
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ०४ माचच, २०२० / फाल्गनु १४, १९४१ ( शिे ) 
  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षधध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ, 

िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िायच मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४७ 
------------------------------------- 

  

खामगाि-जालना रेल्िेमागाचच ेिाम सुरु िरणेबाबत 
  

(१) *  १७०९   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विदर्भ ि मराठिाड्याला जोडणारा खामगाि-जालना रेल्िेमागभ ब्रिट्श 
काळापासनू मींजूर असनू त्यािेळी सदर रेल्िेमागाभच ेकामही सरुू झाले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या मागाभसाठी अनेक िळेा जन आींदोलने झाल्यानींतर सन 
२०१६ या िर्ाभमध्ये कद् र श शासनाने खामगाि-जालना रेल्िे मागाभला मान्यता 
टदली, तथावप अद्यापही या मागाभच े कोणतहेी काम सरुू झालेले नसनू 
महाराषर रेल्िे इन्रास्ट्रक्चर बोडभ याींना कोणत्याही प्रकारच्या कामाचा 
कायाभरींर् आदेश टदलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्य शासनाने आपल्या टहश्याच्या ननधीच्या वितरणास 
सहमती दशभविल्याशशिाय या रेल्िेमागाभचे काम सरुु होणार नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाने आपल्या टहश्याचा ननधी देऊन या मागाभतील 
अडचणी दरू करण्याबाबत लेखी ननिदेन स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी टदनाींक २० 
डडसद्बर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींना नागपरू येथ े
घेतलेल्या आढािा बठैकीदरम्यान टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायभिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१), (२) ि (३) खामगाि-जालना रेल्िेमागाभचा सर्व्हे 
ब्रि्ीश काळात करण्यात येऊन गे्र् इींडडयन पेनीनसलुा रेल्िे कीं पनी मार्भ त 
सदर निीन रेल्िेमागाभचे काम हाती घेण्यात आल्याची कागदपत्र े उपलब्ध 
आहेत. त्यानींतर कद् र श शासनाच्या रेल्िे मींत्रालयाने सन २०१६-१७ या िर्ी 
र्ाींडिली गुींतिणूक कायभक्रमाींतगभत खामगाि-जालना या रेल्िेमागाभचा समािेश 
केलेला असनू टदनाींक ०६.०२.२०१९ च्या आदेशान्िये या मागाभचा सर्व्हे 
करण्यासाठी ननधी मींजूर केलेला आहे. त्यानसुार सदर रेल्िेमागाभचा सर्व्हे 
झाल्यानींतर प्रकल्पाचे अींदाजपत्रक तयार होऊन प्रकल्पास नर्व्याने मान्यता 
देणे अपके्षित आहे. 
(४) होय. 
(५) सदर प्रकल्पास मान्यता देणेबाबत कद् र श शासनाकड े पाठपरुािा करण्यात 
येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

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

जुन्नर (जज.पुणे) तालुक्यातील पाणी पुरिठा  
योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२) *  ४७५६   श्री.अतलु बेनिे (जुन्नर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाने राषरीय पेयजल योजना बींद केल्यामळेु जुन्नर (जज.पणेु) 
तालकु्यातील आटदिासी िते्रातील ६७ गाींिे ि ७० आटदिासी पाड ेपाण्यापासनू 
िींचचत असल्याच ेतसेच मौ.कोपर, माींढि,े आींब,े मथुाळणे, जाींर्ळुशी, हातिीज 
या गािाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची कोणतीही योजना अजस्ट्तत्िात नसल्याच े
माहे डडसद्बर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ५२ गािाींसाठी शशिकालीन ्ाकी बाींधकामासाठी रुपये ४४५ 
लि, ३१ गािाींच्या निीन पाणीपरुिठा योजनेकररता रुपये १४५८.६७ लि, 
त्याचप्रमाणे १८ गािाींतील नादरुुस्ट्त पाणीपरुिठा योजनासाठी रुपये २३२ लि 
अशी आचथभक तरतदू शासनाने करुनही सदरच्या योजना दीघभकाळापासनू 
शासनस्ट्तरािर प्रलींब्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शशिकालीन पाण्याच्या ्ाक्या ि पाणीपरुिठा योजनाींच्या 
जागेची परिानगी उपविर्ागीय अचधकारी िा तहशसलदार स्ट्तरािर नसल्यामळेु 
योजना राबविण्यास विलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सिभ योजना कायाभन्िीत होण्याकररता शासनाने 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.        
(३) हे खरे नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पळसगड (ता.िुरखेडा, जज.गडधचरोली) येथील पाणी  
पुरिठा योजना पुिचित सरुु िरणेबाबत 

  

(३) *  ३५३४   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पळसगड (ता.कुरखेडा, जज.गडचचरोली) येथील मौजा पळसगड, सलींग्ोला 
ि मौशी या गािाींकरीता तयार करण्यात आलेली पाणी-परुिठा योजना मागील 
िर्भर्रापासनु बींद असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० च्या पहील्या आठिड्यात 
शासनाच्या ननदशभनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींद असलेली पाणी-परुिठा योजना पिुभित सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौ.पळसगड (ता.कुरखेडा, जज.गडचचरोली) येथे सन २०१७ पासनू राषरीय 
ग्रामीण पेयजल कायभक्रमाींतगभत मौ. पळसगड ि मौ. मौशी या दोन गािाींचा 
समािेश असलेल्या मींजुर योजनेतनू सरुळीत पाणी परुिठा करण्यात आलेला 
आहे. योजनेचा कीं त्रा्दाराचा दोर् ननिारणाचा कालािधी पणुभ झाल्यानींतर 
योजनेचे पररचलन, देखर्ाल दरुूस्ट्ती कररता टदनाींक १.०२.२०१८ ला सदर 
योजना ग्रामपींचायत पळसगड ता.कुरखेड, जज.गडचचरोली याींना हस्ट्ताींतरीत 
करण्यात आलेली आहे. मौ.सलींग्ोला येथ ेनळ पाणी परुिठा योजना नाही. 
(२) मौ.पळसगड (ता.कुरखडेा, जज.गडचचरोली) येथील सदर योजनेच्या पींपात 
ब्रबघाड झाल्याने ि पींप बींद असल्याने १५ त े२० टदिस ही योजना बींद होती. 
या कालािधीत गािाींत असलेल्या विटहरी, हातपींप ि सौर ऊजेिर अधारीत 
लघ ु नळ पाणी परुिठा योजना अशा स्ट्त्रोताद्िारे पाणी परुिठा करण्यात 
आलेला आहे. तसेच सदर पाणी परुिठा योजनेच्या पींपाची दरुूस्ट्ती 
ग्रामपींचायतीद्िारे करून टदनाींक ०७.०१.२०२० पासनू पाणी परुिठा पिुभित सरुू 
करण्यात आलेला आहे. सद्य:जस्ट्थतीत गािाींमध्ये सरुळीत पाणी परुिठा सरुू 
आहे 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील बहुताांश निीन ग्रांथालयाांना शासन मान्यता शमळण्याबाबत 

  

(४) *  २४७२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.रोदहत पिार (िजचत 
जामखेड), श्री.अननल बाबर (खानापरू),  श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन  
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पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशध 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुताींश निीन ग्रींथालयाची शासन मान्यता मागील अनेक 
िर्ाांपासनू प्रलींब्रबत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशभनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यजस्ट्थतीत कायभरत ग्रींथालयाींना गत ८ िर्ाभपासनू शे्रणीिाढ 
िा अनदुान शमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनमान्य सािभजननक ग्रींथालयाींना त्याींच्या दजाभनसुार देय 
परररिण अनदुान ककती ग्रींथालयाींना अदा करण्यात आले आहे िा येत आहे. 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार शासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उदय सामांत : (१), (२) ि (३)  मा.मींत्रीमींडळाच्या टद. ०६ माचभ, २०१३ 
रोजी झालेल्या बठैकीतील ननणभयानसुार शासन ननणभय, उच्च ि तींत्र शशिण 
विर्ाग, टद. २२ माचभ, २०१३ रोजी ननगभशमत करण्यात आला आहे.  त्यानसुार 
सन २०१२-२०१३ या आचथभक िर्ाभपासनू निीन ग्रींथालयाींना शासनमान्यता ि 
कायभरत ग्रींथालयाींना दजाभिाढ देण्यात येत नाही.  तथावप ननयमातील 
तरतदुीनसुार कायभिम शासनमान्य सािभजननक ग्रींथालयाींना त्याींच्या दजाभनसुार 
देय परररिण अनदुान ननयशमत अदा करण्यात येत आहे. 
     राज्यात टदनाींक ३१ माचभ, २०१९ अखेर १२,१४९ शासनमान्य सािभजननक 
ग्रींथालये आहेत. सन २०१९-२० मध्ये सींबींचधत जजल्हा ग्रींथालय अचधकारी 
कायाभलयाींकड े सन २०१८-१९ या िर्ाभचा िावर्भक अहिाल सादर केलेल्या 
१०,६१२ शासनमान्य सािभजननक ग्रींथालयाींना दजाभनसुार अनजु्ञेय परररिण 
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अनदुानाचा पटहला हप्ता प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच माहे 
फेििुारी/माचभ-२०२० मध्ये पररररिण अनदुानाचा दसुरा/एकब्रत्रत हप्ता प्रदान 
करण्याची कायभिाही करण्यात येत आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(५) *  २२१५   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सांददप क्षक्षरसागर 
(बीड) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी २०१६-१७ 
मध्ये प्रस्ट्तावित र्ािली (ता.इगतपरुी, जज.नाशशक) धरणाच्या पाण्यािर 
आधारीत नळ पाणी परुिठा योजनेस मान्यता तसेच टदनाींक ३१ माचभ, २०१८ 
रोजी जलसींपदा विर्ागाने १२.६९ द.ल.घ.मी. पाण्याच्या आरिणास मान्यता 
देऊन सधुारीत शासन ननणभय काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या सन २०१४ च्या ननणभयानसुार दरडोई खचभ 
ननकर्ापेिा अचधक असल्याने या योजनेस मा.पाणी पुरिठा ि स्ट्िच्छता मींत्री 
याींच्या अध्यितखेाली उच्चाचधकार सशमतीची मींजूरी शमळणे आिश्यक आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शहापरू तालकु्यातील ९७ गािाींतील पाणी ी्ंचाई दरू र्व्हािी 
याकरीता या योजनेच्या प्रस्ट्तािास अद्याप पाणी परुिठा ि स्ट्िच्छता 
विर्ागाच्या उच्चाचधकार सशमतीने मींजूरी न देण्याची कारणे काय आहेत िा 
त्यानरु्ींगाने ननणभयात्मक कायभिाहीची सद्यःजस्ट्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील ी्ंचाईग्रस्ट्त ९७ गािाींसाठी इगतपरूी येथील 
र्ािली धरणाच्या पाण्यािर आधाररत नळ पाणी परुिठा योजनेस मा. मींत्री, 
पाणी परुिठा ि स्ट्िच्छता याींच्या अध्यितखेालील गटठत उच्चाचधकार 
सशमतीने टदनाींक ०४.०२.२०२० रोजीच्या बठैकीत मान्यता टदली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धचमूर (जज.चांद्रपूर) येथे उप प्रादेशशि पररिहन  
िायाचलय सुरु िरण्याबाबत 

  

(६) *  १२१७   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अप्पर जजल्हाचधकारी कायाभलय, चचमरू ककीं िा पोलीस उपविर्ागीय 
कायाभलय चचमरू, जजल्हा चींर शपरू येथील इमारतीच्या जागी उपप्रादेशशक 
पररिहन कायाभलय सरुु करण्याबाबत स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी टदनाींक १२ 
ऑगस्ट््, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास मा. मखु्यमींत्री महोदयाींना ननिेदन टदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृ विर्ागाच्या टदनाींक १८ जून, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणभयानसुार चचमरू अप्पर जजल्हाचधकारी कायाभलयाच्या इमारतीच्या जागेिर 
ककीं िा पोलीस उपविर्ागीय कायाभलयाच्या जागेिर उप प्रादेशशक पररिहन 
अचधकारी कायाभलय सरुु करणे र्ौगोशलक दृष्या सोयीचे असल्याने त े
स्ट्थापन करण्याची मागणी स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीनी िारींिार शासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उप प्रादेशशक पररिहन अचधकारी कायाभलय चचमरू येथ ेस्ट्थापन 
करण्याचा प्रस्ट्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त विचाराधीन असलेल्या प्रस्ट्तािास शासनाने मान्यता 
टदली आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब : (१), (२) ि (३) शासन ननणभय टद.१८.०६.२०१८ अन्िये 
मो्ार िाहन विर्ागाींतगभत निीन कायाभलय ननशमभतीसींदर्ाभत ननकर् विटहत 
केले आहेत. त्यानसुार एखाद्या जजल््याच े विर्ाजन होऊन निीन जजल्हा 
ननमाभण झाला असले तर या निीन जजल््याींच्या कायभिते्रामध्ये निीन 
पररिहन कायाभलयाची स्ट्थापना करािी. इतर कोणत्याही पररजस्ट्थतीत निीन 
कायाभलयाींची स्ट्थापना करण्यात येऊ नये आणण ज्या जजल््याींची लाींबी जास्ट्त 
आहे अशा जजल््याींमध्ये जनतचे्या सोईसाठी निीन पररिहन कायाभलय 
उघडण्याऐिजी िाहन चालक चाचणी कद् र श तसेच िाहन तपासणी ि पररिण 
कद् र श स्ट्थापन करण्यात यािीत असे ननकर् आहेत. 
     चींर शपरू जजल््यासाठी चींर शपरू येथे उप प्रादेशशक पररिहन कायाभलय 
कायाभन्िीत आहे. सबब, चचमरू जज.चींर शपरू येथे उप प्रादेशशक पररिहन 
कायाभलय स्ट्थापन करणे शक्य नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

