
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दहावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नागपूर येथील इांददरा गाांधी शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालयातील  
पररचाररिाांची वाढीव पदे भरण्याबाबत 

  

(१)  १७ (१३-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीवार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्रीमती देवयानी 
फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.अतलु भातेळिर (िाांददवली पूवव), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पश्श्चम), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सभुाष धोटे 
(राजूरा), श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् वीराज चहाहाण (िराड दक्षिण), श्रीमती सुलभा 
ेोडिे (अमरावती), श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), श्री.वविास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर येथील इींदिरा गाींधी शासकीय वैद्यककय महाववद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे 
िरवर्षी ४० खा्ाींचे एन.आय.सी.यू. तर २० खा्ाींचे पीआयसीयू असून येथील पररचाररकाींची 
वाढीव पिे भरण्यात आली नसल्यान ेएनआयसीय ू८ व पी.आय.सी.यू. ४ खा्ाींचेच असल्याची 
बाब दिनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मेयो रुग्णालयात सुरु करण्यात आलेल्या एन.आय.सी.यू. मध्ये १६ तर 
पी.आय.सी.यू. मध्ये ३६ पररचारीकाींची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयोजनबध्ि ववकास करुन खा्ाींची सींभाव्य वाढणारी सींख्या ववचारात घेता 
सींस्थेकडून नवीन पिननर्मशतीचा प्रस्ताव तयार करुन वरील कक्षाकररता स्वतींत्र पिे मींजूर 
करण्याची कायशवाही सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. अधधषठाता, इींदिरा गाींधी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर याींच्या दिनाींक १९.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये एन.आय.सी.यु. कररता ५ व 
पी.आय.सी.यू. कररता ६ अधधपररचाररकाींची मागणी करण्यात आली आहे. 
(३) कोणत्याही रुग्णसेवकेररता नवीन पिे मींजूर होणे ही िीघश कालावधीची प्रकिया आहे. सबब, 
सींचालक, वैद्यकीय र्शक्षण व सींशोधन, मुींबई याींच्या दिनाींक २९.०१.२०२० व दिनाींक 
०५.०३.२०२० च्या आिेशान्वये अन्य सींस्थेतील ११ व ९ अशा एकूण २० पररचाररकाींच्या सेवा 
सिर कक्षाकररता उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) दिनाींक ११.०६.२०२० च्या शासन ननणशयान्वये बाह्यस्त्रोतामार्श त मनुषयबळ उपलब्ध करुन 
िेण्यास शासन मान्यता िेण्यात आली आहे.  सिर पिे भरण्याबाबतची कायशवाही लवकरच सुरु 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे श्जल््यातील पानशेत पूरग्रस्त सोसायटयाांना मालिी हक्िाने घरे देण्याबाबत 
  

(२)  ११३ (०२-०४-२०२०).   श्री.शभमराव तापिीर (ेडिवासला) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्ह्यातील पानशते पूरग्रस्त सोसायटयाींना मालकी हक्काने घरे िेण्याचा ननणशय 
प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पानशेत पूरग्रस्त सोसायटयाींना मालकी हक्कान े घरे िेण्याबाबत शासनान े
दिनाींक ८ माचश, २०१९ रोजी अध्यािेश काढला असून सोसायटयाींनी िेखील प्रस्ताव िाखल 
करुन १० मदहन्याींपेक्षा अधधक काळ होऊनही सिर बाब जजल्हा प्रशासनाकड े प्रलींबबत 
असल्याच े ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगान े
सींबींधधत िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच पूरग्रस्त सोसाय्याींना मालकी हक्क िेण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववजय वडटे्टीवार (०२-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) शासन ननणशय दिनाींक ८ माचश २०१९ नूसार एकूण १०३ सोसायटयाींपैकी 
९८ सोसायटयाींनी जर्मनी मालकी हक्काने र्मळणेकामी सािर केलेल्या अजाशनसूार त्याींची 
स्थळपाहणी करण्यात आली असून त्या प्रकरणाींपैकी ६७ प्रकरणी अहवाल तयार करण्यात 
आला. नोंिणी महाननरीक्षक व मदु्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पूणे याचे कायाशलयाकड ेसन 
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१९७६ सालच ेवावर्षशक मुल्य िर तक्ते अजस्तत्वात नसल्याने १९७६ सालच ेजमीनीच ेमुल्याींकन 
आवश्यकते प्रमाण े नगर रचना व मूल्यननधाशरण ववभागाचा सल्ला अथवा सहाय्य घेऊन 
पानशेत पुरग्रस्ताींच्या प्रकरणी दि.०१/०२/१९७६ रोजीची जर्मनीची ककीं मत ननजश्चत करुन 
जजल्हाधधकारी याींना कळववण्याबाबत नोंिणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, 
पुणे याींना सूचना िेण्यात आल्या आहेत. 
      तसेच बऱ्याच भूखींड धारकाींनी जर्मनीच्या मालकी हक्काबाबत दिवाणी न्यायालयात 
िावे िाखल केले असून त े न्यायप्रववष् आहेत.  छाननी करण्यात आलेल्या प्रकरणाींमध्ये 
नोंिणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पूणे याींच्याकड े पाठपुरावा करुन 
मुल्याींकन प्राप्त करुन घेऊन शासन ननणशय दि.०८/०३/२०१९ नूसार कायशवाही करण्याबाबतच्या 
सुचना जजल्हाधधकारी याींना िेण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

राजापूर तालुक्यात (श्ज.रत्नाधगरी) अविाळी पावसामळेु झालेल्या  
नुिसानीचे पांचनाम ेिरण्याबाबत 

  

(३)  २१० (१५-०४-२०२०).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापूर तालकु्यात (जज.रत्नाधगरी) अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पींचनाम े
करण्याचे काम पूणश झाले असून त्यामधील तालुक्यातील २३७ गावाींमधील सुमारे ८ हजार ९१५ 
शेतक-याींचे समुारे १७००.०५ हेक््र के्षत्रात भातशेतीच ेनुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अणसुरे व कुवशेी गावातील शतेक-याींच्या नकुसानीचे अद्याप पींचनामेच करण्यात 
आले नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने नकुसानाच े पींचनामे त्वरीत करुन नुकस्तानग्रस्त 
शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय वडटे्टीवार (०३-०९-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     राजापूर तालुक्यात (जज.रत्नाधगरी) ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये पडलेल्या अवकाळी 
पावसामळेु झालेल्या नुकसानीच े पींचनाम े करण्याच े काम पूणश झाले असून त्यामधील २३७ 
गावाींमधील ९१६३ शेतकऱ्याींचे समुारे १८५४.५९ हेक््र के्षत्रात भातशतेीचे व र्ळवपकाींच ेनुकसान 
झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(४) रत्नाधगरी जजल्ह्यासाठर ..१५,९७,१२,०००/- इतका ननधी उपलब्ध क.न िेण्यात आला 
होता. त्यापैकी राजापूर तालुक्यातील ९३३५ शेतकऱ्याींना ..१,७२,७८,६७०/- एवढ्या अनुिानाच े
वा्प केलेले आहे. त्यामध्ये मौज ेअणुसुरे येथील १८८ व मौजे कुवेशी येथील ८७ शेतकऱ्याींचा 
समावेश आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचमूर (श्ज.चांद्रपूर) येथे अप्पर श्जल्हाधधिारी िायावलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(४)  ११०२ (२०-०३-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचमूर (जज.चींद्पूर) येथे शासन आिेश ि.प्रारे्ब-२०१७/व्हीआयपी १४८/प्र.ि.८७/म-१०, 
दिनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये अप्पर जजल्हाधधकारी कायाशलयाची ननर्मशती करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मींजुर अप्पर जजल्हाधधकारी कायाशलय, धचमूरबाबत दिनाींक १३ सप् े्ंबर, 
२०१९ रोजी सुधारीत आिेश काढण्यात आला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मींजुर अप्पर जजल्हाधधकारी कायाशलय सद्यजस्थतीत चींद्पूर येथूनच 
अनतररक्त कायशभार िेवून चालववले जात असून आवश्यक कमशचारी व अधधकारी ननयुक्त 
करण्याच्या प्रकियेबाबत उपाययोजना सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या महसलू व वन ववभागाद्वारा दिनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास जजल्हाधधकारी चींद्परू याींना सुस्पष् अर्भप्रायासह अहवाल सािर करण्यासाठर 
पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, धचमूर येथे मींजूर झालेले अप्पर जजल्हाधधकारी कायाशलय इतरत्र हलववण्याची 
जस्थती तसेच त्याबाबत स्थाननक प्रशासनात सींभ्रम ननमाशण होत असल्याने सिर कायाशलय 
धचमूर येथे सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-०९-२०२०) : (१) व (२) मींत्रीमींडळाच्या दिनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ 
च्या बैठकीत प्राप्त मान्यतनेुसार, चींद्पूर जजल्ह्यातील धचमूर येथे अप्पर जजल्हाधधकारी 
कायाशलय स्थापन करण्यास मान्यता िेणेबाबतचा शासन ननणशय ि.प्रारे्ब-२०१७ / व्हीआयपी 
१४८ / प्र.ि.८७ /म-१० दिनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी ननगशर्मत करण्यात आला असून 
दिनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सिर शासन ननणशयात ि.ुस्ती 
करण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) होय, दिनाींक ११ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीच्या कायशवतृ्ताच्या 
अनुर्षींगान,े धचमूर, जज.चींद्पूर येथे अप्पर जजल्हाधधकारी कायाशलय स्थापन करण्याची ननकड 
गुणवत्तेच्या आधारे तपासून अर्भप्राय सािर करणेबाबत जजल्हाधधकारी, चींद्पूर याींना दि. 
९.०१.२०२० च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले होत.े त्यावरील जजल्हाधधकारी, चींद्पूर याींचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झालेला असून प्रकरण शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
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नागभीड (श्ज.चांद्रपूर) तालुक्यात तहसीलदार िायावलय िायवििेमध्ये तळोधी (बाळापूर) 
िायविेत्रातील २० गावाांना सामाववष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(५)  ११४० (२०-०३-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागभीड (जज.चींद्पूर) तहसील कायाशलयाचे ववभाजन क.न  तळोधी (बाळापुर)  अप्पर 
तहसील कायाशलय ननमाशण करताींना सिर कायाशलयाच ेअींतर व प्रशासकीय दृष्ीन ेकाही गावाींना 
सोयीच े नसल्याकारणाने सिर गाींवे पूवशवत नागभीड तहसीलिार कायाशलयाच्या कायशकके्षमध्ये 
समाववष् करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ववभागीय आयुक्त व जजल्हाधधकारी, 
चींद्पूर याींच्याकड े दिनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पत्रव्यवहार केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळोधी (बाळापुर) या अप्पर तहसीलिार कायाशलयाच्या कायशकके्षतून र्मींडाळा, 
कोसींबी गवळी, कक्ाळी बोरमाळा या मींडळातील सुमारे २० गावाींना वगळण्यासाठरचा 
जजल्हाधधकारी, चींद्पूर याींचा प्रस्ताव दिनाींक  ९ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनास 
सािर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तळोधी (बाळापुर) या अप्पर तहसीलिार कायाशलयाच्या कायशकके्षतून सिर २० 
गावाींना वगळून पूवशवत नागभीड तहसील कायाशलयास जोडण्याबाबत पालकमींत्री चींद्पूर याींनी 
िेखील दिनाींक २९ माचश, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावास मान्यता िेवून त्वररत प्रशासकीय उपाययोजना व कायशवाही 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्या दि.१७.११.२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) तळोधी (बाळापूर) या अप्पर तहसीलिार कायाशलय कायशकेक्षतून २० गावाींना वगळून 
पूवशवत नागभीड तहसील कायाशलयास जोडण्याबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावात महसुल मींडळाींच्या 
पुनरशचनेचा आवश्यक तपर्शल नसल्यान,े सिर मादहतीसह रे्रप्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, 
नागपूर याींच्याकडून मागववण्यात आला आहे. 

