्पावर माहे माचा २०१९ अखेर १००७.४४ को्ी तसेच माहे मे 
२०१९ अखेर एकूण रू.१११८.३७ को्ी खचा झाले आहे. सन २०१९-२० साठी 
सदर प्रकल्पास रु. २५० कॊ्ी ननधीची तरतदु मींजूर करण्यात आली आहे. 
     उजवा कालवा व भईुिाविा शाखा कालवा वरील २२८४ हेक््र क्षते्राच े
नसलका ववतरण प्रणालीचे काम प्रगतीपथावर आहे. िावा कालवा कक.मी १ त े
१३ मधील मातीकाम व िाींधकामे प्रगतीपथावर आहेत. माींगवली शाखा 
कालवा व िावा कालवा कक.मी १३ त े२३ मधील नसलका ववतरण प्रणालीच े
सींकल्पन प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राजापूर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अजुयना नदी िाठािरील गािाांचा 
सिांगीण वििास िरण्यासाठी तयार िेलेल्या आराखड्याबाबत 

  

(७०) *  १३६०८४   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापरू (जज.रयानाधगरी) तालकु्यातील पया् न व कृवर् क्षते्राच्या 
माध्यमातनू अजुाना नदी काठावरील गावाींचा सवाांगीण ववकास करण्यासाठी 
शासनाने तयार केलेला समुारे १०९ को्ी ९४ लाख ५० हजाराींचा आराखिा 
मागील दोन वर्ाापासनू प्रलींबित असल्याच े माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
यायादरययान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व यायात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, यायाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१), (२), (३) व (४) जजल्हा अधधक्षक कृवर् 
अधधकारी, रयानाधगरी याींचेकिील अजुाना नदी पनुजीवन सींदभाात रू.१०९ को्ी 
९४ लाख ५० हजार चा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. तदनींतर यािाितचा 
रू.५.०२ को्ीचा सधुारीत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला. यायास अनसुरून 
शासनपत्र दद.१० ऑगस््, २०१७ अन्वये नदी पनुजीवन कायाक्रमाींतगात अजुाना 
नदीवरील रू.२५०.०० लक्षच्या २५ ससमें् नाला िींधाऱ्याींना तयावत: मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

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

अशलबाग, मुरूड ि रोहा (श्ज.रायगड) तालुक्यात  
असलेल्या धरणाांची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(७१) *  १४०९४९   श्री.सभुाष उर्य  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगि जजल््यातील बििवागले (ता.असलिाग), नाींदगाव, र्णसाि 
(ता.मरुूि) व धा्ा (ता.रोहा) धरणाची दरुवस्था झाल्याने पाण्याची गळती 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त धरणाींच्या गळतीमळेु या तालकु्यात पाणी ी्ंचाई 
ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त धरणाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय  
(४) असल्यास, यायानसुार या धरणाींच्या दरुूस्तीसाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. तानाजीराि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. र्णसाि धरणाच्या 
ववमोचकाच्या झिपद्वारावरील रिरसील नादरुुस्त झाल्याने अल्प प्रमाणात 
पाण्याची गळती होत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) र्णसाि धरणाच्या ववमोचकामधील झपिद्वाराचे रिरसील दरुुस्त 
करण्याचे ननयोजजत आहे. तसेच रायगि जजल्हयातील बििवागले धरणाची 
ककरकोळ दरुुस्ती करणे आवश्यक असल्याने दरुुस्तीची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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