उस् मानाबाद ि लातूर जजल् हयात िटटर ग्रीड  
योजनेची िामे पूणच िरणेबाबत 

  

(७) *  १३१९   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्ट् मानाबाद ि लातरू जजल् ्यात सतत पडत असलेल् या दषु काळामळेु 
मागील अनेक िर् ेसरासरी पेिा कमी प्रमाणात पजभन् यमान झालेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यािर कायमस्ट् िरुपी उपाययोजना करण् यासाठी दोन् ही 
जजल् हयातील अनतमहत् िाकाींिी ि जनतसे सींजीिनी देणा-या मराठिाडा िॉ्र 
ग्रीडच् या कामास शासन ननणभय क्रमाींक पापयुो-२०१९/प्र.क्र.१६४/पाप ु१८, टद.१७ 
सप् ्द्बर, २०१९ रोजी मान् यता देण् यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मराठिाडयातील उस्ट् मानाबाद ि लातरू या जजल् हयात िॉ्र 
ग्रीडची कामे करण् यासाठी अनकु्रमे रुपये १४०९.५७ को्ी ि रुपये १७१२.९१ 
को्ी अशा एकूण रुपये ३१२२.४८ को्ीच् या रक् कमसे प्रशासकीय मान् यता 
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तसेच आरएर्क् य ु जाटहर करण् यास टदनाींक ७ सप् द््बर, २०१९ रोजीच् या 
तत् कालीन मींत्रीमींडळाच् या बठैकीत मींजुरी देण् यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, प्रकल्पाच े काम त् िरीत सरुु करण्याची लेखी मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री महोदयाींकड े केली असनू याबाबत शासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, टद. ९ सप् द््बर, २०१९ च्या तत्कालीन बठैकीत HAM आधाररत 
ननविदा मागविण्यास मींजूरी देण्यात आली तसेच शासन ननणभय टदनाींक १७ 
सप् द््बर, २०१९ अन्िये  लातरू ि उस्ट्मानाबाद जजल््याींसाठी अनकु्रमे 
रु.१७१२.९१ को्ी ि रु.१४०९.५७ को्ी अशा एकूण रु.३१२२.४८ को्ी या 
रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) िरीलप्रमाणे लातरू ि उस्ट्मानाबाद जजल््याचा पाणी ग्रीड प्रकल्पाचा 
HAM आधाररत ननविदा टद.१८/९/२०१९ रोजी मागविण्यात आल्या आहेत. 
ननविदेची कायभिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धचपळूण तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) प्रलांबबत 
पाणीपुरिठा योजनाांबाबत 

(८) *  ४७२२   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचपळूण (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यात माहे जुल,ै २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान नतिरे धरण रु््ल्यामळेु पररसरातील अपणूभ असलेल्या नतिरे, 
आकले ि कादिड गािाींच्या पाणीपरुिठा योजना पणुभ करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधी ि ग्रामस्ट्थाींनी केल्यानींतर शासनाने केिळ नतिरे या एकाच 
पाणीपरुिठा योजनेसाठी ननधी मींजूर केला असल्याचे माहे डडसद्बर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उिभररत आकले ि कादिड या गािाच्या पाणीपरुिठा 
योजनाींच्या दरुुस्ट्तीच ेप्रस्ट्ताि त्याचिेळी जजल्हा प्रशासनाकड ेपाठविण्यात आल े
परींत ुया योजनाींसाठी शासनाने ननधी मींजूर केला नाही हे, ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पाणीपरुिठा योजनाींसह शशरगाि-मढेु, खडपोली, 
कळकिणे, िालो्ी ि ओिळी आटद गािाींसाठी गॅ्रजर्व्ह्ी योजना 
राबविण्यासींदर्ाभत टदनाींक १४ जानेिारी, २०२० रोजी मा.पाणीपरुिठा ि 
स्ट्िच्छता राज्यमींत्री याींच े दालनात सींबींचधत अचधकाऱयाींसमिेत झालले्या 
बठैकीत सदर पाणीपरुिठा योजनाींिर तातडीने कायभिाही करण्याच े आदेश 
मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी टदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उपरोक्त सिभ पाणीपरुिठा योजना पणुभ 
करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) नतिरे, आकले ि कादिड नळ पाणी परुिठा 
दरुुस्ट्तीच्या प्रस्ट्तािापकैी नतिरे येथील नळ पाणी परुिठा योजना दरुुस्ट्तीस 
जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी कायाभलयाने टदनाींक ०२.११.२०१८ रोजी जजल्हा 
िावर्भक योजनेअींतगभत प्रशासकीय मान्यता टदली आहे. 
(२), (३) ि (४) आकले ि कादिड नळपाणी परुिठा योजना दरुुस्ट्ती करणे 
कामाच्या प्रस्ट्तािास अींदाजजत रक्कम अनकु्रमे रुपये १२,७१,५१७/- रुपये 
४,४१,०१६/- टदनाींक ३१.१०.२०१९ ि टदनाींक ०२.१२.२०१९ रोजी जजल्हाचधकारी 
कायाभलयास प्रशासकीय मींजूरीस्ट्ति सादर करण्यात आले आहेत. सदरहून 
कामाींकररता जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या मान्यतनेे पनुविभननयोजनातनू ननधी 
उपलब्धतनेींतर मान्यता देणे प्रस्ट्तावित आहे. 
     राषरीय ग्रामीण पेयजल कायभक्रमाींतगभत शशरगाि-मुींढे तर्भ  चचपळूण नळ 
पाणी परुिठा योजनेस (अींदाजजत रक्कम रु.६७२.६८ लि) टदनाींक १८.१०.२०१७ 
रोजी प्रशासकीय मान्यता टदली असनू सदर योजनेचे काम प्रगतीतथािर 
आहे. 
     जल जीिन अशर्यानाच्या मागभदशभक सचुनाींनसुार खडपोली, कळकिणे, 
िालो्ी ि ओिळी या गािासाठी नळ पाणी परुिठा योजनेसींदर्ाभत कायभिाही 
करण्यात येईल.   
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     मुींढे गािासाठी स्ट्ितींत्र वितरण र्व्यिस्ट्थेची आिश्यकता पाहून प्रस्ट्ताि 
स्ट्ितींत्रररत्या सादर करण्याचे ननदेश टदनाींक १४.०१.२०२० रोजीच्या बठैकीत 
टदले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
साांगली जजल्हयातील राष्ट्रीय पेयजल आराखडयातील सिच गािाांमध्ये 

नळ पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबत 
  

(९) *  १३९१   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हयामध्ये सन २०१८-१९ अींतगभत राषरीय पेयजल 
आराखडयात २२१ गािाींचा समािेश असनू प्रत्यिात केिळ ७५ गािाींतील 
योजनाींना मींजुरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिभररत गािाींसाठी ही योजना कायाभजन्ित करण्याकररता 
शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, त्याची सद्यःजस्ट्थती 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे,   
सन २०१८-१९ च्या राषरीय ग्रामीण पेयजल कायभक्रमाच्या आराखडयात 
समािेश असलेल्या २२१ योजनाींपकैी ६८ योजनाींना मींजरूी देण्यात आली आहे. 
(२) उिभरीत १५३ योजनाींचा समािेश सन २०१९-२० च्या राषरीय ग्रामीण 
पेयजल कायभक्रमाच्या आराखडयात करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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यितमाळ (जज.यितमाळ) शहरात स्िस्त धान्य दिुानदार धान्याची 

िाळया बाजारात विक्री िरीत असल्याबाबत 
  

(१०) *  २६९६   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यितमाळ (जज.यितमाळ) शहरात स्ट्िस्ट्त धान्य दकुानातील रुपये ३ लाख 
९३ हजार ७५० ककींमतीचे प्रत्येकी ५० ककलो िजनाच्या ताींदळूाची २२५ पोती 
हस्ट्तगत केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न ि नागरी परुिठा विर्ागाकडून गोरगररबाींना 
िा्ण्यासाठी अल्प दरामध्ये स्ट्िस्ट्त धान्य दकुानदाराींना दरमहा धान्य परुिठा 
केला जात असनू त्या धान्याची अनेक दकुानदार काळया बाजारात विक्री 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, टदनाींक १६ डडसद्बर, २०१९ रोजी ्ोळी विरोधी पथक ि अन्न 
ि नागरी परुिठा विर्ागाच्या पथकाने घ्नास्ट्थळी छापा ्ाकून रक ि 
वपकअप अशा दोन्ही िाहनातील एकूण रुपये २३ लाख ९४ हजार ५०० इतक्या 
ककींमतीचा माल जप्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मदु्देमाल कोण-कोणत्या स्ट्िस्ट्त धान्य दकुानातील आहे 
ि सींबींचधत दकुानदाराींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) सहाय्यक पोलीस ननरीिक, ्ोळी  विरोधी पथक, 
यितमाळ याींनी रु.३,९४,९७५/- ककींमतीच्या ताींदळाच ेर्रलेले २२५ कटे्ट जप्त 
केले आहेत. 
(२) सद्य:जस्ट्थतीत शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या सािभजननक 
वितरण र्व्यिस्ट्थेअींतगभत ई पॉस मशशनद्िारे काडभधारकाींना अींगठ्याचा ठसा 
घेऊन धान्य वितरीत केले जात असल्यामळेु काळ्या जारात धान्य विक्री 
होण्याची शक्यता नाही. 
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(३) ि (४) घ्नास्ट्थळािरुन एक रक ि एक ्ेम्पोसह अींदाज ेरु.२३,९४,७५०/- 
ककीं मतीचा माल टद.१६.१२.२०१९ रोजी ताब्यात घेण्यात आला आहे. गनु्हयाचा 
तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजेनेंतगचत येणाऱ्या पाणी पुरिठा 
योजनाांना स्थधगती देण्याचा घेतलेला ननणचय 

(११) *  ३७१४   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील विशरे्त: दोंड (जज.पणेु) ि टहींगोली जजल्हयातील राषरीय 
पेयजल योजेनद्तगभत येणाऱया योजनाींना स्ट्थचगती देण्याचा ननणभय राज्य 
शासनाने टदनाींक २७ नोर्व्हद्बर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय ग्रामीण पेयजल कायभक्रमाींतगभत सन २०१९ - २० च्या 
िावर्भक कृती आराखड्यात मींजूर असलेल्या निीन योजनाींमध्ये दौंड 
तालकु्यातील १६ पाणीपरुिठा योजनाींचा समािेश असनू त्याबाबत प्रशासकीय 
मान्यता देणे, ननविदा प्रकक्रया करणे ि सदर प्रकक्रया पणूभ होऊन कायाभदेश 
देण्याची कायभिाही शासनाच्या पढुील सचूनेपयांत न करण्याचा आदेश देण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, टहींगोली जजल्हयातील राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनद्तगभत 
जजल्हा पररर्देने ताींब्रत्रक मान्यतसेाठी िररषठ कायाभलयाने मान्यता टदलेल्या 
प्रस्ट्तािाींच्या कामाींना शासनाने स्ट्थाचगती टदली असल्याचे माहे डडसद्बर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कायभिाही होऊन राज्यातील सिभ पेयजल 
योजेनद्तगभत येणाऱया पाणीपरुिठा योजना कायाभजन्ित करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



14 

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कद् र श शासनाने चाल ू आचथभक िर्ाभपासनू राषरीय ग्रामीण पेयजल 
कायभक्रमाची जल जीिन शमशनमध्ये पनुरभचना केली असनू जल जीिन 
शमशनच्या मागभदशभक सचूना कद् र श शासनाने टद.२५.१२.२०१९ रोजी प्रशसध्द 
केल्या आहेत. त्यानसुार टदनाींक ०८.०१.२०२०, ३०.०१.२०२० ि १२.०२.२०२० 
रोजी नर्व्याने पररपत्रक काढून कायाभदेशािरील सिभ योजनाींचे कायाभदेश तात्काळ 
देण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इतर योजनाींबाबत जल 
जीिन शमशनच्या मागभदशभक सचूना तपासनू ननविदा काढािी ि प्रशासकीय 
मान्यता द्यािी अशा सचूना देण्यात आल्या आहेत.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िल्याण, मुरबाड ि शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आददिासीांच्या 
शशधापबत्रिेिर िेरोशसन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२) *  ५५३२   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण, मरुबाड ि शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यात माहे ऑगस्ट््, २०१९ 
पासनू रॉकेलचा शशधापब्रत्रकेिरील परुिठा बींद केल्यामळेु जजल्हयातील गरीब 
आटदिासी, कातकरी कु्ुींबाना केरोशसन शमळत नसल्याचे ननदशभनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शशधापब्रत्रकेिरील केरोशसनचा परुिठा बींद करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, शशधापब्रत्रकेिरील केरोशसनचा परुिठा पनु्हा सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भजुबळ : (१) ि (२) टद. १ ऑगस्ट््, २०१८ च्या शासन 
पररपत्रकानसुार गॅस जोडणी नसलेल्या शशधापब्रत्रकाधारकाींना त्याींच्याकडून 
गॅसजोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊन केरोशसनचा परुिठा करण्यात येतो. 
जजल्हयाींकडून प्राप्त मागणीनसुार  १००% केरोशसन को्ा मींजूर करण्यात 
येतो. मरुबाड ि शहापरू तालकु्यामध्ये केरोशसनची मागणी नसल्यामळेु माहे 
ऑगस्ट््, २०१९ पासनू जजल्हा परुिठा अचधकारी याींच्याकडून केरोशसन ननयतन 
मींजूर करण्यात आलेले नाही.  
     कल्याण तालकु्यामध्येही मागणी नसल्यामळेु ऑगस्ट्् २०१९ च े
केरोशसन ननयतन मींजूर करण्यात आलेले नाही. सप् द््बर त ेडडसद्बर २०१९ या 
कालािधीसाठी केरोशसन ननयतन मींजूर करण्यात आले. तथावप, ऑईल 
कीं पनीकडून परुिठा न झाल्याने सप् द््बर ि ऑक््ोबर २०१९ मध्ये 
शशधापब्रत्रकाधारकाींना प्रत्यिात केरोशसन प्राप्त झाले नाही.  नोर्व्हद्बर ि 
डडसद्बर २०१९ मध्ये शशधापब्रत्रकाधारकाींना केरोशसनचा परुिठा करण्यात 
आलेला आहे.   
(३) रे्ििुारी ि माचभ २०२० साठी टद.०७.०२.२०२० च्या शासन आदेशान्िये 
सिभ जजल्हयाींना त्याींच्या मागणीनसुार केरोशसन ननयतन मींजूर करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
गडधचरोली जजल््यात पािसाळयात िृधी उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये 