___________ 
  

मांत्रालयातून नवीन प्रशासन भवन, ववधान भवन व तनयोश्जत मेरो रेल्वे स्थानिावर 
जाण्यासाठी भुयारी मागव बाांधण्याबाबत 

  

(६)  १२३२ (२१-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माश्जवडा), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
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श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांजय गायिवाड (बलुढाणा), श्री.अतनल बाबर (ेानापूर), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथे मींत्रालयात िररोज हजारो अ्यागत कामाननर्मत्ताने येत असून त्याींना 
यादठकाणी बसण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्यामळेु सिर दठकाणी अ्यागताींना बसण्याची 
व्यवस्था करावी अशी मागणी लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े दिनाींक २० जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील मींत्रालयाच्या गाडशन गे्जवळ अ्यागताींना बसण्यासाठर िोन मजली 
इमारत आणण मींत्रालयातून नवीन प्रशासन भवन, ववधान भवन व ननयोजजत ववधान भवन 
मेरो रेल्वे स्थानकावर जाण्यासाठर भुयारी मागश बाींधण्याचा ननणशय शासनान ेघेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेचे स्वरुप काय आहे, सिरहु योजनचेा अींिाजजत खचश ककती आहे व 
प्रत्यक्षात कामाला केव्हा सुरुवात होणार आहे व ककती कालावधीत हे काम पूणश करण्यात 
येणार आहे व त्यानुसार शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चहाहाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मींत्रालय ते नवीन प्रशासकीय इमारत ते ववधान भवन ते ननयोजजत ववधानभवन मेरो रेल 
स्थानकापयतं ३८० मी्र भयुारी मागश बाींधणे व मींत्रालय गाडशन भागात भूर्मगत िमुजली 
वाहनतळ, नवीन कायाशलयीन इमारतीचे बाींधकाम व इतर अनुर्षींधगक सुरक्षा कामे करणे इ., 
असे कामाचे स्वरुप आहे. 
      सिर योजनेला माहे जून, २०१९ मध्ये रु.४००.०० को्ी इतक्या रक्कमसे प्रशासकीय 
मान्यता प्रिान करण्याींत आली आहे. 
      प्रवासी भुयारी मागाशच ेबाींधकाम सुरक्षा यींत्रणेसह मुींबई मेरो रेल कापोरेशन र्ल., मुींबई 
याींच्यामार्श त करण्यात येणार असून सद्य:जस्थतीत मींत्रालय पररसरातील १०४, नवीन 
प्रशासकीय इमरतीच्या वाहनतळ पररसरातील ६४ पाईल्सच ेकाम पूणश करण्यात आले असनू 
पुढील कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट् णा ेो-यात अततवषृ्ट् टीमुळे आलेल्या पुराचे तनयांत्रण िरण्यासाठी “आरटीडास“ या 
अत्याधुतनि यांत्रणेचा वापर िेला नसल्याबाबत 

  

(७)  १५१६ (११-०४-२०२०).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कृष णा खो-यात सहा वर्षाशपुवी अनतवषृ ्ीमुळे आलेल्या पुराचे ननयींत्रण करण्यासाठर सुमारे 
पाच को्ी रुपये खचुशन पुण्यात बसवण्यात आलेल्या “आर्ीडास“ (ररयल ्ाईम डे् ा 
अॅजक्वणझशन र्सस््ीम) या अत्याधुननक यींत्रणेचा वापर जलसींपिा ववभागातील अधधकाऱ् याींनी 
केला नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असल्याने तात्कालीन जलसींपिा मींत्री याींनी 
िोर्षी अधधका-याींवर कारवाई करण्यात येईल असे आश् वासन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयतं ककती अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्यात आली, कारवाईचे स्व.प 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालवण दाांडी (ता.मालवण, श्ज.शसांधुदगुव) येथ ेसेल्फी िाढताांना पयवटिाचा झालेला मतृ्य ु
  

(८)  १६५३ (२२-०३-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायेळा) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण िाींडी (ता.मालवण, जज.र्सींधुिगुश) येथे समुद्ात पॅरार्सलीींग करतेवेळी सेल्र्ी 
काढताींना एका पयश् काचा पाण्यात बुडून मतृ्य ू झाला असल्याच े दिनाींक ६ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार अशा घ्ना घडण्याची कारणे काय आहेत तसेच अशा घ्नाींना प्रनतबींध 
करण्याच्या दृष्ीकोनातून शासनामार्श त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) सागर ककनारी पयश् काींच्या सरुके्षच्या दृष्ीने समुद् ककनारी उधचत उपाययोजना होणेबाबत 
मुख्याधधकारी, मालवण व बींिर ननरीक्षक, महाराषर मेरी्ाईम बोडश मालवण याींचशेी पत्रव्यवहार 
करण्यात आला आहे.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईत अनिे शशधावाटप दिुानाांमध्ये अन्नधान्याची िृत्रत्रम टांचाई तनमावण झाल्याबाबत 
  

(९)  १७४६ (१४-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील अनेक र्शधावा्पाच्या िकुानाींमध्ये अन्नधान्याची कृबत्रम ी्ंचाई ननमाशण झाली 
असून शासनाच्या गोिामातून िकुानाींपयतं धान्य पोहोचववण्यासाठर ननयुक्त करण्यात आलेले 
वाहतूकिार वेळेत माल घेत नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. छगन भजुबळ (२५-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
  

___________ 
  

पुणे श्जल्हा पररषदेत वैयश्क्ति लाभाच्या योजनाांमध्ये िेलेले अजव प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(१०)  १७५८ (१५-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल्हा पररर्षिेत वैयजक्तक लाभाच्या योजनाींतगशत केलेले अजश प्रशासनाच्या 
दिरींगाईमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रलींबबत असल्याचे दिनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शासनान ेया वैयजक्तक लाभाच्या  (डीबी्ी) योजनाींच्या अजाशची छाननी करुन 
पात्र लाभार्थयांना लाभ िेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पुणे जजल्हा पररर्षि स्वननधीच्या अींिाजपत्रकातील तरतुिीनुसार कृर्षी, समाजकल्याण, 
पशुसींवधशन, मदहला व बाल कल्याण ववभागाींमार्श त वैयजक्तक लाभाच्या योजना डी.बी.्ी.द्वारे 
राबववण्यात येत आहेत. सिर योजनामधनू मींजूर ननधीच्या मयाशिेत जजल्हा पररर्षिेच्या सींबींधधत 
ववर्षय सर्मत्याींनी लाभार्थयांची ननवड करुन एकूण ३७,९६८ लाभार्थयांना मींजुरी दिलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला (श्ज.अिोला) शहरात अनधधिृतरीत्या ताांदळू वाहून नेणारा रि पिडल्याबाबत 
  

(११)  १७९३ (२२-०३-२०२०).   श्री.गोवधवन माांगीलाल शमाव (ऊफव ) लालाजी (अिोला 
पश्श्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला (जज.अकोला) शहरात गस् तीवर असलेल् या खिान पोलीसाींनी सींशयास् पि जाणा-या 
रकला अडवून तपासणी केली असता २४ जक्वीं्ल ५१० ककलो ताींिळू आढळून आले परींतु 
त्याबाबतची कोणतीही कागिपत्र ेनसल् यान ेदिनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोजी रक जप् त करण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर रकचालकावर गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय व त् यानूसार रक चालक व 
मालकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) व (२) पो.स््े. खिान अकोला येथ े दिनाींक 
२०/१२/२०१९ च्या रात्री भरधाव जाणाऱ्या रकचा सींशय आल्याने गस्तीवर असणाऱ्या पोलीसाींनी 
रक ची तपासणी केली असता त्यात रुपये ६,७९,०००/- ककीं मतीच े५० ककलो वजनाचे ४८५ कटे्ट 
आढळून आले. नमुि मालाबाबत चालकाजवळ कोणतेही कागिपत्र नसल्याने सिर ताींिळू 
रेशनचा असण्याची शक्यता असल्याने नमूि माल रकसह जप्त करुन चालक व मालकाववरुध्ि 
पो.स््ेशन खिान येथ ेदिनाींक २०/१२/२०१९ रोजी अप.ि.६९८/१९ कलम ४२० भािींवव सह कलम 
३,७ ई.सी. ॲक्् अन्वये गुन्हा नोंि िाखल करुन अ्क करण्यात आली आहे.   
(३) आरोपीींववरुध्ि दिवाणी न्यायालयात िोर्षारोपपत्र सािर करण्याइतपत पुरावा उपलब्ध 
असल्यान ेिोर्षारोप पत्र ि.९४/२०२०, दिनाींक २०/०७/२०२० अन्वये तयार करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध अभ्यासक्रमाच्या महाववद्यालयातील अनुसूधचत जाती व इतर मागास 
प्रवगावतील ववद्याथ्याांच्या शशष्ट्यवतृ्तीमध्ये झालेला गैरहायवहार 

  

(१२)  १८२४ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाव शहर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २००८-०९ मध्ये ववववध अ्यासिमाच्या महाववद्यालयाींमध्ये अनुसूधचत जाती 
व इतर मागास प्रवगाशतील ववद्यार्थयांच्या र्शषयवतृ्ती मध्ये २ हजार १७४ को्ी .पयाींचा 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गैरव्यवहार ननिशशनास आल्यानींतर अनेक महाववद्यालये बींि पडली 
असून, या र्शषयवतृ्तीतील गैरव्यवहारामुळे राज्याचा अथशसींकल्प ६-७ वर्षाशत १ हजार को्ीहून 
साडसेात हजार को्ीवर गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गैरव्यवहाराची चौकशी सींथगतीन ेसुरु असल्यान,े सिरहू चौकशी तातडीन े
पुणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



वव.स. १० (10) 

 
श्री. धनांजय मुांड े(३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     भारत सरकार मॅरीकोत्तर र्शषयवतृ्ती वा्पातील अननयर्मततेबाबत ववशेर्ष चौकशी 
पथकान े सािर केलेल्या अींनतम चौकशी अहवालातील लेखा परीक्षणाच्या आकडवेारीची 
पडताळणी समाज कल्याण आयकु्तालया मार्श त पूणश करुन, त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल 
गहृ ववभागास सािर करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी श्जल््यातील शहरी भागात असणा-या अांगणवाड्यापैिी जवळपास ९५ टक्िे 
अांगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत सुरु असल्याबाबत 

  

(१३)  १९५५ (२५-०३-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्ह्यातील शहरी भागात असणा-या अींगणवाडयाींपैकी जवळपास ९५ ्क्के 
अींगणवाडया  भाडयाच्या इमारतीत सुरु असल्याची बाब अथश व साींजख्यकी सींचालनालयामार्श त 
केलेल्या पाहणीत उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक अींगणवाडयाींमध्ये शौचालयाींची सुववधा 
सुध्िा उपलब्ध नसल्याचीही बाब या पाहणी अहवालात उघडकीस आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवश अींगणवाडयाींसाठर वगश खोल्या व शौचालये बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०३-०९-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यातील ज्या अींगणवाडयाींना स्वत:च्या इमारती उपलब्ध आहेत अशा सवश 
अींगणवाडी कें द्ामध्ये शौचालय बाींधण्यासाठर ननधी िेण्याची योजना सन २०१८-१९ पासून सुरु 
करण्यात आली आहे व या योजनेअींतगशत ७३६५ अींगणवाडी कें द्ाींना तसेच सन २०१९-२० या 
ववत्तीय वर्षाशत ३२७९ अींगणवाडी कें द्ाींना शौचालय बाींधण्यासाठर ननधी ववतरीत करण्यात आला 
आहे.याप्रमाणे ननधीच्या उपलब्धतेनुसार अींगणवाडी कें द्ाींना शौचालय बाींधण्यासाठर ननधी 
िेण्यात येणार आहे. 

