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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २८ जून, २०१९ / आषाढ ७, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) महसलू, सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 

उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम), 
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 

(३) मदत ि पनुिवसन मांत्री 
(४) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 
(५) फलोत्पादन मांत्री 
(६) िृषी मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८३ 
------------------------------------- 

  
मुांबईतील ‘राज्य िामगार विमा’ योजनेतील छोटी रुग्णालये आणण 

औषधाांची दिुाने सुरु िरण्याबाबत 
  

(१) *  १३५९०५   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबईत ल ‘राज्  कामगार विमा’  ोजनेनीत ल दीड हजाराींपेक्षा अधिक 
छोट् ा रुग्णाल ाींसह  ोजनेनीत ल प्रमखु सहा रुग्णाल ाींननीा औषि परुिठा 
करणारी सहाश ेपन्ननीास औषिाींच  दकुानेनी बींद झाली असल् ाचे ददननीाींक ४ मे, 
२०१९ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, कामगार विमा  ोजनेनीचा परतािा िेळेिर ननी ममळणे,  ोजनेनीच े
काडश बींद होणे, औषिाींच  उपलब्िता ननीसणे इत् ादी कारणाींमळेु विमा 
 ोजनेनीचा लाभ गरजू कामगाराींसह त् ाींच् ा कु्ुींबब ाींननीा ममळण् ात अडचण  
 ेत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश चे नननीषकषश 
का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार मुींबईत ल गरज ू कामगाराींसाठी कामगार विमा 
 ोजनेनीच  रुग्णाल े आणण औषिाींच  दकुानेनी सरुु करण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे.      
     समुारे ३० िषाशपिुी राज्  कामगार विमा  ोजननीेंतगशत दीड हजार IMP 
ि ८० registered chemist का शरत होत.े तथावप, बदलत् ा काळाननीसुार 
औद् ोधगक पररस्थथत मध् े झालेल् ा मोठ् ा बदलाींमळेु मुींबईत ल कॉ्ननी 
ममल्स ि इतर कारखानेनी बींद होऊननी काही कीं पन् ा मुींबईच् ा बाहेर गेल् ा. 
त् ामळेु मध् ींतरीच् ा काळात विमािारकाींच् ा सींख् ेत घ् होऊननी त् ाननीसुार 
िेळोिेळ  आिश् क त् ा प्रमाणात विमा िदै् की  व् िसा  ींच  नननी कु्त  
करण् ात आली आहे. सद् :स्थथत त मुींबईत ४२३ विमा िदै् की  व् िसा   
IMP आणण ०६ registered chemist का शरत असनूनी १२ सेिा दिाखाननी े
सधु्दा का शरत आहेत.                                        
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्  कामगार विमा महामींडळानेनी ऑननीलाईननी पो श्ल थथावपत केल े
असल् ामळेु विमा  ोजनेनीचा परतािा िेळेिर ममळत असनूनी काडश बींद होण् ाच े
प्रकार सधु्दा होत ननीाहीत. हाफकीननी महामींडळाकडूननी औषि  िेळेिर उपलब्ि ननी 
झाल् ामळेु नननीमाशण झालेला तु् िडा दरु करण् ासाठी राज्  कामगार विमा 
महामींडळामाफश त चार मदहन् ाच् ा औषिाींचा साठा उपलब्ि करुननी घेण् ाचा 
नननीणश  घेण् ात आला आहे. 
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(३) ि (४) महाराषर राज्  कामगार विमा सोसा ्ीमाफश त अनतररक्त IMP ि 
registered chemist  ाींच  नननी कु्त  करण् ात  ेणार असल् ानेनी चौकश चा 
प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही.  

----------------- 
  
शाहुिाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िोल्हापूर-रत्नाधगरी राष्ट्रीय 
महामागाविरील जुळेिाडी ण ांडीतील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(२) *  १३५०५३   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीननी   
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) शाहुिाड  (स्ज.कोल्हापरू) तालकु् ात ल कोल्हापरू-रत्ननीाधगरी राषरी  
महामागाशिरील जुळेिाड  णखींड त ल बि्ीशकालीननी पलू अत् ींत महत्िाचा पलू 
असनूनी पलुािरील कम  रुीं दीचा रथता, चक्रीिळण, सींरक्षक कठड ाींच  झालेली 
दरुिथथा, ननीष् झालेली लोखींड  ग्र ल ि पलुािरील एकेरी िदहिा् इत् ादी 
अनेनीक कारणाींमळेु सदर पलू िोकादा क झाला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा रथत् ािर ि पलुािर अनेनीक अपघात होत असल् ानेनी 
प्रिाशाींच् ा ज िाला िोका नननीमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी जुळेिाड  णखींड त ल बि्ीशकालीननी 
पलुाच  दरुुथत  करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     शाहुिाड  (स्ज.कोल्हापरू) तालकु् ात ल कोल्हापरू-रत्ननीाधगरी राषरी  
महामागश क्र.१६६ िरील जुळेिाड  णखींड त ल बि्ीशकालीननी पलूाचे दठकाण कम  
रुीं दीचा रथता, चक्रीिळण ि पलूािरील एकेरी  िदहिा् अशा अनेनीक कारणाींमळेु 
िाहतकुीस अिघड आहे. परींत ुसदर पलू सद् स्थथत त ससु्थथत त आहे. 
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(३) कें द्र शासननीाच् ा भारत   राषरी  राजमागश प्राधिकरणामाफश त सदर 
कोल्हापरू-रत्ननीाधगरी राषरी  महामागश क्र.१६६ चे चौपदरीकरण करण् ाचे 
प्रथतावित असनूनी त् ाअींतगशत प्रथततु दठकाणचे िोकादा क चक्रीिळण 
काढण् ाच े प्रथतावित आहे. सद स्थथत त  ा राषरी  महामागश क्र.१६६ चा 
सविथतर प्रकल्प अहिाल (DPR) त ार करण् ाच े काम सरुु आहे, असे 
प्रकल्प सींचालक,भारत   राषरी  राजमागश प्राधिकरण, कोल्हापरू  ाींननी  
कळविले आहे.  ाथति सदर काम कें द्र शासननीाच् ा मींजुरीननीींतर हात  घेण् ात 
 ेणार आहे. तसेच सदर पलूाच् ा रेलीींगच् ा दरुुथत चे काम दरुथत अींतगशत 
सद स्थथत त प्रगत पथािर आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मेळगाांि (ता.नायगाांि, जज.नाांदेड) या गोदािरी नदीिरील  
िाळू घाटात अिैध उत् नन होत असल्याबाबत 

(३) *  १३९७७४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मळेगाींि (ता.ननीा गाींि, स्ज.ननीाींदेड)  ा गोदािरी ननीदीिरील िाळू घा्ाच् ा 
ग् क्रमाींक ५, ७, १४०, १४१, १४२ मिूननी नननी म ि अ्ीचे उल्लींघननी करूननी 
२० पोकल् ाींड ममशननीद्िारे ८४८१ िास िाळूचे उत्खननीननी उक्त िाळू घा् 
सोडलेल् ा मललाििारकानेनी महसलू विभागात ल अधिकारी ि कमशचा- ाींच् ा 
सहभागानेनी केल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उत्खननीननी केलेली सदर िाळू २०० आ िा िाहननीाींनेनी िाहुननी 
मेळगाींि ि साींगि  पररसरात  ा िाळुचा बेकादेश र साठा केला जात 
असल् ाचेही ददननीाींक १४ मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार शासकी  नननी माींच े उल्लींघननी करूननी िाळू 
उत्खननीननी करणाऱ् ा मललाििारकाींिर आणण  ाकड ेदलुशक्ष करणाऱ् ा अधिकारी 
ि कमशचा- ाींविरूध्द शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) दद.१४/५/२०१९ रोज  थथानननीक ितृ्तपत्रामध् े 
अशा प्रकारच् ा बातम् ा प्रमसध्द झाल् ा आहेत. 
(३) ि (४) मौजे मळेगाींि, ता.ननीा गाींि  ा िाळूघा्ात ल उत्खननीननीाच् ा 
अननीषुींगानेनी ताींबत्रक तपासण  करण् ासाठी उपविभाग   अधिकारी, ननीा गाींि 
 ाींननीा स्जल्हाधिकारी, ननीाींदेड  ाींच् ा दद.३/६/२०१९ रोज च् ा पत्रान्ि े आदेमशत 
करण् ात आले आहे. प्रकरणात अहिाल प्राप्त  झाल् ािर नननी माननीसुार 
का शिाही करण् ाचे प्रथतावित आहे.  
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
राज्यात रब्बी हांगामातील पीि विमा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(४) *  १३६२६९   श्री.अतलु भात ळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीननी   
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात  ािषीच् ा रब्ब  हींगामामि ल प क विमा  ोजनेनीत गरैव् िहार 
झाला असल् ाचे माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास, रब्ब  हींगामात ३३.८१ लाख हेक््र क्षेत्रफळ लागिड खाली 
असताननीा प क विमा क्षेत्राखाली ४५ लाख हेक््र क्षते्र असल् ाचे नननीदशशननीास 
आले असनुनी लागिड खालील क्षते्र ि वपक विमा क्षेत्र  ामध् े तफाित आढळूननी 
आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार रब्ब  प क हींगामामि ल प क विमा  ोजनेनीत 
गरैव् िहार करणाऱ् ा सींबींधित दोष ींविरुध्द कारिाई करण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१), (२), (३) ि (४) हे खरे ननीाही. 
     तथावप, औरींगाबाद ि लातरू विभागात ल काही स्जल्ह ाींमध् े 
लागिड खालील क्षते्र ि प क विमा क्षेत्रामध् े तफाित असल् ाचे नननीदशशननीास 
आले असनूनी, प्रथततु प्रकरण  स्जल्हाधिकारी ि सींबींधित विमा कीं पननी   ाींननीा 
तपासनूनी  ोग्  त  का शिाही करण् ाच् ा सचुननीा देण् ात आल् ा आहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

धच ली झोलेबाबा (ता.मांगरूळपीर, जज.िाशशम) येथील मॉडले 
िॉलेजच्या बाांधिामाबाबत 

  

(५) *  १३९२३३   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) धचखली झोलेबाबा (ता.मींगरूळप र, स्ज.िामशम)  ेथे माहे फेििुारी, २०१९ 
मध् े िा त् ादरम् ाननी मा.पींतप्रिाननी  ाींच् ा हथत े मॉडले कॉलेजचे भमूमपजूननी 
करण् ात आले होत,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर मॉडले कॉलजेसाठी अद् ापप तं जागा नननीस्श्चत करुननी 
सािशजनननीक बाींिकाम विभाग, िामशम  ाींच् ाकड े िगश झाली ननीसताननीाही  ा 
मॉडले कॉलेजचे काम पणूश करण् ासाठी नननीविदा प्रक्रक्र ा पणूश केल् ाचे 
नननीदशशननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा कॉलेजसाठी जागा उपलब्ि ननीसताननीाही चुकीच् ा जागेिर 
मा.पींतप्रिाननी  ाींच् ा हथत े भमूमपजूननी करूननी घेणाऱ् ा तसेच राज्  शासननीाला 
चुकीच  मादहत  देणाऱ् ा का शकारी अमभ ींता ि उप अमभ ींता  ाींच् ािर 
शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
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 उपभोक्ता विभागाकडूननी जागा प्राप्त झाल् ाननीींतरच नननीविदा प्रक्रक्र ा 
करण् ात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मुांबईतील मराठा मांडळ, मुलुांड या सां्थेस  
शासनाने ददलेल्या भू ांडाबाबत 

  

(६) *  १४१०५३   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :  सन्माननीननी   महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मराठा समाजाच् ा उन्ननीत साठी मलुुींड (पिूश), मुींबई  ेथ ल सव्हे ननीीं.१२१ त े
१२३ मि ल सिुारीत अमभन् ासात ल भखूींड क्र.१३ हा शासननी ज्ञापननी ददननीाींक 
२८ एवप्रल, १९८९ अन्ि े मराठा मींडळ, मलुुींड  ा सींथथसे विद ाथी िसनतगहृ, 
िाचननीाल , साींथकृनतक कें द्र इत् ादी प्र ोजननीाथश काही अ्ी ि शतीच् ा अि ननी 
राहूननी शासननीानेनी मींजूर केला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर भखूींडािर  ा सींथथेमाफश त अद् ापप तं विद् ाथी 
िसत गहृ चाल ूकेले ननीसनूनी सदरहू भखूींडाचा िाणणस्ज् क िापर ननी करण् ाबाबत 
आदेशात ननीमदू असताननीाही  ा भखुींडाचा िापर िाणणस्ज् क ि खाजग  
िापरासाठी करण् ात  ेत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा सींथथेविरुध्द प्राप्त झालले् ा विविि 
तक्रारीच् ा अननीषुींगानेनी उक्त सींथथेिर कारिाई करुननी भखूींड शासननी जमा 
करणेबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील :  (१), (२), (३), (४) ि (५) मौजे मलुुींड मि ल स.ननीीं. 
१२१ त े१२३ मि ल सिुाररत अमभन् ासात ल भखूींड क्र.१३ हा शासननी ज्ञापननी 
दद. २८/४/१९८९ अन्ि े मराठा मींडळ, मलुुींड  ा सींथथसे विद् ाथी िसत गहृ, 
िाचननीाल , साींथकृनतक कें द्र इ. प्र ोजननीाथश प्रदाननी करण् ास काही अ्ी ि 
शतीस अधिननी राहूननी शासननीानेनी मींजुरी ददली आहे. त् ाननीसुार सदर १५५०.७५ 
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चौ.म . ममळकत चा ताबा सींथथेस दद. २९/१२/१९८९ रोज  देण् ात आला आहे. 
तद्ननीींतर शासननी ज्ञापननी दद. २१/१०/१९९४ अन्ि े सिुाररत अमभन् ासात ल 
भखूींड क्र. १३ चे क्षते्र रथत् ाच् ा तळपषृठ नननीदेशाींकासह २१७१.०५ चौ.म . 
असल् ानेनी तिेढे क्षेत्र उपरोक्त प्र ोजननीाथश मींजूर करण् ात आले आहे. 
 स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपननीगर  ाींच् ा अहिालाननीसुार, सदर जममननी िर 
तळ मजला + ३ मजले अश  इमारत असनुनी तळमजल् ािर िाचननीाल  ि 
मींडळाचे का ाशल  आहे. पदहल् ा मजल् ािर साींथकृनतक कें द्र सभागहृ ि 
दसुऱ् ा मजल् ािर साींथकृनतक कें द्र सभागहृ/िि-ुिर सचुक मींडळ आहे. 
नतसऱ् ा मजल् ािर विद् ाथी िसत गहृासाठी ६ खोल् ा ससु्थथत त असनुनी 
नतथे अ् ामसका करण् ात आली आहे. तसेच,  ा सींथथेमाफश त कोणत् ाही 
अ्ी ि शतीचा भींग झाल् ाच  बाब नननीदशशननीास आललेी ननीाही आणण मराठा 
मींडळ सींथथेमाफश त सदर भखुींडाचा िाणणस्ज् क ि खाजग   िापर केला जात 
ननीसल् ाचे नननीदशशननीास आल् ानेनी सींथथेिर का शिाही करण् ाचा प्रश्ननी उद्् ाित 
ननीाही. 

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

भेंडाळी (ता.ननफाड, जज.नाशशि) येथील सत्यम ॲग्रो इांड्रीज 
िां पनीच्या गोदामामध्ये बनािट  ताांची होत असलेली विक्री 

  

(७) *  १४०८१६   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीननी   
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) भेंडाळ  (ता.नननीफाड, स्ज.ननीामशक)  ेथ ल सत् म ॲग्रो इींडथरीज कीं पननी च् ा 
गोदामामध् े बननीाि् खताींच  विक्री होत असल् ाचे माहे मे, २०१९ मध् े िा 
त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सत् म ॲग्रो इींडथरीज  ा कीं पननी च् ा सींचालकाींकड े कें द्र ि 
राज्  शासननीाचा कोणताही परिाननीा ननीसताींननीा रासा नननीक खींताींच  नननीममशत  ि 
विक्री करुननी कीं पननी  शतेकऱ् ाींच  फसिणूक करत असल् ाचे नननीदशशननीास आले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
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(४) असल् ास, त् ाननीसुार बननीाि् खताींच  नननीममशत  करुननी विक्री करणाऱ् ा 
सींबींधित दोष ींविरुध्द शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हो . हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हो . 
     भेंडाळ , स्ज.ननीामशक  ेथ ल सत् म ॲग्रो इींडथरीज कीं पननी च  
दद.१३/०५/२०१९ रोज  तपासण  केली असता, कीं पननी कड े थफुरद कु्त सेंदद्र  
खत ि सेंदद्र  खत उत्पादननी ि विक्रीचा परिाननीा आढळूननी आलेला आहे. 
     तथावप, चार बननीाि् खताींचा कोणताही उत्पादननी ि विक्री परिाननीा 
ननीसताननीा शतेकऱ् ाींननीा विक्रीसाठी अननीधिकृत उत्पादननी होत असल् ाच े
नननीदशशननीास आले. 
(४) शासननी ि शतेकऱ् ाींच् ा फसिणूक प्रकरण  सत् म ॲग्रो कीं पननी च े
जबाबदार व् क्त  ि सींचालक  ाींचेविरुध्द सा खेडा पोमलस थ्ेशननी 
(ता.नननीफाड, स्ज.ननीामशक)  ेथे दद. १४/०५/२०१९ रोज  भा.दीं.वि. कलम ४२०, 
खत नननी ींत्रण आदेश १९८५ ि अत् ािश् क िथत ूअधिनननी म १९५५ अींतगशत 
ग.ुर.ननीीं. ११०/२०१९ अन्ि े पोमलस केस दाखल केलेली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील शतेिऱयाांना दठबि शसांचन  
योजनेंतगवत अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(८) *  १३६०४१   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीननी   िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) रत्ननीाधगरी स्जल्् ात शासननीाकडूननी दठबक मसींचननी  ोजननीा राबविण् ात  ेत 
असनूनी  ा  ोजननीेंतगशत ऑननीलाईननी पध्दत नेनी सननी २०१८-१९ मध् े एकूण १३८ 
शतेक- ाींच् ा प्रथतािाींननीा मान् ता देण् ात आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरहू १३८ लाभार्थ ांननीा मींजूर झालेले १६ लाखाींचे अननीदुाननी 
अद् ाप प्राप्त झालेले ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार रत्ननीाधगरी स्जल्ह ात ल शतेकऱ् ाींननीा दठबक मसींचननी 
 ोजनेनीचे अननीदुाननी ममळण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) १५१ शतेकऱ् ाींच् ा प्रथतािाींननीा पिुशसींमत  देण् ात आली 
आहे. 
(२), (३) ि (४) पिुशसींमत  प्राप्त १५१ शतेकऱ् ाींपैंकी १४३ शतेकऱ् ाींननी  सकु्ष्म 
मसींचननी सींच उभारण  करुननी अननीदुाननीासाठीचे प्रथताि सादर केले आहेत. 
     अननीदुाननीासाठीचे प्रथताि सादर केलेल् ा ८४ शतेकऱ् ाींच् ा बँक खात् ािर 
अननीदुाननीाच  रक्कम जमा करण् ात आली आहे. राज्  दहश्श् ाच् ा नननीि  
अभाि  उिशररत शतेकऱ् ाींननीा अननीदुाननीाच  रक्कम अदा करण् ात आलेली ननीाही. 
राज्  दहश्श् ाचा नननीि  उपलब्ि करुननी देऊननी उिशररत शतेकऱ् ाींननीा अननीदुाननीाच  
रक्कम अदा करण् ाच  का शिाही करण् ात  ेईल. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मोडि सागर ि िैतरणा (जज.ठाणे) धरण क्षेत्रात  
अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 

  

(९) *  १३८६५४   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीननी   मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१)  मुींबईला पाण  परुिठा करणाऱ् ा मोडकसागर ि ितैरणा (स्ज.ठाणे) िरण 
क्षेत्रात रेत  माक्रफ ा बाींगलादेश  मजूराींच् ा मदत नेनी बो्ी उतरिनूनी ि 
मोठमोठ ा ममशननीरी लािनूनी अहोरात्र प्रचींड प्रमाणात अििै रेत  उपसा करुननी 
िरणक्षेत्र खणूननी काढीत असल् ाच े ददननीाींक ६ जानेनीिारी, २०१९ रोज  िा 
त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, सदरहू अििै उपशामळेु ितैरणा खाड िरील रेल्िे पलुाला िोका 
नननीमाशण झाल् ाचे रेल्िेनेनी स्जल्हाधिकाऱ् ाींननीा कळविले असनुनी उपसा केलेल् ा 
रेत चा े्ंभा, ितैरणा, अजननीपू, कुीं डण, गा दरा पररसरात साठा करुननी रेत  
माक्रफ ा १० हजार रुप े प्रनत िासनेनी सदर रेत  विक्री करीत आहे, हे ही खरे 
आहे का ,     
(३) असल् ास, सदरहू प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा रेत  माक्रफ ाींविरुद्ध कारिाई करुननी 
मोडकसागर ि ितैरणा िरणाच् ा सरुक्षेसाठी उपा  ोजननीा करण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ितैरणा ि मोडक सागर िरण पररसराच् ा 
सरुक्षेसाठी बहृन्मुींबई महाननीगरपामलका तसेच शासननीामाफश त सरुक्षा व् िथथा 
तनैनीात करण् ात आली आहे.  
 ितैरणा िरण क्षते्रात अििै बो्ीींसह घसुखोरी आढळूननी आली 
ननीसल् ाचे बहृन्मुींबई महाननीगरपामलकेनेनी कळविले आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) तहस लदार शहापरू  ाींच् ा का शक्षेत्रामध् े अििैररत् ा 
रेत साठा करणाऱ् ा व् क्त ींविरुध्द तहस लदार शहापरू  ाींचेमाफश त फौजदारी 
तसेच प्रनतबींिात्मक कारिाई करण् ात आली आहे. 
 तसेच, रेत  १० हजार रुप े प्रनत िासनेनी विक्री करीत असल् ाचे 
नननीदशशननीास आले ननीसल् ाचे स्जल्हाधिकारी ि स्जल्हादींडाधिकारी का ाशल , ठाणे 
 ाींननी  कळविले आहे. 
 सदर िरणाींिरील स .स .्ी.व्ही. कॅमेरे २४ तास चाल ू असतात असे 
बहृन्मुींबई महाननीगरपामलकेनेनी कळविले आहे. 

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

आिी (ता.श्रीांगोदा, जज.अहमदनगर) येथे भीमा नदीपात्रात  
िाळूच ेअिैध उत् नन होत असल्याबाबत 

(१०) *  १४१८६९   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीननी   महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) आिी (ता.श् ींगोदा, स्ज.अहमदननीगर)  ेथे भ मा ननीदीपात्रात अििैररत् ा 
िाळू उपसा करणाऱ् ा िाळू तथकराींिर ददननीाींक ११ मे, २०१९ रोज  िा त् ा 
समुारास कारिाई करुननी २ को्ी रुप ाींचा मदु्दमेाल हथतगत केल् ाच े
नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश चे नननीषकषश का  ि त् ाननीसुार उक्त ननीदीपात्रात िाळू 
तथकरी करणाऱ् ाींिर कारिाई करुननी भ मा ननीदीपात्रात होणारी िाळू तथकरी 
रोखण् ासाठी उपा  ोजननीा करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) पोलीस अि क्षक, अहमदननीगर  ाींच े
अधिननीथथ थथानननीक गनु्हे शाखेनेनी दद.११ मे, २०१९ आिी (ता.श् गोंदा, 
स्ज.अहमदननीगर) गािाचे मशिारात भ मा ननीदीपात्रात िाळूचे अििै उत्खननीननी 
करताींननीा आढळूननी आलेले ७ जे.स .ब . ि ६ रॅक््र तसेच ७.५ िास िाळू असा 
मदु्देमाल जप्त केला आहे.  ाप्रकरण  श् गोंदा पोलीस ठाणे  ेथे गनु्हा 
ननीोंदविण् ात आला असनूनी एकूण ६ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आलेली होत . 
सदर आरोप ींच  मा.न् ा ाल ानेनी जाम ननीािर मकु्तता केली आहे.  सदर 
गनु्् ाचा पोलीस तपास सरुु आहे. 
     सदर प्रकरण  जप्त करण् ात आलेल् ा िाहननीाींच् ा सींदभाशत तहमसलदार, 
श् गोंदा  ाींननी  दद.१२/१/२०१८ रोज च् ा शासननी अधिसचूनेनीत ल तरतदूीननीसुार 
दींडात्मक आदेश पाररत केल ेआहेत.        
     गौण खनननीजाचे अििै उत्खननीननी ि िाहतकूीस आळा घालण् ाच् ा दृष्ीनेनी 
स्जल्् ात विशषे दक्षता पथके थथापननी करण् ात आली आहेत. त् ाननीसुार सननी 
२०१८-२०१९  ा कालािि त श् गोंदा तालकु् ात गौण खनननीजाचे अििै 
उत्खननीननी ि िाहतकूीच् ा ५४ प्रकरणात रु.४२,३३,६००/- लक्ष इतकी दींडात्मक 
रक्कम आकारण् ात आली असनूनी १३ गनु्हे दाखल करण् ात आले आहेत. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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मौजा रायबासा (ता.सािनेर, जज.नागपूर) येथील जमीन बनािट 
िागदपत्राच्या आधारे अिृषि िेल्याबाबत 

  