पुरेशा शडे अभािी धान शभजून झालेले नुिसान 
  

(१३) *  २६७   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशध 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्री.अशभमन्य ु
पिार (षसा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गडचचरोली जजल््यात झालेल्या पािसामळेु कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती 
मध्ये परेुश े शडे नसल्याने शकेडो शतेकऱयाींचे धान शर्जले असल्याने 
आधारर्तू धान खरेदी कद् र श बींद करण्यात येऊन कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीने 
शर्जलेले धान खरेदी करण्यास नकार टदला असल्याचे टदनाींक ६ जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धान खरेदी कद् र श सरुु करुन खरेदी केलेले धान ठेिण्यासाठी 
परेुशा शडे उर्ारण्याबाबत शासनामार्भ त कोणती कायभिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
     नमदु कालािधीत गडचचरोली जजल््यातील गडचचरोली, आरमोरी, 
चामोशी, अहेरी ि शसरोंचा या पाच कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमत्याींनी शर्जलेले 
धान खरेदी करण्यास नकार टदल्याची बाब ननदशभनास आलेली नाही ककीं िा 
त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाललेी नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नाशशि येथील धान्य वितरण िायाचलयातील अनागोंदी िारभाराबाबत 

  

(१४) *  ६२५३   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक येथील स्ट्िस्ट्त धान्य दकुानदाराींकडील ई-पॉस मशशनमधुन 
नागररकाींच्या रेशनकाडभचा डे् ा गायब होणे, धान्य वितरण कायाभलयाकडून 
नागररकाींचे शशधापब्रत्रकेला आधारकाडभ शल ींक करताना गरैर्व्यिहार होणे तसेच 
नागररकाींना शशधापब्रत्रका िा्प करताींना अनेक स्ट्िरुपाच्या चुका होत 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नाशशक येथील अनेक सेत ु कायाभलयाींच्या अनागोंदी 
कारर्ारामळेु नागररकाींची मळु कागदपत्र े गहाळ झाली असनू त्याींना निीन 
शशधापब्रत्रका काढणे, नाि कमी करणे, धान्य न शमळणे ि उत्पन्नाचा दाखला 
शमळत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींद करण्यात आलेल्या सेत ुकायाभलयातील कागदपत्र े जजल्हा 
प्रशासनाने ताब्यात न घेतल्याने नागररकाींची मोठी गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही.        
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
     सेत ु कद् र श मींजूरीच्या करारनामा ि अ्ी ि शतीचा र्ींग केल्यामळेु 
जजल्हाचधकारी याींच्या आदेशान्िये सेत ुकद् र श बींद करण्यात आले. सेत ुकद् र श बींद 
करण्यात आल्यानींतर तहशसलदार नाशशक याींनी कागदपत्र े ि दस्ट्तऐिज 
ताब्यात घेऊन त्यामध्ये नागररकाींचे जे अजभ प्रलींब्रबत होत ेत्यािर तहशसलदार 
नाशशक याींच ेकायाभलयातनु कायभिाही करण्यात आली आहे. अपिादात्मक ज्या 
प्रकरणाींत स्ट्िीकारलेले अजभ शमळुन आले नाहीत त्या प्रकरणाींत नागररकाींच े
मदतीने दयु्यम प्रकरण तयार करुन कायभिाही करण्यात आली आहे. त्यामळेु 
त्यासदर्ाांतील कोणत्याही तक्रारी नाहीत.     
(३) हे खरे नाही. 
(४) अशी बाब नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

  
 



18 

साांगली येथील िालचांद िटलेज ऑफ इांजजनीअरीांग विद्यालयामध्ये 
प्राध्यापिाांच्या भरतीत अननयशमतता झाल्याबाबत 

(१५) *  १६८३   श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) साींगली येथील िालचींद कॉलजे ऑर् इींजजनीअरीींग विद्यालयामध्ये 
प्राध्यापकाींच्या र्रतीत गरैर्व्यिहार झाला असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनास 
“आपले सरकार” या पो भ्लद्िारे प्राप्त झाल्या असल्याचे माहे सप् द््बर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाचलचुपत प्रनतबींधक विर्ागाने या सींदर्ाभतील गोपनीय 
चौकशी पणूभ केली असनू त्याबाबतचा अहिाल शासनाकड ेप्रलींब्रबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, नर्व्याने सधुारणा झालेल्या भ्रष्ाचार प्रनतबींचधत कायद्याच्या 
कलम १७ नसुार भ्रष्ाचाराच्या प्रकरणािर ३ मटहन्याच्या कालािधीत ननणभय 
घेणे बींधनकारक असताना सदर अहिालािरील ननणभय प्रलींब्रबत ठेिण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले ि त्यानसुार अहिालास विलींब करणारा लाचलचुपत 
प्रनतबींधक विर्ाग तसेच गरैर्व्यिहार करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन प्रकरणी आपले सरकार या पो भ्लिर तसेच लेखी स्ट्िरुपात 
तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) ि (४) िालचींद अशर्याींब्रत्रकी महाविद्यालय साींगली याींनी केलेल्या 
अननयशमततबेाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने लाचलचूपत 
प्रनतबींधक विर्ाग, साींगली या कायाभलयाने गहृविर्ाग मींत्रालय याींच्यामार्भ त 
उच्च ि तींत्र शशिण विर्ागास पडताळणी अहिाल सादर केला आहे.  
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     या पडताळणी अहिालात नमदु केलेल्या लोकसेिकाींविरुद्ध तक्रारीतील 
मदु्दे हे भ्रष्ाचार प्रनतबींधक (सधुाररत) कायदा २०१८ मध्ये समाविष् होतात 
ककीं िा कसे याची पडताळणी करण्यास गहृ विर्ागास उच्च ि तींत्रशशिण 
विर्ागाच्या टद.१६.०४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये विचारणा करण्यात आली 
होती.  
     तक्रारीतील मदु्दे हे भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायद्याप्रमाणे गरैितभणूक या 
सदराखाली येत असल्याच े तसेच सदर अशर्कचथत गरैितभन लोकसेिकाींनी 
आपल्या पदाची कामे ि कतभर्व्य पार पाडताना केलेली असल्याने काींही तक्रारी 
्या प्रशासकीय स्ट्िरुपाच्या असल्याने त्यात तथ्य आहे ककीं िा कसे याबाबत 
प्रथम सींबींचधत प्रशासकीय विर्ागाने चौकशी करणे आिश्यक असनू तथ्य 
आढळल्यास पढुील चौकशी/अन्िेर्ण यासाठी शासनाने लाचलचूपत प्रनतबींधक 
विर्ागास प्राचधकृत करणे उचचत होईल, असे अशर्प्राय गहृ विर्ागाने टद. 
२०.०२.२०२० रोजी टदले आहेत. 
     त्यानसुार उच्च ि तींत्र शशिण विर्ागाकडून सींचालक, तींत्र शशिण 
सींचालनालय, मुींबई याींना तक्रारीतील मदु्याबाबत सविस्ट्तर चौकशी करुन 
अहिाल सादर करण्यास कळविण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर येथील निीन 
िस्तीगहृाच्या बाांधिामाबाबत 

(१६) *  ३९२   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील राषरसींत तकुडोजी महाराज विद्यापीठाच्या निीन 
िसतीगहृाकरीता शासनाने सन २०१८ च्या अथभसींकल्पात रूपये १० को्ी 
मींजुर केले असल्याच ेमाहे नोर्व्हद्बर, २०१९ िा त्यादरम्यान ननदशभनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसतीगहृाच्या बाींधकामाचा प्राथशमक आराखडा मींजुरीसाठी 
सािभजनीक बाींधकाम विर्ाग नागपरू याींच्याकड े मागील टदड िर्ाभपासनू 
प्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सािभजनीक बाींधकाम विर्ाग नागपरू याींच्याकडुन 
विद्यापीठाच्या आराखड्याच्या मींजुरीकररता होणाऱया विलींबाची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त विद्यापीठाच्या निीन िसतीगहृाच्या विकासकामाींमध्ये 
टदरींगाई करणाऱया विर्ागातील सींबींचधताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उदय सामांत : (१) नाही. 
     तथावप, राषरसींत तकुडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपरू येथे निीन 
िसनतगहृाकररता विद्यापीठाच्या साधारण ननधीतनू सन २०१७-१८ मध्ये 
विद्यापीठाच्या अथभसींकल्पामध्ये रु.१० को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे. 
(२) प्रस्ट्तावित विद्यापीठाच्या िसनतगहृाच्या बाींधकामाचा रु.४१,९६,६९,८२०/- 
इतक्या रक्कमचेा प्राथशमक आराखडा सािभजननक बाींधकाम विर्ागाने 
विद्यापीठास टदला होता.  
     विद्यापीठाद्िारे िसनतगहृाच्या कामाच े विस्ट्ततृ आराखड े ि 
अींदाजपत्रकाची सािभजननक बाींधकाम विर्ाग याींना मागणी केली असनू 
विस्ट्ततृ आराखड ेि अींदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायभिाही करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल्हयात शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(१७) *  ४६४४   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) टहींगोली जजल्हयातील शहर ि गािातील वपण्याच्या पाण्याच्या नमनु्याींच्या 
अनजुैविक तपासणीमध्ये काही पाण्याचे नमनेु दवुर्त असल्याने वपण्यास 
अयोग्य असल्याचे दयु्यम ननषकर्भ तपासणी अहिालात आढळून आल्याच े
माहे जानेिारी, २०२० च्या पटहल्या आठिडयात ननदशभनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शहराींमध्ये ि गािामध्ये दवुर्त पाणी परुिठा होत असल्याने 
र्विषयात दवुर्त पाण्यामळेु नागररकाींना गींर्ीर आजार होण्याची शक्यता 
ननमाभण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार टहींगोली जजल््यातील नागररकाींना शधु्द 
वपण्याच्या पाण्याचा परुिठा करण्याबाबत जजल्हा पररर्द प्रशासनाने कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजेश टोपे : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
     माहे डडसद्बर, २०१९ मध्ये टहींगोली जजल््यातील शहरी ि ग्रामीण 
विर्ागातील एकूण ६३६ पाणी नमनेु तपासले होत,े त्यापकैी ७८ पाणी नमनेू 
दवूर्त आढळलेले आहेत. ग्रामीण र्ागातील ५१८ पकैी ७५ ि शहरी र्ागातील 
११८ पकैी ३ नमनेू दवूर्त आढळलेले आहेत. पाणी नमनु्याींचा तपासणी 
अहिाल, पाणी नमनेू प्रयोगशाळेत पाठविणा-या सींबींचधत सींस्ट्थाींना त्िररत 
कळविण्यात आले आहेत. 
(३) ग्रामीण र्ागात नागररकाींना शधु्द ि सरुिीत पाणी परुिठा करण्याकरीता 
प्रत्येक ग्रामपींचायतीमध्ये जलसरुिक याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली असनू, 
या जलसरुिकामार्भ त पाण्याचे ननयशमत शधु्दीकरण करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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तळोजा एमआयडीसी मधील (जज.रायगड) मेडलाईफ इांटरनॅशनल प्रा.ली. 