___________ 
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पटवधवन िुरोली (ता.पांढरपूर, श्ज.सोलापूर) येथील भीमा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याने 
वपिाांसह वाहून गेलेल्या जमीनीच्या निुसानीबाबत 

  

(१४)  १९७६ (१५-०४-२०२०).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :   सन्माननीय मदत व पनुववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्भमा निीला आलेल्या परुामुळे ३० पेक्षा अधधक गाव े
बाधीत झाली असून शेतकऱ्याींच्या ऊस, केळी, डाळीींब, कडवळ, मका आिी वपकाींच े तसेच 
शेतजर्मनीच ेमोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याची बाब माहे ऑगस््-ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतवषृ्ीमुळे सुमारे १ लाख ७३ हजार ५५५ हेक््रवरील जजरायती व बागायती 
तसेच ६८ हजार ८६८ हेक््रवरील र्ळवपकाींच्या नकुसानीसाठर शासनाने अनतवषृ्ीग्रस्ताना 
एकूण १८४ को्ी ननधी मींजूर केला आहे, हे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी प्राप्त होऊन िोन मदहन्याचा कालावधी झाला तरीही शेतकऱ्याींच्या 
खात्यावर रक्कम जमा झालेली नसल्याने कामात हलगजीपणा केल्याबद्दल जजल्हाधधकारी 
कायाशलयान ेसींबींधधत अधधकाऱ्याींना कारणे िाखवा नो्ीसा दिल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडून उक्त प्रश्नी चौकशी करण्यात आलेली आहे काय, तद्नुसार 
चौकशीचे ननषकर्षश काय आहेत, 
(५) असल्यास, िोर्षी असणाऱ्याींवर तसचे नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
र्मळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय वडटे्टीवार (०३-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सोलापूर जजल्ह्यातील अनतवषृ्ीमुळे वपकाींचे नकुसान झालेल्या बाधधत शेतक-याींना 
..२०,२६,५५,७११/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला होता.   
(३) हे खरे आहे. 
     बाधधत शेतक-याींना नुकसानीची मित ननधी वा्प करण्यासाठर जजल्हाधधकारी, सोलापूर 
याींनी तहर्सलिार पींढरपूर याींना .पये ८,६३,३२,०००/- ननधी उपलब्ध क.न दिला होता. सिर 
ननधी तहर्सलिार पींढरपूर याींच्या बीडीएस प्रणालीवर र्शल्लक दिसत असल्यान े दिनाींक 
२०.०१.२०२० रोजी जजल्हाधधकारी कायाशलयान ेकारणे िाखवा नो्ीस दिली होती. 
(४) पींढरपूर तालुक्यात माहे ऑगस््, २०१९ च्या पदहल्या आठवडयात पूरजस्थती ननमाशण होऊन 
एकूण ३० पेक्षा अधधक गावातील २७३६.११ के्षत्राकररता एकूण ७६५ खातेिाराींना .पये 
८,६३,३२,०००/- इतक्या ननधीच ेवा्प पूणश करण्यात आले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौज ेमागवताम्हाने (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) येथील  
तरुणाचा बांदिुीची गोळी लागून मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(१५)  २००६ (२२-०३-२०२०).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौजे मागशताम्हाने (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील र्सद्धशे सींतोर्ष गुरव या तरुणाचा 
सहकाऱ्याींसोबत मौज े िेवघर (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथ े र्शकारीला गेलेला असताना 
बींिकुीची गोळी लागून मतृ्यू झाल्याची घ्ना दिनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू मतृ्यूबाबत  घातपाताचा सींशय   मौज ेमागशताम्हाने येथील ग्रामस्थाींनी 
व्यक्त केला असून अनेक व्यक्तीींनी तशी मादहती पोलीस ननरीक्षक, गुहागर याींना दिली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुर्षींगान े तसचे अ्क करण्यात आलेल्या सींशनयताींच्या चौकशीतून या 
गुन्ह्यातील मुख्य सुत्राधाराींचा शोध घेऊन त्याींच्यावर पोर्लसाींनी कारवाई केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, गुन्हेगाराींना पाठरशी घालणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर व सींबींधधत िोर्षीींवर शासन 
र्ौजिारी कारवाई करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही.   
(३) ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून मयत व अ्क आरोपी  व्यतीरीक्त गुन्ह्याच्या 
घ्नादठकाणी इतर कुणीही हजर नसल्याच े तपासात ननषपन्न झाले आहे. गुहागार पोलीस 
ठाणे गुन्हा रजज नीं. ८३/२०१९ भा.ि.वव.क. ३०४, ३४ भारतीय हत्यार अधधननयम कलम ३/२५ 
प्रमाणे गुन्हा िाखल केला आहे. 
(४) सिर गुन्ह्यामध्ये मखु्य सतु्रधार अजस्तत्वात नसल्याने कोणत्याही गुन्हेगाराला पाठरशी 
घालणा-या अधधका-यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली श्जल््यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अशभयानामध्ये बचत गटाांना कफरता तनधी 
वाटप िरण्यास बिँाांनी असमथवता दाेवली असल्याबाबत 

(१६)  २१२८ (१५-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दहींगोली जजल्ह्यात महाराषर ग्रामीण जीवनोन्नती अर्भयानामध्ये बचत ग्ाींना 
कर्रता ननधी वा्प करण्यास बकँाींनी असमथशता िाखवली असल्यान े जजल्ह्यातील बचत ग् 
अडचणीत आले असल्याची बाब उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बचत ग्ाची नोंिणी झाल्यानींतर या ग्ाला कर्रता ननधी िेण्याची र्शर्ारस 
जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणेकडून केली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, चालू आधथशक वर्षाशतील तीन मदहन्यात बचत ग्ात कर्रता ननधी बँकाींनी दिला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तिनुर्षींगाने मदहला बचत ग्ाींना कर्रता ननधी तात्काळ िेण्यासाठर शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) शासनाकडून प्राप्त उद्दीष्ाींच्या ९८ ्क्के बचत ग्ाींना कर्रता ननधी वा्प करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्राथशमि शाळाांमधील ववद्याथ्याांसाठी बालभवन योजना राबववण्याबाबत 
  

(१७)  २१६२ (०८-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवव), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय 
शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ७० प्राथर्मक शाळाींमधील ३ हजार २४८ ववद्यार्थयांसाठर बालभवन योजना 
राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोणत्या जजल्हा पररर्षि शाळाींमध्ये बालभवन योजना राबववण्याच े
ठरले आहे, 
(३) असल्यास, या योजनेच े स्व.प काय आहे व जजल्हा पररर्षि शाळाींच्या ननवडीचे ननकर्ष 
काय आहेत ? 
 
प्रा. वषाव गायिवाड (०२-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) शासनान े सन १९७४-७५ पासून जजल्हा बालभवन योजना सुरु केली आहे. सिर 
योजना जजल्हा पररर्षि शाळाींमध्ये राबववण्यात येत नसून, स्थाननक खाजगी सींस्थेकडून 
राबववण्यात येत.े 

___________ 
  

सुधागड (श्ज.रायगड) तालुक्यात ३० अांगणवाड्या इमारतीपासनू वांधचत असून १८ 
अांगणवाड्याची अिरशद ददुवशा झाली असल्याबाबत 

  

(१८)  २१७५ (२५-०३-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुधागड  (जज.रायगड) तालकु्यात अजस्तत्वात असलेल्या ११७ अींगणवाडयाींमध्ये एकूण 
मुलाींची प्सींख्या ६ हजाराहून अधधक असून बालववकास ववभागाच्या अयोग्य कारभारामुळे व 
अपु-या सोयीसुववधाींमळेु प्सींख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुधागड तालुक्यात आजर्मतीस ३० अींगणवाडया इमारतीपासून वींधचत असून 
१८ अींगणवाडयाची अक्षरशद ििुशशा झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानूसार अींगणवाडया सुजस्थतीत ठेवणेबाबत तसेच सवशच अींगणवाडयाींना स्वतदच्या 
सुसज्ज इमारती उभारण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सुधागड तालुक्यातील अींगणवाडयाींमधील बालकाींची एकूण प्सींख्या ५३३७ इतकी आहे. 
तालुक्यातील बहुताींशी भाग हा स्थलाींतरग्रस्त असल्यामुळे अींगणवाडीतील लाभार्थयांच्या 
उपजस्थतीच्या प्रमाणामध्ये काही प्रमाणात वाढ ककीं वा घ् होत असते तथावप अींगणवाडीतील 
बालकाींना योजनचेा पुरेपुर लाभ िेण्यात येउन सवश सोयी सुववधा पुरववण्याची िक्षता घेण्यात 
येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     एकाजत्मक बाल ववकास सवेा योजना, सुधागड पाली, जज.रायगड या प्रकल्पामध्ये एकूण 
१५६ अींगणवाडी कें द् कायाशन्वीत आहेत. त्यापकैी १२६ अींगणवाडी कें द्ाींच्या स्वत:च्या इमारती 
आहेत. प्रकल्पातील एकूण ३० अींगणवाडी कें द्ाींना इमारती नसून त्यापैकी १२ अींगणवाडी कें द् 
धोकािायक असल्याने बालकाींचे सरुके्षच्या दृष्ीकोनाींतून पयाशयी व्यवस्था म्हणून समाज मींिीर, 
प्राथर्मक शाळा व भाडयाच्या इमारतीत अींगणवाडी कें द् सु. आहेत.            
(३) व (४) सन २०२०-२१ या आधथशक वर्षाशमध्ये DPDC मधून नवीन अींगणवाडी 
बाींधकामासाठर रु.५.०० को्ी वाढीव ननधीची मागणी केली आहे. सिरचा ननधी प्राप्त होताच 
सुधागड तालुक्यातील अींगणवाडयाींना प्राधान्याने मींजूरी िेण्याची िक्षता घेण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नाांदरुा (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील श्जगाव प्रिल्पासाठी सांपाददत िेलेल्या  
जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१९)  २२२८ (२७-०३-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिरुा (जज.बुलढाणा) तालकु्यात सुरु असलेल्या जजगाव प्रकल्पासाठर सींपादित करण्यात 
आलेल्या जर्मनीचा मोबिला शेतकऱ्याींना र्मळाला नसल्याची बाब दिनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत अनेक वर्षांपासून सु. असलेल्या प्रकल्पबाधधत शेतकऱ्याींना त्याींच्या 
जर्मनीचा मोबिला न र्मळाल्यामुळे सिर शेतकऱ्याींमध्ये शासनाप्रती तीव्र असींतोर्ष ननमाशण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजगाव, प्रकल्पबाधधताींना जर्मनीचा मोबिला अिा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) जजगाव र्सींचन प्रकल्पासाठर बुलढाणा 
जजल्ह्यातील ६ भूसींपािन अधधकारी याींचकेड े भूसींपािन प्रकरणे सरुु आहेत. नवीन भूसींपािन 
अधधननयम, २०१३ च्या अींतगशत सिर प्रकरणे कायशवाहीखाली आहेत.           
     सींबींधधत भूसींपािन अधधकारी याींचेकडून आतापावेतो जजगाींव प्रकल्पाशी सींबींधधत ५५ 
भूसींपािन प्रकरणात ५८६० भूधारकाींना रु.५८८.४१ को्ी भसूींपािन मोबिला अिा करण्यात 
आलेला आहे. 
     तसेच शासन ननणशय, महसलु व वन ववभाग, दि. ३० माचश, २०१६ नुसार भसूींपािनाचा 
आगाऊ मोबिला म्हणून ४८८ भूधारकाींना सुमारे ..२४.५७ को्ी मींजूर करण्यात आले 
आहेत.त्यामुळे शासनाप्रती असींतोर्ष ननमाशण होण्याचा प्रश्न ननमाशण होत नाही. उवशररत प्रकरणी 
अींनतम ननवाडा घोवर्षत क.न सींबींधधत भूधारकाींना मोबिला वा्प करण्याची िक्षता सींबींधधत 
जजल्हाधधकारी कायाशलयाकडून घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदरुा (श्ज.बुलढाणा) येथे अल्पसांख्याि ववद्याथ्याांसाठी वसततगहृ सुरू िरण्याबाबत 
  

(२०)  २२७४ (०६-०४-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिरुा (जज.बुलढाणा) येथ ेअल्पसींख्याक ववद्याथी ववद्याधथशनीींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात 
असून नाींिरुा येथ े अल्पसींख्याक ववद्यार्थयांच े वसतीगहृ नसल्याने ववद्यार्थयांची र्शक्षणाची 
गैरसोय होत असल्याची बाब दिनाींक ३० ऑक््ोबर २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींिरुा येथ े अल्पसींख्याक ववद्यार्थयासंाठर वसनतगहृ सु. करण्याबाबत शासन 
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींिरुा येथे अल्पसींख्याक ववद्यार्थयासंाठर वसनतगहृ सु. करणे बाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. नवाब मशलि (०२-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
   बुलडाणा जजल्ह्या अींतगशत नाींिरुा तालुक्यामध्ये एकूण १०३९३ अल्पसींख्याक समुिायाच े
ववद्याथी असून ग्रामीण भागात अल्पसींख्याक समुिाय बहुल वस्ती असलेल्या ाावातील उिूश 
माध्यमाच्या शाळाींमध्ये २५८३ इतकी प्सींख्या आहे. या शाळाींतील उिूश माध्यमाचे ववद्याथी 
पुढील र्शक्षणासाठर नाींिरुा येथ े ये-जा करतात. नाींिरुा येथे अल्पसींख्याक ववद्यार्थयांसाठर  
वसतीगहृ नाही.  
(२), (३) व (४) प्रधानमींत्री जन ववकास कायशिम या कें द् पुरस्कृत योजनेंतगशत नाींिरुा ग्ाचा 
समावेश सन २०१८ मध्ये कें द्शासनामार्फश त नव्यान े करण्यात आला आहे. नाींिरूा येथ े
अल्पसींख्याक ववद्यार्थयांसाठर वसतीगहृ  बाींधकामाचा कोणताही प्रस्ताव  अद्यावप शासनास 
प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर िृषी स् वावलांबन योजनेंतगवत प्रलांत्रबत प्रिरणे तनिाली िाढण् याबाबत 
  

