
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अिरावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सािोली (जि.भांडारा) तालुक्यातील तनम्न चुलबांद, भीमलिसा ससांचन  
प्रिल्प अपूणण अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(१)  ९१ (१०-०४-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् वीराि चहाहाण (िराड दषिण), श्रीमती सुलभा खोडिे 
(अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकोली (जि.भींडारा) तालुक्यातील ननम्न चलुबींद, भीमलकसा हे ससींचन प्रकल्प अपूर्ण 
अवस्थेत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रलींबबत प्रकल्प सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नाही, प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. ननम्न चलुबींद उससींयो – ननम्न चलुबींद उससींयो चे 
बॅरेि, पींपगहृ व इतर सर्र्ण कामे व उिव्या कालव्याची काम े पुर्ण झाली असून डावा 
कालव्याची ८०% कामे पुर्ण झाली आहेत. डाव्या कालव्याची उवणरीत २०% कामे बींद 
नसलकेव्दारे करण्याचे प्रस्ताववत आहेत. सन २०१८-१९ चे खरीप हींगामात या प्रकल्पाव्दारे 
१६७० हे. प्रत्यक्ष ससींचन करण्यात आले आहे.  ही योिना िून २०२१ अखेर पुर्ण करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
     भीमलकसा लघु प्रकल्प – भीमलकसा लघु प्रकल्प योिनेचे मातीधरर् व साींडव्याची 
कामे पुर्ण झालेली असनू पार्ीसाठा करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९ चे खरीप हींगामात या 
प्रकल्पाव्दारे २०० हे. प्रत्यक्ष ससींचन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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सेवातनवतृ्त हिेरी सहायि याांना तनवतृ्ती वेतन देण्याबाबत 

  

(२)  १४३ (१४-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहििापूरे (अिुणनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे १२०० सेवाननवतृ्ती हिेरी सहायक मागील ५ वर्ाणपासून ननवतृ्ती 
वेतनापासून वींचचत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हिेरी सहायकाींना ननवतृ्ती वेतन समळण्याबाबत सचचव, रोिगार हमी योिना 
याींच्याकड ेननवेदन सादर करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन सेवाननवतृ्ती हिेरी सहायक याींना 
तात्काळ ननवतृ्ती वेतन देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) दद.२६.०५.१९९३ त ेदद.३१.०५.१९९३ या 
कालावधीत हिेरी सहाय्यक पदावर कायणरत असलेल्या हिेरी सहाय्यकाींना त्याच्या र्कै्षणर्क 
अहणतनेुसार ग् क व ग् ड सेवेत सामावून घेण्याचा धोरर्ात्मक ननर्णय दद.१.१२.१९९५ व 
दद.२१.४.१९९९ च्या र्ासन ननर्णयान्वये घेण्यात आला. समावेर्नासाठी सर्ल्लक रादहलेल्या 
हिेरी सहाय्यकाींना दद.२५.०६.२००४ च्या र्ासन ननर्णयानुसार अचधसींख्य पदे ननमाणर् करुन 
त्याींना त्या ददवसाींपासनू र्ासकीय सेवेचे लाभ अनजु्ञेय करण्यात आले आहे. थोडक्यात, त्याींना 
र्ासन सेवेववर्यक सवण लाभ समळतील व राज्य र्ासनाचे कमणचारी म्हरू्न राहतील.  र्ासन 
सेवेत समावेर्न झाल्यानींतर १० वर्ाांची अहणताकारी सेवा सेवाननवतृ्तीकररता ग्राह्य धरण्यात 
येत.े   
     सबब, हिेरी सहाय्यकाींचे समावेर्न झाल्यानींतर त्याींची अहणताकारी र्ासकीय सेवा १० 
वर्ाणची झाल्यानींतर त्याींना सेवाननवतृ्ती वेतन लागू होत.े  हिेरी सहाय्यकाींचे समावेर्न 
होण्यापूवीची हिेरी सहाय्यक पदावरील सेवा र्ासकीय सेवा नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
बालभारतीच्या अिरावीच्या िीवशास्त्र ववषयाच्या इांग्रिी पुस्तिात चुिा आढळून आल्याबाबत 

  