या िां पनीिर िेलेल्या िारिाईबाबत 
  

(१८) *  ४२२   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न ि 
षधध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा एमआयडीसी मधील मेडलाईर् इीं्रनॅशनल प्रा. ली. (द्िारा 
स्ट्नोमन लॉजजजस्ट््क शलशम्ेड) या कीं पनीिर अन्न ि और्ध प्रशासन 
विर्ागाने कारिाई केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारिाई दरम्यान सींरिण विर्ाग, शासकीय िदै्यकीय 
विमा, शासकीय रुग्णालये ि गरीब ि गरज ू लोकाींसाठी असणाऱया 
और्धाींिरील लेबलिर खाडाखोड करून त्याच्यािर पनु्हा वप्र ींट्ींग करून ती 
खुल्या बाजारात बेकायदेशीर विक्री करत असल्याच ेननदशभनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीचे सींचालक ि र्व्यिस्ट्थापक याींच्या विरोधात अन्न ि 
सौंदयभ प्रसाधन कायद्याअींतगभत तळोजा पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डट. राजेंद्र शश ांगणे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर कारिाई दरम्यान सींरिण विर्ाग ि शासकीय रूग्णालयासाठी 
असणाऱ या और्धाींिरील लेबलिर खाडाखोड करून ती खुल्या बाजारात 
बेकायदेशीर विक्री करत असल्याच े ननदशभनास आले आहे. मात्र सदर 
और्धाींच्या लेबलिर पनु्हा वप्र ी्ं  केल्याचे ननदशभनास आलेले नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी मे. मेडलाईर् इीं्रनॅशनल प्रा.शल. या आस्ट्थापनेचा अन्न ि 
और्ध प्रशासनाकडील परिाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, सदर 
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पेढीविरूध्द तळोजा पोलीस ठाण्यात और्धे ि सोंदयभ प्रसाधने कायद्यान्िये 
दाखल करण्यात आलेल्या गनु््याींच्या अनरु्ींगाने पोलीसाींकडून सींबींचधताींविरूध्द 
पढुील कारिाई करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभणी येथील जजल्हा पररधद शशक्षणाधधिारी (माध्यशमि) 
िायाचलयातील दस्ताऐिज गहाळ झाल्याबाबत 

(१९) *  ५१३३   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराि सोळांिे (माजलगाांि) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररर्द परर्णी येथील शशिणाचधकारी (माध्यशमक) कायाभलयातील 
सींचमान्यता, ियैजक्तक मान्यता, पद मान्यता, शालाथभ ि िेतनेतर अनदुान 
या सींदर्ाभतील अत्यींत महत्िाच्या नोंदी असणारे टदनाींक १ जानेिारी २०१५ 
पिूीचे दस्ट्तऐिज गहाळ झाल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,        
(२) असल्यास, शासनाचे ननकर् डािलनू परर्णी जजल््यातील अनेक शशिण 
सींस्ट्थेतील ररक्त पदाींना ियैजक्तक मान्यता देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ि (४) ियैक्तीक मान्यता प्रकरणाींची चौकशी विर्ागीय शशिण 
उपसींचालक, औरींगाबाद याींचे स्ट्तरािरुन करण्यात आली. त्यामध्ये चुकीची 
मान्यता टदलेल्या सींबींधीत शशिणाचधकारी याींचवेिरुध्द शशस्ट्तर्ींगविर्यक 
कारिाई सरुु करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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िोल्हापुर जजल्हयातील राधानगरी, भुदरगड, गगनबािडा तालुक्यामधील 
धनगरिाडयाांमधील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(२०) *  ३८७७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरु जजल्हयातील राधानगरी, र्दुरगड, गगनबािडा तालकु्यातील 
धनगरिाडयाींमध्ये तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाभण झाल्यामळेु सिभ सामान्य 
नागरीक त्रस्ट्त झाले असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िाडया-िस्ट्त्याींिर असणाऱ या कुपनलीकाींनाही पाणी 
नसल्याने वि ींधन विटहर पनुर्भरण ि नर्व्याने वि ींधन विटहर खोदण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१९-२० कररता सींर्ार्व्य पाणी ी्ंचाई ननिारण कृती आराखड्यामध्ये 
निीन वि ींधन विटहर घेणे या कामाचा समािेश करण्यात आलेला आहे. 
तथावप, वि ींधन विटहर पनुर्भरण या उपाययोजनेचा समािेश ी्ंचाई कृती 
आराखड्यात नाही. महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगभत 
वि ींधन विटहर पनुर्भरण करण्याबाबतचा आराखडा तयार करणेच्या सचूना 
सींबींचधताना जजल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींचे स्ट्तरािरून टदल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील ४४ पेक्षा अधधि अध्यापि महाविद्यालयाांची  
मान्यता रद्द िरण्याच्या घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

  

(२१) *  ४०७३   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाविद्यालयाींमध्ये अध्यापक अपऱूया पायार्तू सवुिधा ि 
शशिकाींच्या नेमणूका न करणे इत्यादी कारणाींमळेु ४४ पेिा अचधक अध्यापक 
महाविद्यालयाींच्या मान्यता रद्द करण्याचा ननणभय राषरीय शशिक शशिण 
पररर्देने माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या महाविद्यालयाींची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात 
आलेले आहेत त्या महाविद्यालयात पटहल्या दोन रे्रीतनू ि र्व्यिस्ट्थापन 
को्यातनू प्रिेश घेतलेल्या विद्याथ्याांना शिैणणक अडचणी ननमाभण झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार विद्याथ्याांचे नकुसान होऊ नये याकररता कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उदय सामांत : (१), (२) ि (३) राषरीय अध्यापक शशिा पररर्देने, 
शशिणशास्ट्त्र महाविद्यालयाच्या सधुारीत मान्यतचे्या आदेशातील अ्ी ि 
शतींची पतुभता न करणाऱया अध्यापक महाविद्यालयाींची मान्यता रद्द करण्याचे 
आदेश पारीत केल े आहेत. सदर आदेश, आदेशाच्या टदनाींकाच्या पढुील 
विद्यासत्राच्या शिे्पासनू लाग ू करण्यात आले आहे. त्यामळेु, अध्यापक 
महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेल्या विद्याथ्याांना शिैणणक अडचणी ननमाभण 
होण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

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

राज्यातील रस्ता सुरक्षेसाठी तरतूद िेलेला ननधी 
विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(२२) *  ६१६   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यर्रात िाहतकुीच े ननयम पाळण्यासाठी सद्यजस्ट्थतीत रस्ट्ता सरुिा 
सप्ताह सरुू असताना रस्ट्ता सरुिा अशर्यानासाठी तरतदू केलेला १०० को्ी 
रुपयाींचा ननधी विनािापर पडून असल्याच ेटदनाींक १५ जानेिारी, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यात एकूण ११ टठकाणी अत्याधुननक िाहन 
ननरीिण ि परीिण कद् रे श उर्ारण्यासाठीचा हा ननधी िापरात न आल्याने 
राज्यात या कद् र शाअर्ािी अत्याधुननक िाहन चाचणीला खीळ बसलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील ११ टठकाणची अत्याधुननक िाहन 
ननरीिण ि परीिण कद् रे श तातडीने कायाभजन्ित करण्याबाबत शासनाकडून 
आजतागायत कोणती कायभिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) अद्यापपयभत रस्ट्ता सरुिेसाठी तरतदू केलेल्या ननधीचा िापर करण्यात 
आला नसल्यास, विलींबाची सिभसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे नाही.   
     रस्ट्ता सरुिा ननधीच्या प्रयोजनासाठी पररिहन आयकु्त याींच्या नािे 
स्ट्िीय प्रपींजी खात े (PLA) उघडण्यात आले असनू टद.०४.०१.२०२० अखेर 
उक्त खात्यात रु. ६४,७३,७६,८५८/-जमा करण्यात आलेले आहेत. त्यापकैी 
रु.२९,६६,८१,७८०/- एिढा ननधी खची पडलेला असनू टद.३१.०१.२०२० अखेर 
रु.३५,०६,९५,०७७/- इतका ननधी उक्त खात्यात शशल्लक आहे. 
(२), (३) ि (४) मा.सिोच्च न्यायालयाने रर् याचचका क्र.२९५/२०१५ मध्ये 
रस्ट्ता सरुिा विर्यक बाबीींचा िेळोिेळी आढािा घेऊन मा.सिोच्च न्यायालयास 
अहिाल सादर करण्यासाठी रस्ट्ता सरुिा सशमतीची स्ट्थापना केली आहे. सदर 
सशमतीने टदलेल्या ननदेशानसुार रस्ट्ता सरुिाविर्यक कामकाजासाठी 
स्ट्ितींत्रपणे रस्ट्ता सरुिा ननधी ननमाभण करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार रस्ट्ता 
सरुिेच्या प्रयोजनाथभ विविध प्रस्ट्तािाींना मान्यता देण्याकरीता टद.०१.०९.२०१६ 
च्या शासन ननणभयान्िये मा.मखु्य सचचि याींच्या अध्यितखेाली रस्ट्ता सरुिा 
ननधी ननयींत्रण सशमती स्ट्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर सशमतीच्या 
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टद.२४.०४.२०१९ रोजीच्या बठैकीत रु.१७०.३१ को्ीच्या प्रस्ट्तािाींना मान्यता 
देण्यात आली असनू त्याप्रमाणे टद.२१.०६.२०१९ रोजी शासन ननणभय ननगभशमत 
करण्यात आललेा आहे. यामध्ये पररिहन कायाभलयात पररिहन िाहनाींची 
तपासणी करण्यासाठी १० ननररिण ि पररिण कद् र श (I &amp; C Centers) 
उर्ारणी करण्यासाठी रु. १३६.३३ को्ीच्या प्रस्ट्तािास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

आरे-िारे समुद्र (ता.जज.रत्नाधगरी) किनाऱ्यािर प्राणी सांग्रहालय ि 
स्नेिपािच  उभारण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(२३) *  ३९८   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :   
सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे-िारे समरु श (ता.रत्नाचगरी,जज.रत्नाचगरी) ककनाऱयािर जयपरुच्या 
धतीिर प्राणी सींग्रहालय ि स्ट्नेकपाकभ  उर्ारण्याचा प्रस्ट्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ट्तािाच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणता ननणभय घेतला 
आहे, त्याची सद्यःजस्ट्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) मा.पालक मींत्री रत्नाचगरी जजल्हा याींनी टदनाींक 
७.१.२०२० रोजी रत्नाचगरी येथील बठैकीमध्ये कोकणातील पयभ् न िधृ्दीसाठी 
मौजे. आरे-िारे तालकुा जजल्हा रत्नाचगरी येथील समरु शककनाऱयालगत 
असणाऱया ७० एकर िन जशमनीिर जयपरूच्या धतीिर प्राणीसींग्रहालय तयार 
करण्याबाबतचा प्रस्ट्ताि  तयार करण्याबाबत सचूना टदल्या आहेत. 
(२) ि (३) विर्ागीय िन अचधकारी, रत्नाचगरी (चचपळूण) याींच्यामार्भ त प्राणी 
सींग्रहालय उर्ारणीसाठी सविस्ट्तर प्रकल्प अहिाल (DPR) तयार करण्याच े
काम प्रगतीपथािर आहे. 

----------------- 
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चािूर (जज.लातूर) तालुक्यातील शतेिऱ्याांच्या अधधग्रहण िेलेल्या 
विांधन विदहरीांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२४) *  ७८२   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाकूर (जज.लातरू) तालकु्यात गतिर्ी पाऊस कमी झाल्यामळेु माहे 
जानेिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान पाणी ी्ंचाई ननमाभण झाली असनू 
ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार गािात ८४ वि ींधन विटहरी अचधग्रटहत करण्यात 
येऊन किठाळी, महाळींग्रािाडी, घारोळा, बेलगाि ि रामिाडी या पाच गािात 
्ँकरद्िारे पाणीपरुिठा करण्यात येत होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱयाींच्या शतेातील अचधग्रहण केलेल्या वि ींधन विटहरीींची 
देयके पींचायत सशमतीकडून टदली जात असनू माहे मे, २०१९ पयांतची 
शतेकऱयाींची १८ लाख ६६ हजार रुपयाींची देयके िा्प करण्यात आली परींत ु
जून त ेऑक््ोबर, २०१९ या मटहन्याींतील रुपये ६० लाखाींची देयके थकीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
आतापयांत ककती शतेकऱयाींना ककती रुपयाींचे िा्प केले आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  
     सन २०१८-१९ ी्ंचाई कालािधीत चाकूर तालकु्यात ८४ खाजगी वि ींधन 
विटहरी अचधग्रहणार्व्दारे पाणी परुिठा करण्यात आला आहे. मौज ेमहाळींग्रािाडी 
र्व्यनतररक्त अन्य ४ गािाींना ्ँकरर्व्दारे पाणी परुिठा करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वि ींधन विहीर अचधग्रहणाचे माहे जुल,ै २०१९ अखेर पयांतची रु. ५३.१४ 
लि रक्कमेची देयके अदा करण्यात आली असनू उिभररत देयके अदा 
कराियाची कायभिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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दयाचपूर (जज.अमरािती) तालुक्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
िायचक्रमाांतगचत येणाऱ्या प्रादेशशि पाणी पुरिठा  
योजनेच्या प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत 

  