(२१)  २७८४ (२०-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृर्षी स् वावलींबन योजनेंतगशत प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली 
काढण् याबाबत मा.लोकप्रनतननधी, बल् लारपूर याींनी मुख् य कायशकारी अधधकारी, जजल् हा पररर्षि, 
चींद्पूर याींना दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्याससुमारास लेखी ननवेिन सािर केले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर कृर्षी स् वावलींबन योजनेंतगशत प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली 
काढण् याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(०२-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृवर्ष स्वावलींबन योजने अींतगशत श्री.जयिेव यािवराव लभाण े
मु.पो. े्ंभुडाश, तालुका वरोरा, जजल्हा चींद्पुर याींना सन २०१८-१९ इनवेल बोअरीींग, पींपसींच, तुर्षार 
र्सींचन सींचमींजूर असून पींप सींच व तुर्षार र्सींचन सींचाचा लाभ दि.१३/१२/२०१९ रोजी िेण्यात 
आला आहे. 
     तसेच लाभाथींनी इनवेल बोअर न खेािल्यामुळे त्याींना लाभ िेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी व शसांधुदगुव श्जल््यातील बांदराांवर आवश्यि सोयीसुववधाांची 
उपलब्धता िरून देण्याबाबत 

  

(२२)  २८५१ (१३-०४-२०२०).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ते गोवा अशी समुद्ातनू सु. असलेल्या िुझला रत्नाधगरी आणण र्सींधुिगुश जजल्ह्यात 
कुठेही थाींबा िेण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाधगरी व र्सींधुिगुश जजल्ह्यातील बींिराींवर आवश्यक सोयीसुववधाींचा अभाव 
असल्यान ेथाींब ेिेण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िुझला थाींब े र्मळण्यासाठर आवश्यक सोयीसवुवधाींची उपलब्धता क.न 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अस्लम शेे (२१-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) रत्नाधगरी जजल्ह्यात आींगे्र बींिर, जयगड 
येथे मुींबई-गोवा िूझला ऑक््ोबर-२०१९ पासून थाींबा िेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 
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रत्नाधगरी जजल्ह्यातील भगवती बींिर येथे अींतििर्शय िूझ ्र्मशनल उभारण्याच्या प्रकल्पासाठर 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
आांजी (ता.राळेगाांव, श्ज.यवतमाळ) येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व स्वच्छ 

भारत शमशन अांतगवत शौचालय बाांधिामात झालेला गैरहायवहार 
  

(२३)  २८५३ (०७-०४-२०२०).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींजी (ता.राळेगाींव, जज.यवतमाळ) येथे सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ या वर्षाशत महात्मा 
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व स्वच्छ भारत र्मशन अींतगशत वैयजक्तक 
शौचालयाच ेबाींधकाम करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच कु्ूींबात एकापेक्षा जास्त शौचालय न बाींधता तसेच एकच शौचालय 
बाींधून िोन वळेा लाभ िेणे, शौचालयातील र्श् न बसववण ेतसचे बाींधकाम ननकृष् िजाशच े
करण्यात आल्याने शे. नईम श.े रहीम रा.वाढोणाबाजार (ता.राळेगाींव) याींनी याबाबत मुख्य 
कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षि, यवतमाळ याींच्याकड ेतिार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) शे.नईम श.े रहीम रा.वाढोणाबाजार (ता.राळेगाींव) याींनी तिार केली, ही बाब खरी आहे. 
(३) ग् ववकास अधधकारी पींचायत सर्मती, राळेगाव व सधचव ग्रामपींचायत, आींजी याींनी 
तिारीच्या अनुर्षींगान े चौकशी करुन दिनाींक ११/२/२०२० रोजी अहवाल सािर केला. सिर 
अहवालाच्या अनुर्षींगाने जजल्हा पररर्षि, यवतमाळ स्तरावरुन दिनाींक १२/०६/२०२० रोजी 
तिारीत नमूि ग्रामपींचायत, आींजी येथील ८६ वयैजक्तक शौचालये आहेत ककीं वा कस,े कोणत्या 
योजनेतून झालेत, त्याींची सद्यपररजस्थती इत्यािी तपासणी करण्यात आली. दिनाींक 
१२/६/२०२० रोजी केलेल्या चौकशीनुसार दिनाींक १५/६/२०२० रोजी सरपींच, ग्रामसेवक तसेच ग् 
ववकास अधधकारी याींना पत्र िेऊन िरुुस्तीची जी कामे होती ती पूणश करण्यात आली आहेत. 
तसेच स्वच्छ भारत र्मशन (ग्रामीण) अींतगशत ग्रामपींचायत, आींजी मध्ये कोणालाही िबुार लाभ 
िेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोिण पयवटन वविासाला चालना देण्यासाठी तनधीची तरतूद िरण्याबाबत 
  

(२४)  ३६४३ (०७-०४-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती सुलभा ेोडिे (अमरावती), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.सुरेश वरपुडिर 
(पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोकण पयश् न सींचलनायाअींतगशत कोकण पयश् न ववकास सर्मतीस स्वतींत्र लेखार्शर्षश मींजूर 
करुन १ हजार को्ी रुपये ननधीची तरतूि करण्यात येऊन कोकणातील पयश् नाला बळ 
िेण्याबाबत मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेगोवा पयश् नाप्रमाण ेकोकणातील पयश् नाला चालना िेण्यासाठर मागणी 
होत असलेल्या ननधीची तरतूि करुन पयश् न ववकास करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. आददत्य ठािरे (२४-०८-२०२०) : (१) कोकणातील पयश् नाला बळ िेण्याबाबत मागणी होत 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील ववववध दठकाणच्या पयश् न ववकासासाठर मुलभूत सुववधाकररता सन २०२०-२१ 
या आधथशक वर्षाशसाठर रु.९७९५६.५४ लक्ष इतक्या रक्कमेची तरतूि करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या ववववध भागातील िमवचाऱयाांना पाचहाया आिण सहाहाया वेतन  
आयोगातील वेतनाचा लाभ देण्याबाबत 

(२५)  ३७४६ (१६-०४-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), 
श्री.मांगेश चहाहाण (चाळीसगाव), श्री.अजय चौधरी (शशवडी)  :  सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) के.पी. बक्षी सर्मतीने अद्याप शासनास अहवाल सािर न केल्यामुळे राज्य सरकारच्या 
ववववध भागातील सुमारे ३० हजार कमशचाऱ्याींना पाचव्या आणण सहाव्या वतेन आयोगातील 
वेतन आयोगाचा लाभ र्मळू शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमशचाऱ्याींच े सेवाननवतृ्तीच े वय ५८ व.न ६० वर्षि करणेबाबत िेखील बी.सी. 
ख्ुआ  सर्मतीने अद्याप शासनास अहवाल सािर न केल्यामुळे यावर ननणशय घेण्यात आला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, के.पी. बक्षी व बी.सी. ख्ुआ सर्मतीस शासनास अहवाल सािर करण्यास 
लागत असलेल्या प्रदिघश ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत व ककती ननजश्चत 
कालावधीत अहवाल सािर होऊन सरकारी कमशचाऱ्याींच्या प्रलींबबत समस्या सोडववण्याबाबत 
शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अश्जत पवार (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. राज्य शासकीय व इतर पात्र कमशचाऱ्याींना 
५ व्या आणण ६ व्या वेतन आयोगाचे लाभ यापूवीच अनुिमे दिनाींक १ जानेवारी, १९९६ आणण 
दिनाींक १ जानेवारी, २००६ पासून िेण्यात आले आहेत. 
     के.पी. बक्षी सर्मतीच्या (राज्य वेतन सधुारणा सर्मती, २०१७) कायशकके्षत ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या अनुर्षींगाने सुधाररत वेतन सींरचनचेी र्शर्ारस करणे आणण ६ व्या वेतन 
आयोगाच्या वेतन सींरचनेत त्रु्ी असल्यास त्या िरू करण्याबाबत र्शर्ारशी करणे, या िोन 
बाबी प्रामुख्याने अींतभूशत होत्या. 
     यापैकी ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुर्षींगाने सधुाररत  वेतन सींरचनेच्या र्शर्ारशीींचा 
सर्मतीचा अहवाल खींड–१ शासनास सािर होऊन दिनाींक १ जानवेारी, २०१६ पासून सुधाररत 
वेतन सींरचनेची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे. 
     ६ व्या वेतन आयोगाच्या वतेन सींरचनेतील त्रु्ीींसींबींधीच्या र्शर्ारशीींचा सर्मतीचा अहवाल 
खींड–२ सर्मतीने दिनाींक २८ ऑगस््, २०१९ रोजी शासनास रोजी सािर केला होता. सिर 
अहवालातील र्शर्ारशीींच्या अनुर्षींगाने शासनान ेसर्मतीकडून अधधक स्पष्ीकरणात्मक मादहती 
मागववली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     शासकीय कमशचाऱ्याींचे सेवाननवतृ्तीचे वय ५८ व.न ६० वर्षि करणे योग्य ठरेल ककीं वा 
कस,े याबाबत सवश दृष्ीकोनातून अ्यास क.न सवकंर्ष अहवाल शासनास सािर करण्यासाठर 
दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये श्री. बी. सी. ख्ुआ (सेवाननवतृ्त भा. 
प्र. स.े अधधकारी) याींच्या अध्यक्षतेखाली सर्मती स्थापन करण्यात आली होती. सिर सर्मतीन े
आपला अहवाल शासनास सािर केला असून सिर अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) आणण (४) बी. सी. ख्ुआ सर्मतीने आपला अहवाल शासनास सािर केला असून सिर 
अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
     तसेच के. पी. बक्षी सर्मतीचे कामकाज प्रगतीपथावर आहे. मा.मखु्यमींत्री महोियाींच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनाींक ४ रे्ब्रुवारी, २०२० रोजी शासकीय कमशचाऱ्याींच्या ववववध मागण्याींसींिभाशत 
झालेल्या बैठकीत दिलेल्या ननिेशाींनुसार  सर्मतीने अहवाल खींड – २ लवकरात लवकर 
शासनास सािर करावा, अस ेसर्मतीस कळववण्यात आले आहे. बक्षी सर्मतीन े२ माचश, २०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल लवकरच सािर करण्यात येईल, असे कळववले आहे. सर्मतीचा 
अहवाल प्राप्त होताच त्यावर उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

िोि, (ता.श्जांतूर, श्ज.परभणी) श्जल्हा पररषद शाळेतील ववद्याथी  
शालेय पोषण आहारापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२६)  ३८८४ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती मेघना ददपि सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोक (ता.जजींतूर, जज.परभणी) जजल्हा पररर्षि शाळेतील ववद्यार्थयांना मागील काही 
मदहन्याींपासून शालेय पोर्षण आहारापासून वींधचत राहवे लागत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर शाळेत वपण्याचे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छता, सातत्यान ेखींडीत होणारा वीज 
पुरवठा यासह अनके समस्याींना र्शक्षक व ववद्यार्थयांना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ववर्षयासींबींधी जजल्हा पररर्षि, र्शक्षण ववभागाकडून कोणतीही कायशवाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींबींधी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार िोर्षीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाव गायिवाड (२५-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जालना (श्ज.जालना) नगरपाशलिामाफव त नागररिाांना तनयशमत पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 
  

(२७)  ३९४० (०५-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना (जज.जालना) नगरपार्लकामार्श त नागररकाींकडून पाणीपट्टी व मालमत्ता कर 
आकारणी क.नही शहरातील नागररकाींना ननयर्मत पाणीपुरवठा न करता ककमान ६ त े ८ 
दिवसाच्या अींतराने पाणीपुरवठा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, जालना शहरासाठर जायकवाडी प्रकल्पातून स्वतींत्र पाणीपुरवठा योजना 
कायाशजन्वत आहे, हे ही खरे आहे काय,      
(३) असल्यास, माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या िरम्यान सलग १५ दिवस पाणीपुरवठा न 
झाल्याने नागररकाींमध्ये सींतापाची भावना ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी जालना शहरातील नागररकाींना ननयर्मत िररोज पाणीपुरवठा 
करणेबाबत जालना नगरपार्लकेकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (११-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) जालना शहराला पाणी परुवठा करण्यात येणाऱ्या पाईप लाईनवर पैठण जवळील 
नाल्यामध्ये जालना-जायकवाडी पाईप लाईन पैठण पासून २ कक.मी. अींतरावर सावशजननक 
बाींधकाम ववभाग, औरींगाबाि याींच्यामार्श त करण्यात येणाऱ्या पठैण-पाचोड रोडचे रुीं िीकरण, 
तसेच पलुाच ेबाींधकामासाठर करण्यात आलेल्या खोिकामात मुख्य पाईपलाईन उघडी केल्यामुळे 
९०० मी.मी. व्यासाच ेमुख्य डी.आय. पाईप लाईन ६० ते ७० मी्र सरकल्यामळेु पाणी पुरवठा 
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खींडीत झालेला आहे. सिर पाईप लाईन जोडणीच ेकाम युद्ध पातळीवर चाल ूअसनू तद् नींतर 
सिर योजनेद्वारे र्मळणाऱ्या पाण्यातून जुना जालना ववभागास िेखील ६ ते ८ दिवसाींनी पाणी 
पुरवठा करण्यात येईल, असे जजल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवालात नमूि केले आहे. 
(४) महाराषर नगरोत्थान महाअर्भयान (राज्य स्तर) अींतगशत जालना शहरातील अींतगशत पाणी 
ववतरण व्यवस्थेसाठर पाईप लाईन अींथरणे व जोडण्याच े काम सुरु असून, सद्यजस्थतीत 
जालना शहरात ववतरण व्यवस्थचेे पाईपलाईन अींथरण्याच े काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच 
जालना शहरात प्रस्ताववत डी.पी.आर. नसुार एकूण ९ जलकुीं भ बाींधण्याच े काम प्रस्ताववत 
करण्यात आले असून त्यापकैी ७ जलकुीं भाचे काम पुणशत्वाकड ेआहे. 
     सद्यजस्थतीत जुना जालना भागातील आवश्यक त्या प्रभागामध्ये मागणीनसुार ॅ्ंकरद्वारे 
पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याबाबत जजल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवाल सािर केला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जालना शहरातील पथददवे रात्रांददवस सुरु असल्याबाबत 
  