(११) *  १४२२१८   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :  
सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) केळिद (ता.सािनेनीर, स्ज.ननीागपरू)  ेथ ल रदहिास  मननीोहरलाल गाींि   ाींननी  
मौजा रा बासा  ेथ ल सिे ननीींबर ३१२ ि ३१२ आ. ८.२ हे.आर जम ननी अकृषक 
करण् ासाठी बननीाि् कागदपत्राच् ा आिारे सादर केलेल् ा प्रथतािाला 
स्जल्हाधिकारी, ननीागपरू का ाशल ात ल अधिकाऱ् ाींननी  नननी मबाह ररत् ा 
रा.पा.प्र.५७/एननी.ए.प .३४/२०१६-१७ ददननीाींक १ माचश, २०१७ रोज च् ा आदेशान्ि े 
मींजूरी ददल् ाचे ददननीाींक १५ मे, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरण  चौकश  करूननी सींबींधिताींिर कारिाई करण् ाबाबत 
लोकप्रनतनननीि ींननी  ददननीाींक ८ एवप्रल २०१८, २० एवप्रल, २०१८ ि ८ मे, २०१८ 
रोज  स्जल्हाधिकारी, ननीागपरू ि विभाग   आ कु्त, ननीागपरू  ाींच् ाकड े
पत्राद्िारे मागण  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश च ेनननीषकषश का  ि त् ाननीसुार  ा प्रकारणात ल दोष ींिर 
शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अजशदार श् .मननीोहरलाल ननीथमल गाींि , 
रा.केळिद, स्ज.ननीागपरू  ाींननी  त् ाींच् ा भोगिट् ात असलेली मौजा रा बासा, 
खसरा क्रमाींक ३१२ ि ३१३, अननीकु्रमे आराज  ३.२० ि १.६२ हे. आर एकुण 
आराज  ४.८२ हे.आर. (४८२०० चौ.म .) प.ह.ननी.३८ तहमसल सािनेनीर, 
स्ज.ननीागपरू  ेथ ल जागा िाणणज्  (ॲग्रो प्रोडक्् िेअरहाऊस) िापराकरीता 
अकृषक करण् ाच  परिाननीग  ममळण् ाबाबत सादर केलेल् ा अजाशच् ा 
अननीषुींगानेनी प्रश्ननीाधिननी प्रकरण  सहाय् क सींचालक, ननीगर रचननीा, ननीागपरू  ाींच  
अींनतम मींजूरी, तसेच, तहमसलदार, सािनेनीर  ाींच् ा अहिालाननीसुार / उपलब्ि 
कागदपत्राींच् ा आिारे, महाराषर जम ननी महसलू सींदहता, १९६६ च् ा कलम ४२ 
अ मि ल तरतदुीींन्ि े अकृषक आकारण  करुननी, परीमशष् ब मध् े विहीत 
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केल् ाप्रमाणे, नननी ोजननी प्राधिकरणाननीे बाींिकाम / विकास परिाननीग  ददलेल् ा 
जममननी च् ा भोगि्ादारास द् ाि ाच् ा ननीमनु् ात ल सननीद स्जल्हाधिकारी, 
ननीागपरू  ाींननी  दद.०१/०३/२०१७ रोज  सींबींधित अजशदार  ाींननीा ददली आहे. 
 सदर प्रकरण  लोकप्रनतनननीि   ाींननी  दद.०८ एवप्रल, २०१८ च् ा पत्रान्ि े 
विचारणा केल् ाप्रमाणे प्रथततु प्रकरणाबाबतच  चौकश  करूननी त् ासींदभाशत ल 
िथतसु्थथत  स्जल्हाधिकारी का ाशल , ननीागपरू  ाींचेव्दारे दद.२/१/२०१९ च् ा 
पत्रान्ि े सींबींधित लोकप्रनतनननीि ींननीा कळविण् ात आली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
साजगाि-आडोशी (ता. ालापूर, जज.रायगड) या र्त्याच ेअधविट 

ज्थतीत असलेले िाम पूणव िरण्याबाबत 
(१२) *  १३८५११   श्री.सरेुश लाड (िजवत) :  सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) साजगाि-आडोश  (ता.खालापरू, स्ज.रा गड)  ा रथत् ाच् ा कामासाठी ७ 
को्ी रुप ाींचा नननीि  खचश करूननीही रथत् ाचे काम अिशि् स्थथत त असनूनी 
नननीकृष् दजाशचे होत असल् ाचे माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी 
नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा रथत् ाचे काम तातड नेनी पणूश करण् ाबाबत ि 
नननीकृष् दजाशचे काम करणाऱ् ा ठेकेदारािर कारिाई करण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्ननीाींक्रकत साजगाि आडोश  रथता हा जव्हार िाडा मभ ींिींड  कजशत हळ 
महड ताकई आडोश   ा रथत् ाचा भाग आहे. सदर रथत् ाच  १४३/०० त े
१५२/८००  ा लाींब पकैी १४६/३०० त े१४७/३०० ही लाींब  ननीगर पररषद खोपोली 
 ाींचेकड ेदेखभाल ि दरुुथत साठी आहे. 
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 सदर रथत् ाच् ा ९०० म ्र लाींब मध् े काँक्रक्र् रथता अस्थतत्िात 
आहे. तसेच सदर रथत् ाच् ा क्रक.म .१४८/०० त े१४९/६००  ा लाींब च् ा भागात 
दोननी कामे मींजूर असनूनी सदरील कामे प्रगत पथािर आहेत. प्रगत पथािरील 
कामे चाींगल् ा दजाशच  आहेत. तसेच क्रक.म .१४९/६०० त े १५२/८००  ा 
लाींब त ल रथता सिुारणेकरीता प्रशासकी  मींजूरी प्राप्त आहे. 
 सद् :स्थथत त  सदर काम नननीविदा नननीस्श्चत  थतरािर आहे. नननीविदा 
नननीस्श्चत  झाल् ाननीींतर का ाशरींभ आदेश देऊननी काम लिकरात लिकर सरुु 
करण् ाचे नननी ेाजननी आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अिोला शहरात महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य  
योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 

  

(१३) *  १४२०६२   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम)  : सन्माननीननी   
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल 
का  :- 
(१) अकोला शहरात ल अनेनीक रुग्णाल ाींमध् े गरजू रुग्णाींननीा महात्मा 
ज् ोनतबा फुले जननी आरोग्   ोजनेनीचा लाभ जाण िपिूशक ददला जात ननीसल् ानेनी 
रुग्णाींच े आधथशक ननीकुसाननी होत असल् ामळेु रुग्णाींच  ददशाभलू करणाऱ् ा 
रुग्णाल ाींच ेपरिानेनी तातड नेनी रद्द करण् ाच  मागण  लोकप्रनतननी ि   ाींननी  माहे 
मे, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी स्जल्हाधिकारी  ाींच् ाकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश च ेनननीषकषश 
का  आहेत, 
(३) असल् ास, त् ाननीसुार अकोला शहरात ल गरजु रुग्णाींननीा महात्मा ज् ोनतबा 
फुले जननी आरोग्   ोजनेनीचा लाभ ममळण् ाबाबत ि  ा प्रकरणात ल दोष  
रुग्णाल ाींिर कारिाई करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हो . 
    विरोि  पक्षननीेता, अकोला महाननीगरपामलका, अकोला  ाींननी  स्जल्हाधिकारी, 
अकोला  ाींननीा ददननीाींक १७.०५.२०१९ रोज  महात्मा ज् ोनतबा फुले जननी आरोग्  
 ोजननीा अधिक प्रभाि पणे राबविण् ाबाबत पत्र मलदहलेल ेआहे. 
(२)  ा अननीषुींगानेनी ददननीाींक २०.०५.२०१९ रोज  स्जल्हाधिकारी, अकोला  ाींननी  
स्जल्हा नननी ींत्रण सममत च  बठैक घेतली. 
(३) अकोला शहरात ल गोरगरीब रुग्णाींननीा शासननीाच् ा विविि िदै् की  
 ोजननीा ि सवुििाींचा लाभ ममळण् ासाठी जननीजागतृ  केलेली आहे. तसेच 
अींग कृत रुग्णाल ात  ोजनेनीचा लाभ ननी ममळाल् ास क्रकें िा काही तक्रारी 
असल् ास महात्मा ज् ोनतबा फुले जननी आरोग्   ोजननीेंतगशत १५५३८८ क्रकीं िा 
१८००२३३२२००  ा ्ोल फ्री क्रमाींकािर तसेच प्रिाननीमींत्र  जननी आरोग्  
 ोजननीेंतगशत १४५५५ क्रकीं िा १८००१११५६५  ा ्ोल फ्री क्रमाींकािर लाभाथी कॉल 
करु शकतो. 
अकोला स्जल्ह ात ल रुग्णाल ाबाबत माहे म,े २०१९ मध् े १८ तक्रारी प्राप्त 
झाल् ा असनूनी त् ापकैी ३ तक्रारीींचे नननीिारण करण् ात आले असनूनी उिशरीत १५ 
तक्रारीींच े नननीिारण करण् ाच  प्रक्रक्र ा सरुू आहे. तसेच अकोला स्जल्ह ात ल 
माहे म,े २०१९ मध् े ०६ रुग्णाल ाींननीा कारणे दाखिा ननीो्ीस बजािण् ात 
आली असनूनी ददननीाींक ११.०६.२०१९ प तं १० खाजग  रुग्णाल ाींचे अींग करण 
रद्द करण् ात आलेले आहे.  
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील माांजरा ि रेणा नदी पात्रात  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(१४) *  १३९७९३   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) : सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) रेणापरू (स्ज.लातरू) तालकु् ात ल माींजरा ि रेणा ननीदी पात्रात प्रशासननीाच् ा 
सहका ाशनेनी अहोरात्र अििै िाळू उपसा होत असनूनी  ामळेु शासननीाच् ा 
महसलुाचे मोठ् ा प्रमाणात ननीकुसाननी होत असल् ाच ेतसेच  िाळू उपसामळेु 
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माींजरा ननीदीिरील बॅरेजलाही िोका नननीमाशण झाल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२)  असल् ास,  ा प्रकरण  चौकश  करूननी उक्त ननीदीपात्रात होणारा अििै 
िाळू उपसा बींद करण् ाबाबत लोकप्रनतनननीि , लातरू ग्राम ण  ाींननी  
स्जल्हाधिकारी, लातरू  ाींच् ाकड े ददननीाींक १४ ऑगथ्, २०१८ रोज  िा 
त् ासमुारास नननीिेदननीाद्िारे मागण  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर अििै िाळू उपसाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे 
का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार माींजरा ि रेणा ननीदी पात्रात अििै िाळू उपसा 
करणाऱ् ाींिर कारिाई करुननी अििै िाळु उपसा रोखण् ासाठी उपा  ोजननीा 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रेणापरू (स्ज.लातरू) तालकु् ात ल माींजरा ि रेणा 
ननीदी पात्रातनूनी अििै िाळू उत्खननीननी ि िाहतकूीच  काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्त स 
आलेली आहेत. तथावप, त् ात प्रशासननीाचा सहभाग असल् ाच  क्रकीं िा त् ामळेु 
माींजरा ननीदीिरील बॅराजलाही िोका नननीमाशण झाल् ाच  बाब नननीदशशननीास आली 
ननीाही.     
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) गौण खनननीजाच ेअििै उत्खननीननी ि िाहतकू प्रनतबींि करण् ासाठी 
स्जल्हा, उपविभाग   ि तहस ल थतरािर दक्षता पथके थथापननी करण् ात 
आली आहेत. सदर पथकाींमाफश त रेणापरू तालकु् ात सननी २०१८-२०१९  ा 
कालािि त िाळूच े अििै िाहतकूीच् ा १४ प्रकरण  रु.२१,१५,७७०/- इतकी 
दींडात्मक रक्कम िसलू करण् ात आली असनूनी ४ प्रकरण  गनु्हे दाखल 
करण् ात आले आहेत. तसेच रेणापरू तालकु् ात १५८६ िास इतका िाळूसाठा 
जप्त करुननी त् ाचा मललाि करुननी मललािाद्िारे रु.१२,२४,६१०/- इतकी रक्कम 
शासननीजमा करण् ात आली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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आयुष्ट्यमान भारत योजनेंतगवत रुग्णालयाांमध्ये िरण्यात आलेल्या 
श्त्रकक्रयाांची रक्िम रुग्णालयाांना अदा िरण्याबाबत 

  

(१५) *  १३९८५८   श्री.नसीम  ान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.अशमत विलासराि देशम ु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम श े (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) कें द्र शासननीाच  आ षु माननी भारत  ोजननीा माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध् े सरुु 
झाली असनुनी सदर  ोजननीेंतगशत रुग्णाींननीा पाच लाख रुप ाींच् ा िदै् की  
खचाशच  शाश्ित  कें द्र शासननी देणार आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर  ोजननीेंतगशत मुींबईसह राज् ात ल विविि रुग्णाल ाींमध् े 
करण् ात आलेल् ा शथत्रक्रक्र ाींच  रक्कम रुग्णाल ाींच् ा खात  जमा झाली 
ननीसल् ाचे माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश चे नननीषकषश 
का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार सदरहू  ोजनेनीअींतगशत रुग्णाल ाींमध् े करण् ात 
आलेल् ा शथत्रक्रक्र ाींचा परतािा रुग्णाल ाींननीा तातड नेनी उपलब्ि करुननी 
देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हो .  
     कें द्र शासननीाच  आ षु माननी भारत- प्रिाननीमींत्र  जननी आरोग्   ोजननीा 
राज् ात ददननीाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ पासनूनी महात्मा ज् ोनतबा फुले जननी 
आरोग्   ोजनेनीसह राबविण् ात  ेत आहे. आ षु माननी भारत-प्रिाननीमींत्र  जननी 
आरोग्   ोजनेनीतींगशत राज् ात ल ८३.७२ लक्ष कु्ुींबाींननीा प्रनत कु्ुींब प्रनत िषश 
रुप े ५.०० लाखाप तंचे उपचार ि शथत्रक्रक्र ाींचा खचश अननीजु्ञे  आहे.  ामध् े 
कें द्र शासननीाचा ६० ्क्के तर राज्  शासननीाचा ४० ्क्के आधथशक दहथसा आहे. 
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(२), (३) ि (४) राज् ात ल ८३.७२ लक्ष लाभार्थ ांननीा सध् ा विमा कीं पननी माफश त 
रु.१.५० लक्षप तंचे विमा सींरक्षण विमा तत्िािर (Insurance Mode) ि 
रु.१.५० लक्ष त े रु.५.०० लक्ष विमा सींरक्षण राज्  आरोग्  हम  
सोसा ्ीमाफश त हम  तत्िािर (Assurance Mode) रुग्णाल ाींननीा अदा 
करण् ात  ेत आहे. 
     प्रिाननीमींत्र  जननी आरोग्   ोजनेनीतींगशत ददननीाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ त े
ददननीाींक १० जुननी, २०१९ प तं एकूण ४,०४,४३३ दािे रुग्णाल ाकडुननी प्राप्त 
झाले आहेत. त् ापकैी ३,८७,८२४ दाव् ाींच  रक्कम रुप े ८१५,१७,७३,४२५/- 
रुग्णाल ाींननीा अदा करण् ात आली असनूनी उिशरीत दाव् ाींच  रक्कम अदा 
करण् ाच  प्रक्री ा प्रगत पथािर आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यामध्ये र्त्याांच्या बाजुला बेिायदेशीरररत्या  
िेबल टािल्याबाबत 

  

(१६) *  १४१९३३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीननी   
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोल्हापरू स्जल्् ामध् े ज ओ कीं पननी सह अन्  खाजग  कीं पन् ा ि कें द्री  
ब .एस.एननी.एल. कीं पननी कडूननी रथत् ाींच् ा बाजलुा बेका देश रररत् ा ओएफस  
केबल ्ाकल् ामळेु रथत् ाींच  दरुिथथा झाल् ाच ेनननीदशशननीास आले आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, रथत् ाींच  दरुिथथा झाल् ानेनी प्रिास करताननीा ननीागरीकाींच  
गरैसो  होत असनूनी  ास जबाबदार असणाऱ् ा सींबींधिताींिर कारिाई करण् ाच  
मागण  स्जल्हाधिकारी  ाींचकेड े ददननीाींक १६ मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास 
नननीिेदननीाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का  ि कोल्हापरु 
स्जल्् ात क्रकत  क्रकलोम ्र लाींब च् ा रथत् ाींिर केबल ्ाकण् ात आल् ा 
आहेत, 
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(४) असल् ास, परिाननीग  ननी घेता ओएफस  केबल ्ाकणाऱ् ा सींबींधित ठेकेदार 
ि इतर सींबींधित अधिकाऱ् ाींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात 
 ेत आहे,  
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
    ररला न्स ज ओ, भारत  एअर्ेल  ा कीं पन् ाींननीा नननी माननीसुार शलु्क 
घेऊननी परिाननीग  देण् ात आली आहे. महाआ ्ी कीं पननी स शासननी नननीणश ाननीसुार 
नननीशलु्क मागश हक्क देण् ात आला आहे. काही दठकाण  बाजूपट्ट जिळ केबल 
्ाकल् ानेनी बाजूपट्ट  खराब झाल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे. 
(२) सदर नननीिेदननी अद ाप प्राप्त झालेले ननीाही. तथावप बाजूपट्ट  पिूशित करुननी 
घेण् ाबाबत ब .एस.एननी.एल, कोल्हापरू  ाींननीा लेख  कळविण् ात आले असनूनी 
 ाबाबत नननीिास  उपस्जल्हाधिकारी  ाींननीा सधूचत करण् ात आले आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
 कोल्हापरू स्जल्ह ात ६३८.१५० क्रक.म . लाींब मध् े केबल ्ाकण् ाच  परिाननीग  
देण् ात आली आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
     रथत् ाच् ा बाजूपट्ट िर केबल ्ाकल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे अशा 
प्रकरण  सींबींधित कीं पननी विरुध्द पोलीस थ्ेशननीमध् े गनु्हे ननीोंदविण् ात आले 
आहेत. तसेच सींबींधित कीं पननी कडूननी ननीकुसाननी पो्ी रु. ४६.४० लक्ष इतकी 
रक्कम िसलू करण् ात आली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील मौजे िािे (ता. ेड) ि मौजे आबलोली 
(ता.गुहागर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राांच ेग्रामीण  

रूग्णालयात शे्रणीिधवन िरण्याबाबत 
  

(१७) *  १३५९६०   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीननी   सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) रत्ननीाधगरी स्जल्ह ात ल मौजे िािे (ता.खेड) ि मौजे आबलोली 
(ता.गहुागर)  ेथ ल प्राथममक आरोग्  केद्राींचे ग्राम ण रूग्णाल ात शे्ण ििशननी 
करण् ाबाबत थथानननीक ग्रामथथाींसह लोकप्रनतनननीि   ाींननी  िारींिार पत्राद्िारे 
मागण  केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर रूग्णाल ाींननीा दजोन्ननीत करूननी त् ाींननीा बहृत आराखड ात 
समाविष् करण् ाच  का शिाही सरुू असल् ाचे शासननीानेनी माहे जुल-ैऑगथ्, 
२०१७ मध् े मान्  केलेले असताननीाही प्रत् क्षात कोणत ही का शिाही करण् ात 
आलेली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  करुननी मौज े िािे आणण 
मौजे आबलोली  ेथ ल प्राथममक आरोग्  कें द्राींच े ग्राम ण रूग्णाल ात 
शे्ण ििशननी करण् ाबाबत ि त् ाींननीा बहृत आराखड ात समाविष् करण् ात 
विलींब करणाऱ् ा सींबींि त अधिकाऱ् ाींिर कारिाई करण् ाबाबत कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ननीि ननी रुग्णाल ाींननीा मान् ता देणे ि का ाशन्ि त रुग्णाल ाींचे शे्ण ििशननी 
करणे  ाबाबत सननी २०११ च् ा लोकसींख् ेिर आिाररत जोड बहृत आराखडा 
त ार करण् ाच  का शिाही सींचालक, आरोग्  सेिा  ाींचे थतरािर सरुु असनूनी 
 ेथे मौजे िािे (ता.खेड) आणण मौजे आबलोली (ता.गहुागर)  ेथ ल प्राथममक 
आरोग्  कें द्राींचे ग्राम ण रूग्णाल ात शे्ण ििशननी करण् ाबाबत नननीकषाननीसुार 
जोड बहृत आराखड ामध् े समाविष् करण् ाच  का शिाही सरुु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अमरािती जजल््यात िृषी िें द्रातील जैिीि सांजीििाांमध्ये 
किटिनाशिाांच ेअांश आढळून आल्याबाबत 

  

(१८) *  १३९६१४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीननी   
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) अमराित  स्जल्् ात कृष  कें द्रातनुनी वपकाींच् ा िाढीसाठी विक्री केल् ा 
जाणाऱ् ा जैि क सींज िकाींमध् े क्रक्कननीाशकाींचे अींश आढळूननी आल् ाच े
ददननीाींक ८ मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मे. सेंरल बा ो्ेक कीं पननी नेनी विक्री केलले् ा जैि क सींज िकात 
रासा नननीक घ्काींचा िापर नननी मबाह  केला असनूनी सदर रासा नननीकाींचा िापर 
करताननीा कृष  आ कु्ताल ाच  परिाननीग  घेतली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश चे 
नननीषकषश का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार शतेकऱ् ाींच  फसिणकू करणाऱ् ा सींबींधित दोष  
कीं पींननी विरुध्द शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हो  हे खरे आहे. 
(२) हो  हे खरे आहे.  
(३) हो . 
     उिशररत अींश क्रक्कननीाशक चाचण  प्र ोगशाळा ननीागपरू ि क्रक्कननीाशक 
चाचण  प्र ोगशाळा, अमराित   ेथ े मे. सेंरल बा ो्ेक, ता.सािनेनीर, 
स्ज.ननीागपरू  ाींचे उत्पाददत “फलॉम ींगो” (Plant Extract ५५% Natural 
Alkalore ३.५%)  ा प क िाढ सींस्जिकाींचा ननीमनुनीा तपासण करीता सादर 
केला असता, सदर ननीमनु् ामध् े “इममडाक्लोप्र ड”  ा क्रक्कननीाशकाचा अींश 
आढळूननी आला आहे. 
(४) मे. सेंरल बा ो्ेक, ता.सािनेनीर, स्ज.ननीागपरू ि मे. कृवष सेिा कें द्र, 
परतिाडा, ता. अचलपरू, स्ज. अमराित   ाींननी  सदर प्रकरण  क्रक्कननीाशक 
का दा, १९६८ मि ल कलम ३ (K), १३ (१) ि कलम २९ चे उल्लींघननी केलेले 
असनूनी शासननीाच  ि शतेकऱ् ाींच  फसिणूक केली असल् ानेनी त् ाींचेविरुध्द 
पोमलस थ्ेशननी, परतिाडा, ता.अचलपरू, स्ज.अमराित   ेथे गनु्हा क्र.०१७०/१९ 
दद. ०६/०५/२०१९ अन्ि े पोमलस गनु्हा दाखल करण् ात आलेला असनूनी पढुील 
का शिाही पोमलस  ींत्रणेमाफश त सरुु आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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अिोला जजल्हयात िृषी विभागाच्या गुण ननयांत्रण पथिाने  
 ते ि किटिनाशिे जप्त िेल्याबाबत 

  

(१९) *  १३८३७६   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीननी   िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अकोला स्जल्ह ात कृष  विभागाच् ा गणु नननी ींत्रण पथकानेनी ददननीाींक १६ 
माचश, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास थथानननीक एम.आ .ड .स  फेज-२ मि ल 
गोदामािर छापा ्ाकूननी समुारे २ को्ी रुप ाींच  खत े ि की्कननीाशके जप्त 
केली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, गणुनननी ींत्रण पथकानेनी क्रक्कननीाशक ि खत नननी ींत्रण का द् ाच े
उल्लींघननी केल् ा प्रकरण  सींबींधित कीं पननी विरुद्ध पोमलस थ्ेशननीमध् े गनु्हा 
दाखल केला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदरहू मे. सेवि ा बा ोओगेनननीक अनॅ्ड फ्ीला झर प्रा.मल. 
कीं पननी  कननीाश्क राज् ात ल बेळगाि स्जल्ह  ात ल आहे.  ा कीं पननी चा परिाननीा 
नननीलींबबत असनूनी कीं पननी स विक्री बींदीच  सचूननीा नननीगशममत केल् ा आहेत, हे ही 
खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(५) असल् ास, त् ाननीसुार परिाननीा ननीसताननीा क्रक्कननीाशकाींच  विक्री करणाऱ् ा 
सींबींधित कीं पननी िर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, विलींबाच  करणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हो  हे खरे आहे. 
(२) हो  हे खरे आहे. 
(३) सदर कीं पननी स महाराषरात कराड, स्ज.सातारा  ेथे दाणेदार ममश् खत 
नननीममशत साठी देण् ात आलेला परिाननीा रद्द केला असनूनी कीं पननी च् ा अकोला 
 ेथ ल गोदामात आढळूननी आलेली खत ेि क्रक्कननीाशकाच् ा विक्रीस विक्री बींद 
आदेश बजािण् ात आलेले आहेत. 
(४) मे. सेविओ बा ो ऑरगेनननीक ॲन्ड फ्ीला झर प्रा. मल. कीं पननी च् ा 
अकोला स्थथत गोडािनूनीच  ददननीाींक १६/०३/२०१९ रोज  स्जल्हाथतरी  भरारी 
पथकानेनी तपासण  केलेली आहे. तपासण  दरम् ाननी गोडाऊननी मध् े साठिणूक 
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केलेले सहा क्रक्कननीाशके परिान् ात समाविष् ननीसल्  ाचे तसेच, विद्राव्  
खताच् ा बॅग, पॅके् ि क्रक्कननीाशके बॉ्लिर उत्पादकाचे ननीाि ननीमदू 
ननीसल् ाचे नननीदशशननीास आल.े त् ाचप्रमाणे पथकानेनी घेतलेल् ा सहा विद्राव्  
खताचे ि एक सकु्ष्म मलुद्रव् ाच् ा ननीमनु् ाींपकैी दोननी ननीमनेुनी प्र ोगशाळेत ल 
तपासण अींत  अप्रमाणणत आढळूननी आले. 
     त् ामळेु, खत नननी ींत्रण आदेश, १९८५ आणण क्रक्कननीाशक का दा १९६८ 
ि क्रक्कननीाशक नननी म, १९७१ तसेच, क्रक्कननीाशक आदेश, १९८६, 
अत् ािश् क िथत ु अधिनननी म, १९५५ मि ल कलमाींचे उल्लींघननी केले 
असल् ामळेु, सदर गोडािनूनी मि ल विद्राव्  खत े ि सकु्ष्ममलुद्रव्  ि 
क्रक्कननीाशक साठ ाला विक्री बींदचे आदेश देण् ात आललेे आहेत.  
(५) सदर कीं पननी नेनी शासननीाच  ि शतेकऱ् ाींच  फसिणकू करण् ाच् ा उद्देशानेनी 
सदर रासा नननीक खत े ि क्रक्कननीाशकाींचा साठा करुननी विक्री केलेली 
असल् ामळेु त् ाींचेविरुध्द एमआ ड स , पोमलस थ्ेशननी, अकोला  ेथे गनु्हा 
क्र. ६८/१९, दद. ०१/०४/२०१९ अन्ि े गनु्हा दाखल करण् ात आला असनूनी 
पढुील का शिाही पोमलस  ींत्रणेमाफश त सरुु आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

राळेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात अिैध रेती  
त्िरी होत असल्याबाबत 

  