(२५) *  १०६७   श्री.बळिांत िानखड े(दयाचपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयाभपरू (जज.अमरािती) तालकु्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल कायभक्रम 
सन २०१८-१९ अींतगभत १५६ गािे प्रादेशशक पाणी परुिठा योजना बळक्ीकरण 
करण्याच्या प्रस्ट्तािास मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ट्ताि पाणी परुिठा ि 
स्ट्िच्छता विर्ाग याींचेकड ेमाहे जून, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान येथे सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अप्पर मखु्य सचचि, पाणी परुिठा ि स्ट्िच्छता विर्ाग याींच े
अध्यितखेाली होणाऱया ताींब्रत्रक सशमतीसमोर टदनाींक ९ रे्ििुारी, २०१९ 
रोजीच्या बठैकीत सदर प्रस्ट्तािास मान्यता देण्यात आली परींत ुसदर प्रस्ट्ताि 
अद्यापपयांत वितरीत केला नसल्याचे स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी पत्राद्िारे कळविले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेतींगभत सरुु असलेल्या सिभ 
पाणीपरुिठा योजना थाींबविण्याचे आदेश शासनाने टदले असल्याने अमरािती 
जजल्हयातील सन २०१९-२० या आचथभक िर्ाभतील पाणी ी्ंचाई आराखडयातील 
रुपये २५ को्ीींच्या कामाींना स्ट्थचगती शमळाली असल्याचे टदनाींक २४ डडसद्बर, 
२०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रश्न र्ाग १ ि २ प्रकरणी चौकशी करुन दयाभपरूच्या 
प्रस्ट्तािास ननधीसह मान्यता देण्याबाबतचा आदेश वितरीत करणे तसेच 
अमरािती जजल््यातील पाणीपरुिठा योजना सरुु करण्याबाबत रे्रननणभय 
घेिनू त्यािरील स्ट्थचगती उठविण्याबाबत शासनाने कोणती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत:  खरे आहे. 
     १५६ गाींिे (ता.दयाभपरू) प्रादेशशक पाणी परुिठा योजनेच्या कामाचा 
प्रस्ट्ताि अधीिक अशर्यींता, महाराषर जीिन प्राचधकरण मींडळ, अमरािती 
याींच्या कडून या विर्ागास टदनाींक २६.०७.२०१९ च्या पत्रान्िये प्राप्त झालेला 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
     कद् र श शासनाने टदनाींक २२ जुल,ै २०१९ च्या पत्रान्िये जुना राषरीय 
ग्रामीण पेयजल कायभक्रम आता जल जीिन शमशन या कायभक्रमाींतगभत 
समाविष् केलेला आहे. त्यानरु्ींगाने शासनाच्या टदनाींक २७.११.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्िये तात्परुत्या स्ट्िरुपात पाणीपरुिठा योजनाींना स्ट्थचगती देण्यात आली 
होती. कद् र श शासनाच्या टदनाींक २५.१२.२०१९ रोजीच्या जल जीिन शमशनच्या 
मागभदशभक सचुना विचारात घेऊन शासनाच्या टदनाींक ८ जानेिारी, २०२० ि 
टदनाींक १२.०२.२०२० च्या पत्रान्िये ि टदनाींक ३० जानेिारी, २०२० च्या 
पररपत्रकातील सचुनाींनसुार पाणी परुिठा योजनाींबाबत पढुील कायभिाही सरुु 
आहे. १५६ गाींिे (ता.दयाभपरू) प्रादेशशक पाणी परुिठा योजनेच्या 
बळक्ीकरणाच्या प्रस्ट्तािास मींजुरी देण्यात आलेली आहे. 
     शासनाच्या टदनाींक ४.१०.२०१९ रोजीच्या पररपत्रकान्िये सन २०१९-२० 
या ी्ंचाई कालािधीकररता ी्ंचाई कृती आराखड े तयार करण्याबबत ि 
तद्नरु्ींचगक कायभिाही करण्याच्या सचुना टदलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पांचायत सशमती हिेली (जज.पुणे) अांतगचत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
िायचक्रम सन २०१८-१९ ची िामे सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(२६) *  ६१   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींचायत सशमती हिेली (जज.पणेु) अींतगभत राषरीय ग्रामीण पेयजल 
कायभक्रम सन २०१८-१९ ची कामे सींथ गतीने सरुु असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींपकैी बहुताींश कामे ही सिेिण, अींदाजपत्रक तसेच 
ननविदा मींजूर कामाींची कायभिाही होत नसल्याने प्रलींब्रबत असनू सदर योजनेत 
समाविष् असलेल्या गािाींमध्ये र्ीर्ण पाणी ी्ंचाई असनू ्ँकरद्िारे पाणी 
परुिठा केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण पाणी परुिठा बाींधकाम उपविर्ाग, पींचायत सशमती, 
हिेली याींच्याकड े िारींिार बठैका, पत्राद्िारे पाठपरुािा केला जात असनूही 
सींबींचधत विर्ागाकडून कोणतीच कायभिाही होत नसल्याचे ननदशभनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही.   
(२), (३) ि (४) पणेु जजल्हयातील हिेली तालकु्यामधील ४५ गािे/िाडयाींचा 
सन २०१८-१९ च्या राषरीय ग्रामीण पेयजल कायभक्रमामध्ये समािेश असनू, 
सदर आराखडयामधील २४ गािे/िाडयाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यापकैी १७ गािे/िाडयाींची ननविदा प्रक्रीया पणूभ करुन योजनाींची कामे 
प्रगतीपथािर आहेत. उिभरीत ७ गािे/िाडयाींच्या योजना ननविदा प्रक्रीयेत 
आहेत. 
     उिभरीत २१ योजनाींपकैी ३ योजनाींची अींदाजपत्रके तयार आहेत. ८ 
योजनाींचे राज्यस्ट्तरीय ि विर्ागीयस्ट्तरीिरील ताींब्रत्रक छाननी सशमतीने 
काढलेल्या शरेेपतुभतमेध्ये आहेत. उद्भि/्ाकी या कामाींसाठी जागा उपलब्ध न 
झाल्यामळेु १० योजनाींचे सर्व्हेिण करणे बाकी आहे. 
     सन २०१८-१९ च्या आराखडयामधील प्रस्ट्तावित करण्यात आलेल्या ७ 
गािे/िाडयाींकररता ्ँकरने पाणी परुिठा करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात गुटखा बांदी िायद्याच ेउल्लांघन होत असल्याबाबत 
  

(२७) *  ३२०   अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूच), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा), श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर) :   सन्माननीय 
अन्न ि षधध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशरे्त: अकोला, सोलापरू जजल््यात तसेच पनिेल (जज.रायगड) 
ि काशशशमरा (जज.ठाणे) येथे गु् खा बींदी असताींना ग्रामीण ि शहरी र्ागात 
तींबाखूजन्य पदाथभ ि गु् खा लहान ि मोठ्या दकुानाींमध्ये विकला जात 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िणी िारुळा (ता.अको्, जज.अकोला) येथे ग्राशमण पोलीसाींनी 
टदनाींक २९ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास छापा ्ाकून १० लाख 
रुपयाींच्या मदु्देमालासह िाहन क्रमाींक एमएच ३० बीबी १६८८ जप्त केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सोलापरू शहर आयकु्तालयातील गनु्हे शाखेच्या पोशलसाींनी जुना 
तळुजापरू नाका येथे रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये रुपये १ को्ी ३८ 
लाखाचा बनाि् विर्ारी गु् खा जप्त करुन पाच जणाींना अ्क केल्याचे 
टदनाींक १० र्द् ििुारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने तींबाखुजन्य पदाथभ ि गु् खा बींदी जाहीर करुन 
अनेक मटहने होऊनही सींबींचधत विर्ागाने अींमलबजािणी न केल्यामळेु अन्न 
ि और्ध प्रशासनाच्या अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने लहान-मोठे दकुानदार 
सराभसपणे तींबाखुजन्य पदाथभ ि गु् ख्याची विक्री करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार गु् खा बींदी अींमलबजािणीकड े दलुभि 
करणाऱया तसेच राज्यात पणुभत: गु् खा बींदी करण्याबाबत कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डट. राजेंद्र शश ांगणे : (१) माहे जानेिारी, २०२० मध्ये अकोला जजल््यातील 
िणी िारूळा, ता. अको् येथे, सोलापरू शहरात ि पनिेल (जज. रायगड) येथ े
अन्न ि और्ध प्रशासनाच्या अचधकाऱ याींनी ि पोलीसाींनी सींयकु्तरीत्या कारिाई 
करून िाहनातनु गु् खा तसेच प्रनतबींचधत अन्न पदाथाांचा साठा जप्त केलेला 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) टद. ०१ रे्ििुारी, २०२० रोजी अन्न ि और्ध प्रशासनातील अचधकाऱ याींनी 
ि पोलीसाींनी केलेल्या सींयकु्त कारिाईत, तळुजापरु नाका, सोलापरु येथुन 
एका िाहनातनु एकुण रू. १९,१५,०००/- ककमतीचा प्रनतबींचधत अन्न पदाथाभचा 
साठा ि रू. ९,५०,०००/- ककमतीचे िाहन असा एकुण रू. २८,६५,२००/- 
ककमतीचा मदु्देमाल जप्त केलेला आहे. 
सदर प्रकरणी ०२ र्व्यक्तीविरूध्द जोडर्ािी पोलीस स्ट््ेशन, सोलापरु येथे टद. 
०१.०२.२०२० रोजी र्ारतीय दींड विधानातील तसेच अन्न सरुिा ि मानदे 
कायद्यातील कलमान्िये प्रथम खबर अहिाल दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) माहे जानेिारी, २०२० मध्ये कारिाई करण्यात आलेल्या सोलापरु, अकोला 
ि पनिेल येथील प्रकरणात अन्न ि और्ध प्रशासनार्व्दारे सींबींचधताींविरूध्द 
पोलीसाींत प्रथम खबर अहिाल दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलीसाींकडून 
सदर प्रकरणाची पढुील चौकशी सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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चामोशी (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील मािंडा देिस्थानच्या पयचटन ि 
बाहयिळण रस्त्याच्या िामास विलांब होत असल्याबाबत 

(२८) *  ३५४९   डट.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पयचटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माकां डा (जज.गडचचरोली) देिस्ट्थान हे विदर्ाभतील काशी मानली जात 
असनू या िेत्राच्या विकासकामाींसाठी रुपये ५ को्ी ि बा्यिळण (बायपास) 
रस्ट्त्याकररता ननचध मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामाींसाठी ननचध उपलब्ध असनूही अचधकारी, कमभचारी 
ि कीं त्रा्दार याींच्या ननषकाळजीपणामळेु सदर कामाींना विलींब होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
     पयभ् न विर्ागाच्या प्रादेशशक पयभ् न विकास योजनेअींतगभत सन २०१५-
१६ या आचथभक िर्ाभमध्ये माकां डादेि येथील पयभ् नस्ट्थळ विकासासाठी 
रु.४९०.३६ लि च्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
माकां डादेि गािाच्या िळण मागाभच्या कामासाठी र्सूींपादन करण्याकररता 
सािभजननक बाींधकाम विर्ागामार्भ त कायभिाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     पयभ् न विर्ागाच्या प्रादेशशक पयभ् न विकास योजनेअींतगभत सन २०१५-
१६ या आचथभक िर्ाभमध्ये माकां डादेि येथील पयभ् नस्ट्थळ विकासासाठी 
रु.४९०.३६ लिच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देऊन या कामासाठी 
रु.२००.०० लि ननधी जजल्हाचधकारी, गडचचरोली याींना वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर ननधीमधनू माकां डादेि या टठकाणी ्ॅक्सी पाकींग सवुिधा, 
वपण्याच्या पाण्याची सवुिधा, सलुर् शौचालय बाींधकाम, बींद ग्ार रु््पाथ ि 
नदीिर साकि इत्यादी कामे पणूभ करण्यात आली असनू उिभररत कामे 
र्ारतीय परुातत्ि विर्ागाच्या परिानगीनींतर सरुु करण्यात येतील. 
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     माकां डादेि गािाच्या िळण मागाभच्या र्सूींपादनासाठी सािभजननक 
बाींधकाम विर्ागामार्भ त रु.७५.०० लि ननधी अथभसींकल्पात मींजूर झालेला 
असनू त्यानसुार कायभकारी अशर्यींता, सािभजननक बाींधकाम विर्ाग क्रमाींक २, 
गडचचरोली याींच्यामार्भ त र्सूींपादनाची कायभिाही सरुु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पोंभुणाच (जज.चांद्रपूर) येथील राजराजेश्िर मांदीराला  
‘ि’ िगच नतथचक्षेत्र घोधीत िरण्याबाबत 

  

(२९) *  २८०७   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय पयचटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोंर्णुाभ (जज.चींर शपरू) येथील राजराजेश् िर मींदीराला ‘क’ िगभ नतथभिेत्र 
घोर्ीत करण् याबाबत बल् लारपरू येथील लोकप्रनतनीधीींनी मखु् य कायभकारी 
अचधकारी, जजल्हा पररर्द, चींर शपरू याींना टदनाींक २२ डडसद्बर, २०१९ रोजी िा 
त् यासमुारास लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. आददत्य ठािरे : (१) होय. 
(२) सदर नतथभिते्र नगर पींचायत पोंर्णूाभ याींच्या कायभिेत्रात असल्यामळेु सदर 
ननिेदन मखु्याचधकारी, नगर पींचायत, पोंर्णूाभ याींच्याकड े पढुील 
कायभिाहीकररता पाठविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बुलढाणा जजल््यातील ४७ टक्िे पाण्याच ेनमुने बाधधत आढळल्याबाबत 
  