(२८)  ३९४१ (०५-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना शहरातील सुमारे १० हजार पेक्षा जास्त पथदिवे मागील ४ मदहन्याींपासून दिवस व 
रात्र (२४ तास) वीज पुरवठा चाल ूअसेपयतं सुरु असतात ही बाब दिनाींक २२ जानेवारी, २०२० 
च्या सुमारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिवसा आवश्यकता नसतानाही पथदिवे सुरु असल्यामळेु वीज बबलापो्ी 
शासनाच्या ननधीचा अपव्यय होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार चौकशीत िोर्षी आढळून आलेल्या अधधकारी/कमशचा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (११-०८-२०२०) : (१) अींशतद खरे आहे. 
(२) जालना नगरपररर्षिेने पथदिव्याींचा ववज बचतीच्या अनुर्षींगान े जुन े अपारींपाररक पथदिवे 
बिलून पारींपाररक एल.ई.डी. बसववले, त्यामुळे पथदिव्याींचा पूवीचा व सद्यजस्थतीच्या ववज 
िेयकामध्ये वाढ झालेली नाही. तसेच पथदिवे चालू व बींि करण्याबाबतच्या प्रणालीचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) जजल्हाधधकारी कायाशलयामार्श त मुख्याधधकारी, नगरपररर्षि जालना याींना सींबींधधत एजन्सीचे 
िेयक अिा करताना पथदिवे चालू राहत असल्याने होत असलेल्या भुिंडाबाबत, सींबींधधताींच्या 
िेयकातून िींड आकारणी करुन वसूल करण्याबाबत सूधचत करण्यात आले असल्याचे 
जजल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवाल सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
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पुणे महानगरपाशलिेच्या हद्दीत समाववष्ट्ट झालेल्या अिरा गावाांमधील  
शासिीय व ॲमेतनटी स्पेसच्या जागाांबाबत 

  

(२९)  ३९४२ (०६-०४-२०२०).   श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपार्लकेच्या हद्दीत िोन वर्षाशपूवी नव्यान े समाववष् झालेल्या अकरा 
गावाींमधील सुववधा के्षत्राच्या (Amenity Space) जागा अद्यापही महानगरपार्लका प्रशासनाला 
ताब्यात र्मळालेल्या नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीएमआरडीए ची स्थापना झाल्यानींतर या सवश गावातील सरकारी जर्मनी 
जजल्ह्याधधकाऱ्याींनी पीएमआरडीएकड ेहस्ताींतररत केल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी या सवश जागा महानगरपार्लकेच्या ताब्यात 
िेण्यासाठर स्वतींत्र आिेश काढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहु ११ गावाींमधील शासकीय जर्मनी व ॲमेनन्ी स्पेसच्या जागा 
महानगरपार्लका प्रशासनाकड ेिेण्याबाबत शासनातर्ि  कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०८-२०२०) : (१) व (२) जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी दि.२३/०७/२०१५ 
रोजीच्या आिेशान्वये पुणे महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण के्षत्रातील प्रािेर्शक योजनेतील 
अींतगशत रस्ते, रस्ता रुीं िीकरणातील वाढीव के्षत्र, सुववधा के्षत्र (Amenity Space) पुणे महानगर 
प्रिेश ववकास प्राधधकरण, पुणे याींचे नावे हस्ताींतररत करणेबाबत ओिश ननगशर्मत केले आहेत. 
यानींतर दि.४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीच्या शासन आिेशान्वये, पुणे महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरण के्षत्रातील लोहगाव (उवशररत), मुींढवा (उवशररत केशवनगर), हडपसर (सींपूणश साडसेतरा 
नळी), र्शवणे (सींपूणश उत्तमनगर), र्शवणे, आींबेगाव खुिश, उीं ड्री, धायरी, आींबेगाव बुद्कु, 
रु्रसुींगी, ऊरुळी िेवाची ही ११ गावे पुणे महानगरपार्लका हद्दीमध्ये समाववष् करण्यात आली 
आहेत. सिर ११ गावाींमधील ॲमेनन्ी स्पेसच्या जागाींच्या अधधकार अर्भलेखात अद्यापही 
जजल्हाधधकारी कायाशलयाच्या नावाींची नोंि असून सिर गाव े महानगरपार्लका हद्दीमध्ये 
समाववष् झाल्याने सद्यजस्थतीत सिर के्षत्राचा ताबा पुणे महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरणाकड ेवगश करण्याची प्रकिया थाींबववण्यात आली आहे. उपरोक्त दि.२३/०७/ २०१५ च्या 
आिेशानुसार पुणे महानगर प्रिेश के्षत्र ववकास प्राधधकरण, पुणे याींचेकड ेशासनाच्या ताब्यात 
असलेले सुववधा भखूींड, अींतगशत रस्त,े प्रािेर्शक योजनाींमधील के्षत्र हस्ताींतरीत करणेकामी 
पाठववण्यात आलेल्या प्रकरणाींमध्ये हवेली तालुक्यातील पुणे महानगरपार्लकेच्या हद्दीत नव्यान े
समाववष् झालेल्या ११ गावाींमधील प्रकरणाींचा समावशे आहे. 
(३), (४) व (५) सिरच्या र्मळकती पुणे महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण, पुणे याींचे नाींव े
हस्ताींतरीत करण्याच े आिेश जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी ननगशर्मत केले असल्याने पुणे 
महानगरपार्लकेच्या हद्दीत नव्याने समाववष् झालेल्या ११ गावाींमधील शासकीय जमीन व 
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ॲमेनन्ी स्पेसच्या जागा पुणे महानगरपार्लकेच्या नाींवे हस्ताींतरण करणेबाबतची कायशवाही पुणे 
महानगर प्रिेश के्षत्र ववकास प्राधधकरण पुणे याींचेकडून होणे आवश्यक आहे. ह्या ११ गावाींच्या 
ॲमेनन्ी स्पेसच्या जागा पुणे महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाकडून अद्याप पुणे 
महानगरपार्लकेकड े हस्ताींतरीत झालेल्या नाहीत. याबाबत पुणे महानगरपार्लकेमार्श त 
जजल्हाधधकारी, पुणे व पुणे महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण याींचकेड ेपाठपुरावा सुरु आहे. 

___________ 
  

पुणे शहरातील मेरो स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या पररसरातील  
टीओडी झोनच्या तनयमावलीबाबत 

  

(३०)  ३९४४ (२०-०३-२०२०).   श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील मेरो स््ेशनच्या पाचश े मी्रच्या पररसरातील ्ीओडी झोनच्या 
ननयमावलीबाबत शासनाच्या नगरववकास आणण नगर रचना ववभागामध्ये एकमत नसल्याच े
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या ननयमावलीस शासनान ेमान्यता दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननयमावलीबाबत राज्य शासनाने हरकती सचूना मागववल्या होत्या व 
त्यावर सुनावणी होण्याआधीच नतची अींमलबजावणी िेखील सु. करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन कोणता ननणशय घेणार वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०८-२०२०) : (१) व (२) अशी बाब नाही.  
     पुणे महानगरपार्लकेच्या दि.०५/०१/२०१७ रोजीच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०१७ मध्ये ्ीओडीच्या तरतुिी समाववष् आहेत. उक्त तरतुिीींची अींमलबजावणी 
करण्यासाठर काही तरतुिीींमध्ये रे्रबिल करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्यान े
सिर ववननयमात बिल करण्यासाठर शासनाच्या नगरववकास ववभागान े महाराषर प्रािेर्शक 
ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ च ेकलम ३७(१कक) अन्वये सचूना ि. द्पीएस-
१८१८/प्र.ि.८५/१८/ नवव-१३, दि.०८/०३/२०१९ प्रर्सध्ि केली आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी महाराषर प्रािेर्शक ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ चे कलम 
३७(१कक) अन्वये दि.०८/०३/२०१९ रोजीच्या सूचनेनसुार जनतेकडून हरकती/सचूना मागववण्यात 
आल्या होत्या. िरम्यान पुणे शहरात मेरो प्रकल्पाचे काम सुरु झालेले असल्यान े द्.ओ.डी. 
ववननयमाची प्रभावी अींमलबजावणी होण्यासाठर सिर ववननयम तातडीने लागू करणे आवश्यक 
असल्याच े शासनाचे मत झाल्यान े दि.०८/०३/२०१९ रोजीच्या प्रर्सध्ि सूचनेनसुार 
सुधारणा/तरतुिी तातडीने लागू करण्याबाबत शासनान े ननणशय ि.द्पीएस-१८१८/प्र.ि.८५/१८/ 
नवव-१३, दि.०८/०३/२०१९ अन्वये पुणे महानगरपार्लकेस उक्त अधधननयमाच्या कलम १५४ 
अन्वयेचे ननिेश दिले आहेत. 
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(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी सवश सूचना / हरकतिाराींना सुनावणी िेऊन व वैधाननक कायशवाही 
पूणश करुन ननयुक्त अधधकारी याींचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यावर सींचालक, 
नगर रचना याींचे अर्भप्रायही प्राप्त झाले आहेत. सिर प्रस्तावावर कायशवाही सुरु असून त्यावर 
गुणवत्तेवर अींनतम ननणशय घेण्याच ेप्रस्ताववत आहे.  

___________ 
  

सोलापूर श्जल्हा पररषद प्राथशमि शाळाांमधील ववध्याथ्याांच्या गणवशेाबाबत 
  

(३१)  ४०२२ (०८-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळशशरस) :   सन्माननीय शालेय शशिण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हा पररर्षि प्राथर्मक शाळाींमध्ये ववध्यार्थयांना िरवर्षी िोन गणवेश िेण्यात 
येतात तथावप शासनाकडून ननधीच्या अभावी िसुरा गणवेश दिला नसल्याचे ननिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १ लाख ४८ हजार ७६५ ववद्याथी याींच्या अनुिानाची नस्ती जजल्हा पररर्षिेच्या 
वररषठ अधधकाऱ्याींकड ेप्रलींबबत असल्याचे ननिशशनास येत आहे, ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवश र्शक्षा अर्भयानातून ८ को्ी ९२ लाख रुपये मींजूर आहेत परींत ुदिनाींक १२ 
जून २०१९ रोजी केवळ ४ को्ी ४६ लाख २९ लाख ५०० रुपयाींचे अनुिान आले आहे, हे हीखरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उवशररत अनुिान कें द् व राज्य शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाले नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार उवशररत अनुिान 
र्मळणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
प्रा. वषाव गायिवाड (२५-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) सन २०१९-२० मध्ये समग्र र्शक्षा अींतगशत मोर्त गणवेश योजनेसाठर सोलापूर 
जजल्ह्यातील एकूण १,४८,७६५ लाभार्थयांकररता रक्कम रु.८९२.५९/- लक्ष ननधी मींजूर आहे. 
जजल्हा पररर्षि / महानगरपार्लका स्तरावरील मागील वर्षाशच्या र्शल्लक असलेल्या ननधीचा 
ववननयोग करुन लाभाथी ववद्यार्थयांना गणवेश िेण्याबाबत  महाराषर प्राथर्मक र्शक्षण 
पररर्षिेने दिलेल्या सूचनेनुसार जजल्हा स्तरावरील र्शल्लक ननधीतून ववद्यार्थयांना िोन 
गणवेशाचा लाभ िेण्यात आला आहे. 