(२०) *  १३७४५५   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राळेगाि (स्ज. ितमाळ) तालकु् ात १५ रेत  घा् असनूनी एकाही रेत  
घा्ाचा मललाि ननी झाल् ामळेु मोठ् ा प्रमाणात रेत चे अििै उत्खननीननी करूननी 
तथकरी करण् ात  ेत असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी 
नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, इतर तालकु् ाींत रेत  माक्रफ ाींिर कठोर कारिाई होत असताींननीा 
राळेगाि तालकु् ात कारिाई होत ननीसल् ामळेु रेत  माक्रफ ा उघडपणे तथकरी 
करीत आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  तातड नेनी चौकश  करूननी राळेगाि तालकु् ात 
अििै रेत  तथकरी करणाऱ् ा सींबींि त रेत  माफी ाींिर शासननीानेनी कोणत  
कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे,  
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) राळेगाि तालकु् ात ल िाळूघा् हे ििाश 
ननीदीिर असनूनी त े पणूशत: पाण् ाखाली असल् ामळेु भजूल सव्हेक्षण विभागानेनी 
मललाि प्रक्रक्र ेसाठी अ ोग्  ठरविले आहेत. त् ामळेु राळेगाि तालकु् ात 
िाळूघा् मललाि प्रक्रक्र ेसाठी ठेिण् ात आले ननीाहीत.  
     राळेगाि तालकु् ात िाळूचे अििै उत्खननीननी ि िाहतकूीच  काही प्रकरणे 
दृष   ्ोत्पत्त स आलेली आहेत. तथावप, गौण खनननीजाचे अििै उत्खननीननी ि 
िाहतकूीला प्रनतबींि घालण् ासाठी उपविभाग ि तालकुा थतरािर भरारी 
पथकाींच  थथापननीा करण् ात आली असनूनी सदर पथकाींमाफश त राळेगाि 
तालकु् ात माहे एवप्रल,२०१८ त े माचश,२०१९  ा कालािि त िाळूच् ा अििै 
िाहतकूीच् ा २० प्रकरण  रु.३०,५६,३२०/- इतकी दींडात्मक िसलूी करुननी ५ 
प्रकरण  गनु्हे दाखल करण् ात आले आहे. तसेच माहे एवप्रल,२०१९ त े
मे,२०१९  ा कालािि त िाळूच् ा अििै िाहतकूीच् ा ५ प्रकरण  रु.१,७१,०४०/- 
इतकी दींडात्मक रक्कम िसलू करुननी एका प्रकरण  गनु्हा दाखल करण् ात 
आला आहे.            
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अचलपूर (जज.अमरािती) नगरपररषद क्षेत्रात राहणाऱया  
शसांधी नागररिाांची घरे ्थायी िरण्याबाबत 

  

(२१) *  १४१९२०   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अचलपरू (स्ज.अमराित ) ननीगरपररषद क्षते्रात राहणाऱ् ा मस ींि  ननीागररकाींच  
घरे थथा   करण् ासींदभाशत ल प्रथताि राज्  शासननीाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे 
आहे का , 
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(२) असल् ास, सदर प्रथताि तातड नेनी मींजूर करूननी मसींि  ननीागररकाींननीा 
अथथा   थिरूपात देण् ात आलेले भाडपेटे्ट थथा   करण् ात  ािेत अश  
मागण  लोकप्रनतनननीि ींननी  प्रिाननी सधचि, महसलू ि िननी विभाग  ाींचेकड े
ददननीाींक ३१ जुल,ै २०१८ रोज  िा त् ासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाशत चौकश  करूननी अचलपरू ननीगरपररषद क्षते्रात 
राहणाऱ् ा मस ींि  ननीागररकाींच  घरे थथा   करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) हो . 
(३) ि (४) अचलपरू, स्ज.अमराित   ेथ ल ननीगरपररषद क्षेत्रात राहणा- ा 
मस ींि  बाींििाींननीा नननीिास  ि िाणणस्ज् क प्र ोजननीासाठी देण् ात आलेले अथथा   
भाडपेटे्ट थथा   करण् ाबाबतचा प्रथताि शासननीाच् ा विचाराि ननी असनूनी सींबींधित 
विभागाींश  विचारविनननीम  पणुश झाल् ाननीींतर  ा प्रकरण  उधचत नननीणश  घेण् ाच े
सींकस्ल्पत आहे. 

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

आडूळ (ता.पैठण, जज.औरांगाबाद) मांडळातील शतेिऱयाांना  
वपि विम्याची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(२२) *  १३५५७४   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :  
सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) आडूळ (ता.पठैण, स्ज.औरींगाबाद) मींडळात ल शतेकऱ् ाींननी  पींतप्रिाननी वपक 
विमा  ोजनेनीअींतगशत खरीप हींगामात ल वपकाींसह फळबागाींचा ऑननीलाईननी विमा 
माहे जुल,ै २०१८ मध् े िा त् ादरम् ाननी भरला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, दषुकाळामळेु वपक विमा परतािा ममळण् ासाठी शतेकऱ् ाींननी  
अजश केला असता वपक विमा उतरविलले् ा वपकाींपकैी बाजरी, मगु, मोसींब  ि 
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डाळ ींब उत्पादक शतेकऱ् ाींननीा विमा मींजूर होिनुनीही शतेकऱ् ाींच् ा खात् ात वपक 
विम् ाच  रक्कम जमा झाली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार ननीकुसाननी झालेल् ा शतेकऱ् ाींननीा वपक विम् ाच  
रक्कम तातड नेनी देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात 
 ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) हे खरे ननीाही. 
     प्रिाननीमींत्र  प क विमा  ोजननीेंतगशत पठैण तालकु् ात ल आडूळ महसलू 
मींडळात ल बाजरी प कासाठी ५८१ ि मगु प कासाठी १८७७ असे एकुण २४५८ 
शतेकऱ् ाींननी   ोजनेनीत सहभाग घेतलेला होता. सहभाग  शतेकऱ् ांपकैी २४५० 
शतेकऱ् ाींननीा रु.१८.१४ लाख ननीकुसाननी भरपाई विमा कीं पननी माफश त नननीस्श्चत 
करण् ात आली असनूनी ननीकुसाननी भरपाई िा्पाच  का शिाही सरुु आहे. उिशरीत 
८ लाभाथी शतेकऱ् ाींचे खात ेक्रमाींक चकुीचे असल् ानेनी ननीकुसाननी भरपाई रक्कम 
वितरीत करणे शक्  झाले ननीसनूनी, सदर खात े क्रमाींक तपासनूनी  ननीकुसाननी 
भरपाईच  रक्कम वितरीत करण् ाच  का शिाही करण् ात  ेत आहे. 
     तसेच पनुनीरशधचत हिामाननीािर आिाररत फळप क विमा  ोजननीेंतगशत 
पठैण तालकु् ात ल आडुळ महसलू मींडळात ल ६५४ शतेकऱ् ाींननी  मोसींब  तर 
१७७ शतेकऱ् ाींननी  डाळ ींब  ा फळप काचा विमा उतरविला असनूनी त् ापकैी ६५४ 
मोसींब  विमा िारक शतेकऱ् ाींपकैी ६२९ तर १७७ डाळ ींब विमा िारक 
शतेकऱ् ाींपकैी ७२ शतेकऱ् ाींननीा विमा ननीकुसाननी भरपाई अदा करण् ात आलेली 
आहे. उिशरीत अननीकु्रमे २५ ि १०५ मोसींब  ि डाळ ींब विमा िारक शतेकऱ् ाींच् ा 
प क विमा पो श्लिर अपलोड करण् ात आलले् ा कागदपत्राींमध् े त्रु् ी 
असल् ामळेु सदर त्रु् ीींच  पतूशता करण् ात आली असनूनी ननीकुसाननी भरपाई 
शतेकऱ् ाींच् ा बँक खात् ामध् े जमा करण् ाच  का शिाही करण् ात  ेत आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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डहाणू (ता.डहाणू, जज.पालघर) नगरपररषद हद्दीतील िुष्ट्ठरोग  
ननमूवलन ि पुनिवसन िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(२३) *  १३७७१४   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) डहाणू (ता.डहाण,ू स्ज.पालघर) ननीगरपररषद हद्द त कुषठरोग झालेल् ा 
रुग्णाींच् ा पनुनीिशसननीासाठी ३० िषाशपिूी बाींिलेले कुषठरोग नननीमूशलननी ि पनुनीिशसननी 
कें द्र सध् ा बींद आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, कुषठरोग पनुनीिशसननी कें द्रासाठी डहाणू ननीगरपररषद हद्द त 
शासननीानेनी २२ एकरचा भखूींड ददला होता मात्र  ेथ ल कुषठरोगाच  िसाहत 
आणण पनुनीिशसननी कें द्र बींद करुननी त् ा जागेिर अनतक्रमण करुननी अस्ग्ननीशमननी 
दलाचे कें द्र थथापननी करण् ाकररता सननी २०१० मध् े िा त् ादरम् ाननी भमूमपजूननी 
करण् ात आले होत.े सद् स्थथत त  ा भखूींडािर धचकू सींकलननी कें द्र सरुु 
असनूनी त् ामशिा  डहाणू फु्र् प्रॉडक्् अणँ्ड सेल्स  ाींननी   ा जागेत शॉवप ींग 
मॉल, बहुउद्देश   हॉल बाींिण् ाचा प्रथताि स्जल्हाधिकारी, पालघर  ाींननीा सादर 
केल् ाच ेमादहत च् ा अधिकारात ममळालले् ा मादहत  आिारे नननीदशशननीास आल े
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, कुषठरोग नननीमूशलननी ि पनुनीिशसननी कें द्राअभाि  तसेच शासकी  
रुग्णाल ात ल सो   सवुििाींच् ा कमतरतमेळेु पालघर, डहाण,ू विक्रमगड, 
कासा, िुींदलिाड , िाणगाींि  ेथ ल कुषठरोग  रुग्णाींननीा उपचारासाठी गजुरात 
क्रकीं िा मुींबई  ेथे जािे लागत असल् ामळेु डहाणू  ेथ ल कुषठरोग पनुनीिशसननी 
कें द्र पनु्हा सरुु करण् ाच  मागण  ग्रामथथाींकडूननी होत आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरण  चौकश  करुननी बींद केलेले कुषठरोग नननीमूशलननी ि 
पनुनीिशसननी कें द्र त् ाच जागेिर पनु्हा सरुु करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे ननीाही 
(२) हे खरे ननीाही. 
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      डहाणू ननीगरपररषद हद्द त शासननीानेनी कुषठरोगाींच् ा पनुनीिशसननीासाठी २२ 
एकराचा भखूींड ददलेला ननीाही. सरािली  ेथ ल कुषठरोग  पनुनीशिसननी कें द्र ि 
डहाणू फु्र् प्रॉडक्् ॲड सेल्स हे सरािली िेलफेअर लेप्रस  बचत से्ं र  ा 
थि ींसेि  सींथथेच् ा थित:च् ा खाजग  मालकीच् ा जागेत सरुु आहे. 
शॉवप ींग मॉल, बहुउद्देश   हॉल बाींिण् ाचा कोणाताही प्रथताि स्जल्हाधिकारी 
पालघर  ाींननीा सादर करण् ात आलेला ननीाही. 
(३) हे खरे ननीाही. 
     पालघर स्जल्ह ामध् े सहा क सींचालक, आरोग्  सेिा (कुषठरोग) ठाणे/ 
पालघर तसेच अल श् इींडड ा ि कुषठरोग दिाखाननीा िडोली, तलासरी 
स्ज.पालघर  ा थि ींसेि  सींथथेमाफश त स्जल्हा रुग्णाल , उपस्जल्हा रुग्णाल े, 
ग्राम ण रुग्णाल े, प्राथममक आरोग्  कें दे्र तसेच १२ सींदभश सेिा कें द्रामाफश त 
कुषठरुग्णाींननीा परेुशा प्रमाणात नननीदाननी, उपचार ि इतर सवुििा ममळत 
असल् ामळेु उपचारासाठी गजुरात क्रकीं िा मुींबई  ेथे जाण् ाचा प्रश्ननी उद्् ाित 
ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

सरािली (ता.जज.पालघर) ग्रामपांचायत हद्दीतील अनधधिृत  
बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४) *  १३६६१५   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सरािली (ता.स्ज.पालघर) ग्रामपींचा त हद्द त ल अििननीगर, भय् ापाडा, 
सींज ननीगर  ा भागाींत ल शासकी  जागेिर भमूाक्रफ ाींननी  हजारो अननीधिकृत 
बाींिकामे केली असनूनी सदर बाींिकामे नननीषकास त करण् ास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ् ा तहस लदार, पालघर  ाींच् ािर कारिाई करण् ाच  मागण  थथानननीक 
ननीागररकाींननी  माहे फेििुारी, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी केली आहे, हे खरे 
आहे का , 
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(२) असल् ास, सरािली ग्रामपींचा त सदथ  आणण त् ाींच् ा ननीातिेाईकाींननी ही 
 ा जागेिर चाळ ींच े ि इमारत चे अननीधिकृतररत् ा बाींिकाम केले असनूनी 
तहस लदाराींननी  त् ािर कोणत ही कारिाई केली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार सदरच  अननीधिकृत बाींिकामे नननीषकास त करूननी 
 ा अननीधिकृत बाींिकामािर कारिाई ननी करणाऱ् ा सींबींधित अधिकाऱ् ाींिर 
शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे,  
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा थिरुपाच  मागण  प्राप्त झाल् ाचे आढळल े
ननीाही. 
(२), (३) ि (४) ग्रामपींचा त, सरािली ता.स्ज.पालघर  ेथ ल अििननीगर, 
भय् ापाडा, सींज ननीगर  ेथ ल शासकी  जममननी िर अननीधिकृत बाींिकामे 
झाल् ाचे आढळूननी आले आहेत. सदर अननीधिकृत बाींिकामे सािारणत: १५ त े
२० िषांपिूीच  असनूनी त् ामध् े सरािली  ेथ ल काही ग्रामपींचा त सदथ ाींननी  
केलेल् ा अननीधिकृत बाींिकामाींचा ही समािेश आहे. उपरोक्त अननीधिकृत 
बाींिकाम िारकाींविरुध्द महाराषर जम ननी महसलू सींदहता, १९६६ च् ा कलम 
५० अन्ि े तहमसलदार, पालघर  ाींननी  ननीो्ीसा बजािल् ा आहेत.   
     दरम् ाननी सिांसाठी घरे-२०२२  ा िोरणाच  प्रभाि  अींमलबजािण  
करण् ासाठी ग्राम ण भागात ल शासकी  जममननी िरील नननीिास  प्र ोजननीासाठी 
केलेली अनतक्रमणे नननी माननीकूुल करण् ाच् ा िोरणाच  अींमलबजािण  
करण् ासाठी शासननी नननीणश , ग्रामविकास विभाग, क्रमाींक. प्रआ ो-२०१७/ 
प्र.क्र.३४८/ ोजननीा-१०,ददननीाींक १६.०२.२०१८ तसेच शासननी पररपत्रक, ग्रामविकास 
विभाग, क्रमाींक- प्रआ ो- २०१८/प्र. क्र.२५६ /  ोजननीा-१०, ददननीाींक २०.०८.२०१८ 
अन्ि े मागशदशशक सचूननीा नननीगशम त करण् ात आल् ा असनूनी त् ाननीषुींगानेनी 
गणुित्तनेनीसुार पढुील का शिाही करण् ाचे सींकस्ल्पत आहे.  
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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



31 

  
नागपूर येथील प्रादेशशि रुग्णालयातील मनोरुग्णाांच ेझालेले मतृ्यु 

  

(२५) *  १३९२७६  डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) : सन्माननीननी   सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीागपरू  ेथ ल प्रादेमशक रुग्णाल ात माग ल त ननी िषाशत ४४ मननीोरुग्णाींचा 
मतृ्  ु झाला असनुनी १४ मननीोरुग्ण कमशचाऱ् ाींच् ा हलगजीमळेु पळुननी गेल् ाच े
माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, सदर रुग्णाल ात मननीोरुग्णाींच् ा औषिाींिर शासननीानेनी एकूण 
८२ लक्ष ७ हजार ९५६ रुप े खचश केले असनुनी  ा मननीोरुग्णाल ात मननीोविकृत  
माननीसशाथत्रज्ञ तसेच िगश १ त ेिगश ४ च  एकूण १३२ पदे ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का  ि त् ाच े
नननीषकषश का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार सदरहू ररक्त पदे भरण् ासह सींबींधिताींिर कारिाई 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ४४ मननीोरुग्णाींचा मतृ्  ुझाला हे खरे आहे. १० मननीोरुग्ण पळूननी गेलेले 
आहेत. तथावप कमशचाऱ् ाींच् ा हलगजीमळेु पळुननी गेले हे खरे ननीाही.  
(२) हे खरे आहे. 
सदर मननीोरुग्णाल ात औषिे ि प्र ोगशाळा सादहत्  करीता सननी २०१७-२०१८ 
ि सननी २०१८-२०१९ साठी अननीकु्रमे रुप े १४३८८७८/-, रुप े २३५६८६२/- इतकी 
रक्कम खचश करण् ात आली आहे.  
 मननीोरुग्णाल ात ल ग्-अ च  २२ पदे मींजूर असनूनी १३ पदे भरलेली 
आहेत ि ९ पदे ररक्त आहेत. ग्-ब त ेग्-ड च  ३५२ पदे मींजुर असनूनी २३१ 
पदे भरलेली आहेत ि १२१ पदे ररक्त आहेत. 
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(३) प्रादेमशक मननीोरुग्णाल ात ल सरुक्षा मभ ींत च  उींच  िाढविण् ात आली 
असनूनी त् ािर तारेच े कुीं पननी करण् ात आलेले आहे.मननीोरुग्णाल ाच े पररसरात 
२४ तास सरुक्षारक्षकाच  ड ु् ी लािण् ात आली असनूनी पळूननी जाण् ाच  प्रितृ्त  
असणा ा रुग्णाींिर विशषे लक्ष ठेिनूनी त् ाींननीा आकस्थमक विभागात ठेिण् ात 
 ेत.ेतसेच आींतररुग्ण विभागात ल प्रत् ेक कक्षात स .स .्ी.व्ही. लािण् ात 
आलेले आहेत. मननीोविकारतज्ञ दररोज दोननी िेळा तपासण  करतात ि पळूननी ननी 
जाण् ाबाबत समपुदेशननी करण् ात  ेत.े 
(४) महाराषर लोकसेिा आ ोगामाफश त मननीोविकृत  तज्ज्ञ ग्-अ पदभरत च  
का शिाही सरुु आहे. तसेच ग़्-ड पदभरत बाबत ही का शिाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

सािवजननि बाांधिाम विभाग, मालेगाांि (ता.बागलाण, जज.नाशशि)  
येथे झालेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  १३६१८२   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) : 
सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सािशजनननीक बाींिकाम विभाग, मालेगाींि (ता.बागलाण, स्ज.ननीामशक)  ेथ ल 
अधिकाऱ् ाींननी  िररषठ का ाशल ाच् ा परिाननीग विननीा ३ लाख रुप ाींच् ा आत ल 
कामाींच  नननीविदा ननी काढता ि कामे ननी करता थित:च् ा अधिकारात दे के 
काढूननी कोट् िि  रुप ाींचा गरैव् िहार केल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत लोकप्रनतनननीि ींननी  ददननीाींक २८ फेििुारी, २०१९ रोज  िा 
त् ासमुारास मा.सािशजनननीक बाींिकाम मींत्र   ाींचेकड ेलखे  थिरुपात तक्रार केली 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाशत शासननीाकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार सींबींधित दोवष ींविरुद्ध शासननीानेनी कोणत  कारिाई 
केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ननीाही. 
(२) हो . 
(३)  ा प्रकरण  अि क्षक अमभ ींता, दक्षता ि गणु नननी ींत्रण मींडळ, ननीामशक 
 ाींननीा चौकश  करूननी चौकश  अहिाल सादर करण् ास नननीदेमशत केलेले आहे. 
(४) ि (५) सद् :स्थथत त चौकश च  का शिाही प्रगत त आहे 

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

चांदगड (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) ग्रामीण रुग्णालयाच े 
बाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(२७) *  १३७०७३   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :  
सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) चींदगड (स्ज.कोल्हापरू) तालकु् ात ल चींदगड ग्राम ण रुग्णाल ाचे बाींिकाम 
गत २० िषाशपिूी झाले असनूनी सदर इमारत च् ा दसुऱ् ा मजल् ािरील 
बाींिकाम अिशि् स्थथत त असल् ाचे ि दिाखान् ाच् ा थलॅबच  गळत  सरुु 
असल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, चींदगड हा डोंगराळ ि दगुशम तालकुा असनूनी  ा रुग्णाल ामध् े 
 ेणाऱ् ा रुग्णाींच् ा सींख् ेत मोठ ा प्रमाणात िाढ होत असल् ानेनी सदर इमारत 
अपरूी पडत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा इमारत च  दरुुथत  ि दसुऱ् ा मजल् ािरील बाींिकाम पणूश 
करण् ाबाबतच  मागण  थथानननीक लोकप्रनतनननीि ननी  मा.सािशजनननीक बाींिकाम 
मींत्र   ाींचकेड ेददननीाींक ३० ननीोव्हेंबर, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास केली आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी चींदगड ग्राम ण रुग्णाल ाच  दरुुथत  
ि इमारत च् ा दसुऱ् ा मजल् ािरील बाींिकाम पणूश करण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो  अींशत: खरे आहे. 
(२) हो  
(३) हो  
(४) ि (५) चींदगड ग्राम ण रुग्णाल ाच  िेळोिेळ  देखभाल ि दरुुथत  
करण् ात आली आहे. सािशजनननीक आरोग्  विभागाकडूननी मान् ता 
ममळाल् ाननीींतर दसु- ा मजल् ाचे बाींिकामाबाबत आिश् क का शिाही करण् ात 
 ेईल. 

----------------- 
  
भातसा नदीिरील िाळिस पूल (ता.िल्याण, जज.ठाणे) िोसळल्याबाबत 
  

(२८) *  १३६१११   श्री.मनोहर भोईर (उरण)   :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) भातसा ननीदीिरील िोकादा क ठरलेला िाळकस पलू (ता.कल् ाण, 
स्ज.ठाणे) ददननीाींक २२ माचश, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास कोसळल् ाच े
नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर पलु कोसळल् ामळेु बेहेरे, कोमशींबे ि िािेघर  ा 
गािात ल हजारो ग्रामथथाींचा सींपकश  तु् ला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार सदर पलू तातड नेनी बाींिण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  ि (२)  हो , हे खरे आहे. 
     द््िाळा (ता.कल् ाण, स्ज.ठाणे)  ेथ ल भातसा ननीदीिर असलेला 
भातसा िरण व् िथथापननी  ाींचे अखत् ारीत ल िाळकस पलु दद. ११.३.२०१९ 
रोज  कोसळल्  ाचे नननीदशशननीास आले. 
(३) ि (४) हो . 
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 सदरचा पलू हा भातसा जलव् िथथापननी  ाींच् ा अखत् ारीत आहे. 
सदर पलुाच् ा पनुनीबांिण बाबत थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींच् ा विननीींत ननीसुार सदर 
पलुाचे काम ननीाबाडश-२५ अींतगशत प्रथतावित करण् ात आले आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही 

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

पनिेल ते शशळफाटा र्त्यािर उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 
  

(२९) *  १४१७९५   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीि  मुींबईत ल तळोजा फेज-१ त े खारघर  ेथूननी जाणाऱ् ा पननीिेल त े
मशळफा्ा रथत् ािर मोठ ा प्रमाणात िाहतकू कोंड  होत असल् ामळेु  ा 
रथत् ािर उडडाणपलू बाींिण्  ाबाबतच  मागण  थथानननीक ननीागररकाींननी  िारींिार 
प्रशासननीाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा मागाशिरील िाहतकुीच  समथ ा दरू 
करण् ाकररता उडडाणपलू बाींिण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) ि (४) प्रश्ननीाि ननी लाींब त ल साखळ  
क्र.११५/८०० क्रकम  त े १३१/२०० क्रकम  (कळींबोली त े मशळफा्ा)  ा राषरी  
महामागश क्र.४८ च् ा भागामि ल िाहतकू कोंड  कम  करण् ासाठी थ्ील ाडश 
 ेथ ल उडडाणपलूाच े काम पणूश करण् ात आले असनूनी मुींबई महाननीगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाचा ननीािड ेफा्ा उडडाणपलुाच ेि मसडको आरओब चे काम 
प्रगत त आहे. 