(३०) *  २२७८   श्री.राजेश एिड े(मलिापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बलुढाणा जजल््यात टदनाींक १ ऑक््ोंबर, २०१९ त े३१ डडसद्बर, २०१९ या 
कालािधीत पाण्याच्या नमनु्याींची रसायननक तपासणी केली असता 
जजल््यातील ४७% पाणी नमनेु बाचधत असल्याच ेटदनाींक १० जानेिारी, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाचधत पाणी असलले्या गािाींमध्ये ककडनीच्या आजारात िाढ 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार पाण्याचे बाचधत आढळलेल्या गािाींमध्ये शदु्ध 
पाणीपरुिठा करण्याच्या अनरु्ींगाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      टदनाींक १ ऑक््ोबर त े३१ डडसद्बर, २०१९ या कालािधीमध्ये बलुढाणा 
जजल्हयातील १३ तालकु्यातील  ५९९ गािामधील २६३९ पाणी नमनु्याींची 
रासायननक तपासणी करण्यात आली असता, ४०१ गािामध्ये १२०५ पाणी 
नमनेु बाचधत  आढळून आले आहे. बाचधत नमनु्याींची ्क्केिारी ४५.६६ %  
एिढी आढळून आली आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
सन २०१७ -१८ मध्ये २५ गािामध्ये ककडनीच्या रूग्णाींची सींख्या २०६ आढळून 
आली तर सन २०१८-१९ मध्ये २० गािामध्ये  ककडनी रूग्णाींची सींख्या १२८ 
आढळून आली.  
(३) बाचधत ४०१ गािामध्ये खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत.        
I) ३७६ गािाींना नळ पाणी परुिठा योजनेर्व्दारे शधु्द पाणी परुिठा करण्यात 
येतो. 
II) ११ गािाींमध्ये नळ पाणी परुिठा योजना प्रगतीपथािर आहेत. 
III) १० गािाींमध्ये नळ पाणी परुिठा योजना प्रस्ट्तावित आहेत.  
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IV) ४ गािाींना हातपींप/सािभजननक विटहरी िरून पाणी परुिठा करण्यात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्य मागच पररिहन महामांडळाची “दहरिणी िक्ष”  
योजना बांद असल्याबाबत 

  

(३१) *  ५४०२   डट.भारती लहाहेिर (िसोिा), श्री.बाबासाहेब पाटील 
(अहमदपरू) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य मागभ पररिहन महामींडळाच्या बसेसने प्रिास करणाऱया माताींना 
बाळाला स्ट्तनपान देण्यासाठी “टहरकणी कि” योजना राबविण्याच्या घेतलेल्या 
ननणभयाची योग्य अींमलबजािणी न झाल्यामळेु बहुताींश टठकाणचे “टहरकणी 
कि” बींद असल्याचे माहे डडसद्बर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील कुलाभ नेहरुनगर, मुींबई सद्रल आणण परळ 
स्ट्थानकातील तसेच पणेु, विदर्भ, मराठिाडा विशरे्ता अहमदपरू (जज.लातरू) 
यासारख्या राज्य पररिहन महामींडळाच्या बस स्ट्थानकािर उर्ारण्यात आलले े
टहरकणी कि जनजागतृी अर्ािी   बींद जस्ट्थतीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने उक्त योजना पनु्हा सरुु करण्याबाबत कोणती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब : (१), (२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळाने प्रिाशाींमधील 
मटहला घ्कास प्रोत्साहन देण्यासाठी ि स्ट्तनदा माताींची सोय होण्यासाठी 
बसस्ट्थानकामधील उपलब्ध असलेल्या जागेमध्ये मटहलाींसाठी टहरकणी कि 
उर्ारण्याचा ननणभय घेण्यात आला ि राज्यातील जजल्हा, तालकुा ि प्रमखु 
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शहरातील समुारे १८२ बसस्ट्थानकाींिर  टहकरणी कि उर्ारले असनू, सदरची 
टहरकणी कि अद्यापही कायाभजन्ित आहेत ि महामींडळाच्या टद.२९.०५.२०१९ 
अन्िये उिभररत सिभ बसस्ट्थानकाींिर उपलब्ध असलेल्या जागेमध्ये ‘’टहरकणी 
कि’’ उर्ारण्याबाबत तसेच टहरकणी कि ननयशमत कायभरत राहण्याच्या 
दृष्ीने खबरदारी घेण्यासाठी सिभ विर्ागाींना सचुना प्रसाररत करण्यात आल्या 
आहेत. 
     तसेच, बसस्ट्थानक आधुननकीकरण/पनुबाांधणी सरुु असलेल्या ि 
प्रस्ट्तावित असलले्या बसस्ट्थानकाींच्या कामाींमध्ये टहरकणी कि तयार 
करण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खारघर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील पाांडििडा या ननसगचरम्य 
स्थळाच ेसौंदयीिरण ि वििास िरण्याबाबत 

  

(३२) *  ४१७   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
मननधा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खारघर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील पाींडिकडा या ननसगभरम्य 
स्ट्थळाच्या पयभ् नाला चालना शमळण्याच्या दृष्ीने सौंदयीकरण ि विकास 
करण्याच्या दषॄ्ीकोनातनू आराखडा तयार करून आिश्यक ननधी उपलब्ध 
करून देण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी सह र्व्यिस्ट्थापकीय सींचालक, शसडको 
शल., बेलापरू याींच्याकड े ननिदेनाद्िारे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननसगभरम्य पाींडिकडा हा पािसाळी धबधब्यासाठी तसेच 
ननसगभरम्य िनराईसाठी प्रशसद्ध असनू दरिर्ी पािसाळयात हजारो पयभ् क रे्् 
देत असले तरी सरुक्षिततचे्या दषॄ्ीने ि पयभ् काींसाठी आिश्यक सोयी-सवुिधा 
उपलब्ध नसल्याने अनेक गरैसोयीींना सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त स्ट्थळाचे सशुोशर्करण ि विकास केल्यास स्ट्थाननक 
र्मुीपतु्राींना उपजजिीकेचे साधन उपलब्ध होणार असल्याने उक्त प्रकरणी ननधी 
उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) निी मुींबई मधील खारघर येथील पाींडिकडा धबधब्याच्या 
पररसरात पक्क्या स्ट्िरुपाचा पोहच रस्ट्ता नसल्याने धबधब्याजिळ 
जाण्याकरीता सरुिीत पायिा्, रेशल ींग, उपहारगहृ, प्रसाधनगहृ, घनकचरा 
र्व्यिस्ट्थापन इत्यादी सोयी-सवुिधा नसल्याने पयभ् काींची गरैसोय होत आहे.   
     सबब, शसडकोने उक्त पररसराचा विकास करण्याच्या दृजष्कोनातनू 
सींकल्पनात्मक नकाशा तयार केला असनू त्यानसुार १.५ कक.मी. लाींबीचा 
रस्ट्ता, पाकींग, शौचालय, लॉकर सवुिधा, लाकडी मचान आणण तात्परुत्या 
स्ट्िरुपाचे उपहारगहृ इत्यादी प्राथशमक सोयी-सवुिधा उपलब्ध करण्याच े
प्रस्ट्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नाशशि जजल्हयात एस.टी. बस विदहरीत िोसळून झालेला अपघात 

  

(३३) *  ५३६०   श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सांजय जगताप (परुांदर), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सभुाध धोटे (राजूरा), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), डट.भारती लहाहेिर (िसोिा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) 
(नाशशि पजश्चम),  श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी),  श्री.बबनराि शशांदे  
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(माढा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सांददप 
क्षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), 
श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), डट.किरण लहामटे (अिोले), श्री.अतलु बेनिे 
(जुन्नर), श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कळिण-धुळे (जज.नाशशक) मागाभिरील टदनाींक २८ जानेिारी, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास राज्य मागभ पररिहन मींडळाची एस.्ी. बस सौदाणे-देिळा 
रस्ट्त्याने जात असताना एस्ीचा ्ायर रु््ल्याने, ररिाला जोरदार धडक   
बसनू दोन्ही िाहने रस्ट्त्याच्या कडलेा असलेल्या साठ रू्् खोल विहीरीत 
पडून एस्ी बसच्या चालकासह बसमधील १७ ि ररिातील ९ प्रिाश्याींचा मतृ्य ू
आणण ३५ जण जखमी झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार अपघातातील मतृ ि जखमीींना 
कोणती आचथभक मदत केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
     परींत,ू सदरचा अपघात राज्य पररिहन बसच े्ायर रु््ल्याने झालेला 
नाही. 
(२) सदर अपघाताची चौकशी पोशलस विर्ाग ि राज्य पररिहन 
महामींडळाकडून करण्यात आली असनू या दोन्ही प्राथशमक चौकशीत सदर 
अपघातास राज्य पररिहन चालक जबाबदार असल्याच ेआढळून आले आहे. 
     राज्य पररिहन बस चालकाविरुध्द मतृ्यपुश्चात देिळा पोशलस स्ट््ेशन 
येथे र्ा.दीं.वि. कलम ३०४,२७९, ३३७, ३३८, ४२७ ि मो्ार िाहन कायदा  
कलम १८४ अन्िये  गनु्हा दाखल करण्यात  आला   असनु पढुील  तपास 
सरुु आहे. 
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     सदर अपघातातील अपघातग्रस्ट्त ि त्याींच े िारसाींना राज्य पररिहन 
महामींडळाकडुन एकूण रु.१,९७,५००/- एिढी आचथभक तात्कालीक मदत देण्यात 
आली आहे. अपघात नकुसान र्रपाई मागणीस्ट्ति ‘पी’ र्ॉमभ देण्यात आल े
असनू त्याींचेकडुन ‘पी’ र्ॉमभ र्रुन घेऊन  टद.१७.०२.२०२० अखेर १४ मतृ 
प्रिाशाींचे िारसाींना प्रत्येकी रु.१०.०० लाख प्रमाणे एकुण  रु.१ को्ी ४० लाख 
अींनतम नकुसान र्रपाई देण्यात आली आहे. तसेच, मतृाींपकैी राज्य पररिहन 
चालकाचे िारसास श्रशमक नकुसान र्रपाई कायद्याअींतगभत रु.५,१३,३२०/- 
रक्कम अदा करण्यात आली आहे. तसेच, मतृाींपकैी ०१ मतृाचे िारस 
मा.न्यायालयात जाणार असल्याने त्याींनी नकुसान र्रपाई जस्ट्िकारण्यास 
नकार टदला आहे. 
     उिभरीत राज्य पररिहन बसमधील १ प्रिाशी ि ॲपे ररिातील ९ र्व्यक्ती 
असे एकूण १० मतृाींच्या िारसास ि ३५ जखमीींना अींनतम नकुसान र्रपाई 
अदा करण्याकरीता महामींडळाद्िारे स्ट्िींतत्र पथके तयार करण्यात आली 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खारेपाट विभागातील (ता.पेण, जज.रायगड) येथील हेटिणे-शहापाडा 
पाणी पुरिठा योजनेच ेिाम पुणच िरणेबाबत 

  

(३४) *  १९६६   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारेपा् विर्ागातील (ता.पेण, जज.रायगड) ३६ गािे ि ४२ िाडयाींकरीता 
महाराषर जीिन प्राचधकरणामार्भ त हे्िणे–शहापाडा ही धरण जोडणारी योजना 
मींजूर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतील ननम्मी गािे ि िाडयाींमध्ये वितरण र्व्यिस्ट्था 
नसल्याने तसेच उपरोक्त योजनेच्या कामास प्रत़्ि सरुूिात होिनू ि मदुत 
सींपनूदेखील अद्यापपयांत केिळ ५० त े ६० ्क्केच काम झालेले असल्याने 
ग्रामस्ट्थाींच्या वपण्याच्या पाण्याची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर योजनेच्या सींथगतीने सरुु असलेल्या कामाबाबत सबींचधत 
यींत्रणा उदासीन असल्याने नागररकाींमध्ये नाराजीच ेिातािरण आहे, हे ही खरे 
आहे काय. 
(४) असल्यास, सदर योजनेमधील सिभ गाि/िाड्याींना पाणी परुिठा 
होण्याच्यादृष्ीने शासनाने उपरोक्त योजनेचे काम पणुभ करण्याबाबत कोणती 
कायभिाही केली िा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय. 
(२) योजनेचे ७० % काम पणूभ झाले असनू उिभरीत कामे प्रगतीपथािर 
आहेत.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     स्ट्थाननक अडचणीींमळेु विलींब झाला आहे. 
(४) सदर कीं त्रा्दारािर विलींबासाठी दींड आकारण्यात आला आहे. सदर योजना 
कायाभजन्ित करुन योजनेतील समाविषठ गािाींना उन्हाळ्यापयांत पाणी परुिठा 
सरुु करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
शालेय पोधण आहार योजनेअांतगचत नागपूर विभागातील दषु्ट्िाळग्रस्त 

गािाांमधील शाळाांना अनुदान शमळाले नसल्याबाबत 
(३५) *  २१९२   श्री.राजू िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), 
अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि), 
श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शालेय पोर्ण आहार योजनेअींतगभत दषुकाळग्रस्ट्त गािाींमधील शाळेतील 
विद्याथ्याांना ननयमीत पोर्ण आहारासोबत आठिड्यातनू तीन टदिस परुक 
आहार देण्याचा शासनाने ननणभय घेतला असनू त्याचिेळेस प्रनतदीन 
प्रनतविद्याथी ५ रु. देण्याचा ननणभय  शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागपरू विर्ागातील दषुकाळग्रस्ट्त र्ागातील शाळाींमध्ये 
मागील ५ मटहन्यापासनू शालेय पोर्ण आहार योजनेअींतगभत अनदुान 
अद्यापही प्राप्त झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ५ मटहन्यापासनू अनदुान प्रलींब्रबत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) तसेच सदर योजनेअींतगभत नागपरू विर्ागातील ककती शाळाींना अनदुान 
देण्यात आले आहे िा देण्यात येत आहे ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) शासन ननणभय टदनाींक २९/०५/२०१७ अन्िये शालेय 
पोर्ण आहार योजनेतींगभत दषुकाळग्रस्ट्त र्ागातील विद्याथ्याांना आठिडयातनू 
तीन टदिस दधू/अींडी/र्ळे/पौजष्क आहार देण्याचा धोरणात्मक ननणभय घेतला 
आहे. यासाठी प्रनतटदन प्रनतविद्याथी रू.५ याप्रमाणे प्रनतआठिडा रू.१५ अशी 
खचभ मयाभदा ननजश्चत केली आहे. 
(२) ि (३) शाळास्ट्तरािर देण्यात आलेल्या परुक आहाराची पररपणूभ देयकाींची 
माटहती तालकुास्ट्तरािरुन एकब्रत्रत जजल््याींना देण्यात येत.े जजल्हास्ट्तरािरुन 
सींबींचधत शाळाींना प्रनतपतूीची रक्कम अदा करण्यात येत.े त्यानसुार नागपरू 
विर्ागातील पररपणूभ देयके प्राप्त झालेल्या शाळाींना अनदुान वितरीत केले 
आहे. 
(४) नागपरू विर्ागातील सदर अनदुानासाठी पात्र असलेल्या ३५५३ शाळाींपकैी 
सद्यजस्ट्थतीत २९६३ शाळाींना आिश्यक अनदुान वितरीत केलेले आहे. उिभररत 
५९० शाळाींची परुक आहाराची पररपणूभ देयके जजल्हास्ट्तरािर प्राप्त करून 
अनदुान वितरीत करण्याची कायभिाही सरुु आहे. 