___________ 
  

लोणीिां द (श्ज.पुणे) पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सुरु असलेल्या अवैध िामाांबाबत 
  

(३२)  ४३१५ (२४-०३-२०२०).   श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लोणीकीं ि (जज.पुणे)  पोलीस स््ेशनच्या हद्दीतील अवैध िा. कें द्ावर छापा मा.न अवैध 
िा. व िा. बनववण्याच ेसादहत्य नष् केल्याची घ्ना माहे जानवेारी, २०२० मध्ये वा त्या 
िरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पोर्लस स््ेशनच्या हद्दीतील म्का, गु्खा, अवैध िा. व अवैध प्रवासी 
वाहतुकीमळेु नागररक हैरान झाल्यामुळे त्याींच्या मागणीव.न ही कारवाई करण्यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस स््ेशनच्या हद्दीतील अशा प्रकारचे अवधै धींिे बींि करण्यासाठर शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व ३) लोणीकीं ि पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत अवधै धींद्याींवर कारवाई करण्यासाठर गोपनीय 
बातमीच्या अधारे माहे जानेवारी २०२० त े माहे जून २०२० अखेर खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
अ) अवधै िारु 
गुन्हे िाखल आरोपी/अ्क आरोपी  मुदे्दमाल (रुपये) मा.न्यायालयात िोर्षारोपपत्र 
१२७ १३०/५२ ९,७८,१०१ १६ 
आ) म्का जुगार 
गुन्हे िाखल आरोपी/अ्क आरोपी मुदे्दमाल (रुपये) मा.न्यायालयात िोर्षारोपपत्र 

८ ४८/४८ १,७६,९७६ तपासावर 
इ) गु्खा 
गुन्हे िाखल आरोपी/अ्क आरोपी  मुदे्दमाल (रुपये) मा.न्यायालयात िोर्षारोपपत्र 

१ १/१ ३,७०० तपासावर 
     अवैध प्रवासी वाहतकुीबाबत ५ केसेस करण्यात आल्या असून सिरच े ख्ले 
मा.न्यायालयामध्ये पाठववण्यात आलेले आहेत. 
     अवैध धींिे बींि करण्याच्या दृष्ीन े गोपनीय मादहतीच्या आधारे मादहती र्मळताच 
उपरोक्त प्रमाणे तात्काळ कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात तसेच एस.टी. स्थानिाांमधील चोराांचा बांदोबस्त िरणेबाबत 
  

(३३)  ४३६३ (२४-०३-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे शहरातील पीएमपी स्थानके तसेच एस्ी स्थानकाींमध्ये प्रवाशाींकडील ऐवज 
लाींबववण्याच्या गुन्ह्याींच्या सींख्येत सातत्याने वाढ होत असून आठवडयात ककमान तीन ते चार 
तिारी वेगवेगळया पोलीस ठाण्यात िाखल होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  पीएमपी बसमध्ये साध्या वेशातील पोलीस ठेवण्याचा ननणशय घेतल्यानींतरही 
प्रवाशाींकडील ऐवज चोरी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चोराींपासून  प्रवाशाींच्या सुरके्षसाठर शासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) नाही.  
      सन २०१८ च्या तलुनेत सन २०१९ मध्ये गुन्हे िाखल होण्याचे प्रमाणात घ् झालेली 
आहे. तसेच माहे जनू २०२० मध्ये एकूण ६२ गुन्हे िाखल असनू त्यापैकी २० गुन्हे उघड 
आहेत.    
(२) पीएमपी व एस.्ी. स््ँड पररसरात िैनींदिन पेरोलीींगकरीता साध्या वेर्षातील कमशचा-याींची 
नेमणूक करण्यात येत असल्यान ेगुन्हे घडण्याचे प्रमाणात घ् झाली आहे.    
(३) प्रवाशाींच्या सुरके्षसाठर ववववध दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 
पोलीस ठाण ेस्तरावर बी् माशशल याींची नमेणूक केली आहे.   
(४) ववनाववलींब कायशवाही करण्यात येते. 

___________ 
  

सोलापूर श्जल््यात अन्नददन व अन्नसप्ताहाची प्रभावीपणे अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
  

(३४)  ४४८० (०७-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळशशरस) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आिण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ह्यात शासनान ेघोवर्षत केलेल्या अन्नदिन व अन्नसप्ताहाची जजल्हाधधकारी 
कायाशलयाच्या िलुशक्षामळेु प्रभावीपणे अींमलबजावणी होत नसल्याच े ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्नसप्ताहात पूणश वेळ िकुान सुरु ठेवणे आवश्यक असून प्रत्येक 
लाभार्थयाशपयतं धान्य ववतरण होते की नाही याची खात्री अधधकाऱ्याींमार्श त होत नसल्यामळेु 
िकुानिाराींकडून सिर घोर्षणेची अींमलबजावणी होत नसल्याच ेननिशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार िोर्षी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भजुबळ (२५-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सोलापूर जजल्ह्यात प्रत्येक मदहन्याच्या ७ तारखेस अन्नदिन व दि.८ त े २०१४ या 
कालावधीत अन्नसप्ताह साजरा करण्यात येतो. याबाबत रास्तभाव िकुानाींच्या प्रर्सद्धी 
र्लकावर प्रर्सद्धी िेण्यात येत.े त्याचबरोबर अन्नदिन साजरा केल्याबाबत र्ो्ोही वेबसाई्वर 
प्रर्सद्ध करण्यात आले आहेत. यार्शवाय मदहन्याच्या ७ तारखेपूवी ७५% पेक्षा जास्त धान्य 
पोहोच होईल याच ेननयोजन करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     पूणश वेळ रास्तभाव धान्य िकुान चालू ठेवले आहे ककीं वा नाही याबाबत तालुक्यातील 
पुरवठा ननररक्षक याींना वैयजक्तक लक्ष िेण्याबाबत सक्त सुचना यापूवीच िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
  

मौजा तळेगाांव (शा.पां.) (ता.आष्ट्टी, श्ज.वधाव) येथील श्री. नानिशसांग  
टेहलशसांग बावरी याांचेवर झालेला हल्ला 

  

(३५)  ४५८० (२४-०३-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा तळेगाींव (शा.पीं.) (ता.आष्ी, जज.वधाश) येथील श्री.नानकर्सींग ्ेहलर्सींग बावरी 
याींचेवर आरोपीने दिनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी जजव घेण्याच्या उद्दशेान े हल्ला  क.न 
त्याींना  मतृ अवस्थेत सोडून आरोपीन ेपळ काढला असून त्याबाबत पोलीस स््ेशन तळेगाींव 
(शा.पीं.) याींनी सी.सी.द्.व्ही. रु््ेजची तपासणी न करता कलम ३२४ नुसार गुन्हा िाखल केला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सी.सी.द्.व्ही. रु््ेजची तपासणी क.न झालेल्या हल्ल्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) नाही. 
     कर्याशिी नानकर्सींग ्ेहलर्सींग बावरी याींच ेतोंडी तिारी वरुन पो.स््े. तळेगाींव येथे अप. 
ि.०६/२०२० कलम १४३, १४७, १४८, १४१, ३२४, ५०६ भािींवव अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात 
आला. गुन्ह्याच्या तपासात सीसी्ीव्ही रु््ेज तपसण्यात आले असता त्यात िोन इसम 
कर्याशिीस मारहाण करताींना दिसून आले आहे. तसेच प्रत्यक्षिशी साक्षीिार ववजयर्सींग 
कलमर्सींग ्ोक, जॉनीर्सींग शेरर्सींग ्ाक, गुरुिेवर्सींग करतार्सींग बावरी सवश रा. तळेगाव 
(शा.पीं.) याींचे जबाब नोंि करण्यात आले आहेत. 
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(२) गुन्ह्यातील सवश आरोपीताींना दिनाींक १३.०१.२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
आरोपीताींनी गुन्ह्यात वापरलेली काठर जप्त करण्यात आली आहे. सी.सी.्ीव्ही रू््ेज जप्त 
करण्यात आले आहे. आरोपीताींना न्यायालयान ेजामीनावर मुक्त केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

आलेगाव (ता.पातूर, श्ज.अिोला) येथील एिा सुशशक्षित बेरोजगार 
तरुणाची आधथवि फसवणूि िेल्याबाबत 

  

(३६)  ४८६१ (२५-०३-२०२०).   श्री.गोवधवन माांगीलाल शमाव (ऊफव ) लालाजी (अिोला 
पश्श्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आलेगाव (ता.पातूर, जज.अकोला) येथील एका सुर्शक्षक्षत बेरोजगार तरुणाची रुपये ३ 
लाखाचे कजश उपलब्ध क.न िेण्याच्या नावाखाली हजारो रुपयाींनी र्सवणूक करण्यात आल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्सवणुकीबाबत गुन्हा िाखल क.न सींबींधीत िोर्षीींना अ्क करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती  कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही.   
(३) आरोपीचा मोबाईल व बँकेत काढलेल्या खात्यावरुन शोध घेवुन तपास चालू आहे. 
(४) गुन्हा िाखल असुन तपासावर आहे. 

___________ 
  

मौज ेसुांदरेेड (ता.श्ज.बुलढाणा) येथील श्री.सांजयशसांग शशवशसांग  
राजपूत याांच्या शेतालगतचा रस्ता अडववल्याबाबत 

  

(३७)  ४९८३ (२५-०३-२०२०).   श्री.सांजय गायिवाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे सुींिरखेड (ता.जज.बलुढाणा) येथील श्री.सींजयर्सींग र्शवर्सींग राजपूत याींच्या 
शेतालगतच्या भागात १०० ते १५० वर्षाशच्या आधीपासूनचा सावळा ते सुींिरखेड रस्ता असून हा 
रस्ता तर्मज र्मझाश नामक व्यक्तीने अडववला असून याबाबत तहर्सलिार याींना दिनाींक २२ 
जुलै, २०१९ व १७ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी लेखी ननवेिन िेऊन तिार करण्यात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणतीही चौकशी वा कारवाई करण्यात आली नसून चौकशी न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासन चौकशी करुन कारवाई करणार आहे काय ?  
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श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) श्री.सींजय र्शवर्सींग राजपूत व इतर २, 
रा.सुींिरखेड याींनी सुींिरखेड ते सावळा र्शवरस्ता नकाशाप्रमाणे मोकळा क.न िेण्याची ववनींती 
तहर्सलिार, बुलढाणा याींना दि.२२/०७/२०१९ रोजीच्या अजाशन्वये केलेली होती. त्यानुर्षींगान े
तलाठर, माळववहीर व मींडळ अधधकारी, बुलढाणा याींनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून मोका पाहणी 
केली असून मौजे माळववहीर येथील सुींिरखेड ते सावळा र्शवरस्ता पींचासमक्ष खुला क.न 
दिलेला आहे व त्याबाबतचा अहवाल दि. १७/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये तहर्सलिार, बुलढाणा 
याींना सािर केलेला आहे. 

___________ 
  

उजळांब व िबनसाांगवी (ता.चािूर, श्ज.लातूर) गावाांना तनयशमत पाणीपुरवठा होण्याबाबत 
  

(३८)  ५०५८ (०७-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उजळींब व कबनसाींगवी (ता.चाकूर, जज.लातूर) गावाींसाठर राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील 
नागरीकाींना सुरळीत पाणी पुरवठा होण्याच्यादृष्ीन ेशासनाकडून सरुु करण्यात आलेल्या सौर 
उजिवर आधाररत िहेुरी पींप जलवादहनी पुरवठा योजना जजल्हा पररर्षिेअींतगशत सहा वर्षाशपूवी 
कायाशजन्वत करण्यात आली होती मात्र या िोन्ही गावाींतील योजना चारच मदहन्यात बींि 
पडल्यामुळे तेथील नागरीकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठर भ्कीं ती करावी लागत असल्यान ेदिनाींक 
१२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत ग्रामसेवक याींनी वररषठाींच्या आिेशानुसार १४ व्या ववत्त 
आयोगातून अथवा ग्रामननधीच्या माध्यमातून िरुुस्ती करुन घेण्याच्या सूचना दिल्या असनू 
त्यानुसार लवकरच सिर बींि योजनाींची िरुुस्ती करण्यात येईल असे कळववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेवरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार तथेील नागरीकाींना ननयर्मत पाणीपुरवठा होण्याच्यादृष्ीन े शासनान े कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गुलाबराव पाटील (२१-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सिरील योजनेची चौकशी केली असता सोलार पींप पॅनल रु््ल्यामुळे व इतर कारणामुळे 
बींि होती. मात्र याबाबत मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षि लातूर याींनी दिनाींक 
२८/६/२०१९ रोजी सरपींच व ग्रामसेवक याींची  बींि योजनेची बैठक बोलावून नािरुुस्त पींपाची 
िरुुस्ती १४ वा ववत्त आयोग अींतगशत उपलब्ध ननधीतनू िरुुस्ती करण्याबाबत सुचना दिल्या 
आहेत. यानुसार कायशवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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साांगली श्जल््यात ददनदयाल उपाध्याय ग्रामीण िौशल्य वविा 