 
----------------- 
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धारािी (मुांबई) िाळा किल्ला आगार येथील पोलीस  
िसाहतीची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(३०) *  १३५२३७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम  ान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम श े (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.आशसफ श े (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) िाराि  (मुींबई) काळा क्रकल्ला आगार  ेथ ल पोलीस िसाहत त ल 
इमारत च् ा मभ ींत ींननीा तड ेगेले असनूनी २७ िष ेजुननी  असलेल् ा  ा इमारत च  
एकदाही दरुुथत  करण् ात आली ननीसल् ानेनी इमारत च  दरुिथथा होऊननी तथे े
राहणारे पोलीस तसेच त् ाींच् ा कु्ुींबब ाच् ा स्जिाला िोका नननीमाशण झाला 
असल् ाच ेमाहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ेथ ल इमारत च् ा देखभाल ि दरुुथत कररता १ को्ी ६२ 
लाख रुप ाींचा नननीि  मींजूर होऊननीही सािशजनननीक बाींिकाम विभागाच् ा 
दलुशक्षामळेु बाींिकामे अपणूश आहे, हे ही खरे आहे का ,  
(३) असल् ास,  ाप्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा पोलीस िसाहत च  तातड नेनी दरुुथत  
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
 सदर इमारत च् ा दरुुथत करीता १ को्ी ६६ लक्ष इतका नननीि  गहृ 
विभागाकडूननी सािशजनननीक बाींिकाम विभागास प्राप्त झालेला आहे. त् ाननीषुींगानेनी 
सदर इमारत चे सींरचननीात्मक दरुुथत चे काम प्रगत पथािर आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल््यातील तोंड रुी-पाय रुी रोगाच्या प्रादभुाविाबाबत 

  

(३१) *  १३५६२१   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीननी   
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) बलुढाणा स्जल्् ात तोंडखुरी-पा खुरी रोगाच् ा प्रादभुाशिामळेु १० लाख 
जननीािराींचे आरोग्  िोक् ात आल् ाचे ददननीाींक १५ जानेनीिारी, २०१९ रोज  िा 
त् ासमुारास नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, बलुढाणा स्जल्् ात ल पशसुींििशननी विभागाकड ेउपरोक्त रोगाचे 
नननीदाननी ि उपचारासाठी आिश् क औषिे उपलब्ि ननीसल् ानेनी पशिुननी मालकाींननीा 
सदर औषिे बाहेरूननी विकत आणाि  लागत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार बलुढाणा स्जल्् ात ल तोंडखुरी-पा खुरी रोगानेनी 
बाधित जननीािराींचे तातड नेनी उपचार करण् ासाठी आिश् क औषिे उपलब्ि 
करूननी देण् ाबाबत ि  ा रोगाचा प्रादभुाशि कम  करण् ासाठी उपा  ोजननीा 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत  ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे ननीाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील विम्िो िां पनीस  
शासनामाफव त ददलेल्या जशमनीबाबत 

  

(३२) *  १३९१८८   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीननी   महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अींबरननीाथ (स्ज.ठाणे)  ेथ ल विम्को कीं पननी स शासननीामाफश त देण् ात 
आलेल् ा जममननी च े शासननीाच् ा पिूश परिाननीग मशिा  आ .्ी.स .मलमम्ेड ि 
मातोश्  डवे्हलपसश  ाींननीा हथताींतरण केल् ानेनी विम्को कीं पननी नेनी शतशभींग करुननी 
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शासननीाचा महसलू बडुविल् ाप्रकरण  सींबधितािर कारिाई करण् ात  ाि  असे 
नननीिेदननी थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  ददननीाींक ११ डडसेंबर, २०१८ रोज  िा त् ा 
समुारास महसलू प्रशासननीास ददले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर जम ननी हथताींतरणामळेु शासननीाचा महसलू बडुाला 
असल् ानेनी  ाबाबत थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  ददननीाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोज  
िा त् ा समुारास स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींच् ाकड ेलेख  तक्रार केली होत , हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर तक्रारीच् ा अननीषुींगानेनी अद् ापप तं सदर जम ननी 
विकणाऱ् ा ि विकत घेणाऱ् ा विरोिात कोणत ही कारिाई करण् ात आली 
ननीसनुनी अद् ावप कारिाई ननी करण् ाच  कारणे का  आहे, 
(४) असल् ास,  ाप्रकरण  चौकश  करुननी सींबींि त दोष ींिर कारिाई 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली ि  ा प्रकरणाच  सद् :स्थथत  
का  आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा आश ाचे थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींच े
दद.११/१२/२०१८ रोज चे नननीिदेननी शासननीास प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) मौजे कोहोज-खुीं्िली, ता.अींबरननीाथ, स्ज.ठाणे  ेथ ल 
विम्को कीं पननी कडूननी आ .्ी.स . कीं पननी   ाींचेकड े विननीापरिाननीा हथताींतरीत 
झालेल् ा एकूण क्षते्र ७२८९५.१० चौ.म . क्षेत्राबाबत मळू विक्रीच् ा क्रकीं मत च् ा 
७५% अननीस्जशत रक्कम रु.४१,००,३४,९३८/- इतकी रक्कम सींबींधिताींकडूननी िसलू 
करण् ाबाबत स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींननी  कळविल् ाननीसुार तहमसलदार, 
अींबरननीाथ  ाींननी  मागण  ननीो्ीस पाररत केलेली आहे. 
     सदर मागण  ननीो्ीस बाबत आ .्ी.स . कीं पननी   ाींननी  मा.उच्च 
न् ा ाल , मुींबई  ेथे रर् प ्ीशननी क्र.८८५८/२०१६ दाखल केली होत . सदर 
दाव् ामध् े मा.उच्च न् ा ाल ानेनी विभाग   आ कु्त, कोकण  ाींच् ाकड े
सनुनीािण  घेण् ाबाबत ददननीाींक २३/०४/२०१६ रोज  आदेश ददले आहेत.  
त् ाननीषुींगानेनी विभाग   आ कु्त, कोकण  ाींननी  ददननीाींक १३/११/२०१७ च् ा 
आदेशान्ि े आ .्ी.स . कीं पननी चे अवपल फे्ाळले. सदर आदेशाविरुध्द आ . 
्ी.स . कीं पननी नेनी मा.उच्च न् ा ाल , मुींबई  ेथे रर्  ाधचका क्र.१४१२३/२०१७ 



39 

दाखल केली होत . सदर  ाधचकेत मा. उच्च न् ा ाल ानेनी दद.२२/१२/२०१७ 
रोज  आदेश पाररत केल् ाननीसुार मा.मींत्र  (महसलू)  ाींच् ाकड े सनुनीािण  सरुु 
आहे. 
     तसेच, विम्को कीं पननी कडूननी मे.मातोश्  शले््सश इींड  ा मल.  ाींच् ाकड े
विननीापरिाननीा हथताींतरीत झालेले एकूण क्षेत्र २२००९ चौ.म . ही जम ननी उप 
विभाग   अधिकारी, उल्हासननीगर  ाींच् ाकड ल दद.१६/०३/२०१६ च् ा 
आदेशान्ि े शासननी जमा करणेत आली असनूनी सदर ममळकत बाबत 
सद् स्थथत त मा.मींत्र  (महसलू)  ाींच् ाकड ेसनुनीािण  सरुु आहे. 

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

िोमलिाडी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील  
जनािराांना झालेली विषबाधा 

  

(३३) *  १४१७१२   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीननी   पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) कोमलिाड  (ता.मसन्ननीर, स्ज.ननीामशक)  ेथे ज्िारीच् ा पनु्हा उगिलेल् ा 
खोडव् ाचा कोिळा चारा खाल्ल् ानेनी विषबािा होिनूनी १४ गा   आणण ३ म्हश  
अशा एकुण १७ जननीािराींचा मतृ्  ू झाल् ाचे माहे मे, २०१९ मध् े िा 
त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का . 
(२) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
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(३) असल् ास, त् ाननीसुार मतृ जननीािराींच् ा मालकाींननीा आधथशक मदत 
देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हो . 
(३) ि (४) विषबािा होिनूनी जननीािरे मतृ् मुखु  पडणे ही बाब ननीसैधगशक 
आपत्त त मोडत ननीसल् ानेनी, मतृ जननीािराींच् ा शतेकऱ् ाींननीा ननीकुसाननी भरपाई 
दे  होत ननीाही. 

----------------- 
  
मे.रोमा बबल्डसव प्रा.शल. (जज.ठाणे) याांना जशमनीांची विक्री ि िापरात 

बदल िरण्यासाठी ददलेल्या परिानगीबाबत 
  

(३४) *  १४१२५६   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :  सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) भसूींपादननी का दा, १८९४ च् ा भाग ७ अींतगशत औद् ोधगक प्र ोजननीाथश 
कीं पन् ाींसाठी सींपादीत केलले् ा जममननी ींच  विक्री ि िापरात बदल करण् ासाठी 
शासननी नननीणश  क्र.सींक्रकणश-०१/२०१७/प.क्र.११/अ-२, कपदींदा ददननीाींक ११ जानेनीिारी, 
२०१८ अन्ि े शासननीानेनी क्रकत  ि कोणत् ा प्रकल्पाच् ा प्रथतािाींननीा मींजूरी ददली 
तसेच मींजूरी देताींननीा भसूींपादननी का दा (कीं पन् ाींसाठी) १९६३ नननी म ८ अन्ि े 
का शिाही करण् ात आली आहे का , 
(२) असल् ास, ठाणे ननीागरी समहूात ल मे.रोमा बबल्डसश प्रा.मल. ाींननीा 
स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींननी  जममननी ींच  विक्री ि िापरात बदल करण् ाबाबत 
परिाननीग  ददननीाींक ११ जानेनीिारी, २०१८ च् ा शासननी नननीणश ापिूी ददली 
असल् ानेनी त  बेका देश र आहे तसेच  ाप्रकारे क्रकत  कीं पन् ाींननीा ठाणे 
स्जल्हाधिका- ाींननी  ददननीाींक ११ जानेनीिारी, २०१८ च् ा शासननी नननीणश ापिूी 
परिाननीग् ा ददल् ा आहेत, 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
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(४) असल् ास, चौकश ननीसुार मे.रोमा बबल्डसश प्रा.मल. ाींननीा स्जल्हाधिकारी, ठाणे 
 ाींननी  ददलेली परिाननीग  रद्द करण्  ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे,  
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) शासननी नननीणश  क्र.सींक्रकणश-०१/२०१७/प्र.क्र.११/अ-२, 
दद.११.०१.२०१८ अन्ि े शासननीानेनी पढुील ५ प्रकरणात परिाननीग  देण् ात आली 
आहे. 
तपश ल पढुीलप्रमाणे :- 
   i) एस. के. एफ. इींडड ा मल. पणेु  
   ii) मे.ओरर ी्ं ल इींडस्थरज, ठाणे 
   iii) मे. लासशननी ॲण्ड ्ुिो मलमम्ेड, मुींबई उपननीगर 
   iv) मे.ग्लॅक्सोस्थमथक्लाईननी फामाशथ ु् ीकल मल., ठाणे 
   v) मे.जे.के.इननीव्हेथ्ो रेड (इींडड ा) मल., ठाणे 
(२) स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींननी  ठाणे ननीागरी समहूात ल मे.रोमा बबल्डसश प्रा.मल. 
 ाींननीा जममननी च  विक्री ि िापरात बदल करण् ाबाबत परिाननीग  
दद.११.०१.२०१८ च् ा शासननी नननीणश ापिूी ददली असली तरी त  बेका देश र 
ननीसनूनी तत्कालीननी मा. मींत्र  (महसलू)  ाींननी  अिश-न् ान क प्रकरण  ददलेल् ा 
आदेशान्ि े परिाननीग  देण् ात आली आहे.  
 तसेच दद.११.०१.२०१८ चे शासननी िोरण नननीस्श्चत होणेपिूी शासननी 
मान् तनेनीसुार ६ प्रकरण  स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींच् ाकडूननी परिाननीग  देण् ात 
आली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही 

----------------- 
  
पुणे येथील जहाांगीर रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना देण्यात आलेल्या सूपमध्ये 

रक्त असलेले िापसाच ेबोळे आढळून आल्याबाबत 
  

(३५) *  १३६७२२   श्री.शभमराि तापिीर ( डििासला) :   सन्माननीननी   
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) पणेु  ेथ ल जहाींग र रुग्णाल ामध् े रुग्णाींननीा देण् ात आलेल् ा सपूमध् े 
रक्त असलेले कापसाच े बोळे आढळूननी आल् ाचे माहे मे, २०१९ मध् े िा 
त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरहू घडलेल् ा घ्नेनीमळेु जहाींग र रुग्णाल  रुग्णाींच् ा 
आरोग् ाबाबत असींिेदननीश ल असल् ाच े रुग्णाल  प्रशासननीाच् ा नननीदशशननीास 
आणूननी देण् ात आले असनूनी  ा घ्नेनीचे मोबाईलिर धचत्र करण करण् ात आले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश च् ा अननीषुगाींनेनी सींबींधित दोष ींविरुध्द शासननीानेनी कोणत  
कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे ननीाही. तथावप, 
     अशा आश ाच  तक्रार ददननीाींक ०३/०५/२०१९ रोज च् ा पत्रान्ि े अन्ननी ि 
औषि प्रशासननीाच् ा पणेु का ाशल ासकेलेलीआहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
     तक्रारदारानेनी सदर बाब रुग्णाल  प्रशासननीाच् ा नननीदशशननीास आणूननी ददली 
आहे. मात्र सदर घ्ननीचेे धचत्र करण केल् ाचे अन्ननी ि औषि प्रशासननीाच् ा 
नननीदशशननीास  आल े ननीाही. तसेच तक्रारदारानेनी सदर घ्ननीचेे धचत्र करण 
केल् ाबाबत तक्रारीत उल्लखे केलेला ननीाही. 
(३) ि (४) सदर प्रकरण  अन्ननी ि औषि प्रशासननीामाफश त चौकश  करण् ात 
आली असनूनी तक्रारदारानेनी केलेल् ा तक्रारीच् ा अननीषुींगेजहाग र रुग्णाल ाच् ा 
उपहारगहृाच  तपासण  केली असता तपासण त काही अींश  अथिच्छता 
आढळूननी आली आहे. 
 सदर तपासण त आढळूननी आलेल् ा अन्ननीसरुक्षा ि माननीदे का द् ात ल 
तरतदुीच् ात्रु् ी/उल्लींघननीाच् ा अननीषुींगानेनी न् ा  नननीणश ासाठी ख्ला दाखल 
करूननी रुप े १ लाख इतक् ा द्रव्  दींडाच  मशक्षा ठोठविण् ात आली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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राज्यातील रुग्णालयाांना श्त्रकक्रयेसाठी लागणारे सादहत्य पुरविणेबाबत 
  

(३६) *  १३४९२७   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  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.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी 
(िोथरुड) :   सन्माननीननी   सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात ल आरोग्  विभागाच् ा स्जल्हा रुग्णाल  ि िदै् क्रक  मशक्षण ि 
सींशोिननी विभागाच् ा अींतगशत िदै् क्रक  महाविद् ाल ाींश  सींलग्ननी 
रुग्णाल ाींमध् े शथत्रक्रक्र ेसाठी िेगिेगळ् ा ११६ प्रकारच् ा सादहत् ाींचा परुिठा 
आिश् क असतो, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, शथत्रक्रक्र ेसाठी िेगिेगळ् ा ११६ प्रकारच् ा सादहत् ाींचा परुिठा 
आिश् क असताननीा त् ापकैी फक्त २२ सादहत् ाींचा परुिठा झालेला आहे, हे ही 
खरे आहे का ,    
(३) असल् ास, राज् ात ल बहुताींश रुग्णाल ात शथत्रक्रक्र ेसाठी लागणारी सईु, 
दोरा, हॅण्डग्लोव्ज, बँडजे, प्लाथ्र म्ेरी ल इत् ादी सादहत् ाचा अभाि 
असल् ामळेु शथत्रक्रक्र ा प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
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(५) असल् ास, त् ाननीसुार राज् ात ल रुग्णाल ाींननीा शथत्रक्रक्र ेसाठी लागणारे 
सादहत्  त्िरीत परुविण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात 
 ेत आहेत 
(६) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
     हाफकीननी बा ो-फामाशथ ु् ीकल्स कॉपो. मल.  ाींचेमाफश त १०९ 
तदअननीषुींधगक उपभोग्  िथत ू ि ११४ सस्जशकल सादहत् ाींचे परुिठा आदेश 
देण् ात आले असनूनी त् ापकैी ७० त े८० ्क्के बाब ींचा परुिठा झालेला आहे.  
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(६) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
िाळूस (ता. ेड, जज.पुणे) गािठाणातुन जाणाऱया गॅस पाईपलाईनबाबत 

  

(३७) *  १४२३७२   श्री.सरेुश गोरे ( ेड आळांदी) :   सन्माननीननी   महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) काळूस (ता.खेड, स्ज.पणेु) गािातनूनी जाणाऱ् ा गॅस िादहननी साठी गािठाण 
त ेमाळिाड  दरम् ाननी होत असलेले खोदकाम पाच फु् खोल करणे आिश् क 
असताननीा दोननी त े त ननी फु् खोल करण् ात  ेत असनूनी  ा खोदकामामळेु 
ननीादरुुथत झालेल् ा रथत् ाच  दरुुथत ही करण् ात आली ननीसल् ाचे नननीदशशननीास 
आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरच  गॅस िादहननी  लोकिथत तनूनी जात असनुनी सरुक्षक्षततचे् ा 
दृष्ीननीे िोकादा क असल् ानेनी गािाबाहेरूननी पाईपलाईननी नेनीण् ाच् ा मागण साठी 
काळूस गािात ल ग्रामथथाींननी  माहे जानेनीिारी, २०१९ मध् े  ाबाबत 
तहस लदार, खेड  ाींननीा लेख  नननीिेदननी देऊननी चक्री उपोषण सरुु केले, हे ही खरे 
आहे का , 
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(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार काळूस गािातनूनी जाणारी पाईपलाईननी 
गािाबाहेरूननी नेनीण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत 
आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
(२), (३) ि (४) सदर गॅस पाईपलाईननी माळिाड  त े काळूस गािठाणातनूनी 
खोदनूनी रथत् ालगत जागेतनूनी तसेच काही खाजग  मालकी िदहिा्ीच् ा 
जममननी तनूनी नेनीण् ात आलेली आहे. काळूस गािठाणामध् े अींदाजे २०० म ्र 
जागेमिूननी सदर पाईपलाईननी नेनीण् ात  ेत असनूनी त  नेनीण् ात  ेऊ ननी े 
 ाकररता ग्रामथथाींननी  चक्री उपोषण सरुू करूननी तहस लदार, खेड  ाींननीा लखे  
नननीिेदननी ददलेल ेआहे. 
      तथावप उपोषणाच् ा दठकाण  एचप स एल कीं पननी चे अधिकारी ि 
तहस लदार, खेड  ाींननी  समक्ष भे्  देऊननी ग्रामथथाींच् ा शींकाींच े नननीरसननी केल े
आहे. त् ाचप्रमाणे ददननीाींक १७.१.२०१९ रोज  उपविभाग   अधिकारी, मािळ-
मळुश  तथा सक्षम प्राधिकारी, उरण-चाकण-मशक्रापरू गॅस पाईपलाईननी प्रकल्प 
 ाींच् ा उपस्थथत मध् े काळूस गाि  ग्रामथथाींच  बठैक घेऊननी त् ाींननी  उपस्थथत 
केलेल् ा मदु्द ाींिर सविथतर चचाश करूननी ग्रामथथाींच् ा शींकाींचे नननीरसननी केले 
आहे. तसेच ददननीाींक १.६.२०१९ रोज  उपविभाग   अधिकारी, मािळ-मळुश  
तथा सक्षम प्राधिकारी, उरण-चाकण-मशक्रापरू गॅस पाईपलाईननी प्रकल्प तसेच 
उपविभाग   अधिकारी, खेड  ाींननी  मा. आमदार महोद  ि काळूस  ेथ ल 
ग्रामथथ  ाींच् ा उपस्थथत मध् े उपविभाग   अधिकारी, खेड  ाींच् ा 
का ाशल ात बठैक घेऊननी सविथतर चचाश करूननी ग्रामथथाींच् ा शींकाींचे नननीरसननी 
केले आहे. तसेच पोलीस बींदोबथतामध् े सदर पाईपलाईननीचे काम सरुू आहे. 
पाईपलाईननीचे काम पणूश होताच रथत े पिूशित करण् ाच  का शिाही करण् ात 
 ेणार आहे.       
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील चाांदा येथील जनािराांच े
लसीिरण िरुन तेलिुडगाि येथील घटसपव ि लाळ्या  

 रुिुत रोगाचा प्रादभावि िमी िरण्याबाबत 
  

(३८) *  १४०४८२   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीननी   
पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) चाींदा (ता.नेनीिासा, स्ज.अहमदननीगर)  ेथ े का मथिरूप  पश ु िदै् की  
अधिकारी ननीसनूनी पशसुींििशननी विभागाकडूननी लस करण होत ननीसल् ामळेु 
जननीािराींिर उपचार करण् ासाठी अडचण  नननीमाशण होत असनूनी  ासाठी नेनीिासा 
पींचा त सममत चे पशिुदै् की  अधिकारी जबाबदार असल् ाचा आरोप 
शतेकऱ्  ाींननी  केल् ाचे माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास 
आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, नेनीिासा तालकु् ात ल कौठा  ेथे वपसाळलेल् ा कुत्र् ानेनी चािा 
घेतलेल् ा जननीािराींननीा पशसुींििशननी विभागाकड े लस ममळाली ननीसल् ानेनी 
शतेकऱ् ाींननीा थितः खचश करूननी लस विकत घ् ाि  लागली असनूनी त् ाचा खचशही 
देण् ास सबींधिताकडूननी विलींब होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, तलेकुडगाि (ता.नेनीिासा)  ेथ े घ्सपश ि लाळ ा खुरकूत 
रोगाच् ा प्रादभुाशिानेनी अनेनीक दभुत  जननीािरे मतृ झाली असनूनी लाळ ा खुरकुत 
रोगाचे लस करण केले असताननीाही त् ाचा फा दा होत ननीाही आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरण  चौकश  करुननी  ासिश प्रकरण  उपा  ोजननीा 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) चाींदा (ता.नेनीिासा, स्ज.अहमदननीगर)  ेथे शे्ण -२ चा 
पशिुदै् की  दिाखाननीा असनुनी, सहाय् क पशिुननी विकास अधिकारी हे पद 
मींजूर आहे. सदरचे पद दद.०१/०१/२०१९ पासनुनी बदलीनेनी ररक्त झालेले आहे. 
 ा ररक्त पदाचा अनतररक्त का शभार श् .पालिे एननी.एननी., सहाय् क पशिुननी 
विकास अधिकारी, पशिुदै् की  दिाखाननीा शे्ण -२, घोडगेाि, ता.नेनीिासा 
 ाींचेकड े देण् ात आलेला आहे. सींबींि ताींननी  पशिुदै् की  दिाखाननीा चाींदा, 
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अींतगशत सिश गािाींमध् े प प आर ५,५०० तसेच, लाळ खुरकुत ६,५०० लसमात्रा 
पशिुननीास ्ोचलेल् ा आहेत. तसेच, अनतररक्त का शभार सींभाळुननी पररसरात ल 
जननीािराींिर िेळोिेळ  उपचार केलेला असल् ामळेु पशसुींििशननी विभागाकडुननी 
लस करण ि उपचार होत ननीव्हत े हे खरे ननीाही. तसेच, नेनीिासा पींचा त 
सममत चे पशिुदै् क्रक  अधिकारी  ास जबाबदार असल् ाचा आरोप 
शतेकऱ् ाींननी  केल् ाचे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे ननीसनुनी वपसाळलेल् ा कुत्र् ानेनी चािा घेतलेल् ा जननीािराींननीा लस 
्ोचण् ासाठी स्जल्हा पररषद सेस अींतगशत ग् विकास अधिकारी  ाींननीा नननीि  
उपलब्ि करुननी देण् ात आलेला आहे. ि त् ामिुननी कौठा ता. नेनीिासा  ेथे 
लाभाथीच ेदे के दद. ३०/०३/२०१९ रोज  काढण् ात आलेली आहेत. कौठा ता. 
नेनीिासा  ेथ ल एका शतेकऱ् ाच् ा जननीािराला श्िाननीदींश प्रनतबींिक लस 
्ोचण् ाचा खचश ड ब ्ी व्दारे सींबींधित शतेकऱ् ाच् ा बँक खात् ामध् े जमा 
करण् ात आलेला आहे. 
(३) हे खरे ननीसनुनी तलेकुडगाि (ता. नेनीिासा)  ेथ ेएकुण २,९७१ इतके पशिुननी 
आहे. तथे ेमाहे ननीोव्हेंबर, २०१८ दरम् ाननी रोगाच  लागण झाली होत .  ामळेु 
एकुण ३९० जननीािरे आजारी पडली होत . पशसुींििशननी विभागामाफश त तात्काळ 
पशिुदै् क्रक  अधिकाऱ् ाींच े पथक त ार करुननी तलेकुडगाि ि पररसरात 
आजारी जननीािराींिर उपचार ि लस करण करण् ात आललेे आहे. तसेच, 
रोगनननीदाननीासाठी विभाग   रोग अन्िेषण प्र ोगशाळा, ननीामशक  ाींच् ा पथकानेनी 
भे् ददलेली आहे. रोग अन्िेषण  विभाग, पणेु  ाींचे पत्र दद.५/१२/२०१८ 
अन्ि े, तलेकुडगाि परीसरात पशिुननीास घ्सपश रोगाच  लागण झाल् ाच े
कळविलेले आहे. सदर ननीमनेुनी हे लाळ ा खुरकुत रोगासाठी ननीकाराथी आढळुननी 
आलेले आहेत. उपचाराननीींतर ३६० जननीािरे आजारातनुनी बरी झालेली आहेत. 
दरम् ाननी ७ िासरे, १० गाई, ३ म्हश , १० शळे ा ि करड ेअश  एकुण ३० 
जननीािरे मतृ्  ू पािलेली आहेत. तसेच, तलेकुडगाि पररसरात लाळ खुरकुत 
२,२७९ ि घ्सपश ३,४०० लसमात्रा पशिुननीास ्ोचण् ात आलेली आहे. 
सद् स्थथत त एकही जननीािर आजारी ननीाही. पशिुननीास लस करण केलेले 
असताननीा त् ाचा फा दा होत ननीाही हे खरे ननीाही. 
(४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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मौ.पाडळी, हातनूर (ता.तासगाांि, जज.साांगली) पररसरातील शतेि-याांच्या 
सातबा-यािरील टेंभू योजनेचा ्लॅब रद्द िरण्याबाबत 

  

(३९) *  १४२४७१   श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी) :  सन्माननीननी   मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौ.पाडळ , हातननीूर (ता.तासगाींि, स्ज.साींगली) पररसरात ल 
शतेकऱ्  ाींच् ा सातबा- ािरील े्ंभ ू ोजनेनीचा थलॅब रद्द करण् ाबाबत ददननीाींक २८ 
मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास मा.महसलू मींत्र   ाींच् ा का ाशल ामध् े बठैक 
घेण् ात आली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त गािासींदभाशत एसआरक्र.४६२ च  कलम ४च  अि सचूननीा 
माहे ऑक््ोबर, १९९९ मध् े काढल् ाननीींतर सदर प्रकरण  कोणत ही का शिाही 
केलेली ननीसल् ामळेु े्ंभ ू प्रकल्पासाठी अनतररक्त शरेे ्ाकल् ानेनी शतेक- ाींननीा 
अडचण ींननीा सामोरे जािे लागत असल् ानेनी सदरचे शरेे काढूननी ्ाकण् ाबाबत 
शतेकऱ् ाींसह लोकप्रनतनननीि ींननी  मा.महसलू मींत्र , विभाग   आ कु्त, पणेु तसेच 
स्जल्हाधिकारी, साींगली  ाींचकेड े ददननीाींक २४ मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास 
मागण  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश च ेनननीषकषश 
का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार मौ.पाडळ , हातननीरू पररसरात ल शतेक- ाींच् ा 
सातबाऱ्  ािरील े्ंभ ू  ोजनेनीचा थलॅब काढूननी ्ाकण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशम ु : (१) ननीाही. 
(२) हो . 
(३) ि (४)  ासींदभाशत  ापिूीच विभाग   आ कु्त पणेु  ाींचेकडूननी थप ींथपष् 
अहिाल मागविण् ात आला आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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गडधचरोली जजल््यातील लाभार्थयाांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अशभयानाांतगवत रॅक्टरच ेअनुदान देण्याबाबत 

  

(४०) *  १३८७१०   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीिार 
(सािोली), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   
सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) गडधचरोली स्जल्ह ात सननी २०१७-१८ मध् े राषरी  अन्ननी सरुक्षा अमभ ाननी 
अींतगशत कृष  विभागामाफश त अननीदुाननीािर रॅक््रचे िा्प करण् ात आले, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, िा्प करण् ात आलेल् ा रॅक््रच  शासननीाकडूननी प्राप्त 
झालेल् ा अननीदुाननीाच  रक्कम लाभार्थ ांननीा अद ापही पणूशपणे िा्प करण् ात 
आली ननीसल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  सदर प्रकरणाच  चौकश  
करण् ात  ाि   ाकरीता ददननीाींक २७ ननीोव्हेंबर, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास 
शासननीाला नननीिेदननी ददले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, प्राप्त नननीिेदननीाच् ा अननीषुींगानेनी शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली 
िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ?   
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४)  ाबाबत विभाग   कृवष सह सींचालक, ननीागपरू  ाींचे थतरािरुननी तपासण  
करण् ाच् ा सचूननीा देण् ात आल् ा असनूनी ज् ा अल्प/अत् ल्प भिूारक शतेक-
 ाींननीा ननीजर चकुीनेनी रु.१.२५ लाख ऐिज  रु.१.०० लाख अननीदुाननी अदा करण् ात 
आलेले आहे. अशा पात्र शतेक- ाींननीा रु.०.२५ लाख  प्रमाणे उिशररत अननीदुाननी 
अदा करण् ात  ेत आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद ि जालना जजल्हयात र्त्यािरील  ड्ड े 

बुजविण्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४१) *  १४११०२   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम श े (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) औरींगाबाद ि जालननीा स्जल्ह ात सननी २००९ त े २०१४  ा कालािि त 
रथत् ािरील खडड े बजुविण् ाच  कामे ननी करता ६० को्ी रुप ाींच  दे के 
सािशजनननीक बाींिकाम विभागानेनी अदा केल् ाचे चौकश  सममत च् ा अहिालातनूनी 
नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त अहिालात ल नननीषकषाशच् ा आिारे  ा प्रकरणात ल 
दोष ींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) अनननी ममतसे जबाबदार असणाऱ् ा 
दोष  अधिकाऱ् ाींिर मशथतभींग विष क कारिाई करण् ात  ेत आहे. 
त् ाननीषुींगानेनी विभाग   चौकश च  प्रक्री ा प्रगत त आहे.   