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

सातोद (ता.यािल, जज.जळगाांि) येथे राष्ट्रीय पेयजल  
योजनेच्या िामात झालेला गैरहायिहार 

  

(३६) *  २४११   श्री.शशरीध चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  मौजे सातोद (ता.यािल, जज.जळगाींि) येथील राषरीय पेयजल योजनेच े
काम ठेकेदाराने ननकृष् दजाभच े ि ननयमबा्य करून गरैर्व्यिहार केला 
असल्याची तक्रार ग्रामपींचायत सदस्ट्याींनी मखु्य कायभकारी अचधकारी, जजल्हा 
पररर्द, जळगाींि याच्याकड े टदनाींक १३ माचभ, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२)  असल्यास, उक्त ननयमबा्य कामाची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, असल्यास, त्यात दोर्ी असलेले सींबींचधत अचधकारी आणण ठेकेदार 
याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय. 
(२) तक्रारदाराने ननकृष् कामे ि अपणूभ कामे पणूभ करुन अींनतम देयक अदा 
करण्याविर्यी तक्रार केली आहे. प्राप्त तक्रार अजाभनसुार उप विर्ागीय 
अशर्यींता याींनी तक्रारदार याींच्या समिेत योजनेच्या कामाची टदनाींक 
२९.०५.२०१८ रोजी प्रत्यि पहाणी केली असता, तक्रारदार याींनी ठेकेदाराने 
केलेल्या कामाबाबत समाधान झाले असल्याचे लखेी स्ट्िरुपात टदल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दाभोळ (जज.रत्नाधगरी) खाडीतील िोट्यिधी रूपये  
किां मतीच्या हाऊसबोटीांची झालेली दरुिस्था 

  

(३७) *  २०१०   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पयचटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दार्ोळ (जज.रत्नाचगरी) खाडीतील पयभ् नाला चालना देण्यासाठी शासनाने 
महाराषर पयभ् न विकास महामींडळाच्या माध्यमातनू खरेदी केलेल्या समुारे 
रूपये ३ को्ी इतक्या रक्कमेच्या दोन्ही हाऊसबो् सद्यजस्ट्थतीत खाडीपात्रात 
बडुालेल्या अिस्ट्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प राबविण्यास विलींब करुन शासनाचे नकुसान 
करणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत तसेच सदर प्रकल्प पनु्हा सरुू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) हाऊसबो्ीच्या तळर्ागात नछरे श पडून मोठ्या प्रमाणात 
हाऊसबो्ीमध्ये पाणी येत होत.े त्यामळेु हाऊसबो्ी सरुक्षिततचे्या दृष्ीने 
पाण्याबाहेर काढून सागरी ककनारी सरुक्षित ठेिण्यात आल्या आहेत. 
     हाऊसबो्ीच्या प्रचलन ि देखर्ालीिर मोठ्या प्रमाणात खचभ होत 
असल्याने महाराषर पयभ् न विकास महामींडळाने हाऊसबो्ीचे प्रचलन खाजगी 
उद्योजकाींच्या सहकायाभने करण्याचा ननणभय घेतला आहे. त्यानसुार खाजगी 
सींस्ट्थेची नेमणूक करण्याकररता ननविदा मागविण्यात आल्या मात्र प्रथम दोन 
प्रयत्नात एकही ननविदा प्राप्त झाली नाही. नतसऱया ननविदा प्रकक्रयेनसुार 
ननयकु्त करण्यात आलेल्या ननविदा धारकाकडून हाऊसबो्ीच्या प्रचलनाची 
कायभिाही होत नसल्याने केलेल्या सागरी  सल्लागार याींच्या सल्ल्यानसुार 
महाराषर पयभ् न विकास महामींडळ पढुील कायभिाही करीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौलाना आझाद अल्पसांखयाि आधथचि वििास महामांडळाच् या 
विविध योजना पुनश् चः िायाचजन्ित िरणेबाबत 

(३८) *  ३६८२   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये मौलाना आझाद अल्पसींख्याक आचथभक विकास 
महामींडळामार्ां त गरज ूअल्पसींख्याक लार्ाथ्याांना विविध योजनद्तगभत आचथभक 
मदत केली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत काही िर्ाभपासनू स्ट्ियींरोजगाराच्या अनरु्ींगाने महत्िाच्या 
असलेल्या मदुत ि थे् कजभ परुिठा योजना बींद असल्याने त्या सरुु 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेलेखी पत्रर्व्यिहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, आचथभक विकास महामींडळाने या योजनेच्या माध्यमातनू कजभ 
परुिठा करण्यासाठी आिश्यक असणारे अींनतम ननकर् ठरविण्याबाबतचा  
प्रस्ट्ताि शासनाकड ेमींजुरीसाठी पाठविलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रस्ट्तािािर काय कायभिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे   
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. निाब मशलि : (१) आचथभकदृष्या मागासलेल्या अल्पसींख्याकाींच्या 
सामाजजक ि आचथभक उन्नतीसाठी मौलाना आझाद अल्पसींख्याक आचथभक 
विकास महामींडळामार्भ त कजभ योजना राबविल्या जातात. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) सद्य:जस्ट्थतीत महामींडळाकडून राबविण्यात येणाऱया योजना 
सधुारीत पध्दतीने राबविण्याचा प्रस्ट्ताि शासनास सादर करण्याबाबत 
महामींडळाला आदेश देण्यात आले आहेत. 

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) मध्यिती बस स्थानिाच्या नहाया हायटेि 
इमारतीच्या प्रलांबबत िामाबाबत 

  

(३९) *  ४७२३   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचपळूण (जज.रत्नाचगरी) येथील बसस्ट्थानकाचा कारर्ार गेल्या 
िर्भर्रापासनू तथेील एका पत्र्याच्या शडेमध्ये चालविला जात असल्याचे 
टदनाींक १२ डडसद्बर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चचपळूण येथील नर्व्या बसस्ट्थानकाच्या हाय्ेक इमारतीच्या 
बाींधकामास शासनाने मान्यता देऊन त्याबाबत शासनस्ट्तरािर ननविदा काढून 
सदरचे बाींधकाम करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींबींचधत ठेकेदाराींमार्भ त जशमनीपासनू केिळ ८ इींचच बाधकाम 
करुन सदर बाींधकाम आहे त्या जस्ट्थतीत बींद केल्याचे माहे डडसद्बर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१), (२), (३) ि (४) राज्य पररिहन महामींडळाने 
चचपळूण मध्यिती बसस्ट्थानकाची पनुबाांधणी करण्याकररता रु.५.८५ को्ी 
रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. तदनींतर महामींडळाकडून सदर 
कामासाठी ननविदाप्रकक्रयेद्िारे मे.स्ट्कायलाकभ  कन्स्ट्रक्शन प्रा.शल. याींना 
ननयकु्ती देिनू, महामींडळाच्या टद.०७.११.२०१७ च्या पत्रान्िये कायाभदेश देण्यात 
आला. सदर कायाभदेशाींन्िये काम पणुभ करण्याचा कालािधी २४ मटहने 
म्हणजेच टद.०७.११.२०१९ पयांत होता. तथावप चचपळूण नगरपररर्देकडून 
बसस्ट्थानक बाींधकाम परिानगी उशीराने शमळाली. तसेच सदर बसस्ट्थानकाची 
पनुबाांधणी ही अजस्ट्तत्िातील बसस्ट्थानकाची इमारत तोडून त्याच टठकाणी 
नविन बसस्ट्थानक बाींधाियाचे असल्याने प्रिाशाींची गरैसोय ि महामींडळाच्या 
दैनींटदन उत्पन्नात घ् होि ू नये यासाठी पयाभयी बसस्ट्थानकाची र्व्यिस्ट्था 
करण्यात आली ि त्यानसुार इमारतीतील आस्ट्थापनाींचे स्ट्थलाींतर करण्यात 
आले. बसस्ट्थानकाच्या अध्याभ र्ागाचे पायातील काम ि जमीन लेिलिर 
प्लीींथ काम पणुभ झाल्यानींतर अनतिषृ्ीमळेु सदरचे काम बींद ठेिण्यात आले 
होत.े सद्यजस्ट्थतीत जानेिारी, २०२० पासनू अध्याभ र्ागातील प्लीींथ पी.सी.सी. 
पयांतचे काम पणुभ झाले असनू, पढुील र्ागातील रु््ीींगचे काम चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पाटस (ता.दौंड, जज.पुणे) येथे एस.टी. बस आगार सुरु िरण्याबाबत 
(४०) *  ४५३७   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पा्स (ता.दौंड, जज.पणेु) येथील एस.्ी.डपेो चा प्रश्न सन २००५ पासनू 
प्रलींब्रबत असनू त्यासाठी पा्स ग्रामस्ट्थाींनी माहे जुल-ैऑगस्ट््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान आमरण उपोर्ण पकुारले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बी ओ ्ी तत्त्िािर सदर बस स्ट्थानक उर्ारण्याची मागणी 
तत्कालीन लोकप्रनतननधीींनी तसेच ग्रामस्ट्थाींनी िारींिार, मा. मींत्री, विर्ागीय 
सींचालक, र्व्यिस्ट्थापकीय सींचालक तसेच अध्यि, पररिहन महामींडळ याींचेकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३)  असल्यास, उक्त टठकाणी शासनाकडून १.१४ आर शासकीय र्खूींड मींजूर 
केला असनू त्याचा अनतक्रमण विरटहत ताबा शमळण्यासाठी तत्कालीन 
जजल्हाचधकारी याींचेकड ेटदनाींक ३ नोर्व्हद्बर, २००८ रोजी िा त्यासमुारास बठैक 
देखील घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त टठकाणी एस.्ी. बस डपेो सरुु करण्याबाबत 
शासनस्ट्तरािर कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. अननल परब : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) जजल्हाचधकारी पणेु याींनी पा्स येथ े टदलेली जशमन बसस्ट्थानक 
उर्ारण्याकररता उपयकु्त नसल्याने सन २००४ पासनू अनतक्रमण विरटहत ि 
सलग जागा बसस्ट्थानकासाठी देणेबाबत महसलू विर्ागाकड े महामींडळाद्िारे 
पाठपरुािा सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दहांगोली जजल््यातील शालेय विद्याथ्यांना मोफत  
सायिल िाटप िरण्याबाबत 

(४१) *  ५००७   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टहींगोली जजल््यातील शालेय विद्याथ्याांना शिैणणक िर्भ सींपत आले तरी 
मोर्त सायकल िा्प अद्याप करण्यात आले नसल्याचे माहे डडसद्बर २०१९ 
मध्ये ि त्यादरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, १९४७ विद्याथ्याांना मोर्त सायकली िा्प करण्यासाठी ६८ 
लाख १४ हजार रुपयाींचा ननधी टदड मटहन्यापिुी मानि विकासाकडून शशिण 
विर्ागाकड ेिगभ केला आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मानि विकास कायभक्रताींगभत जजल््यातील तीन तालकेु असनू 
या मध्ये सेनगाि ६६६ टहींगोली ६६६ ि औढा नागनाथ तालकु्यातील ६१५ 
मलुीींना मोर्त सायकल िा्प करण्यात येणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
त्यात काय आढळून आले, 
(५) तसेच शालेय विद्याथ्याांना दरिर्ी िेळेिर मोर्त सायकल शमळण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) टद.०४/०१/२०२० रोजी लार्ाथी विद्याथ्याांच्या शाळेच्या खात्यािर ननधी 
िगभ केलेला आहे. 
(५) शासनाकडून ननधी प्राप्त झाल्यािर तात्काळ सींबींचधत लार्ाथी याींच्या 
खात्यािर ननधी िगभ करण्याच्या सचूना सींबींचधताना देण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नळेगाि (जज.लातूर) ि इतर दहा गािाांच्या पाणीपुरिठा  
योजना सुरु िरण्याबाबत 