स योजना अयशस्वी ठरली असल्याबाबत 
  

(३९)  ५०८१ (१०-०४-२०२०).   श्री.ववक्रमशसांह सावांत (जत) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्ह्यात प्रशासनाच्या अनास्थमेुळे शासनाची दिनियाल उपाध्याय ग्रामीण 
कौशल्य ववकास योजना अयशस्वी  ठरली असून तीन वर्षाशत येथ ेर्क् त १० ते १२ जणाींना या 
योजनेमळेु नोकरी लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर योजना पररणामकारकपण े
राबववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०५-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर योजनेंतगशत साींगली जजल्ह्यातील एकूण १५६ लाभार्थयांना प्रर्शक्षण र्मळालेले असून 
या सवश लाभार्थयांना नोकरीच्या सींधी ह्या प्रर्शक्षण िेणाऱ्या प्रकल्प अींमलबजावणी सींस्थामार्श त 
दिलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महागाांव (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील धनोडा, फुलसावांगी व महागाव  
शहरात गुटेा ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(४०)  ५३१७ (२५-०३-२०२०).   श्री.नामदेव ससाने (उमरेेड), डॉ.सांदीप धुव े (अणी) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील धनोडा, रु्लसावींगी व महागाव शहरात आणी येथील 
प्रमुख गु्खा तस्कर गोटया व त्याचा सहकारी याींनी ५० लाखाींचा गु्खा वविी करीता 
आणल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आणी तालुक्यामध्ये सराशसपणे गु्खा ववकला जात असून म्का काऊीं ्र पण 
सु. आहेत व त्याींच्यावर कारवाई करण्यात येथील पोर्लस प्रशासन िलुशक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी क.न सींबींधधत िोर्षीींवर  कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अतनल देशमुे (०२-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पोलीसाींनी अवैध व्यवसायाबाबत वळेोवळेी गुप्त मादहतीच्या आधारे छापा ्ाकून सन 
२०१९ व २०२० च्या माहे जून अखेर पयतं अवैध गु्खा व वरली म्का जुगाराववरुध्ि 
खालीलप्रमाणे गुन्हे नोंिवनू कारवाई केली आहे. 
अ) अवधै गु्खाबाबत केलेली कारवाई 
  वर्षश एकूण गुन्हे आरोपी सींख्या जप्त माल (रुपये) 
२०१९ ---- ---- ---- 
२०२० माहे जून अखेर २ २ १२,७६,९०० 
आ) वरली म्का जुगारावर केलेली कारवाई 
वर्षश एकूण गुन्हे आरोपी सींख्या जप्त माल (रुपये) 

२०१९ १४२ १७९ १,०४,३०५ 
२०२० माहे जून अखेर ३५  ४६  २२,४२५ 
(३) अन्न व और्षध प्रशासन व पोलीस ववभागाच्या समन्वयातून मागील तीन वर्षाशत पो. स््े. महागाींव 

हद्दीत खालीलप्रमाणे अवधै गु्खा जप्त करण्यात आला आहे. 

वर्षश जप्त मुदे्दमाल 
२०१७ एकूण ४ वेगवेगळ्या छाप्यामध्ये ३३,४९० रुपयाचा अवैध गु्खा जप्त 
२०१८ एकूण ३ वेगवेगळ्या छाप्यामध्ये ७४,४०० रुपयाचा अवैध गु्खा जप्त 
२०१९ एक छाप्यामध्ये ९,८०० रुपयाचा अवैध गु्खा जप्त 
२०२० एक छाप्यामध्ये ९,६० रुपयाचा अवैध गु्खा जप्त 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर श्जल््यात िासार शसरशी तालुिा तनमावण िरणेबाबत 
  

(४१)  ५४०४ (२५-०३-२०२०).   श्री.अशभमन्य ु पवार (औसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननलींगा (जज.लातूर) तालुक्यातील ववकासापासून वींधचत रादहलेल्या व कनाश्क राज्याच्या 
सीमेलगत असलेल्या पररसरातील जवळपास ७० गावातील नागररकाींच्या प्रशासकीय सोयीसाठर 
कासार र्सरशी तालकुा ननमाशण करण्याबाबतची मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी, औसा याींनी कासार र्सरशी तालुका ननमाशण 
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े दिनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी झालेल्या ववभागीय 
आयुक्त कायाशलय औरींगाबाि येथील मा.मुख्यमींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या लातूर 
जजल्हा आढावा बैठकीत मागणी केली असून सिर मागणीला मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी बैठकीत 
तत्वत: मान्यता दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर तालकुा ननमाशण करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?. 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) ननलींगा तालुक्यात कासार र्शरसी येथे तहर्सल कायाशलय ३ दिवस चालू ठेवण्यासींिभाशत 
तपासून आवश्यक ती कायशवाही करावी, अस े ननििश मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी औरींगाबाि येथ े
झालेल्या जजल्हा आढावा बैठकीत दिले आहेत. त्यानुर्षींगान े ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाि 
ववभाग, औरींगाबाि याींच्यामार्श त शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्याबाबत कायशवाही सु. 
आहे. 
(३) राज्यातील तालुक्याींच्या ववभाजनाच्या अनुर्षींगान े ननकर्ष ननजश्चत करण्याकरीता ववभागीय 
आयुक्त, कोकण याींचे अध्यक्षतखेाली गठरत तालुका पनुरशचना सर्मतीचा अहवाल शासनास 
प्राप्त झाला आहे. सिर अहवालातील र्शर्ारशीींच्या अनुर्षींगान े तालकुा ववभाजनाच े ननकर्ष 
ननजश्चत करण्यासींिभाशत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेन े धोरण ठरववण्याची  बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
        नवीन तालुका ननर्मशती ही  एक मोठर आधथशक व प्रशासकीय प्रकिया असून खधचशक 
बाब आहे. त्यानुर्षींगाने ववववध पैलू तपासून त्यासींिभाशत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने धोरण 
ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्वे नवीन तालुका ननर्मशतीसींिभाशत उधचत ननणशय घेण्याच े
सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबाजोगाई (श्ज.बीड) येथील स्वस्त धान्य दिुानदाराांना पोत्याांमध्ये  
शमळणारे धान्य हे प्रमाणापेिा िमी शमळत असल्याबाबत 

  

(४२)  ५९०१ (०७-०४-२०२०).   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आिण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्ह्यातील अींबाजोगाई येथील स्वस्त धान्य िकुानिाराींनी गोिाममधून िेण्यात येणा-
या धान्य पोत्याींमध्ये ५० ककलो ऐवजी ४२ ते ४४ ककलोच धान्य र्मळत असल्याची तिार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तिारीनूसार समाजसेवक श्री. नींिककशोर मुींिडा याींनी स्वतद पाहणी केली 
असता गोिाम रक्षक, अींबाजोगाई उक्त बाब खरी असल्याच ेमान्य केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अींत्योिय योजनेंतगशत स्वस्त धान्य िेण्यात येत असतानाही गोिामातून िेण्यात 
येणा-या पोत्याींमध्ये धान्य कमी र्मळण्याच ेकारण काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िोर्षी असलेल्या सींबींधधत अधधकारी व कमशचा-याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भुजबळ (२६-०८-२०२०) : (१) त े (४) अींबाजोगाई येथील शासकीय धान्य 
गोिामातील धान्याच े प्रमाणीकरण करताींना िलुशक्ष झाल्यामळेु काही धान्य साठा अप्रमाणणत 
रादहल्याने अशी बाब घडली आहे.  सिर प्रकरणात नायब तहर्सलिार, पुरवठा श्री.साळुींख े
गोववींि व गोिामरक्षक वर्सम शेख, अींबाजोगाई याींच्याववरुद्ध र्शस्तभींगाची कायशवाही सुरु 
करण्याचा प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, बीड याींच्याकड ेसािर करण्यात आला आहे.  धान्य गोिाम 
कामकाजात ननषकाळजीपणा करणाऱ्या एका हमालास कायशमुक्त करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
  

महागाव (श्ज.यवतमाळ) तहशसल िायावलयातील िमवचारी मुख्यालयात राहत नसल्याबाबत 
  

(४३)  ५९२२ (२७-०३-२०२०).   श्री.नामदेव ससान े (उमरेेड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव (जज.यवतमाळ) तहर्सल कायाशलयात तहर्सलिार तसेच अधधकारी व कमशचारी 
मुख्यालयात राहत नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) तहर्सलिार, महागाव (जज.यवतमाळ) 
हे तहर्सल कायाशलयाच्या आवारात असलेल्या शासकीय ननवासस्थानातच २४ तास मुख्यालयी 
उपलब्ध असतात. श्री.एन.ज.ेइसलकर, ननवासी नायब तहर्सलिार याींना उपववभागीय अधधकारी 
कायाशलय, उमरखेड या कायाशलयात भूसींपािन ववभागात प्रनतननयुक्तीवर घेण्यात आले आहे. 
तसेच इतर अधधकारी व कमशचारी मुख्यालयी हजर असतात. 

___________ 
  

अमरावती श्जल््याच ेववभाजन िरून अचलपूर श्जल्हा तनमावण िरण्याबाबत 
  

(४४)  ६०५२ (२७-०३-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्ह्याच ेववभाजन क.न नवीन अचलपूर जजल्हा ननमाशण करण्यात यावा अशी 
मागणी मा.लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अचलपूर जजल्हा ननर्मशतीसाठर ननकर्ष ननजश्चत करण्यासाठर अपर मुख्य सधचव 
(महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठरत करण्यात आलेल्या सर्मतीन ेदिनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास दिलेल्या अहवालानुसार मींबत्रमींडळासमोर प्रस्ताव माींडण्यात येत असल्याच े
महसूल मींत्री याींनी दिनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लोकप्रनतननधीनीींना पत्र 
पाठवून कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अचलपूर जजल्हा ननर्मशतीच्या प्रस्तावास मान्यता िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३)  राज्यातील अजस्तत्वात असलेल्या जजल्ह्याींच े ववभाजन/पुनरशचना करण्यासाठर 
राज्यस्तरावर कोणते ननकर्ष ववचारात घ्यावे, याबाबत अ्यास करुन शासनास ननकर्षाींबाबत 
र्शर्ारशी करण्यासाठर अपर मुख्य सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठरत सर्मतीने 
शासनास दि.१६/११/२०१६ रोजी सािर केलेल्या अहवालातील र्शर्ारशीींच्या अनुर्षींगाने जजल्हा 
ववभाजनाच े ननकर्ष ननजश्चत करण्याबाबत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने धोरण ठरववण्यासाठर 
प्रस्ताव सािर करण्याची कायशवाही सु. असल्याबाबत मा.महसलू मींत्री याींच्या दि.५/१०/२०१७ 
च्या अधशशासकीय पत्रान्वये सींबींधधत लोकप्रनतननधीनी याींना कळववण्यात आले आहे. 
    जजल्हा ननर्मशती ही एक मोठर आधथशक व प्रशासकीय प्रकिया असून अत्यींत जक्लष् व 
खधचशक बाब आहे. त्याअनुर्षींगान े ववववध पैलू तपासून त्यासींिभाशत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेन े
धोरण ननजश्चत झाल्यानींतरच  प्रकरणपरत्वे नवीन जजल्हा ननर्मशतीसींिभाशत उधचत ननणशय 
घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

१५ हाया ववत्त आयोगाच्या शशफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्याला २०२०-२१ या 
आधथवि वषावत शमळालेल्या आधथवि मदतीबाबत 

  