----------------- 
  
अहमदनगर िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या (ता.जज.अहमदनगर) 
पररसरात मुदतबा्य औषधे ि किटिनाशिाांची होती असलेली विक्री 

  

(४२) *  १४२३३३   श्री.शशिाजीराि िर्ड वले (राहुरी) :   सन्माननीननी   िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अहमदननीगर कृष  उत्पन्ननी बाजार सममत च् ा (ता.स्ज.अहमदननीगर) 
पररसरात मदुतबा्  औषिे ि क्रक्कननीाशकाींच  बननीाि् लेबल लािनुनी परृ्थि  
ॲग्रो सस्व्हशसेस  ा कीं पननी कडूननी विक्री करण् ात  ेत असल् ाचे नननीदशशननीास 
आले आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, परृ्थि  ॲग्रो सस्व्हशसेस  ा कीं पननी चा परिाननीा रद्द करूननी 
त् ाींच् ािर का देश र कारिाई करण् ाच  मागण  राहुरीचे थथानननीक 
लोकप्रनतनननीि   ाींननी  मा.कृष  मींत्र , स्जल्हाधिकारी, स्जल्हा गणुित्ता नननी ींत्रण 
अधिकारी, कृष  विभाग, स्जल्हा अधिक्षक कृष  अधिकारी, अहमदननीगर 
 ाींच् ाकड े ददननीाींक २० मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास नननीिेदननीाद्िारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का  ि चौकश च े
नननीषकषश का  आहेत, 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार परृ्थि  ॲग्रो सस्व्हशसेस  ा कीं पननी विरुध्द शासननीानेनी 
कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे.   
(२) हो  हे खरे आहे. 
(३) अहमदननीगर स्जल्ह ामध् े ददननीाींक १६ मे, २०१९ रोज  मे. परृ्थि  ॲग्रो 
सस्व्हशसेस, माके्  ाडश, अहमदननीगर  ा क्रक्कननीाशक विके्रत् ाच् ा गोदामाच  
तपासण  पथकानेनी, तपासण  केली असता गोदामामध् े मदुतबाह  
क्रक्कननीाशकाींचा साठा आढळूननी आलेला आहे. क्रक्कननीाशकाींच् ा िेष्ननीािर 
फेरफार करण् ात आलेला साठादेख ल आढळूननी आलेला आहे. तसेच, 
साठापथुतके अद्  ाित ननीसलेबाबत आढळूननी आलेले आहे. 
(४) मे. परृ्थि  ॲग्रो सस्व्हशसेस  ाींचे प्लॉ् क्र. १३, माके्  ाडश, अहमदननीगर 
 ेथ ल अननीधिकृत गोदामामध् े आढळूननी आलेल् ा लेबलमध् े फेरफार 
करण् ात आलेल् ा एकूण रक्कम रु. १.०४ लाख च् ा क्रक्कननीाशकाच् ा 
साठ ास जप्त  आदेश देण् ात आले. तसेच, मदुतबाह  क्रक्कननीाशकाींच् ा रु. 
१७.८४ लाख रकमेच् ा च् ा साठ ास देख ल जप्त  आदेश देण् ात आल े
आहेत. 
     जप्त क्रक्कननीाशकाींच ेसाठ ास मा. न् ा ाल ाकडूननी कथ्ड  घेणेकरीता 
मा. न् ा ाल ात क्रकरकोळ अजश क्र. ४८१ दद. २१/०५/२०१९ दाखल करण् ात 
आलेला आहे.  अननीधिकृत जागेमध् े साठिणूक केल् ामळेु ि साठा पथुतके 
अद्  ाित ननीसल् ामळेु एकूण रु. ४४३.३३ लाख क्रकीं मत च  क्रक्कननीाशके 
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विक्रीबींद करणेत आलेली आहेत. तसेच, ददननीाींक २२/०५/२०१९ रोज  कोतिाली 
पोलीस थ्ेशननी, अहमदननीगर  ेथे एफआ आर दाखल करण् ात आलेला आहे.  
त् ाचप्रमाणे, मे. परृ्थि  ॲग्रो सस्व्हशसेस विके्रत् ाचा विक्री परिाननीा ददननीाींक 
१२/०६/२०१९ अन्ि े रद्द करण् ात आलेला आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील िेि-म्हसरोली 
येथील दगडी पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४३) *  १४१८१०   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) विक्रमगड (स्ज.पालघर) तालकु् ात ल केि-म्हसरोली  ेथ ल ज णश झालेल् ा 
दगड  पलुाचे काम नननीि अभाि  रखडले असल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरहू पलुाच  पाहण  शासननीानेनी केली आहे का ,  
(३) असल् ास, त् ाननीसुार  ा पलुाच् ा दरुुथत साठी तातड नेनी नननीि  उपलब्ि 
करूननी देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे,   
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हो , हे  खरे आहे.  
(२) स्जल्हा पररषदेमाफश त सदर पलुाच  पाहण  करण् ात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रस्जमा ४४ त ेचाबके तलािली घाणेघर घाणेडा बोराींडा मशळशते 
केि म्हसरोळ  कुीं झे कढीपाडा  ा इतर स्जल्हा मागश क्र. ७७ च् ा सा.क्र. 
१९/४८० िर प्रश्ननीाींक्रकत दगड  पलु आहे. सदर पलुाच  दरुुथत  करणे आिश् क 
आहे. 
प्रश्ननीाींक्रकत पलुाच् ा दरुुथत चे काम सननी २०१९-२० मध् े  ५०५४  इतर स्जल्हा 
मागश अींतगशत प्रथतावित करण् ाचे स्जल्हा पररषदेचे नननी ोजननी आहे. 

----------------- 
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नाांदरू ांदरमाळ (ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) येथील मुळा  
धरणासाठी सांपादीत िेलेली जमीन िगळणेबाबत 

  

(४४) *  १४०३९८   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीाींदरूखींदरमाळ (ता.सींगमनेनीर, स्ज.अहमदननीगर)  ेथ ल मळुा िरणासाठी 
सींपादीत केलेल् ा जममननी चा िापर ननी झाल् ानेनी सदरहू जम ननी िगळणेबाबतचा 
आदेश मा.महसलू मींत्र   ाींच् ा न् ा ाल ानेनी ददननीाींक २८ ऑगथ्, २०१४ रोज  
िा त् ासमुारास ददला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण  विभाग   आ कु्त, ननीामशक  ाींननी  अद् ावप 
अधिसचूननीा काढली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार मळुा िरणासाठी विननीािापर सींपादीत केलेली 
जम ननी िगळणेबाबत ि विलींब करणाऱ् ा अधिकाऱ् ाींिर कारिाई करण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) हो , हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) तत्कालीननी मा.मींत्र  (महसलू)  ाींच् ा ददननीाींक २८.८.२०१४ 
रोज च् ा आदेशाचे शासननी थतरािर पनुनीविशलोकननी करण् ाबाबतचा प्रथताि 
विभाग   आ कु्त, ननीामशक विभाग, ननीामशक  ाींच् ाकडूननी प्राप्त झाला असनूनी 
सदर प्रथताि सादर करण् ात आला आहे. 

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

औरांगाबाद-जळगाि राष्ट्रीय महामागाविरील शसल्लोड-अजजांठा या 
टप्प्यातील र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(४५) *  १४२२१२   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :  सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
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(१) औरींगाबाद-जळगाि  ा राषरी  महामागाशिरील मसल्लोड-अस्जींठा  ा 
्प्प् ात ल रथत् ाच े काम कीं त्रा्दारानेनी बींद केल् ामळेु रथत् ाच  दरुिथथा 
होऊननी रथत् ािरुननी प्रिास करणे गरैसो  चे झाल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े 
िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा रथत् ाचे बींद पडलेले काम सरुु करूननी 
तातड नेनी पणूश करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) हो . 
(३) औरींगाबाद – जळगाि  ा राषरी  महामागश क्र.७५३F मि ल मसल्लोड-
अस्जींठा  ा ्प्प् ात ल समुारे ३९ क्रक.म . रथत् ाच् ा दपुदरीकरणाच  
पनुनीबांिण  करण् ाचे काम करण् ाकररता दद.१२.०६.२०१७ रोज  का ाशरींभ 
आदेश देण् ात आले होत.े त् ाननीसुार सींबींधित कीं त्रा्दाराकडूननी काम सरुु होऊननी 
समुारे १५.३० क्रक.म . लाींब मध् े Subgrade च े काम ि समुारे ५ 
क्रक.म .लाींब मध् े GSB चे काम करण् ात आले. त् ाननीींतर  ा दठकाण  
काँक्रक्र्चे दोन्ही थराचे काम करण् ाआि  तथे ल थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींकडूननी 
विष ाींक्रकत दठकाण  दपुदरीकरणाऐिज  चौपदरीकरण करण् ाबाबत सचूननीा 
प्राप्त झाल् ा. त् ामळेु सदर काम दद.२०.०३.२०१९ पासनूनी थथधगत ठेिण् ात 
 ेऊननी  ा दठकाणच् ा चौपदरीकरणाचा प्रथताि दद. १४.०५.२०१९ अन्ि े कें द्र 
शासननीाच् ा मींजुरीसाठी सादर करण् ात आला आहे. त् ाननीसुार मींजुरी प्राप्त 
होताच पढुील काम सरुु करण् ात  ेईल. 
     तथावप सद स्थथत त सदर काम बींद पडल् ामळेु रथता िाहतकुीस 
सरुळ त ठेिण् ाच् ा दृस्ष्नेनी अननीषुींधगक आिश् क दरुुथत चे काम हात  घेण् ात 
आले आहे.      
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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बोराळा ि तामसाठा (जज.िाशशम) येथील शतेिऱयाांना  
भुसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४६) *  १४२४३३   श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम 
श े (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करत ल का  :- 
(१) बोराळा ि तामसाठा (स्ज.िामशम)  ेथ ल शतेकऱ् ाींच् ा जममननी  अकोला-
ननीाींदेड राज् मागाशसाठी शासननीानेनी सींपादीत केल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर जममननी  सींपादीत करूननी दोननी मदहन् ाींचा कालािि  झाला 
असताननीाही शतेकऱ् ाींननीा त् ाींच् ा सींपादीत केलेल् ा जममननी चा मोबदला 
ममळालेला ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींदभाशत चौकश  करुननी  ेथ ल शतेकऱ् ाींननीा त् ाींच् ा 
जममननी चा मोबदला तातड नेनी देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो खरे आहे. 
(२) सदर दोन्ही गािामध् े ददननीाींक २६/१२/२०१८ रोज  नननीिाडा पारीत झाला 
आहे. 
भ.ुसीं.प्र.क्र.NH-१६१-३८/४७/२०१६-२०१७ मौजे बोराळा  ेथ ल एकूण ३७ 
काथतकाराींपकैी २५ काथतकाराींननीा रू.१०,३९,३२,७४१/- ि भ.ुसीं.प्र.क्र.NH-१६१-
३७/४७/२०१६-२०१७ मौजे तामसाळा  ेथ ल एकुण २८ काथतकाराींपकैी १८ 
काथतकाराींननीा रू.११,०७,०१,०७२/- मोबदला िा्प करण् ात आलेला आहे. 
उिशररत िा्पाच  का शिाही सरुू आहे. 
(३) उिशररत काथतकाराचे मोबदला िा्पाच  का शिाही सरुू आहे. 
(४) विलींब झालेला ननीाही. 

----------------- 
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साांगोले (जज.सोलापूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  रीप ि रब्बी 
हांगामातील वपिाांच्या नुिसानाची भरपाई देण्याबाबत 

  

(४७) *  १४२२४४   श्री.गणपतराि देशम ु (साांगोले) :   सन्माननीननी   िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) साींगोले (स्ज.सोलापरू) तालकु् ामध् े सननी २००१८-१९ मध् े खरीप हींगामात 
समुारे १३९८ शतेकऱ् ाींननी  ११५३ हेक््र क्षते्रािरील विमा उतरविला असनूनी 
एकूण ४.३५ लाख रूप ाींच  रक्कम विमा कीं पननी कड ेजमा केली असनुनी रब्ब  
हींगामात समुारे ३५६६९ शतेकऱ् ाींननी  २८०७० हेक््र क्षेत्रासाठी एकूण १२.६८ 
लाख रूप ाींच  रक्कम विमा कीं पननी कड ेभरली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सननी २०१८ मध् े मगृ बहार डामळींबासाठी समुारे ९८२७ 
शतेकऱ् ाींननी  ५९६९ हेक््र क्षेत्रासाठी एकूण ३.६१ को्ी १४ हजार रूप ाींचा 
विमा हप्ता जमा केला असनुनी आींबब ा बहार डामळींबासाठी समुारे ६३५४ 
शतेकऱ् ाींननी  ४९६९ हेक््र क्षेत्रासाठी एकूण ३०.७२ लाख रूप ाचा विम् ाचा 
हप्ता जमा केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, खररप हींगामामध् े अनतअल्प पाऊस पडल् ामळेु ि रब्ब  
हींगामामध् े परत चा पाऊस ननी पडल् ामळेु वपकाींचे ि डामळींब बागाींचे १०० 
्क्के ननीकुसाननी झाले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, साींगोले तालकु् ामि ल शतेकऱ् ाींच् ा वपकाींच  ि डामळींब 
बागाींच  पाहण  शासननीानेनी केली आहे का , 
(५) असल् ास, त् ाननीसुार साींगोले तहमसलमि ल सदरहू हींगामात वपकाींचे ि 
डामळींबाचे ननीकुसाननी झालेल् ा शतेकऱ् ाींननीा वपकविम् ाच  रक्कम देण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
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(५) खरीप २०१८ मध् े सोलापरू स्जल्ह ात ल साींगोले तालकु् ात प्रिाननीमींत्र  
वपक विमा  ोजनेनीअींतगशत १४०० शतेकऱ् ाींननी  रु ४.३५ लाख विमा हप्ता भरुननी 
११५४ हे. क्षते्र विमा सरींक्षक्षत केल े आहे. सहभाग  शतेकऱ् ाींपैंकी १२४३ 
शतेकऱ् ाींननीा रक्कम रुप े ३०.६९ लाख ननीकुसाननी भरपाई विमा कीं पननी  माफश त 
नननीस्श्चत करण् ात आली असनूनी शतेक- ाींच् ा बँक खात् ािर जमा करण् ात 
आली आहे. तसेच रब्ब  हींगाम २०१८-१९ मध् े सोलापरू स्जल्ह ात ल साींगोले 
तालकू् ात ल ३८७२५ शतेक- ाींननी  रक्कम रू. २४५.७१ लाख विमा हप्ता भरूननी 
७५९०४.९५ हेक््र क्षेत्र विमा सींरक्षक्षत केले आहे. रब्ब  हींगाम २०१८-१९ मि ल 
विमा ननीकुसाननी भरपाई अद् ाप नननीस्श्चत करण् ात आलेली ननीाही, ननीकुसाननी 
भरपाई नननीस्श्चत च  का शिाही सरुू आहे. साींगोला तालकु् ात  ोजनेनीच् ा 
मागशदशशक सचुनेनीननीसूार ज्िारी वपकासाठी पेरण पिूश ननीकुसाननी भरपाई  ा 
जोणखम च् ा बाब अींतगशत २६५३७ शतेकऱ् ाींननीा ११.७७ को्ी विमा ननीकुसाननी 
भरपाई नननीस्श्चत करण् ात आली आहे. 
     साींगोले तालकु् ात डाळ ींब (मगृ बहार-२०१८) फळवपकासाठी सहभाग  
शतेकरी ९७१४ असनूनी  ापकैी ९६८५ शतेक- ाींननीा ननीकुसाननी भरपाई रक् कम रु 
५४.६८ को्ी मींजूर करण् ात आली आहे. तसेच डाळ ींब (आींबब ा बहार-२०१८) 
फळवपकासाठी सहभाग  शतेकरी सींख्  ा ६१६८ असनूनी विमा कीं पननी माफश त 
ननीकुसाननी भरपाई नननीस्श्चत च  का शिाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

जळगाि जजल््यात िेळीच्या झाडाांिर िरपा ि चरिा  
रोगाचा झालेला प्रादभुावि 

  

(४८) *  १४०५२७   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीननी   मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) जळगाि स्जल्् ात माहे जानेनीिारी, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी अचाननीक 
थींड  िाढल् ामळेु केळ च् ा झाडाींिर करपा ि चरका रोगाचा प्रादभुाशि झाला, हे 
खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, सदर वपकाींच् ा ननीकुसाननी चे पींचननीामे शासननीाकडूननी करण् ात 
आले आहेत का , 
(३) असल् ास, त् ाननीसुार ननीकुसाननीग्रथत शतेकऱ् ाींननीा आधथशक मदत देण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशम ु : (१) सदर बाब नननीदशशननीास आललेी आहे. 
(२) ि (३) चरका रोगामळेु झालेले ननीकुसाननी  ा बाब चा समािेश ननीसैधगशक 
आपत्त मध् े करण् ात आलेली ननीसल् ानेनी पींचननीामे करण् ात आलेले ननीाहीत. 
परींत,ु हिामाननी आिारीत फळवपक विमा  ोजननीा सननी २०१८-१९ (आींबब ा 
बहार) केळ  वपकास लाग ू असनूनी,  ात कम  तापमाननीाचा दरगर लाग ू आहे. 
माहे जानेनीिारी, २०१९ मध् े सलग ३ ददिस ८ अींश सेल्स  स क्रकीं िा त् ापेक्षा 
कम  तापमाननी गेल् ामळेु नननी माननीसुार विमा कीं पननी  माफश त फळवपक विमा 
िारक शतेकऱ् ाींननीा हेक््री रु. ३३,०००/- ननीकुसाननी भरपाई दे  आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अमरािती जजल््यातील शतेिऱयाांना वपि विम्याची  
रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(४९) *  १४१६२३   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) अमराित  स्जल्ह ात ल समुारे ७७५६८ शतेकऱ् ाींननी  गतिषीच् ा खरीप 
हींगामात अपऱु् ा पािसानेनी ननीकुसाननी होऊननीही ६ को्ी ४१ लाखाींचा वपक विमा 
हप्ता विमा कीं पन् ाींकड ेभरणा केला असताननीा हप्ता भरलेली रक्कमही विमा 
कीं पन् ाननी  भरपाई म्हणूननी ददली ननीसल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े िा 
त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आले, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, अमराित , भातकुली, नतिसा ि मोशी (स्ज.अमराित )  ा 
तालकु् ात ल सननी २०१७-१९ मध् े शतेकऱ् ाींचे सो ाबबननी वपकाींचे मोठ् ा 
प्रमाणात ननीकुसाननी झाल् ाबाबतचे नननीिेदननी थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  माहे 
ननीोव्हेंबर, २०१८ मध् े िा त् ादरम् ाननी स्जल्हाधिकारी, अमराित   ाींननीा ददल े
असनूनी  ा तालकु् ात ल शतेकऱ् ाींननी  ररला न्स कीं पननी कडूननी वपक विमा काढला 
असताननीाही वपकाींचे पींचननीामे होऊननी सधु्दा ननीकुसाननी भरपाई ममळालेली ननीाही, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार 
अमराित  स्जल्् ात ल ननीकुसाननीग्रथत शतेकऱ् ाींननीा  ोग्  वपक विम् ाच  
रक्कम ममळण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अमराित , भातकुली, नतिसा ि मोशी (स्ज.अमराित )  ा तालकु् ात ल 
सननी २०१७-१९ मध् े शतेकऱ् ाींचे सो ाबबननी वपकाींच े मोठे प्रमाणात ननीकुसाननी 
झाल् ाबाबतचे नननीिेदननी थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  माहे ननीोव्हेंबर, २०१८ मध् े 
िा त् ादरम् ाननी स्जल्हाधिकारी, अमराित   ाींननीा ददल ेआहे, हे खरे आहे. 
     प्रिाननीमींत्र  प क विमा  ोजननीेंतगशत अमराित  स्जल्ह ात ल अमराित  
तालकु् ात ल २२८१ शतेकऱ् ाींननीा रु.५९.५४ लाख, भातकुली तालकु् ात ल २५१४ 
शतेकऱ् ाींननीा रु.६३३.९६ लाख, मोशी तालकु् ात ल १५५१ शतेकऱ् ाींननीा २९९.३४ 
लाख रुप े इतकी ननीकुसाननी भरपाई अदा करण् ात आली आहे.  
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील दगड  दानीांसह  
क्रशर मशीन सुरु िरण्याबाबत 

  

(५०) *  १३८०८८  श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले) : सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल   
का  :- 
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(१) िाडा (स्ज.पालघर) तालकु् ात ल ११ दगड खदाननी ींसह क्रशर मश ननी बींद 
करण् ाचे आदेश तहमसलदार, िाडा  ाींननी  गौणखनननीज उत्खननीननीास प्रनतबींि 
करण् ात आल् ानेनी ददल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी 
नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ामळेु करोडो रुप े खचूशननी उभारण् ात आलेल् ा क्रशर मश ननी 
बींद करण् ात आल् ानेनी उद् ोजकाींचे मोठे ननीकुसाननी झाले असनूनी शकेडो 
आददिास ींचा रोजगार बींद झाला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करुननी सदरहू दगडखदाननी  ि क्रशर मश ननी 
तातड नेनी सरुू करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) कें द्र शासननीाच् ा प ाशिरण, िननी ि 
जलिा  ू पररितशननी मींत्राल   ाींचेकड ल दद.३/१०/२०१८ रोज च् ा प्रारुप 
अधिसचूनेनीननीसुार प ाशिरण सींिेदननीश ल (Eco Sensetive Zone) असलेल् ा 
क्षेत्रामध् े खाणकाम, खदाननी, खड , क्रशर, िाळू काढणे/ उपसणे इ.गौण 
खनननीज उत्खननीननीास प्रनतबींि प्रथतावित असल् ानेनी सदर प्रारुप अधिसचूनेनीच् ा 
आिारे तहमसलदार, िाडा  ाींननी  दद.२९/३/२०१९ रोज च् ा आदेशान्ि े िाडा 
(स्ज.पालघर) तालकु् ात ल ११ खदाननी/क्रशर बींद करण् ात आले होत.े  
     तहमसलदार, िाडा  ाींचे उक्त दद.२९/३/२०१९ रोज च् ा आदेशाविरुध्द ११ 
पकैी ६ खाणिारकाींननी  उपविभाग   अधिकारी, िाडा  ाींचेकड े अप ल दाखल 
केले असता त् ाींननी  दद.२९/५/२०१९ रोज च् ा आदेशान्ि े सदर अप ल ग्रा्  
िरुननी तहमसलदार, िाडा  ाींचे उक्त आदेश रद्द केले आहे.  
     त् ाननीींतर २ खाणिारकाींननी  उपविभाग   अधिकारी, िाडा  ाींचेकड ेदगड 
उत्खननीननीाच  परिाननीग  ममळण् ाबाबत केलेल् ा विननीींत ननीसुार  उपविभाग   
अधिकारी, िाडा  ाींननी  दद.२९/५/२०१९ ि ३०/५/२०१९ रोज च् ा आदेशान्ि े २ 
खाणिारकाींननीा अननीकु्रमे २००० िास ि ५०० िास दगड/खड  उत् खननीननी ि 
िाहतकू परिाननीा ददला आहे. त् ामळेु उद् ोजकाींचे ननीकुसाननी होऊननी शकेडो 
आददिास ींचा रोजगार बींद झाल् ाच  बाब नननीदशशननीास आली ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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अशलबाग ते िुदे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) या र्त्याची  

दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(५१) *  १३८००४   श्री.सभुाष उफव  पांर्डतशठे पाटील (अशलबाग) :  
सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अमलबाग त े कुदे (ता.अमलबाग, स्ज.रा गड)  ा रथत् ािरूननी 
एच.प .स .एल. खाननीाि, उसर  ेथ ल गेल आणण साळाि  ेथ ल स्जींदाल 
कीं पननी च् ा क्षमतपेेक्षा जाथत भरलेल् ा िाहननीाींच  मोठ् ा प्रमाणात ि िाहतकु 
होत असल् ामळेु रथत् ािर खडड े पडूननी रथत् ाच  दरुिथथा झाल् ाच े
नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा रथत् ाच  दरुिथथा झाल् ामळेु रथत् ािरूननी प्रिास करणे 
गरैसो  चे झाले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करुननी अमलबाग त ेकुदे  ा रथत् ाच  तातड नेनी 
दरुुथत  करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत 
आहे,  
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि  (२) अींशत: खरे आहे. 
     प्रश्ननीाींक्रकत अमलबाग, रोहा, कणघर िािे रथता हा रा.मा. क्र.९१ असा 
आहे. सदर रथत् ािरुननी ऊसर  ेथ ल (खाननीाि) एचप स एल ि गेल गॅस 
कीं पननी , तसेच साळाि  ेथ ल स्जींदाल कीं पननी  इत् ादी औद् ोधगक क्षेत्रात ल 
अनतअिजड िाहननीाींच  मोठ् ा प्रमाणात िाहतकु होत असल् ामळेु रथत् ाींचा 
पषृठभाग क्षनतग्रथत होतो. 
(३) सदर रथत् ािरील सननी २०१८-१९ मध् े अनतिषृ्ी तसेच अिजड 
िाहतकुीमळेु क्षनतग्रथत झालेल् ा लाींब त ल खडड े खड  ि डाींबरानेनी भरुननी 
िाहतकूीसाठी रथत ेससु्थथत त ठेिण् ात आले आहेत. 
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     प्रश्ननीाींकीत रथत् ाच् ा क्षनतग्रथत लाींब चे डाींबरीकरण ि मजबतु करण 
करण् ाच  नननीविदा प्रक्रक्र ा पणूश झाली असनूनी, का ाशरींभ आदेश देण् ात आले 
आहेत. सद् :स्थथत त रथत् ाचे डाींबरीकरण ि मजबतु करणाचे काम प्रगत त 
आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

उांबरगाि (जज.पालघर) येथील प्रजजमा-३ िरील झरी  
 ाड़ी पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(५२) *  १४१०६५   श्री.पा्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) उीं बरगाि (स्ज.पालघर)  ेथ ल महाराषर आणण गजुरात राज् ाींननीा 
जोडणाऱ् ा प्रस्जमा-३ िरील झरी खाड़  पलुािरूननी पािसाळ ात ४ त े ५ फु् 
उींच  िरूननी पाण  िाहत असल् ानेनी िाहतकु पणूशत: बींद पडूननी गािाींचा सींपकश  
तु् त असल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर दठकाण  ननीि ननी पलु बाींिण् ाबाबत लोकप्रनतनननीि  ि 
ननीागररकाींननी  सातत् ानेनी मागण  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार सदर दठकाण  ननीि ननी पलू बाींिण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो . हे खरे आहे.  
(२) ि (३) हो . हे खरे आहे. 
(४) ि (५) विष ाींक्रकत पलुाचे काम नननीकष, मींजूरी ि नननीि  उपलब्िततचे् ा 
अि ननी राहूननी हात  घेण् ाचे नननी ोजननी आहे 

----------------- 
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दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील सांत तुिाराम महाराज पाल ी मागावच्या 
चौपदरीिरणासाठी सांपादीत िराियाच्या जशमनीचा  

मोबदला जाहीर िरण्याबाबत 
(५३) *  १३७२२९   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ्लम श े (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) दौंड (स्ज.पणेु) तालकु् ात ल सींत तकुाराम महाराज पालख  मागाशच् ा 
चौपदरीकरणाच ेकाम कें द्र शासननीाच् ा सडक पररिहननी मींत्राल ाकडूननी करण् ात 
 ेणार असनूनी  ा मागाशच  भसूींपादननी प्रक्रक्र ा अींनतम ्प्प् ात असल् ाचे 
प्रशासननीाकडूननी नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा महामागाशसाठी दौंड तालकु् ात ल पा्स, रो्ी, दहींगण पाडा 
आणण िासुींदे  ा गािात ल जममननी  सींपादीत होणार असनूनी  ा जममननी चा 
मोबदला अद ाप जाहीर करण् ात आला ननीसल् ानेनी सींबींधित शतेक- ाींमध् े 
सींभ्रमािथथा नननीमाशण झाली असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े िा त् ा 
दरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा रथत् ासाठी सींपादीत करण् ात  ेणा- ा जममननी चे वििरण 
सडक पररिहननी आणण राजमागश मींत्राल ानेनी ददननीाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोज  िा 
त् ासमुारास अधिसचूनेनीद्िारे प्रमसध्द केले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरण  चौकश  करुननी महामागाशसाठी सींपादीत कराि ाच् ा 
जममननी चा मोबदला जाहीर करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो  हे खरे आहे. 
(२) अश  बाब ननीाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     दौंड तालकु् ात ल मौजे रो्ी, दहींगण पाडा, पा्स आणण िासुींदे  ा ४ 
गािाींच  ३A अधिसचुननीा ददननीाींक ९ माचश २०१८ रोज च् ा महाराषर शासननी 
राजपत्रात प्रमसध्द झालेली आहे. 
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(४) सींपादीत जममननी चा मोबदला जाहीर करण् ासाठी सींपादीत जममननी च े
मलू् ाींकननी करूननी त े प्रकल्प सींचालक, भारत   राषरी  राजमागश प्राधिकरण 
 ाींचे का ाशल ाकड े मान् तसेाठी दद.३०.०४.२०१९ चे पत्रान्ि े फेरसादर 
करण् ात आले आहे. 
     मान् ता प्राप्त होताच पढुील आिश् कत  का शिाही करण् ाच  दक्षता 
स्जल्हाधिकारी, पणेु  ाींच् ा का ाशल ाकडूननी घेण् ात  ेत आहे. 
(५) अश  बाब ननीाही. 

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

महानांद दधु महासांघास २२.७८ िोटी रुपयाांच ेअनुदान देण्याबाबत 
  

(५४) *  १४१३२२   श्री.एिनाथराि  डसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीननी   
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) महाननीींद दिु महासींघ शासननीाच् ा िोरणाप्रमाणे तालकुा ि स्जल्हा दिु 
सींघाला िरकड खचश म्हणूननी प्रनतमल्र २.५० रुप े देत असनूनी दिु खरेदीसाठी 
महासींघाला प्रनत मल्र १.६५ रुप े ऐिढा िाहतकु खचश  ेत असल् ानेनी प्रनत 
मल्र ४.१५ रुप े प्रत् क्ष खचाशत िाढ झाल् ाच ेनननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, सदर प्रकरण  सधचि (पदमु) ि आ कु्त (दगु्ि व् िसा  
विकास)  ाींननी  महाननीींद दिु महासींघाच् ा सींचालक मींडळाच् ा बठैकीत विशषे 
बाब म्हणूननी शासननीामाफश त आधथशक मदत देण् ाचे मान्  केले आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास, महाननीींद दिु महासींघानेनी शासननी नननीणश ाननीसुार दिु उत्पादकाींननीा 
गा  दिु दर प्रनतमल्र २५ रुप े अदा केल् ामळेु ददननीाींक १ ऑगथ्, २०१९ 
त े ३१ जानेनीिारी, २०१९  ा कालािि त ४.५६ को्ी मल्र दिु खरेदीिर 
महासींघास तो्ा झाला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, दिु महासींघाचा तो्ा भरुननी काढण् ाकरीता विशषे बाब म्हणूननी 
रुप े २२.७८ को्ी अननीदुाननी देण् ाचा प्रथताि शासननीास प्राप्त झाला असनूनी 
उक्त प्रथतािािर का शिाही झाली ननीसल् ाच  बाब लोकप्रनतनननीि ननी  ददननीाींक ६ 
मे, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास शासननीाच् ा नननीदशशननीास आणूननी ददली आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
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(५) असल् ास, उक्त प्रथतािाच् ा अननीषुींगानेनी दिु महासींघास अननीदुाननी 
देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) महाराषर राज्  दिू महासींघामाफश त दिू 
खरेदीसाठी िरकड खचश रु.२.५० प्र.मल. ि िाहतकु खचश रु.१.६५ प्र.मल. अस े
एकबत्रत रु.४.१५ प्र.मल. देण् ात   ेत आहेत हे खरे आहे.  
     शासननीामाफश त नननीस्श्चत करण् ात  ेत असलेले दर हे केिळ शासकी  
दिू  ोजनेनीकरीता नननीस्श्चत करण् ात  ेतात. शासननीानेनी ददननीाींक २७.९.२०१८ 
रोज च् ा शासननी नननीणश ान्ि े सरसक् रु.३/- अस े कममशननी दर (िाहतकु 
कममशननीसह) नननीस्श्चत केले आहेत. 
(२) दिूासाठी प्रनत मल्र क्रकत  िरकड खचश ि िाहतकु कममशननी द् ािा 
 ाबाबत महासींघ आपल् ा थतरािर नननीणश  घेत असतो. ददननीाींक ३०.७.२०१८ 
रोज च् ा महासींघाच् ा सींचालक मींडळाच् ा बठैकीत मा.मींत्र  (पदमु) ि सधचि 
(पदमु) उपस्थथत होत.े शासननीानेनी सातत्त् ानेनी महासींघास कें द्र परुथकृत 
 ोजननीेंतगशत आधथशक सहाय्  उपलब्ि करुननी ददले आहे.  ापढेुही प्रकरणपरत्िे 
प्रथताि तपासनूनी महासींघाच् ा आधथशक सहाय् ासींदभाशत नननीणश  घेण् ात  ेईल.  
(३) ददननीाींक १.१२.२०१८ रोज च् ा पत्रान्ि े महाराषर राज्  सहकारी दिू 
महासींघानेनी गा  दिू खरेदी दरात रु.२५/- प्र.मल. असा दर ददल् ामळेु ददननीाींक 
१.८.२०१८ त े ३१.१.२०१९  ा कालािि त रु.२२.७९ को्ी इतका सींभाव्  
आधथशक तो्ा होणार असल् ाचे कळविले आहे, हे खरे आहे.  
(४) ददननीाींक ३० ननीोव्हेंबर, २०१८ रोज च् ा पत्रान्ि े लोकप्रनतनननीि ींननी  दिू 
महासींघास विशषे बाब म्हणूननी रु.२२.७८ को्ी अननीदुाननी थिरुपात देण् ाबाबत 
विननीींत  केली आहे, हे खरे आहे. मात्र, सदर प्रथतािािर का शिाही झाली 
ननीसल् ाबाबत ददननीाींक ६ मे, २०१९ रोज चे लखे  नननीिेदननी शासननीास प्राप्त 
झाल् ाचे आढळूननी आलेले ननीाही.  
(५) शासननीानेनी ददननीाींक २० जुल,ै २०१८ ि ददननीाींक ३१ जुल,ै २०१८ रोज च् ा 
शासननी नननीणश ान्ि े वपशि बींद दिू िगळूननी प्र.मल. रु.५/- असे अननीदुाननी 
दिूासाठी मींजूर केले आहे. महाननीींद  ा सींथथेमाफश त वपशि बींद दिूाच  विक्री 
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केली जात.े महासींघानेनी वपशि बींद दिूासाठी केलेल् ा दिू विक्रीस विशषे बाब 
म्हणूननी अननीदुाननी देण् ाबाबत विननीींत  केली आहे. सदर बाब शासननीानेनी घोवषत 
केलेल् ा  ोजनेनीत ल अ्ी ि शतीननीसुार दे  होत ननीाही. त् ामळेु सदर बाब 
तपासनूनी पढुील का शिाही करण् ात  ेईल. 
(६) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
माटणे (ता.दोडामागव, जज.शसांधदुगूव) पररसरात अनधधिृतररत्या िाळा 

दगड उत् ननासह धचरे ाणी सुरु िेल्याबाबत 
  

(५५) *  १३५८९७   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत) :   
सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मा्णे (ता.दोडामागश,स्ज.मस ींिूदगूश) पररसरात ल काही गािात भमु हीननी 
असलेल् ा ननीागररकाींननीा उपस्जविका करण् ासाठी शासननीानेनी ददलेल् ा शकेडो 
एकर जममननी ींमध् े काही ननीागररकाींननी  दलालाींच् ा माफश त बननीाि् कागदपत्र े
त ार करुननी  काळा दगड उत्खननीननी तसेच धचरेखाण  सरुु केल् ा आहेत, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा सींदभाशत एका राजकी  पक्षाच् ा का शकत् ाशनेनी तहस लदार, 
दोडामागश  ाींचेकड े माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी तक्रार केली 
असताननीाही  ा दलालाींविरुध्द कारिाई करण् ात आली ननीाही, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी काळा दगड उत्खननीननी करणाऱ् ाींविरुध्द 
तसेच  ेथ ल धचरेखाण  ि दलालाींविरुध्द शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अश  बाब नननीदशशननीास आली ननीाही.  
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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मौजे भाईंदर (जज.ठाणे) येथील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(५६) *  १३७५६४   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौजे भाईंदर (स्ज.ठाणे)  ेथ ल सव्हे ननीीं.४८१ क्षेत्र ४ हेक््र ६० गुींठे जम ननी 
कागदपत्रािरूननी शासननीाच  असल् ाचे थपष् होत असताननीाही म रा भाईंदर 
महापामलका ननीगररचननीा विभाग, तलाठी, मींडळाधिकारी ि तहमसलदार  ाींननी  
सींगननीमतानेनी सदर जम ननी आर.एननी.ए.बबल्डरच् ा ताब् ात ददल् ाचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार अििैररत् ा जम ननी ताब् ात देणारे सींबींधित 
अधिकारी ि आर.एननी.ए.बबल्डर  ाींच् ािर कारिाई करूननी जम ननी शासननीाच् ा 
ताब् ात घेण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे कोणत  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अश  बाब माहे एवप्रल, २०१९ िा त् ादरम् ाननी 
नननीदशशननीास आली ननीाही. 
     तथावप, मौजे भाईंदर, ता.स्ज.ठाणे  ेथ ल जुननीा स.ननीीं. ४८१ ननीि ननी स.ननीीं. 
११३/२ ि ११३/४ ही जम ननी पिूी दद इथ्े् इन्व्हेथ्में् कीं पननी  प्रा. मल. 
 ाींच् ा ननीािे दाखल होत . फेरफार क्र. ९११, दद.१५.०१.१९५३ ननीसुार सदर 
जम ननी “सरकारी बबननी आकारी पड त” म्हणूननी ननीोंद करण् ात आली. 
     तद्ननीींतर, सदर जममननी च् ा खाजग  व् क्त ींच् ा लाभात ननीोंदी झाल् ा 
असनूनी फेरफार क्र.६३१३, दद.१२.०२.२००८ अन्ि े सदर जम ननी मे. आर. एननी. 
ए. कॉपश. प्रा. मल.  ाींच् ा ननीािे करण् ात आली आहे.    
(२) ि (३)  ा सींदभाशत प्राप्त तक्रारीननीींतर सदर जममननी मध् े शासननीाच े
दहतसींबींि ददसनूनी आल् ानेनी स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींननी  त् ाींच् ा दद.१८.१२.२०१५ 
च् ा पत्रान्ि े आ कु्त, ममरा-भाईंदर महाननीगरपामलका  ाींननीा सदर जममननी त 
शासननीाच् ा दहतसींबींिाबाबत नननीणश  होईप तं सदर जममननी िरील बाींिकाम 
परिाननीग  थथधगत करण् ात  ाि , असे कळविले आहे. त् ाननीषुींगानेनी 
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महाननीगरपामलकेनेनी त् ाींच् ाकड ल पत्र दद.२३.११.२०१५ अन्ि े सदर बाींिकाम 
परिाननीग स थथधगत  ददली असनूनी सदर थथधगत  अद् ाप का म आहे. 
     तसेच, मौजे भाईंदर, ता.स्ज.ठाणे  ेथ ल सदर ममळकत बाबतच ेफेरफार 
क्र. ४६१६ ि ५११२ पनुनीरीक्षणात घेण् ाबाबतचा प्रथताि स्जल्हाधिकारी, ठाणे ि 
विभाग   आ कु्त, कोकण  ाींच् ाकडूननी शासननीास प्राप्त झाला असनूनी 
त् ाननीषुींगानेनी मा.मींत्र  (महसलू)  ाींच् ा थतरािर पनुनीरीक्षणाच  का शिाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

पन्हाळा (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िासारी नदीिरील  
माजगाि-पोले पुलाच ेदपुदरीिरण िरण्याबाबत 

  

(५७) *  १३५१८९   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप 
नरिे (िरिीर) :   सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पन्हाळा (स्ज.कोल्हापरू) तालकु् ात ल कासारी ननीदीिरील माजगाि-पोले 
पलू अत् ींत महत्िाचा पलू असनूनी  ा पलुािरूननी पररसरात ल ३० त े ३५ 
गािात ल तसेच साखर कारखान् ासाठी उस िाहतकू सरुु असत,े हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, सदर पलू हा अरुीं द असनूनी पलुािरूननी केिळ एकेरी िाहतकु 
करता  ेत असल् ानेनी िारींिार िाहतकू कोंड  होऊननी प्रिाशाींच  गरैसो  होत 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार सदर पलु दपुदरी करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो .  
(२) हो . 
(३), (४) ि (५) सदर पलूाचे काम हे नननीकष,मींजूरी ि नननीि  उपलब्ितचे् ा 
अि ननी राहूननी हात  घेण् ाचे नननी ोजननी आहे. 

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

िारांजा (जज.िाशशम) शहरातील निीन २६ लेआऊटला  
अनधधिृतररत्या मांजुरी ददल्याबाबत 

  

(५८) *  १४००१८   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) कारींजा (स्ज.िामशम) शहरात ल ननीि ननी २६ लेआऊ् तत्कालीननी 
उपविभाग   अधिकारी, तहस लदार ि ननीा ब तहस लदार  ाींननी  अधिकार 
ननीसताननीाही मींजूर केले असल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खर आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरण  नननीिास  उपस्जल्हाधिकारी, िामशम  ाींननी  चौकश  
करूननी सींबींधित अधिकाऱ् ाविरुद्ध विभाग   चौकश  करण् ाचा प्रथताि सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर प्रथतािाननीसुार उक्त लेआऊ्ला अननीधिकृतररत् ा मींजुरी 
देणाऱ् ा सींबींधित अधिकाऱ् ाींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) िामशम स्जल्् ात ल कारींजा शहराच् ा 
मळू विकास  ोजनेनीत ल ि हद्दिाढ क्षेत्रात ल काही अकृषक प्रकरणाींमध् े 
अनननी ममतता झाल् ाच े सकृतदशशननी   नननीदशशननीास आले आहे. सदर 
अनननी ममतताींस जबाबदार असलेल् ा अधिका- ाींविरुद्ध मशथतभींगविष क 
कारिाई सरुु करण् ाचे स्जल्हाधिकारी िामशम  ाींननी  विभाग   आ कु्त, 
अमराित   ाींच् ाकड े दद.०६.०६.२०१९ च् ा पत्रान्ि े प्रथतावित केल े आहे. 
त् ाननीषुींगानेनी सींबधिताींविरुद्ध विभाग   चौकश  सरुू करण् ासाठीचा पररपणूश 
प्रथताि तातड नेनी शासननीास सादर करण् ाच् ा सचूननीा विभाग   आ कु्त, 
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अमराित   ाींननीा दद.१७.०६.२०१९ रोज च् ा शासननी पत्रान्ि े देण् ात आल् ा 
असनूनी, विभाग   आ कु्त, अमराित   ाींच् ाकडूननी  ा सींदभाशत प्रथताि प्राप्त 
झाल् ाननीींतर पढुील का शिाही  सींकस्ल्पत आहे.   
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
मौजे अांदरसुल (ता.येिले, जज.नाशशि) येथील प्राथशमि आरोग्य 
िें द्रातील डॉक्टराांच्या ननष्ट्िाळजीपणामुळे मदहलेचा झालेला मतृ्य ु

  

(५९) *  १४०८३०   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीननी   
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल 
का  :- 
(१) अींदरसलु (ता. ेिले, स्ज.ननीामशक)  ेथ ल प्राथममक आरोग्  कें द्रात ल 
डॉक््राींच् ा नननीषकाळज पणामळेु एका मदहलेचा मतृ्  ुझाल् ाचे माहे मे, २०१९ 
मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, कु्ुींबनननी ोजननी शथत्रक्रक्र ा झाल् ाननीींतर सदरहू मदहलेला रात्र  
अस्  िेदननीा सरुु झाल् ामळेु ननीातिेाईकाींननी  डॉक््र ि पररचाररका  ाींच् ाश  
सींपकश  सािुननीही कमशचा- ाींसह डॉक््राींननी  दलुशक्ष केल् ामळेु मदहलेचा मतृ्  ु
झाला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश च ेनननीषकषश 
का  आहेत, त् ाननीसुार नननीषकाळज पणा करणाऱ् ा सींबींधित डॉक््र ि 
पररचाररकाींिर कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) ि (२) प्राथममक आरोग्  कें द्राचे िदै् क्रक  अधिकारी 
ि आरोग्  सेविका  ाींननी  दद. १३.५.२०१९ रोज  कु्ुींब कल् ाण शथत्रक्रक्र ा 
झालेल् ा सिश रुग्णाींच  िदै् क्रक  तपासण  केली त् ामध् े श् मत  िषाश अदहरे 
 ाींननीाही तपासले होत े ि पो् दखुणे ि िापा लागत असल् ामळेु त् ाींननीा 
िदै् क्रक  अधिकारी  ाींननी  तपासनूनी औषिोपचार केले होत.े परींत ुश् मत  िषाश 
अदहरे  ाींचा दद.१४.५.२०१९ रोज   ददेुिानेनी  मतृ्  ूझाला.  
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(३) सदर मतृ्  ू प्रकरणाच  थत्र रोग तज्ञ समाविष् असलेल् ा त्र सदथ    
सममत माफश त चौकश  करण् ात आली असनूनी चौकश  सममत च् ा 
नननीषकषाशननीसुार सदर मातचे  दोननी िेळा मसझेरर ननी प्रसतु  झालेली असल् ामळेु 
अनतररक्त काळज  घेणे गरजेचे होत.े सदर रुग्णाला रात्र  िाप लागल् ाननीींतर 
िेळेत सींदमभशत करणे आिश् क होत े आणण एकच िदै् क्रक  अधिकारी 
असल् ामळेु सिश कामाचा ताण एकाच िदै् क्रक  अधिकाऱ् ाींिर होता. मतृ् चू े
अन्िेषणही करण् ात आलेले आहे. प्राथममक अींदाजाननीसुार मतृ् चूे कारण हे 
हा पोव्होलमुमक शॉक असे ननीमदू केले आहे. सींबींि ताींिर ननीो्ीस बजाविण् ात 
आली असनूनी खुलासा मागविण् ात आला आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

तीसगाि (ता.जज.औरांगाबाद) येथील शासनाने सांपादीत  
िेलेल्या जशमनीची विक्री िेल्याबाबत 

  

(६०) *  १३९१३२   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) त सगाि (ता.स्ज.औरींगाबाद)  ा औरींगाबाद शहराजिळच् ा गािात ल ग् 
ननीीं.२१६ मि ल, १३ हेक््र ५३ आर  ा शासननीानेनी सींपादीत केलेल् ा जममननी च् ा 
मालकी हक्काच् ा ननीोंदीमध् े फेरफार करुननी हीच जम ननी पनु्हा राषरी  
महामागश क्र. २११ च् ा भसूींपादननीात शासननीालाच विक्री केल् ाचे नननीदशशननीास 
आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ासदींभाशत चौकश  करुननी तहमसलदाराींननी  स्जल्हाधिकारी, 
औरींगाबाद  ाींच् ाकड ेअहिाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर अहिालाचे नननीषकषश का  ि त् ाननीसुार दोष  अधिकारी ि 
अन्  सींबींधिताींविरुध्द शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) हो  हे खरे आहे. 
(३) ग् ननीीं.२१६ मि ल एकूण क्षेत्र ि िेगिेगळ ा प्र ोजननीासाठी सींपादननी 
झालेले क्षते्र तसेच राषरी  महामागश क्र.२११ कररता सींपाददत क्षेत्र  ा बाब  
तपासनूनी तहमसलदार  ाींननी  अहिाल सादर केलेला आहे. सदर अहिालामध् े 
खालीलप्रमाणे नननीषकषश आढळतात. 
     (i)  ा पिूी  ाच ग्ातनूनी १.५०, ०.७६ ि ०.३३ हे.आर. जममननी सींपादननी 
झालेली असनूनी सदर सींपादननीाच् ा ननीोंदी ७/१२ उताऱ् ािर लागलेल् ा ननीाहीत. 
     (ii) एकाच खरेदी खताच  दोननी िेगिेगळ ा फेर फारान्ि े ननीोंद 
घेतल् ामळेु सदर ग्ात गुींतागुींत नननीमाशण झाल् ामळेू उपविभाग   अधिकारी, 
औरींगाबाद  ाींचे दद.२४.०५.२०१९ च् ा पत्राननीसुार अपर तहमसलदार, औरींगाबाद 
 ाींननीा सदर ग्ामि ल सींबींधित भसूींपादननी सींथथा ि सींबींधित खातदेार  ाींननीा 
सनुनीािण च  सींि  देऊननी थि ींथपष् अहिाल सादर करणेबाबत कळविले आहे. 
तसेच दोष  कमशचाऱ् ाींविरूध्द ननीािानननीश  मशथतभींग विष क/फौजदारी कारिाई 
प्रथतावित करणे बाबत कळविले आहे. अपर तहमसलदार  ाींच् ा थतरािर सदर 
सनुनीािण च  ि चौकश च  प्रक्रक्र ा सरुू आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मे.एच.जी.इन्रा इांजजननयर प्रा. शलशमटेड, नागपूर या िां पनीने 
शतेिऱयाांची िेलेली फसिणूि 