(४२) *  ५०४३   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नळेगाि (जज.लातरू) येथील मध्यम प्रकल्पात परेुसा पाणीसाठा 
असतानाही मागील अडीच मटहन्यापासनू थकीत िीजब्रबलामळेु येथील 
पाणीपरुिठा बींद असल्याने नागररकाींना पाण्यासाठी र््कीं ती करािी लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नळेगािासाठी स्ट्ितींत्र पाणीपरुिठा योजना राबविण्याची 
आिश्यकता असल्याचे टदनाींक ७ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, धरणी नदीिरील धरणी मध्यम प्रकल्पािर शशिपरूसह नऊ 
खेडी पाणीपरुिठा योजना कायाभन्िीत असनू या योजनेिरुन नळेगाींि, 
शल ींबाळिाडी, धरणी, िडिळ, शशिपरू, सगुाि, देिग्रा, उजेड, टहप्पळगाींि आटद 
अकरा गािाींना पाणीपरुिठा होतो तसेच धरणी मध्यम प्रकल्पात परेुसा 
पाणीसाठी असतानाही िीजब्रबलापो्ी तथेील महावितरणाींकडून िीज परुिठा 
खींडीत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार नळेगाींिकररता निीन पाणीपरुिठा योजना मींजूर 
करण्यासाठी आणण िरील इतर ११ गािातील नागररकाींच्या पाणीपरुिठयासाठी 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर योजनेचे कायाभन्िय जजल्हा पररर्द, लातरू याींचेमार्भ त करण्यात येत.े 
सदर योजनेच े विद्यतु देयक थकीत असल्यामळेु योजना  टद.१६/११/२०१९ 
पासनू बींद होती. या योजनेची माहे डडसद्बर, २०१९ पयांत रु.४२०.२३ लि 
थकबाकी असनू एवप्रल २०१९ त े डडसद्बर, २०१९ पयांत रु.३४.०० लि 
ककींमतीच्या ५०% रक्कम र्रण्यास महावितरण कीं पनीने साींचगतले. मात्र 
याबाबत टद.५/२/२०२० रोजी हमीपत्र महावितरण कपींनीस टदल्याने विद्यतु 
जोडणी करुन पाणी परुिठा सरुु करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



51 

 
अमरािती जजल्हयातील खाजगी अनुदाननत शाळाांच्या  

स्ियांपािगहृाच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४३) *  ३८१३   श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाध धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जजल्हयातील शालेय पोर्ण आहार योजनद्तगभत खाजगी 
अनदुाननत शाळाींना स्ट्ियींपाकगहृाच्या बाींधकामास ५ िर्ाभपासनू ननधी शमळूनही 
बाींधकाम करणे अननिायभ असतानाही अद्याप ९३ शाळाींनी स्ट्ियींपाकगहृाच े
बाींधकाम केले नसल्याच े टदनाींक २४ नोर्व्हद्बर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार ननधी उपलब्ध असनूही बाींधकाम न करणाऱया 
शाळाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) ि (२) कद् र श शासनाच्या ननयमानसुार ज्या खाजगी 
अनदुाननत शाळाींनी स्ट्ित: २५ ्क्के ननधी खचभ करुन स्ट्ियींपाकगहृ बाींधकाम 
Plinth Area Norms पयांत पणूभ केले आहे, अशा शाळाींना उिभरीत 
बाींधकामाींसाठी ७५ ्क्के ननधी देण्यात येतो. सदर ननकर्ानसुार अमरािती 
जजल््यातील पात्र ठरलेल्या ११२ खाजगी अनदुाननत शाळाींमध्ये स्ट्ियींपाकगहृ 
बाींधकामासाठी ननधी देण्यात आला आहे. त्यापकैी ८५ शाळाींमध्ये स्ट्ियींपाकगहृ 
बाींधकामे पणूभ झाली असनू २७ शाळाींमधील स्ट्ियींपाकगहृ बाींधकामे 
प्रगतीपथािर आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील खाजगी अनुदाननत प्राथशमि शाळाांमधील  
बोगस शशक्षिाांच्या नेमणूिाांबाबत 

  

(४४) *  २५३   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल््यात खाजगी अनदुाननत प्राथशमक शाळाींमध्ये शशिकाींचे बनाि् 
आदेश देऊन बोगस शशिकाींच्या नेमणूका करण्यात आल्याचे माहे नोर्व्हद्बर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास शशिकाींच्या बोगस नेमणूका प्रकरणात को्यिधी रुपयाींचा 
गरैर्व्यिहार झाला असनू या दरम्यान शशिण विर्ागाने नेमलेल्या पडताळणी 
पथकाचे काम अनतशय सींथ गतीने सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शशिणाचधकारी आणण सींस्ट्थाचालक याींच्या सींगनमताने शशिक 
मान्यता आणण तकुड्या मान्यतचेे बनाि् आदेश देण्यात आलेले शशिक 
सींबींचधत शाळाींमध्ये कायभरत असनू मागील अनेक िर्ाांपासनू िेतन घेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाची र्सिणकू करून शशिकाींची नेमणूक करून 
ननयमबा्यररत्या शशिक ि तकुड्या मान्यतचेे आदेश देऊन झालेल्या 
गरैर्व्यिहाराची चौकशी करून शासनाने काय कारिाई केली अथिा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ि (५) प्रकरणी चौकशी करुन सींबींचधत अचधकारी, सींस्ट्थाचालक तसेच 
सींबींचधत शशिक अशा २८ र्व्यक्तीींिर बींडगाडभन पोलीस स्ट््ेशन, पणेु येथ ेगनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 

----------------- 
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झोडगा (ता.मलिापुर, जज.बुलढाणा) येथे निीन  
पाणीपुरिठा योजना मांजूर िरणेबाबत 

  

(४५) *  ६२२२   श्री.राजेश एिड े(मलिापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोडगा (ता.मलकापरु, जज.बलुढाणा) येथे कायभरत असलेली पाणी परुिठा 
योजना अपयशी ठरल्याने सदर गािाला पणूभ िमतनेे पाणी परुिठा न होता 
२० टदिसाआड पाणी परुिठा होत असल्याने पाणी ी्ंचाई ननमाभण झाल्याच े
टदनाींक १५ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार झोडगा येथे निीन पाणीपरुिठा योजना 
मींजूर करणेबाबत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) मौ.झोडगा (ता.मलकापरू, जज.बलुडाणा) येथे अजस्ट्तत्िात असलेल्या नळ 
पाणी परुिठा योजनेर्व्दारे गािाची मागणी पणुभ होऊ शकत नसल्याने शासनाने 
टदनाींक २८ जानेिारी, २०१९ रोजीच्या शासन ननणभयान्िये नळ पाणी परुिठा 
योजना मींजुर केली असनू योजनेची कामे प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) षद्योधगि िसाहतीतील रासायननि 
साांडपाणी प्रकक्रया न िरता जगबुडी आणण िशशष्ट्ठी  

नदीत सोडत असल्याबाबत 
  

(४६) *  २०१९   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लो्े (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) औद्योचगक िसाहतीतील घातक रासायननक 
साींडपाणी प्रकक्रया न करता सोनपात्रा नदीमागे जगबडुी आणण िशशषठी नदीत 
सोडण्यात येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात मासे मतृ होत असल्याचे माहे 
नोर्व्हद्बर-डडसद्बर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) त्यामळेु मच्छीमार र्व्यिसायािर उपजीविका करणारा मजच्छमार बाींधि ि 
र्ोई समाज आचथभक सींक्ात सापडला असनू त्याींनी जलआींदोलन, उपोर्णे ि 
विविध प्रकारची आींदोलने करून तसेच पत्रर्व्यिहाराद्िारे शासनाचे लि 
िेधण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चचपळूण येथील िशशषठी नदीचे शधु्दीकरण करण्यात येणार 
असल्याची घोर्णा मा.मींत्री, पयाभिरण याींनी माहे जानेिारी-रे्ििुारी २०१९ 
मध्ये िा त् यादरम्यान केली असनू यासाठी ककती ननधी मींजूर करण्यात आला 
आहे, 
(४) असल्यास, प्रश्न र्ाग १ ि २ बाबत शासनाकडून कोणतीही दखल 
घेण्यात न आल्याने दवुर्त पाणी सोडणारे कारखानदार आणण प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाचे अचधकारी याींच्यात आचथभक टहतसींबींध असल्याचा आरोप मजच्छमार 
र्ोई समाजाने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रदरु्णकारी 
कारखानदाराींना पाठीशी घालणाऱया प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या अचधकाऱयाींिर 
कारिाई करणे तसेच मजच्छमार र्ोई समाजाला नकुसान र्रपाई देण्याबाबत 
कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) िशशषठी नदीिरील कोतिली नाल्यािर प्रकक्रया करण्यासाठी नाल्यातींगभत 
र्ाय्ोररमेडडएशन तींत्रज्ञान िापरुन साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्प महाराषर प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींडळामार्भ त राबविण्यात येणार असनू याकररता रुपये १ को्ी ५३ 
लि ४० हजार रुपयाींची तरतदू करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कायाभदेश 
माचभ, २०१९ मध्ये ननगभशमत करण्यात आला असनू काम प्रगती पथािर आहे. 
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(४) ि (५) हे खरे नाही. 
• महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामार्भ त उद्योगाींना िेळोिेळी रे््ी देऊन 
साींडपाण्याची गणुित्ता तपासण्यात येत े ि दोर्ी उद्योगाींिर जल (प्रदरू्ण 
प्रनतबींध ि ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अींतगभत कारिाई करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील एस.टी. ि शशिशाही िातानुिूशलत बसेसच्या  
अपघाताांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

  

(४७) *  २९७   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्री.अशभमन्य ु पिार (षसा), श्री.महेश (दादा) 
किसन लाांडगे (भोसरी), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.जयिुमार 
रािल (शश ांदखेडा), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि), श्री.टेिचांद 
सािरिर (िामठी), डट.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एस.्ी.चालकाींमध्ये सरुिेबाबत प्रबोधन करण्याच्यादृष्ीने 
दरिर्ी सरुिा अशर्यान राबिण्यात येत असले तरीही अपघाताींमध्ये 
सातत्याने िाढ होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन िर्ाांच्या तलुनेत एस.्ी. अपघाताींमध्ये िाढ 
झाली असनू िर्भर्रात एकूण ३७८ अपघात अचधक झाले असनू पणेु, एस ्ी 
महामींडळाच्या शशिशाही िातानकूुशलत बसेसच े एवप्रल त े सप् द््बर, २०१९ 
मध्ये ि त्यादरम्यान २२१ अपघात झाल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शशिशाहीच्याअपघाताींमध्ये लिणीय िाढ झाली असल्याने 
प्रिाशाींमध्ये शर्तीचे िातािरण ननमाभण झाले आहे त्यामळेु टदनाींक १ एवप्रल त े
१५ डडसद्बर, २०१९ अखेर महामींडळाचे र्ारमान गेल्या िर्ीच्या तलुनेत तीन 
्क्क्याींनी घ्ले आणण त े५४ ्क्यािर आल ेआहे हे टह खरे आहे काय, 
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(४) तसेच सरुिा सप्ताहाशशिाय िर्भर्र अपघाताींपासनू बचाि र्व्हािा यासाठी 
शासनाकडून कोणता कायभक्रम राबविण्यात येत आहे िा येणार आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त घ्नाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार पढेु काय कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसनाीं सन २०१६-१७ मध्ये एकूण २७७२, 
सन २०१७-१८ मध्ये एकूण २९३३ ि सन २०१८-१९ मध्ये ३३१० एिढे अपघात 
झालेले असनू, मागील दोन िर्ाभच्या तलूनेत ३७७ अपघात िाढलेले आहेत. 
     एवप्रल त े सप् द््बर २०१९ या कालािधीत पणेु विर्ागातील शशिशाही 
िातानकुुशलत बसेसचे एकूण १७ अपघात झालेले असनू, सदर अपघाताींमध्ये 
स्ट्िमालकीच्या ३ ि  र्ाडतेत्िािरील १४  बस अपघाताींचा समािेश आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     टद.०१.०४.२०१८ त ेटद.१६.१२.२०१८ या कालािधीत महामींडळाचे प्रिासी 
र्ारमान ५४.५४ ्क्के एिढे होत.े तर टद.०१.०४.२०१९ त ेटद.१६.१२.२०१९ या 
कालािधीत ५३.७८ एिढे र्ारमान होत.े म्हणजचे सन २०१८ च्या तलूनेत सन 
२०१९ च्या र्ारमानात ०.७७ ने घ् झालेली आहे.  सदर र्ारमानातील घ् 
सन २०१९ मध्ये झालेल्या अिकाळी पािसामळेु महामींडळाची िाहतकू 
विस्ट्कळीत झाल्यामळेु झालेली आहे. 
(४) ि (५) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बस अपघात ्ाळण्याच्या अनरु्ींगाने 
महामींडळाद्िारे ननयकु्तीपिुभक ४८ टदिसाींचे सेिापिुभ प्रशशिण, उजळणी 
प्रशशिण, अपघात जास्ट्त असलेल्या चालकाींना सींगणकीकृत चाचणी पथािर 
प्रशशिण इत्यादी उपाययोजनाींबरोबरच िेस्ट् भ्न इींडडया ऑ्ोमोबाईल 
असोशशएशन याींचेद्िारे प्रशशिण देण्यात येत आहे. तसेच, ३१ समपुदेशकाींची 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू, चालकाींच्या डोळ्याींची दृष्ी तपासणी 
करण्यात येत.े त्याचबरोबर चालकाींना अपघात प्रिण िेत्राची माटहती देण्यात 
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येत असनू, अपघात विरहीत सेिा करणाऱया चालकाींचा रोख रक्कम देऊन 
गौरि करण्यात येत असनू, विनाअपघात सेिा देण्याबाबत चालकाींना 
प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुर शणपिूभ सिभ प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 

मुर शण: शासकीय मध्यिती मुर शणालय, मुींबई. 