(४५)  ६८९८ (१६-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) १५ व्या ववत्त आयोगाच्या र्शर्ारशीनुसार महाराषर राज्याला २०२०-२१ या आधथशक वर्षाशत 
५२ हजार ४६५ को्ी रुपये एवढी मित र्मळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मितीचा कोणकोणत्या कामासाठर ववननयोग करण्यात येणार आहे वा 
त्यानुर्षींगान ेननयोजनाची सद्यदजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, अद्याप १५ व्या ववत्त आयोगाच्या र्शर्ारशीनुसार उक्त ननधी कें द् 
शासनाकडून राज्य शासनास अद्याप र्मळाला नसल्यास शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अश्जत पवार (०२-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) १५ व्या कें द्ीय ववत्त आयोगाच्या 
र्शर्ारशीनुसार सन २०२०-२१ करीता कें द् शासनाकडून कें द्ीय करातील ननव्वळ दहस्सा ४१% 
राज्याींना िेण्यात येणार आहे. या ४१% दहश्श्यापैकी ६.१३५% याप्रमाणे कें द् शासनाकडून 
महाराषर राज्यास रु.४८,१०९ को्ी इतका दहस्सा अपेक्षक्षत (अथशसींकल्पीत) आहे. तसेच ग्रामीण 
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स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकरीता रु.५८२७ को्ी, शहरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकरीता रु.२,८०६ 
को्ी व राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन या बाबीींकरीता रु.३,२२२ को्ी रक्कम र्मळून 
रु.११,८५५ को्ी अपेक्षक्षत आहे. सिर रक्कम व कें द् दहश्श्याची रक्कम र्मळून एकूण रु.५९,९६४ 
को्ी इतकी रक्कम प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. 
     सिर ननधी १ एवप्रल,२०२० ते ३१ माचश, २०२१ या कालावधी करीता प्राप्त होणार आहे.  
यापैकी कें द्ीय करातील ननव्वळ दहस्सा  प्रनतमहा तर स्थाननक स्वराज्य सींस्था व राज्य 
आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाकरीता िोन हप्त्यात ननधी प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार जलु,ै 
२०२० पयतं  कें द्ीय करातील ननव्वळ दहस्सा रु.१०७९८.१५ को्ी प्राप्त झाले आहेत. 
     तसेच ग्रामीण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकरीता रु.२९१३.५० को्ी, शहरी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाकरीता रु.३०५ को्ी व राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाकरीता रु.१६११ को्ी 
रक्कम असा एकूण रु.४८२९.५० को्ी पदहल्या हप्त्याचा ननधी प्राप्त झाला आहे. 
     अशा प्रकारे १५ व्या कें द्ीय ववत्त आयोगाच्या र्शर्ारशीनसुार कें द् शासनाकडून जुल,ै 
२०२० पयतं  एकूण रु.१५,६२७.६५ को्ी ननधी प्राप्त झाला आहे.      
    सिर ननधीचा ववननयोग पुढीलप्रमाणे आहे - 
     १. ग्रामीण स्थाननक स्वराज्य सींस्था याकरीता  प्राप्त होणारा ननधी हा स्वच्छता  आणण 
हागणिारीमुक्त स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची िेखभाल व िरुुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, 
पावसाच्या पाण्याची साठवण, जल पुनप्रशकिया तसेच ग्रामीण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचे  
कमशचारी पगार तथा आस्थापना ववर्षयक बाबी वगळून इतर स्थाननक गरजाींनुसार  आवश्यक  
बाबीींवर खचश करण्यात येणार आहे. 
     २. नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्था याकरीता  प्राप्त होणारा ननधी ववननयोगाचे  धोरण  
ठरववण्याची  बाब शासनाच्या  ववचाराधीन आहे. 
           ३. नैसधगशक आपत्तीच े ननयोजन करणे  शक्य होत नसल्यामळेु आपत्ती 
व्यवस्थापनाकरीता प्राप्त होणा-या  ननधीचा ववननयोग कोणकोणत्या कामासाठर करता येणार 
आहे हे ननजश्चतपणे साींगता येणार नाही. कें द् शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ननधीपैकी 
अद्यापपयतं कोव्हीड-१९ तसेच ननसगश चिी वािळाच्या  बाधधताींना  मित िेण्याकरीता  ननधी 
ववतरीत करण्यात आला आहे.   
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जत (श्ज.साांगली) तालुक्याचे त्रत्रभाजन िरण्याबाबत 
  

(४६)  ७१०० (२७-०३-२०२०).   श्री.ववक्रमशसांह सावांत (जत), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जत (जज.साींगली) तालकु्याच ेबत्रभाजन ककीं वा माडग्याळ  व उमिी येथ ेअप्पर तहर्सलिार 
कायाशलय मींजूर करुन स्वतींत्र अधधकारी व कमशचारी ननयुक्त कराव े याकररता सींबींधधत 
ववभागातील नागररकाींनी दिनाींक माहे रे्ब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान जत उपववभागीय 
अधधकारी कायाशलयासमोर एक दिवसीय लाक्षणणक उपोर्षण केले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, साींगली जजल्हयात जत हा सवाशत मोठा तालुका आहे, त्यामुळे अनेक गाींवाचा 
यामध्ये समाववष् करण्यात आला परींत ूआवश्यक त्या सोयीसुववधे अभावी जनतेच्या प्रश्नाींची 
सोडवणूक होण्यात अडचणी ननमाशण होत असल्यामुळे आवश्यक त्या सोयी सुववधा तसेच 
ननधीचा पुरवठा जत तालुक्यास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०८-२०२०) : (१) जत तालुक्याच्या बत्रभाजनासह तालुक्यातील 
ववववध मागण्याींसिभाशत शासनाचे लक्ष वधेण्यासाठर उपववभागीय अधधकारी, जत याींच्या 
कायाशलयासमोर सींबींधधत ववभागातील नागररकाींनी दिनाींक १.०१.२०२० रोजी एक दिवसाचे 
लाक्षणणक उपोर्षण केले होत.े 
(२) साींगली जजल्ह्यातील जत तालुक्याची वाढती लोकसींख्या, मोठे के्षत्रर्ळ, नागरीकरण, 
िषुकाळग्रस्त भाग इ. बाबीींमुळे जत तहर्सल कायाशलयावरील कामाचा ताण पहाता प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्ीन ेतसेच जत तहर्सल कायाशलय बळक् करण्याच्या दृष्ीन ेजत तालुक्यातील 
सींख येथे स्वतींत्र अप्पर तहर्सल कायाशलय स्थापन करण्यास शासन ननणशय 
ि.प्रारे्ब२०१५/प्र.ि.७१/म-१०,दि.१० ऑगस््, २०१७ अन्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (श्ज.वाशशम) शहरातील बस स्थानिातील गैरसोयी 
  

(४७)  ७३०७ (१०-०४-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा ेोडिे (अमरावती) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालेगाींव (जज.वार्शम) शहरातील बस स्थानकात प्रशासनाच्या िलुशक्षामुळे पेयजलाचा 
अभाव, तु्लेले सींरक्षण कुीं पण, स्वच्छतागहृाची िरुवस्था, बींि असलेले पथदिवे इ. समस्या 
असून पररणामी प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार  प्रवाशाींना 
येथे आवश्यक सोयीसुववधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली  वा करण्यात  
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर बसस्थानकात प्रवाशाींकरीता आसन व्यवस्थेसह भव्य प्रनतक्षालय, वाहतूक ननयींत्रक 
कक्ष, नतकी् आरक्षण व्यवस्था, वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, लाई्, पींख,े पुरुर्ष व 
मदहलाींकरीता स्वतींत्र प्रसाधनगहृ, उपहारगहृ, डाींबरीकरण वाहनतळ इ.सुववधा उपलब्ध आहेत. 
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बसस्थानक व बसस्थानक पररसराची स्वच्छता बब्रक्स इींडडया कीं पनी, पुणे याींचेकडून करुन 
घेतली जात.े बसस्थानक आवारास तारेच े कुीं पण असनू, त्या दठकाणी पक्की सींरक्षक र्भींत 
बाींधण्यासाठर ननवविा मागववण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ऑनलाईन बिेायदा लॉटरीमुळे महसुलात होणारी घट 
  

(४८)  ८८१० (१४-०३-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायेळा) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरात बेकायिा ऑनलाईन लॉ्रीमुळे राज्याच्या महसूलात होत असलेली घ् 
रोखण्यासाठर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठर पजश्चम बींगाल सरकारन े केलेल्या 
उपाययोजनाचा अ्यास करण्यासाठर पोलीस व ववत्त ववभागाच्या अधधकाऱ्याींचे पथक पाठवून 
मादहती घेण्यात यावी अस ेननििश मा.उपमुख्यमींत्री याींनी दिनाींक  २२ रे्ब्रुवारी,२०२० रोजी वा 
त्या समुारास प्रधान सधचव, ववत्त याींना दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस व ववत्त ववभागाच्या अधधकारी पथकाची ननवड झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, पथक केव्हा िौरा करणार आहे व अहवाल कधी शासनास प्राप्त होणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अश्जत पवार (०१-०७-२०२०) : (१) होय. 
     ऑनलाईन लॉ्री सींिभाशत मा. उप मुख्यमींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतेखालील दि.२२ 
रे्ब्रुवारी, २०२० रोजीच्या बैठकीत मा. उप मुख्यमींत्री महोियाींनी ननििश दिले आहेत. 
(२) ववत्त ववभागाच ेभारतीय प्रशासन सेवेतील प्रधान सधचव (ले. व को.) व आयुक्त, राज्य  
लॉ्री आणण भारतीय पोलीस सेवतेील प्रधान सधचव (ववशेर्ष), गहृववभाग व अनतररक्त पोलीस 
महासींचालक, गुन्हे अन्वेर्षन ववभाग असे चार अधधकारी पजश्चम बींगाल राज्यास भे् िेणार 
आहेत. 
(३) वरील अधधकारी लवकरच िौरा करणार असून याबाबतचा अहवाल शासनास प्राप्त होणार 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे-नगर महामागाववर वाघोली त ेशशक्रापूरपयांत िरण्यात येणाऱया सहा  
पदरीिरणामध्ये जशमन मालिाांना मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(४९)  १२००५ (१७-०७-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे-नगर महामागाशवर हायब्रीड ॲन्यूइ्ी अींतगशत वाघोली ते र्शिापूरपयतं करण्यात 
येणाऱ्या सहा पिरीकरणामध्ये जर्मन मालकाींना त्याींच्या जर्मनीचा मोबिला म्हणून 
एर्एसआय/्ीडीआर स्वरुपात िेण्यात यावा अशी मागणी नागरीकाींकडून होत असल्याचे माहे 
म,े २०२० मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या रुीं िीकरणामध्ये बाधधत नागररकाींना मोबिला िेण्याबाबत अद्याप 
कोणताही ननणशय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोबिला िेणेबाबत शासनाची भूर्मका काय आहे व तद्नुसार कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसचे माहे डडसेंबर, २०१९ अखेरपयतं या कामाची सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराव चहाहाण (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सिर रस्त्याचे सहापिरीकरण हे शासनाच्या उपलब्ध जागेत (Right of Way) 
मध्येच करण्यात येत असून कुठलीही अनतरीक्त जागा अधधग्रहीत करण्यात येणार नाही. 
सबब, जर्मनीचा मोबिला ्ीडीआर स्व.पात िेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचेली (श्ज.बुलढाणा) मतदार िेत्रातील लघ ुमध्यम प्रिल्पाांच्या  
िालवा व द्वार दरुुस्तीसह इतर िाम ेिरणेबाबत 

  

(५०)  १२६११ (१०-०८-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचेली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जज.बुलढाणा) मतिार के्षत्रातील मेंडगाव लघुपा्बींधारे, कव्हळा लघुपा्बींधारे, 
र्मसाळवाडी लघुपा्बींधारे, अींचरवाडी-१ व २, दहवरखेड-१ व २, पा्ोिा, तेल्हारा, हराळखेड, 
ब्राम्हणवाडा, मास.ळ, शेकापूर लघुपा्बींधारे, पाींग्रीकेसापूर लघुपा्बींधारे, झरी लघुपा्बींधारे, 
िहीि लघुपा्बींधारे, बोधेगाव लघपुा्बींधारे, मातला या प्रकल्पाींच ेकालव ेव द्वार  िरुुस्तीसह  
इतर काम ेअनके वर्षाशपासून करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाींची कालव ेव द्वार िरुुस्तीसह इतर काम ेतातडीने करण्यात यावी 
अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी अधीक्षक अर्भयींता, बुलढाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलढाणा 
तथा अधीक्षक अर्भयींता, अकोला र्सींचन मींडळ, अकोला याींचेकड ेदिनाींक ११ म,े २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीनुसार या प्रकल्पाींच े कालव े व द्वार िरुुस्तीसह इतर 
काम ेकरणेबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. जयांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
     दि.११/०५/२०२० रोजीचे पत्र  अकोला र्सींचन मींडळ, अकोला या कायाशलयास प्राप्त झाले 
आहे. 
(३) तेल्हारा व मासरुळ या िोन लपा प्रकल्पाींच ेव्िार िरुुस्तीचे काम पुणश करण्याींत आले आहे. 
     मातला, झरी, अींचरवाडी-१ व र्मसाळवाडी या चार प्रकल्पाींची व्िारे सुजस्थतीत आहेत.  
     उवशररत लपा प्रकल्पाींची व्िार िरुुस्तीची काम ेसन २०२०-२१ च्या प्रापणसुचीत अींतभुशत 
असुन माचश-२०२१ पयतं पुणश करण्याचे ननयोजन आहे. 
     कालवे िरुुस्तीची काम े आवश्यकतेनुसार ननयमीत िेखभाल िरुुस्ती अींतगशत करण्याींत 
येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   राजेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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