(६१) *  १४२२२०   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   
सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सािनेनीर त ेखापा (ता.सािनेनीर, स्ज.ननीागपरू)  ा मसमें् रथत् ाचे बाींिकाम 
मे.एच.ज .इन्फ्रा इींस्जनननी र प्रा. मलमम्ेड, ननीागपरू  ा कीं पननी तफे सरुू असनूनी  ा 
रथत् ाच् ा बाींिकामाकरीता लागणाऱ् ा सादहत् ाच  िाहतकु मोठ ा प्रमाणात 
करण् ात  ेत असल् ामळेु पररसरात ल शते  वपकाींच े िुळकणामळेु ननीकुसाननी 
झाल् ाच ेददननीाींक १५ मे, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आले, हे खरे 
आहे का , 
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(२) असल् ास,  ा  ाप्रकरण  आजण  (ता.सािनेनीर)  ेथ ल नेनीमराज  ोगराज 
हाकीं दे, भोजराज सखुदेि हाकीं ्े, अशोक रामाज  घा्े  ाींननी  तहमसलदार, 
सािनेनीर  ाींच् ाकड े ददलेल् ा लेख  तक्रारीच् ा अननीषुींगानेनी  ा कीं पननी नेनी प्रत् ेकी 
३७,६८०, ३५,९२०, १९,७६० रूप े आधथशक मदत मींजूर केली आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास, सदर मींजूर रक्कम सींबि त शतेकऱ् ाींननीा ननी देता  ा कीं पननी नेनी 
प्रशासननीात ल सींबींधित अधिकाऱ् ाींश  सींगननीमत करूननी त् ा शतेकऱ् ाींच् ा 
बननीाि् सह ा करुननी हडप केल् ामळेु शतेकऱ् ाींननी  पोलीस थ्ेशननी, सािनेनीर 
 ाींच् ाकड े ददननीाींक ६ माचश, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास लेख  तक्रार केली 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरणाच  चौकश  करूननी कीं पननी  ि प्रशासननीात ल सींबींधित 
दोष  अधिकाऱ् ाींिर कारिाई करण् ाबाबत तसेच शतेकऱ् ाींननीा ननीकुसाननी 
भरपाईच  रक्कम देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात 
 ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारच  तक्रार तहमसलदार, सािनेनीर  ाींचकेडूननी माहे जानेनीिारी २०१८ 
मध् े प्राप्त झाली. तथावप सदर तक्रारीमध् े प्रश्ननीात ननीमदू केलेल् ा व् क्त ींच  
ननीािे ददसनूनी आली ननीाहीत. 
     तसेच प्रथततु तक्रारीच् ा अननीषुींगानेनी प्रश्ननीात ननीमदू केलेल् ा रक्कमाींच  
अधथशक मदत कीं पननी नेनी मींजूर केल् ाबाबतच  मादहत   ा विभागास प्राप्त 
झालेली ननीाही. 
(३) प्रथततु प्रकरण  शासननीामाफश त कोणत ही रक्कम मींजूर केलेली अथिा 
कोणत् ाही शतेक- ाींननीा प्रदाननी करण् ात आली ननीसल् ामळेु प्रशासननीात ल 
सींबींि त अधिका- ाींश  सींगननीमत करुननी रक्कम हडप करण् ाचा प्रश्ननी उद्् ाित 
ननीाही. 
     पोलीस थ्ेशननी, सािनेनीर व्दारे सदर तक्रारीच  मादहत  उपस्जल्हाधिकारी 
(भसूींपादननी),ननीागपरू  ाींननीा दद.२२.०२.२०१९ अन्ि े सादर करुननी प्रत विभागाकड े
अग्रेवषत केल् ािरुननी प्रश्ननी २ ि ३ मि ल तक्रार पोलीस थ्ेशननी, सािनेनीर  
 ाींच् ाकड ेकेली असल् ाच  मादहत  विभागास प्राप्त झाली आहे. 
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(४) अ) अ.क्र.२ ि ३ मधिल उत्तराच् ा अननीषुींगानेनी कारिाई करण् ाचा प्रश्ननी 
उद्् ाित ननीाही. 
    ब) विष ाींक्रकत कामाच् ा दठकाण  िळणालगतच् ा शतेक- ाींचे काही 
अींश  झालेले ननीकुसाननी हे कीं त्रा्दाराच् ा चुकीमळेु झाले असल् ानेनी, तहमसलदार 
 ाींचेकडूननी तक्रार प्राप्त होताच शासननीातफे दद.२२.०२.२०१८ च् ा पत्राींन्ि े 
सींबींधित कीं त्रा्दारास आिश् क का शिाही करण् ाच् ा सचूननीा देण् ात आल् ा 
आहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

अमरािती जजल््यात घरिुल बाांधिामािरीता देण्यात 
येणारे मोफत िाळू पास सुरू िरण्याबाबत 

  

(६२) *  १४२२२४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अमराित  स्जल्् ात आधथशकदृषट् ा दबुशल घ्कात ल लाभार्थ ांच् ा 
बाींिकामाकररता ममळणारे मोफत िाळू पास अप्पर स्जल्हाधिकारी, अमराित  
 ाींच् ा ददननीाींक ६ मे, २०१९ च् ा आदेशान्ि े रद्द केल् ाचे ददननीाींक १८ मे, 
२०१९ रोज  िा त् ासमुारास नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का ,  
(२) असल् ास, शासननीानेनी आधथशकदृषट् ा दबुशल घ्काकरीता शासननीाच् ा 
गहृनननीमाशण  ोजननीेंतगशत घराच् ा बाींिकामासाठी थिाममत्ििननी ननी आकारता 
पाच िास एिढी िाळू देण् ास परिाननीग  देऊननी काही लाभार्थ ांननीा िाळू िाहतकू 
परिानेनी ददले होत,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर मोफत िाळू पास रद्द केल् ामळेु स्जल्् ात ल घरकुलाींच  
कामे प्रलींबबत असनुनी मोफत िाळू पास सरुू करण् ाच  मागण  स्जल्् ात ल 
घरकुल लाभार्थ ांकडूननी होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी अमराित  स्जल्् ात घरकुल 
बाींिकामाकरीता देण् ात  ेणारे मोफत िाळू पास सरुू करण् ाबात शासननीानेनी 
कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) महाराषर शासननी अधिसचूननीा, 
दद.१७ ननीोव्हेंबर, २०१८ ननीसुार आधथशकदृषट् ा दबुशल घ्कात ल लोकाींकरीता 
असलेल् ा शासननीाच् ा गहृनननीमाशण  ोजनेनीअींतगशत घराींच् ा बाींिकामासाठी 
थिाममत्ििननी ननी आकारता प्रनत लाभाथी ५ िास प तं िाळू प ाशिरण 
अननीमुत प्राप्त विनननीशददशष् िाळूघा्ातनूनी उपलब्ि करुननी देण् ाच  तरतदू 
करण् ात आली आहे. त् ाननीषुींगानेनी कें द्र शासननीाच् ा प ाशिरण ि जलिा  ू
पररितशननी मींत्राल  मागशदशशक सचूननीा-२०१६ मि ल सचूननीाींचा परामशश घेिनूनी 
तहमसलदार  ाींननी  त ार केलेल् ा थत्रोताींच् ा  ादीींमिूननी त् ा गािाजिळ 
उपलब्ि असलेल् ा थत्रोताींमिूननी आधथशकदृषट् ा दबुशल  घ्कात ल 
लाभार्थ ांच् ा घराींच् ा बाींिकामाकरीता िाळू उत्खननीननीाच  परिाननीग  तहस लदार 
 ाींननी  द् ाि  असे स्जल्हाधिकारी, अमराित   ाींननी  सधूचत केले होत.े तथावप, 
शासननीाच् ा क्र.गौखनननी-१०/०११९/प्र.क्र.५/ख-२, दद.१२/२/२०१९ रोज च् ा 
पररपत्रकान्ि े आधथशकदृषट् ा दबुशल घ्कात ल लाभाथी बाींिकाम करीत 
असलेल् ा घराजिळच् ा आणण प ाशिरणविष क मींजूरी प्राप्त िाळूग्ातनूनी 
उत्खननीननी परिाननीग  देण् ाबाबत सचूननीा आहेत.  त् ाननीसुार दद.६ मे,२०१९ 
रोज च् ा आदेशान्ि े स्जल्हाधिकारी, अमराित   ाींननी  दद.१३/२/२०१९ त े
२८/२/२०१९  ा कालािि त घरकुल लाभार्थ ांसाठी िाळू उपलब्ि करुननी 
देण् ाकाम  प ाशिरण अननीमुत  प्राप्त ननीसलेल् ा िाळूघा्ािरुननी ददलेले िाळू 
परिानेनी रद्द केले.  त् ाननीींतर प ाशिरण अननीमुत प्राप्त १५ आरक्षक्षत 
िाळूग्ाींमिूननी िाळू उपलब्ि करण् ाथति शनु्  रॉ ल््ी पासेस स्जल्हाधिकारी 
का ाशल ामाफश त नननीगशममत करण् ात  ेत आहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
बदहरम-बोदिड-िरजगाि-ल निाडी-तळेगाि-मोहना (ता.चाांदरूबाजार, 

जज.अमरािती) हा र्ता दजोन्नत िरण्याबाबत 
  

(६३) *  १४१९२३   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू) :  सन्माननीननी   
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
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(१) चाींदरूबाजार (स्ज.अमराित ) तालकु् ात ल बदहरम – बोदिड – करजगाि – 
लखननीिाड  – तळेगाि - मोहननीा  ा इतर स्जल्हा मागाशचे प्रमखु स्जल्हामागाशत 
दजोन्ननीत करण् ात  ािे अश  मागण  लोकप्रनतनननीि ींननी  मा.राज् मींत्र   ाींचेकड े
ददननीाींक २ जानेनीिारी, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, उक्त मागाशच् ा दजोन्ननीत चा प्रथताि मखु्  अमभ ींता, 
सािशजनननीक बाींिकाम, स्जल्हा अमराित   ाींननी  ददननीाींक २६ जुल,ै २०१८ रोज  
िा त् ासमुारास अिर सधचि, नननी ोजननी, सािशजनननीक बाींिकाम विभाग, 
मींत्राल , मुींबई  ाींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सदर प्रथतािास मींजुरी देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही 
केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो . 
(२) हो . 
(३)  ा रथता दजोन्ननीत च् ा प्रथतािास शासननीानेनी मान् ता ददली आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

िणििली (जज.शसांधुदगुव) येथील सािवजननि बाांधिाम  
विभागामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(६४) *  १३६७१७   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीननी   
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) कणकिली (स्ज.मस ींिदुगुश)  ेथ ल सािशजनननीक बाींिकाम विभागानेनी 
राबविलेल् ा नननीविदा प्रक्रक्र ेमध् े ठेकेदाराींननी  खो्ी मादहत  सादर करूननी ि 
सािशजनननीक बाींिकाम विभाग तसेच स्जल्हा पररषद बाींिकाम विभागामध् े 
शासकी  सेिेत ल अधिकारी  ाींचे प्रमाणपत्र लािनूनी शासननीाच  फसिणकू करूननी 
कामे ममळविल् ाचे माहे माचश, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े 
हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, सदर नननीविदा प्रक्रक्र ेत कनननीषठ अमभ ींता  ाींचाही प्रत् क्ष 
सहभाग असल् ानेनी त् ाींच् ािर कारिाई करण् ाच  तसेच े्ंडर विभागाच् ा 
अधिकारी  ाींच ही चौकश  करण् ाच  मागण  ननीागररकाींननी  केली आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी सींबींधित दोष ींिर शासननीानेनी कोणत  
कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२)  ा सींदभाशत श् .भपूेंद्र सनतश मोंडकर  ाींननी  दद.१७/११/२०१८ ि 
दद.३०/११/२०१८ अन्ि े मींडळ का ाशल , रत्ननीाधगरी  ेथे तक्रार अजश केला 
आहे. 
(३) ि (४) सदर तक्रार अजाशच् ा अननीषुींगानेनी का शकारी अमभ ींता, 
सा.बाीं.विभाग, कुडाळ म.ुकणकिली  ाींननी  केलेल् ा चौकश त अधिकारी अथिा 
कमशचारी दोष  असल् ाचे प्रथमदशशननी  नननीदशशननीास आलेले ननीाही. 

----------------- 
  
चांदगड ि आजरा (जज.िोल्हापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात औषधे 
उपलब्ध िरुन देण्यासह िैद्यिीय अधधिारी ि िमवचाऱयाांची  

ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(६५) *  १३७१०४   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) : 
सन्माननीननी   सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) चींदगड ि आजरा (स्ज.कोल्हापरू) हे तालकेु डोंगराळ ि अनतदगुशम भागात 
 ेत असनूनी तथे ल ग्राम ण रुग्णाल  तसेच हेरे, नेनीसरी, िा ी्ंग , आजरा  ेथ ल 
ग्राम ण रुग्णाल ात सपशदींश, श्िाननीदींश ि इतर आजाराींिरील औषिाींच् ा 
अभािासह िदै् की  अधिकारी ि कमशचाऱ् ाींच  कमतरता असल् ामळेु 
रुग्णाींननीा खाजग  रुग्णाल ात उपचारासाठी जािे लागत,े हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, सदरहू रुग्णाल ात रुग्णाींननीा सिश आजाराींसाठी औषिे उपलब्ि 
करुननी देण् ासह िदै् की  अधिकारी ि कमशचाऱ् ाींच  नननी कु्त  करण् ाबाबतच  
विननीींत  थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  मा.सािशजनननीक आरोग्  मींत्र   ाींच् ाकड े
ददननीाींक ३० ननीोव्हेंबर, २०१८ रोज  िा त् ासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास, त् ाननीसुार उक्त मागण च् ा अननीषुींगानेनी शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) ग्राम ण रुग्णाल , आजरा, चींदगड ि नेनीसरी  ेथे आिश् क असलेला 
औषिसाठा उपलब्ि आहे, तसेच कमशचा- ाींच  नननी कु्त  करण् ात  ाि  
 ाबाबत थथानननीक लोकप्रनतनननीि च े ददननीाींक २८.०७.२०१७ रोज च े पत्र  ा 
विभागास प्राप्त झाललेे आहे, 
(३) शासननीपत्र ददननीाींक ०२.०२.२०१८ अन्ि े िदै की  अधिकारी ग्-अच  १०० 
्क्के मींजूर पदे भरण् ाचा नननीणश  घेतला असनूनी ददननीाींक २७.१२.२०१८ रोज  
८७७ पदाींच  भरत साठी जादहरात प्रमसध्द करण् ात आलेली आहे, 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

राज्यात तीन िोटी रुपयाांच्या बनािट ननविष्ट्ठा  
जप्त िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६६) *  १३५१७०   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम  ान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम श े (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   
सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात भेसळ कु्त नननीविषठा नननीममशत  करणाऱ् ा नननीविषठाींचे ननीमनु् ाींच े
अहिाल अप्रमाणणत असल् ाचे कृष  विभागानेनी ददननीाींक १५ ि १६ माचश, २०१९ 
रोज  िा त् ासमुारास विविि भागात िाड  ्ाकूननी जप्त केलेल् ा त ननी 
को्ीींच् ा नननीविषठामध् े आढळूननी आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, राज् ात कोणकोणत् ा दठकाण  िाड  ्ाकण् ात आल् ा असनुनी 
त् ामध् े का  नननीदशशननीास आले आहे, 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश चे नननीषकषश 
का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार बननीाि् नननीविषठा शतेकऱ् ाींननीा देिनुनी त् ाींच  
फसिणूक करणाऱ् ा सींबींधिताींिर कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत 
आहे, 
(५) ननीसल् ास, वि ींलींबाच  कारण का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हो , अींशत: खरे आहे. 
(२) राज् ात, मे. सास्व्ह ो बा ो ऑगेनननीक्स ॲन् ड फद श्ला झसश प्रा. मल. 
कराड, स्जल्हा सातारा  ा दाणेदार ममश् खत उत्पादकाच े उत्पादननीथथळ  
तसेच, कळम तालकुा उथमाननीाबाद, माहूर स्जल्हा ननीाींदेड, अकोला साींगली, 
कोल्हापरू इत् ादी दठकाण  विके्रत् ाकड े तपासण  करण् ात आली. सींबींधित 
उत्पादकाकड े कच्चा माल खरेदीचे ि ममश्खत विक्रीचे अमभलखे उपलब्ि 
ननीसल् ामळेु विक्री बींद आदेश देण् ात आल,े ममश् खताचे ननीमनेुनी काढण् ात 
आले ि त् ाननीषुींगानेनी पढुील का देश र कारिाई करण् ात आली आहे.  
(३)  चौकश अींत , उत्पादकानेनी उत्पाददत केलेला नननी मबाह  ममश् खतसाठा 
१८:१८:१०, २०:२०:०, ि १०:२०:२० आढळूननी आलेला आहे.  ा सिश दठकाण  
विक्री बींद आदेश देऊननी ननीमनेुनी काढले ि शासकी  प्र ोगशाळेत तपासले 
असता, २६ ननीमनु् ाींपकैी १७ ननीमनेुनी अप्रमाणणत आढळूननी आले आहेत. 
(४) सदर प्रकरण  िरील उत्पादक कीं पननी चे दाणेदार ममश् खत नननीममशत  
प्रमाणपत्र क्र. GM०२४ ददननीाींक २०/०५/२०१९ रोज  रद्द करण् ात आलेले आहे. 
तसेच, िरील उत्पादकाच् ा अकोला  ेथ ल गोदामामध् े असलेले विद्राव् े खत े
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ि सकु्ष्म मलुद्रव् े ि क्रक्कननीाशके  ाींचा एकूण रु. २,१९,०८,५९३/- इतक् ा 
रक्कमेचा साठा जप्त करण् ात आलेला आहे. सदर साठ ापकैी काही 
क्रक्कननीाशकाींचा परिान् ात समािेश ननीाही. तसेच, क्रक्कननीाशकाींचे लेबलक्लेम 
का द् ात ल तरतदूीननीसुार ननीसल् ानेनी साठा जप्त करण् ात आललेा आहे.  ा 
कारणामळेु उत्पादकािर एमआ ड स , अकोला, पोमलस ठाणे  ेथ े
दद.०१/०४/२०१९ रोज  गनु्हा क्र. ६८ दाखल करण् ात आलेला आहे. 
त् ाचप्रमाणे, उत्पादकानेनी कराड  ेथे उत्पादननीथथळ  अमभलेख उपलब्ि करुननी 
ननी देणे, मोठ ा प्रमाणात ननीमनेुनी अप्रमाणणत आल् ानेनी, उत्पादक कीं पननी च े
मालक श् . सावि ो परेरा  ाींचेविरुध्द कराड पोमलस ठाण् ामध् े देख ल गनु्हा 
क्रमाींक २०२, दद. ३१/०३/२०१७ रोज  गनु्हा दाखल केलेला आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

िसाल-मालिण (जज.शसांधुदगूव) या र्त्याच्या डाांबरीिरणाच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

  

(६७) *  १४१४४३   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) कसाल-मालिण (स्ज.मस ींिुदगुश)  ा मखु्  रथत् ाच् ा डाींबरीकरणाचे काम 
नननीकृष् दजाशचे केल् ामळेु रथत् ािर खडड ेपडूननी अपघाताचे प्रमाण िाढल् ाच े
नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत सािशजनननीक बाींिकाम उपविभाग, मालिण  ाींच् ाकड े
ननीगरपामलकेचे उपाध् क्ष, पदाधिकारी ि ग्रामथथ  ाींननी  नननीिेदननीाव्दारे माहे म,े 
२०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी तक्रारी केल् ा आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी कसाल-मालिण  ा थत् ाच े नननीकृष् 
दजाशच े काम करणाऱ् ा ठेकेदारािर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
     प्रश्ननीाींक्रकत कसाल मालिण रथता हा राज्  मागश क्र. १८२ असा आहे. 
सदर रथत् ाचे काम नननीविदेत ल  अ्ी ि शती माननीकाननीसुार करण् ात आलेले 
आहे. सदर रथत् ािर कुठेही खडड ेपडलेले ननीाहीत. 
(२) सदर रथत् ाबाबत कोणतहेी नननीिेदननी प्राप्त ननीाही. 
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

राज्यातील दधु उत्पादि शतेिऱयाांना ददले जाणारे  
अनुदान सुरु िरण्याबाबत 

(६८) *  १३४९६४   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  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.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), 
श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूव), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अतलु 
भात ळिर (िाांददिली पिूव), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ्लम श े 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीननी   दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात ल दिु उत्पादक शतेकऱ् ाींननीा ददले जाणारे प्रनत मल्र ५ रुप े 
अननीदुाननी शासननीानेनी माहे ननीोव्हेंबर, २०१८ पासनूनी बींद केले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, राज् ात ल अपऱु् ा पडलेल् ा पािसामळेु जननीािराींच् ा चारा ि 
पाण् ाचा प्रश्ननी नननीमाशण झाला असनूनी महागाईमळेु पशखूाद् ाचे दर मोठ् ा 
प्रमाणात िाढले असताननीा शासननीानेनी अननीदुाननी बींद केल् ामळेु दिु उत्पादक 
शतेकऱ् ाींचे दहेुरी आधथशक ननीकुसाननी होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , सदरहू 
अननीदुाननी बींद करण् ाच  कारणे का  आहेत, 
(४) असल् ास, दिू उत्पादक शतेकऱ् ाींननीा ददले जाणारे अननीदुाननी पिूशित सरुु 
करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
पालघर जजल््यातील डहाणू िासा उधिा राज्यमागाविरील िाघाडी 

िालव्यािरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(६९) *  १४१८११   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पालघर स्जल्् ात ल डहाणू कासा उििा राज् मागाशिरील डहाणू पिेूकड ल 
गािाींननीा जोडणारा िाघाड  कालव् ािरील पलू िाहतकुीसाठी िोकादा क झाला 
असल् ाचे नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का ,  
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(३) असल् ास, चौकश ननीसुार उक्त दठकाण  ननीि ननी पलू बाींिण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
     कासा सा िननी रा.मा. ७२  ा रथत् ािर क्रक.म . ४७/१५५ मध् े 
अस्थतिात असलेल् ा िाघाड  पलूाचे बाींिकाम पा्बींिारे विभागामाफश त आठ 
िषाशपिूी  करण् ात आलेले आहे. 
     सदर पलूाच  पाहण  करण् ात आलेली असनूनी पलू ससु्थथत त असल् ाच े
आढळूननी आले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(७०) *  १४२२८०   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीननी   
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) िजैापरू (स्ज.औरींगाबाद) तालकु् ात प्रशासननीाच् ा दलुशक्षामळेु रथत् ािर 
खडड ेपडूननी रथत् ाच  दरुिथथा झाल् ामळेु ९ ननीागररकाींचा मतृ्  ूझाल् ाचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार िजैापरू तालकु् ात ल रथत् ाींच  दरुुथत  तसेच 
अपघात रोखण् ासाठी उपा  ोजननीा करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही 
केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
     प्रश्ननीाि ननी रथत े ससु्थथत त आहेत. पोमलस थ्ेशननीच् ा अहिालाननीसुार 
िाहननी चालकाींच् ा नननीषकाळज पणामळेु सदर मतृ्  ुझाले आहेत. 
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(२) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(३) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
मालेगाि (जज.िाशशम) तालुक्यातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िृषी 
्िािलांबन योजना ि बबरसा मुांडा िृषी क्राांती योजनेच्या  

लाभार्थयाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(७१) *  १४२४४२   श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम 
श े (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) मालेगाि (स्ज.िामशम) तालकु् ात ल डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृष  
थिािलींबननी ि बबरसा मुींडा कृष  क्राींत   ोजननीेंतगशत सननी २०१८-१९  ा िषाशत ल 
१०३ पात्र लाभार्थ ांननीा पदहल् ा ्प्प् ात ल अननीदुाननी अद् ाप प्राप्त झाले ननीाही, 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरहू  ोजनेनीत ल सींबींधित लाभार्थ ांननीा अननीदुाननी ननी 
ममळाल् ामळेु त् ाींच् ा विदहरीच  कामे बींद झाली आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाननीसुार 
मालेगाि तालकु् ात ल डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृष  थिािलींबननी ि बबरसा मुींडा 
कृष  क्राींत   ोजननीेंतगशत लाभार्थ ांननीा अननीदुाननी देण् ाबाबत कोणत  का शिाही 
केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े : (१) हे खरे ननीाही. सननी २०१८-१९  ा वित्त   िषाशत 
मालेगाि तालकु् ामध् े (स्ज.िामशम)  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृष  थिािलींबननी 
 ोजननीा ि बबरसा मुींडा कृवष क्राींत   ोजननीा  ा दोन्ही  ोजननीाींतगशत नननीिड 
करण् ात आलेल् ा पात्र लाभार्थ ांननीा पदहल् ा ्प्प् ात ल केलेल् ा कामाप्रमाणे 
अननीदुाननी देण् ात आले आहे. त् ामळेु पदहल् ा ्प्प् ात ल अननीदुाननी रखडले हे 
खरे ननीाही. 
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(२) हे खरे ननीाही. 
(३) सदर  ोजननीेंतगशत पात्र लाभार्थ ांननीा कामाच् ा मलु् ाींकननीाननीसुार अननीदुाननी 
उपलब्ि करुननी देण् ात आललेे आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
सुरिाडी, ठाणाठुणी ि भारिाडी िरजगाांि (ता.नतिसा, जज.अमरािती) 
या पुनिवशसत गािाांत मुलभुत सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७२) *  १४१७६६   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी) :  
सन्माननीननी   मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सरुिाड , ठाणाठुण ि भारिाड  करजगाींि (ता.नतिसा, स्ज.अमराित )  ा 
पनुनीिशमसत गािाींत रथत,े ननीाली, पाण  अशा आिश् क सवुििा उपलब्ि ननीाही, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा पनुनीिसशननी झालेल् ा गािाींत ननीागररकाींननीा सवुििा ममळत 
ननीसल् ामळेु थथानननीक लोकप्रनतनननीि ींननी  माहे फेििुारी, २०१९ मध् े िा 
त् ादरम् ाननी अमराित  स्जल्हा नननी ोजननी सममत च् ा बठैकीत मदु्दा उपस्थथत 
केला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ा अननीषुींगानेनी सदर गािात मलुभतू सवुििा उपलब्ि करुननी 
देण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशम ु : (१) हे खरे ननीाही. सींबींधित पनुनीिशमसत गािे ननीागरी 
सवुििाींसह १९९३-९४ मध् े स्जल्हा पररषदेकड े हथताींतरीत करण् ात आली 
असनुनी सदर गािे महसलुी खेड  म्हणूननी घोवषत करण् ात आली. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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पाली (ता.सुधागड, जज.रायगड) येथे ग्रामीण  
रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 

(७३) *  १३९८६८   श्री.सभुाष उफव  पांर्डतशठे पाटील (अशलबाग) :  
सन्माननीननी   सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) पाली (ता.सिुागड, स्ज.रा गड)  ेथ ेसननी १९६२ साली बाींिण् ात आलेल् ा 
प्राथममक आरोग्  कें द्रातींगशत ५५ गािे, ७३ िाड ा ि २ आश्मशाळा  ेत असनूनी 
ग्राम ण भागात ल समुारे ४५ हजारापेक्षा अधिक ननीागररक अिलींबनूनी असलेल् ा 
 ा प्राथममक आरोग्  कें द्राींमध् े रुग्णाींच् ा उपचारासाठी गरैसो  होत 
असल् ानेनी  ेथ ल ननीागररकाींननीा आरोग् सेिा उपलब्ि होण् ाच् ा दृष्ीननीे सननी 
२००८ मध् े  ा प्राथममक आरोग्  कें द्राचे ग्राम ण रुग्णाल ात रूपाींतर 
करण् ाचा शासननीानेनी नननीणश  घेतला, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदरहू ग्राम ण रुग्णाल ास सननी २००८ मध् े मींजूरी ममळालेली 
असताननीाही ग्राम ण रुग्णाल ाच् ा बाींिकामास अद् ाप सरुुिात झालेली ननीसनूनी 
 ा रुग्णाल ासाठी मींजूर असलेले िदै् की  अधिकारी, विशषे रोग तज्ज्ञ,  
क्ष-क्रकरण, सोननीोग्राफी तसेच अन्  सो  सवुििा ि  ींत्र सामगु्र ही परुविण् ात 
आलेली ननीाहीत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार १० िषांपिूी मींजूर केलेल् ा पाली  ेथ ल ग्राम ण 
रूग्णाल ाच् ा उभारण च् ा दृष्ीननीे शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) ि (४) पाली ता.सिुागड, स्ज.रा गड  ेथ े
३० खा्ाींच े ग्राम ण रुग्णाल  सरुु करण् ास दद.२१.०८.२००८ च् ा शासननी 
नननीणश ान्ि े मींजूरी देण् ात आलेली असनूनी २०१६ मध् े स्जल्हाधिका ाकडूननी 
९० आर जागा उपलब्ि करुननी देण् ात आली.  इमारत ि नननीिास  गाळे  ाींच  
सिुारीत अींदाजपत्रके ि आराखड े  ाींच  ताींबत्रक तपासण  करण् ाबाबत 
सािशजनननीक बाींिकाम विभागास विननीींत  करण् ात आली आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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मौजे ििे  दुव (ता.भोर, जज.पुणे) या गािासाठी पुणे-बेंगलोर 
महामागावच्या िामादरम्यान भुयारी मागव किां िा  

उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 
  

(७४) *  १३७२५६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ्लम श े (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौज े ििे खुदश (ता.भोर, स्ज.पणेु)  ा गािासाठी पणेु बेंगलोर राषरी  
महामागश क्र.४ च् ा सहापदरीकरणाच् ा कामादरम् ाननी भ ुारी मागश क्रकीं िा 
उडडाण पलु ननी बाींिल् ामळेु ग्रामथथाींच  गरैसो  होत असल् ाचे माहे माचश, 
२०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का ,  
(२) असल् ास, सींबींधित प्राधिकरणाच् ा िोरणाननीसुार रथत् ालगतच् ा प्रत् ेक 
गािाला नननी ममत िाहतकूीसाठी भ ुारी मागश क्रकीं िा उडडाणपलूाच  सवुििा देणे 
आिश् क असताननीा ३००० लोकसींख् ेच् ा  ा गािाला सदर सवुििा ननी ददल् ानेनी 
ज िाच  भ त  पत्करूननी ग्रामथथाींननीा रथता ओलाींडािा लागत असनूनी त् ाबाबत 
सींबींधिताकड ेमागण  करूननीही कोणत ही का शिाही झाली ननीाही, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार  ा गािासाठी भ ुारी मागश क्रकीं िा उडडाणपलू 
बाींिण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पणेु-बींगलोर राषरी  महामागश क्र.४८ (जुननीा ४) च े
सहापदरीकरणाचे काम कें द्र शासननीाच् ा भारत   राषरी  राजमागश 
प्राधिकरणामाफश त हात  घेण् ात आले आहे. 
     सदर राषरी  महामागाशच् ा पणेु-सातारा क्रक.म .७२५/०० त े ८६५/३५० 
दरम् ाननी करण् ात  ेत असलेल् ा सहापदरीकरणाच् ा कामाींतगशत 
VUP/Flyover बाींिूननी ममळण् ाच  मागण  मौजे ििे  ता.भोर,  ेथ ल 
ग्रामथथाींननी  माचश/एवप्रल २०१९ मध् े केली असल् ाच ेप्रकल्प सींचालक,भारत   
राषरी  राजमागश प्राधिकरण,पणेु  ाींननी  कळविले आहे. 
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(२), (३) ि (४) विष ाींक्रकत सहापदरीकरणाच् ा मींजूर करारननीाम् ाननीसुार दोननी 
VUP मधिल अींतर २ क्रक.म . पेक्षा जाथत असणे आिश् क आहे. तथावप 
मौजे ििे  ेथ ल ग्रामथथाींननी  VUP साठी मागण  केलेले दठकाण हे 
क्रक.म .८१५/०३०  ेथे असनूनी सदर दठकाण हे सद स्थथत त सरुु असलेल् ा 
पणेु-सातारा सहापदरीकरणाींतगशत मींजुरीननीसुार क्रक.म .८१५/४५० दठकाण  
बाींिण् ात  ेत असलेल् ा VUP च् ा दठकाणापासनूनी समुारे ४२० म ्र 
अींतरािर आहे.  ाथति मौजे ििे  ेथ ल ग्रामथथाींच् ा मागण च  पतूशता 
विष ाींक्रकत सहापदरीकरणाींतगशत होऊ शकत ननीाही, असे प्रकल्प सींचालक, 
भारत   राषरी  राजमागश प्राधिकरण,पणेु  ाींननी  कळविल ेआहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागावच्या सहापदरीिरणाच्या िामाबाबत 

  

(७५) *  १४०१४८   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) पणेु-सातारा  ा राषरी  महामागाशचे काम मींजूर आराखड ाप्रमाणे 
करण् ात आले ननीसनुनी  ा कामामध् े अनननी ममतता केल् ानेनी  ा प्रकरण  
त्र थथ पक्षामाफश त चौकश  करण् ाच  मागण  तथे ल लोकप्रनतनननीि ींननी  िारींिार 
शासननीाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा रथत् ाचे काम केव्हा सरुु करण् ात आले होत ेि कामाच  
सद् :स्थथत  का  आहे तसेच सदर काम कि प तं पणूश होणे अपेक्ष त आहे, 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी उक्त रथत् ाच् ा कामात अनननी ममतता 
करणाऱ् ा सींबींधिताींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ननीाही. 
     राषरी  महामागश क्र.४८ (जुननीा रा.म.क्र.४) मि ल पणेु-सातारा  ा 
भागात ल सहापदरीकरणाच े काम कें द्र शासननीाच् ा भारत   राषरी  राजमागश 
प्राधिकरणामाफश त प्रगत पथािर आहे. 
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     सदर प्राधिकरणाच ेसींबींधित प्रकल्प सींचालक, भारत   राषरी  राजमागश 
प्राधिकरण, पणेु  ाींननी  सदर बाब खरी ननीसल् ाचे कळिनूनी क्रक.म .७२५/०० त े
८६५/३५० मि ल काम मींजरू करारननीाम् ाननीसुार तसेच विदहत विनननीदेशाननीसुार 
करण् ात  ेत असल् ाचे कळविले आहे. 
(२) सदर रथत् ाच् ा कामासाठी ०१.१०.२०१० रोज  का ाशरींभ आदेश देण् ात 
आले होत.े 
     सद स्थथत त सदर काम  भौनतकदृष् ा  ९५.१० ्क्के काम पणूश झाले 
असनूनी उिशररत काम ३०.०६.२०१९ प तं पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे, असे प्रकल्प 
सींचालक, भारत   राषरी  राजामागश प्राधिकरण, पणेु  ाींननी  कळविले आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मौजे  डिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील  
जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

(७६) *  १३८५७९   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीननी   महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मौजे खडिली (ता.कल् ाण, स्ज.ठाणे)  ेथ ल स.ननीीं.१३ पकैी क्षेत्र ०-८१-० 
पो् खराब ०-०९-१० आकार  ा शासकी  जम ननी च् ा सातबारािर अििैररत् ा 
ज् ोत  विश्ज त सरकार, िजैींत  प्रदीप मींत्र , शामल ताम्हाणे, सिु र शाींताराम 
गपु्त े ाींच् ा ननीािानेनी सामाईक क्षेत्र अश  ननीोंद घेण् ात आल् ाचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर जम ननी महसलू विभागात ल िररषठ अधिकाऱ् ाींननी  
अििैररत् ा सींगमतानेनी ज् ोत  विश्िज त सरकार ि इतर त ननी जणाींच् ा ननीािे 
केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश ननीसुार उक्त जम ननी अििैररत् ा सींबींधिताींच् ा ननीािािर 
करणाऱ् ा अधिकारी ि इतर सींबींधितािर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) सदरच  बाब माहे एवप्रल 
२०१९ मध् े िा त् ा दरम् ाननी नननीदशशननीास आली, हे खरे ननीाही. 
     मौजे खडिली, ता.कल् ाण, स्ज.ठाणे  ेथ ल फेरफार क्र.३२, 
दद.२०.०६.१९५७ पाहता स.ननीीं. १३ प.ै ही जम ननी मुींबई जात इननीाम ननीष् 
करणेंचा का दा, १९५२ च् ा कलम ७ प्रमाणे सरकारच् ा मालकीच  झाल् ाचे 
ददसनूनी  ेत.े तद्ननीींतर गािदप्तरी ननीोंदविलेला फेरफार क्र. ७६, दद.२५.११.१९५७ 
पाहता बॉम्बे लँड ररव्हेन्  ू कोड च् ा कलम ३७(२) अन्ि े चौकश  होऊननी 
सदर ममळकत िरील सरकार हक्क अमान्  करण् ात आल् ाचे ि गजाननीननी 
अप्पाज  गपु्त े  ाींचे ननीाि खातदेार म्हणूननी दाखल केल् ाच े ददसनूनी  ेत.े 
तद्ननीींतर फेरफार क्र. ८०, दद.०७.११.१९५९ अन्ि े िा्ण पत्रानेनी गजाननीननी 
अप्पाज  गपु्त े ाींननी  आपल् ा मलुाींननीा जममननी  िा्ूननी ददल् ाचे ि त् ात स.ननीीं. 
१३ प ै हा शाींताराम गजाननीननी गपु्त े  ाींच् ा िा्ण स आल् ाच े ददसनूनी  ेत.े 
परींत,ु सदर दोन्ही फेरफाराचा उक्त स.ननीीं. १३ प ै च् ा अधिकार अमभलखेात 
गा.ननी.ननीीं. ७/१२ िर अींमल झालेला ननीाही. 
     स्जल्हाधिकारी, ठाणे  ाींच् ा दद.११.०१.२०१६ च् ा ि तहमसलदार, 
कल् ाण  ाींच् ा दद.३१.०१.२०१८ च् ा पत्राच् ा अननीषुींगानेनी गािदप्तरी फेरफार 
क्र.१६८१, दद.०६.०२.२०१८ ननीोंदविण् ात आला आहे. सदर फेरफारान्ि े फेरफार 
क्र.७६, दद.२५.११.१९५७ ि ८०, दद.०७.११.१९५९  ा मींजूर फेरफाराींचा उक्त 
स.ननीीं. १३ प ै च् ा अधिकार अमभलखेात गा.ननी.ननीीं. ७/१२ िर अींमल देण् ात 
आला असनूनी स.ननीीं. १३/२ (जुननीा स.ननीीं.१३ प.ै) हा िा्ण पत्रानेनी श् .शाींताराम 
गजाननीननी गपु्त े ाींच् ा िा्ण स आला असल् ानेनी ि त ेम त असल् ानेनी त् ाींच े
िारस म्हणूननी (१) सिु र शाींताराम गपु्त,े (२) िजै ींत  प्रदीप मींत्र , (३) ज् ोत  
विश्िस्जत सरकार (४) श् ामल चींद्रशखेर ताम्हणे  ाींच  ननीािे दाखल करण् ात 
आली आहेत. 

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

िारपा ते असोला (ता.मानोरा, जज.िाशशम) येथे र्त्याच ेसुरु  
असलेले िाम ननष्ट्िृष्ट्ट दजावच ेहोत असल्याबाबत 

(७७) *  १४००२४   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीननी   सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
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(१) कारपा त े असोला (ता.माननीोरा, स्ज.िामशम)  ेथे रथत् ाच् ा रुीं दीकरणाच े
सरुु असलेले काम नननीकृष् दजाशचे होत असल् ाबाबत ननीागररकाींननी  ददननीाींक २३ 
एवप्रल, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास सींबींधित विभागाच् ा अधिकाऱ्  ाींकड ेतक्रार 
केली आहे, हे खर आहे का , 
(२) असल् ास, सदर तक्रारीच् ा अननीषुींगानेनी  ा रथत् ाचा दजाश ि गणुित्तचे  
तपासण  शासननीानेनी केली आहे का , 
(३) असल् ास, त् ाननीसुार  ा रथत् ाच े नननीकृष् दजाशच े काम करणाऱ् ा 
सींबींधिताींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२)  ाबाबत लखे  तक्रार प्राप्त झाललेी ननीाही. 
ग्रामथथाींननी  तोंड  समथ ा माींडली होत . 
     थथाननी क लोकाींच  कामाबाबत तक्रार होत . तेंव्हा प्रत् क्ष मोक् ािर 
लोकाींननीा काम अींदाजपत्रकात ल तरतदूी प्रमाणे ि विनननीदेशाप्रमाणे होत 
असल् ाचे समजािनूनी त् ाींचे समािाननी करण् ात आले. 
(३) ि (४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

राज्याच्या आरोग्य विभागातील तज्ञ डॉक्टराांची पदे भरण्याबाबत 
  

(७८) *  १४२२२५   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :  सन्माननीननी   
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल 
का  :- 
(१) राज् ाच् ा आरोग्  विभागात ल सिुाररत आकृत  बींिाननीसुार विशषे 
आरोग्  सेिा देण् ासाठी समुारे १४४४ तज्ञ डॉक््राींच  आिश् कता असल् ामळेु 
एकूण ८२३ पदे मींजूर केली असताननीा त् ापकैी केिळ ४८५ पदे भरण् ात आली 
असनुनी ३९८ पदे अद् ावप ररक्त आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिुारीत आकृत बींिाननीसुार एकूण ९५९ पदाींचा अभाि असनूनी 
बालरोगतज्ञ, क्रफस्जमश न्स, थत्र रोगतज्ञ ि शल् धचक्रकत्सक  ा महत्िपणूश 
सींिगाशत ल पदे ररक्त असल् ामळेु ग्राम ण ि आदीिास  भागात ल रुग्णाींच  
गरैसो  होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का ,  
(४) असल् ास, त् ाननीसुार सदरहू ररक्त पदे भरण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  
का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     राज् ाच् ा आरोग्  विभागात महाराषर िदै् की  ि आरोग्  सेिा,ग्-अ 
मि ल  (ग्रेड िेतननी रु. ६६०० ि त् ाहूननी अधिक) विशषेज्ञ सींिगाशत एकूण ६२७ 
पदे मींजूर असनूनी त् ापकैी १३८ पदे भरलेली आहेत.  तसेच ४८९ पदे ररक्त 
आहेत. 
     तसेच महाराषर िदै् की  ि आरोग्  सेिा,ग्-अ (ग्रेड िेतननी रु. ५४००) 
मध् े विशषेज्ञाींच  २८०० पदे मींजूर असनूनी त् ापकैी १९११ पदे भरलेली आहेत 
ि ८८९ पदे ररक्त आहेत. आ प एचएस अींतगतं विशषेज्ञाींच  ७८९ पदे मींजूर 
असनूनी त् ापकैी ७१४ पदे भरलेली आहेत ि ७५ पदे ररक्त आहेत.         
(२) हे खरे ननीाही, 
     विशषेज्ञाींच  पदे ररक्त असली तरी आ प एचएस अींतगतं कीं त्रा्ी 
विशषेज्ञाींच  सेिा तसेच राषरी  आरोग्  अमभ ाननी अींतगतं विशषेज्ञाींच् ा सेिा 
उपलब्ि करुननी देण् ात आलेल् ा आहेत.  त् ामळेु कोणताही रुग्ण 
उपचारापासनूनी िींधचत राहणार ननीाही तसेच रुग्णाच  गरैसो  होणार ननीाही  ाच  
दक्षता घेण् ात  ेत.े 
(३) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 
(४) महाराषर िदै् की  ि आरोग्  सेिा, ग्-अ (गडे पे रु.६६००) मि ल 
स्जल्हा शल् धचक्रकत्सक, स्जल्हा आरोग्  अधिकारी ि विशषेज्ञ सींिगाशत ल पदे 
महाराषर लोकसिा आ ोगाच् ा कक्षेतनूनी (दद.३०.९.२०२१ प तं) िगळूननी त  
नननीिड मींडळामाफश त भरण् ाबाबत शासननीानेनी नननीणश  घेतला आहे. त् ाननीसुार 
सदर पदे भरण् ाच  का शिाही सरुु आहे. तसेच पदोन्ननीत  को् ात ल ररक्त 
पदे भरण् ाच  का शिाही सरुु आहे.  
     महाराषर िदै् की  ि आरोग्  सेिा,ग्-अ (ग्रेड पे रु. ५४००) मि ल 
िदै् की  अधिकाऱ् ाींच  ररक्त पदे भरण् ासाठी ८७७ पदाींकररता जादहरात 
ददली असनूनी, नननीिड प्रक्रक्र ा सरुु आहे. 
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     तसेच ग्-क ि ग्-ड सींिगाशत ल ररक्त पदे भरण् ाच  का शिाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

मौजे राहनाळ (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील सव्हे नां. १८३ या  
शासिीय जागेिर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(७९) *  १३६७८१   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीननी   
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौज ेराहननीाळ (ता.मभिींड , स्ज.ठाणे)  ेथ ल सव्हे ननीीं. १८३   ा शासकी  
जागिेर मे. महाि र गहृनननीमाशण प्रा.मल. कीं पननी नेनी बेका देमशरररत् ा भरण  
करूननी अननीधिकृत बाींिकाम केले असनूनी सदर बाींिकाम नननीषकामसत 
करण् ाबाबत तहस लदार, मभिींड   ाींच् ाकड ेमागण  करण् ात आली आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीाकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार सदर शासकी  जागेिर अननीधिकृत बाींिकाम 
करणाऱ् ा सींबींधित कीं पननी च् ा सींचालकाींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) मौज े राहननीाळ, ता.मभिींड , स्ज.ठाणे 
 ेथ ल स.ननीीं. १८३ क्षेत्र ०-१६.० हे-आर  ा शासकी  जममननी च् ा उत्तर ददशलेा 
ननीारपोली गािच  श ि असनूनी पिूश, पस्श्चम ि दक्षक्षण ददशलेा स.ननीीं. १२७ 
पकैीच  खाजग  बबननीशते  जम ननी आहे. मौजे राहननीाळ  ेथ ल सरकारी स.ननीीं. 
१८३ ही जागा खुली असनूनी स.ननीीं. १२७/३ च् ा लगत असल् ानेनी सदर शासकी  
जागेच् ा काही भागािर बाींिकाम झाले आहे क्रकीं िा कसे  ाबाबत थपष्ता 
होण् ासाठी सदर जागेच  मोजण  होणे आिश् क असल् ानेनी सदर जममननी च  
तातड नेनी मोजण  करण् ाबाबत तहमसलदार, मभिींड   ाींननी  उप अधिक्षक भमूम 
अमभलेख, मभिींड   ाींननीा कळविले आहे.   
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
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नतलारी (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) प्रिल्पग्र्ताांच्या पुनिवसनाबाबत 
  

(८०) *  १३७१२५   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीननी   मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) नतलारी (ता.चींदगड, स्ज.कोल्हापरू) प्रकल्प हा गोिा ि महाराषर राज् ाचा 
सीं कु्त प्रकल्प असनूनी गत ४० िषाशपासनूनी  ा प्रकल्पासाठी  ा पररसरात ल 
शतेकऱ्  ाींच् ा जममननी , िाड ा, िथत् ा सींपादीत करुननी प्रकल्प पणूश केला आहे, 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, माग ल ४० िषाशपासनूनी नतलारी प्रकल्पग्रथताींचे प्रश्ननी प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(४) असल् ास, चौकश च् ा अननीषुींगानेनी थथानननीक प्रकल्पग्रथताींचे  ोग् ररत् ा 
पनुनीिशसननी होण् ाच् ादृष्ीनेनी शासननीानेनी आताप तं कोणत  का शिाही केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशम ु : (१) हो .   
(२) ननीाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

सोलापूर जजल््यात मदृ सांधारण विभागात झालेला गैरव्यिहार 
  

(८१) *  १३४९६९   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
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भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  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), श्रीमती तपृ्ती सािांत 
(िाांदे्र पिूव), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाव), श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीननी   िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सोलापरू स्जल्् ात मदृ सींिारण विभागात २५ को्ी रुप ाींचा गरैव् िहार 
झाल् ाचे माज  कृष  उपसींचालक  ाींच् ा सममत माफश त करण् ात आलेल् ा 
चौकश त नननीदशशननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सदर गरैव् िहार प्रकरणात जबाबदार असलेल् ा सींबींधित 
विभागाच् ा २९ अधिकारी ि कमशचा- ाींिर गनु्हे दाखल करुननी  ाबाबत चौकश  
करण् ाचे आदेश (१०१६ प्र.क्र.११४) कृष  विभागाच े सधचि आणण कृष  
आ कु्त  ाींननी  ददननीाींक १२ माचश, २०१९ रोज  िा त् ासमुारास विभाग   मखु्  
अधिका- ाींननीा ददल,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , त् ाचे 
नननीषकषश का  आहेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार  ा गरैव् िहारात ल सींबधिताींिर शासननीानेनी कोणत  
कारिाई केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े : (१) सननी २०१०-११ मध् े सोलापरू स्जल्ह ात ल मींगळिेढा 
ि मोहोळ तालकुा कृवष अधिकारी का ाशल ाींतगशत मदृ ि जलसींिारणाच् ा 
कामाींमध् े अनननी ममतता झाल् ाच  शक् ता असल् ाचे तत्कालीननी उपविभाग   
कृवष अधिकारी, सोलापरू  ाींननी  केलेल् ा प्राथममक चौकश मध् े आढळूननी आले 
आहे.  
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(२), (३) ि (४)  ा प्रकरणात ल सींबींधित अधिकारी / कमशचाऱ् ाींविरुध्द 
फौजदारी गनु्हे दाखल करण् ाबाबत दद.१५.१०.२०१८ च् ा पत्रान्ि े आ कु्त 
(कृवष)  ाींननीा आदेश देण् ात आले आहेत. त् ाननीसुार  ाप्रकरण  २९ अधिकारी/ 
कमशचाऱ् ाींविरुध्द पोलीस थ्ेशननी, मींगळिेढा  ेथे एफ.आ .आर. क्र.०१५६, 
भारत   दींड सींदहता १८६० अींतगशत कलम ४०३, ४०९, ३४ अन्ि े 
दद.०१.०४.२०१९ रोज  फौजदारी गनु्हा दाखल करण् ात आला आहे. तसेच 
आ कु्त (कृवष)  ाींननी  दोष  अधिकारी / कमशचाऱ् ाींविरुध्द महाराषर ननीागरी सेिा 
(मशथत ि अप ल) नननी म, १९७९ मि ल नननी म-८/१२ अन्ि े दद.१७.०२.२०१७ 
च् ा ज्ञापननीान्ि े विभाग   चौकश  सरुु केली असनूनी दद.८.३.२०१९ च् ा 
आदेशान्ि े चौकश  अधिकारी  ाींच  नननी कु्त  करण् ात आली आहे. चौकश  
अधिकारी  ाींचा चौकश  अहिाल शासननीास अद् ाप प्राप्त झालेला ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

पोयनाड-नागोठणे (जज.रायगड) या र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(८२) *  १४२०१३   श्री.सभुाष उफव  पांर्डतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीननी   सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पो ननीाड-ननीागोठणे (स्ज.रा गड)  ा रथत् ािर मोठ् ा प्रमाणात खडड ेपडूननी 
रथत् ाच  दरुिथथा झाल् ामळेु रथत् ािरूननी प्रिास करणे गरैसो  चे झाले 
असल् ाचे नननीदशशननीास आल ेआहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार  ा रथत् ाच  तातड नेनी दरुूथत  करण् ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का शिाही केली िा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हो , अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर रथत् ािर सननी २०१८-१९ मध् े अनतिषृ ्ी ि अिजड 
िाहननीाींच् ा िाहतकुीमळेु क्षनतग्रथत लाींब त ल खडड े खड  ि डाींबरानेनी भरुननी 
रथता िाहतकुीसाठी ससु्थथत त ठेिण् ात आला आहे. 
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     सद् :स्थथत त रथत् ाच् ा खडड े भरलेल् ा लाींब मध् े डाींबरीकरणाच े
काम प्रगत त आहे. 
     प्रश्ननीाींक्रकत पो ननीाड-ननीागोठणे रथत् ाच े डाींबरीकरण ि मजबतु करणाच े
काम हा बिड ॲन् ईु्ी अींतगशत मींजूर असनूनी नननीविदा प्रक्रक्र ा लिकरात 
लिकर पणूश करुननी काम हात  घेण् ाचे नननी ोजननी आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

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

हांगीरगे-गािडिेाडी (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) या र्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

  

(८३) *  १४२१९०   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) हींग रग-ेगािडिेाड  (ता.साींगोला स्ज.सोलापरू)  ा रथत् ाचे डाींबरीकरणाच े
काम अत् ींत नननीकृष् दजाशचे झाले असनूनी रथत् ाच् ा साईडपट्ट चे काम केले 
ननीसल् ाचे माहे म,े २०१९ मध् े िा त् ादरम् ाननी नननीदशशननीास आल,े हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश ननीसुार हींग रगे त ेगािडिेाड   ा रथत् ाचे डाींबरीकरणाच े
काम अत् ींत नननीकृष् दजाशचे करणाऱ् ा ठेकेदार ि सािशजनननीक बाींिकाम 
विभागात ल सींबींधित अधिकाऱ् ाींिर शासननीानेनी कोणत  कारिाई केली िा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, विलींबाच  कारणे का  आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे ननीाही. 
(२) स्जल्हा पररषदेमाफश त सदर रथत् ाच  पाहण  करण् ात आली आहे. 
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(३) ि (४) हींग रग-ेगािडिेाड  हा रथता ग्राम ण मागश क्र.४६ असनूनी स्जल्हा 
पररषदेच् ा अखत् ारीत आहे.  ा रथत् ािर स्जल्हा पररषद ि सािशजनननीक 
बाींिकाम विभागामाफश त कोणत् ाही प्रकारचे काम करण् ात आलेले ननीाही. 
त् ामळेु कारिाई करण् ाचा प्रश्ननी उद्् ाित ननीाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायवभार), 
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