(३)  ३५३ (०७-०४-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.सुतनल राऊत 
(ववक्रोळी) :   सन्माननीय शालेय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् पाठय़पुस्तक ननसमणती व अभ्यासक्रम सींर्ोधन मींडळाने (बालभारती) अकरावीच्या 
िीवर्ास्र ववर्याच्या इींग्रिी पुस्तकात केलेल्या चकुाींनींतर र्ुद्चधपरकातही पानोपानी चकुा 
केल्याच ेमाहे डडसेंबर २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास गरवारे महाववद्यालयातील वनस्पनतर्ास्र ववभागप्रमुख म्हर्नू ननवतृ्त झालेल्या 
डॉ. हेमलता साने याींनी पुस्तकातील चुकाींचा तपर्ीलवार अहवालच बालभारतीला सादर करून 
तसेच चुका तपर्ीलवार दाखवूनही त्याची दखल घेतली नसल्याने पुस्तकातील चुकाींमुळे 
ववद्यार्थयाांचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाण गायिवाड (०४-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मार याबाबतचे वतृ्त वतणमानपरामध्ये प्रससध्द झाले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  

िुवाठी धरण (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथील डावा िालहायासाठी सांपाहदत िरण्यात 
आलेल्या िसमनीचा मोबदला शेतिऱयाांना अद्याप समळाला नसल्याबाबत  

  

(४)  ३९९ (१६-०४-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   
सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाच्या लघ ूपा्बींधारे योिनेअींतगणत  रािापूर (जि.रत्नाचगरी) तालुक्यातील र्ेतकऱयाींची 
िुवाठी धरर् डावा कालव्यासाठी र्ेती सींपाददत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भूसींपादन केलेल्या र्तेकऱयाना भसूींपादनापो्ी ककती लाख रुपये मींिूर 
करण्यात आले आहेत व ककती भसूींपाददत प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱयाना मोबदला वा्प करण्यात 
आला आहे व ककती र्ेतकरी या मोबदल्यापासून वींचचत आहेत, तसेच या धरर् डाव्या 
कालव्याची ससींचन क्षमता ककती हेक््र आहे, 
(३) असल्यास, भूसींपादन मोबदल्यापासून वींचचत राहर्ाऱया र्ेतकऱयाना अद्याप मोबदला न 
देण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन वींचचत राहर्ाऱया र्तेकऱयाींना 
मोबदला तातडीने देर्ेबाबत काय कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. शांिरराव गडाख (२८-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) ल.पा.यो. िुवाठी ता. रािापूर या प्रकल्पाकररता सींपाददत केलेल्या एस आर क्र.४७३/४२ या 
भूसींपादन प्रकरर्ी उपववभागीय अचधकारी (महसूल), रािापूर याींनी ददनाींक २८/०१/२०१५ अन्वये 
रु.१.०३ को्ी रक्कमेचा ननवाडा घोवर्त केला आहे. त्यानसुार सींबींचधत ११५ प्रकल्पग्रस्त 
खातदेाराींना रु. ४४,११,१६७/-  वा्प करण्यात आले असून २३ खातदेाराींची रु. ६,७४,७०५/- 
रक्कमेचा धनादेर् कोर्ागार अचधकारी, रािापूर याींचकेड ेमींिूरीसाठी पाठववण्यात आला होता. 
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पींरत ु ववत्त ववभागाने ददनाींक ४/०५/२०२० रोिी काढलेल्या र्ासन ननर्णयानुसार कोर्ागार 
अचधकारी, रािापूर याींनी सदर धनादेर् मींिुर न करता परत पाठववलेला आहे. त्यानुसार उप 
ववभागीय अचधकारी, रािापूर याींनी पुन:श्च जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींचेकड े ददनाींक 
२१/०५/२०२० रोिी  प्रस्ताव मान्यतसेाठी सादर केला असनू पुढील कायणवाही करण्यात येत 
आहे.  
     या योिनेच्या डाव्या कालव्याचे ससींचन के्षर ७१ हेक््र इतके आहे.   
(३) व (४) उवणररत २०३ खातेदार याींनी बँक खाते क्रमाींक व आवश्यक कागदपर अद्याप सादर 
न केल्याने मोबदला देय कररे्ची कायणवाही प्रलींबबत असून   उपववभागीय अचधकारी, रािापूर 
याींचेकडून सींबींचधत प्रकल्पग्रस्ताींकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे-सातारा महामागाणवरील चेलाडी-नसरापूर उड्डाणपुलाच ेिाम  
अत्यांत सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(५)  १११५ (१६-०३-२०२०).   श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम 
(सावणितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे्-सातारा महामागाणवरील चेलाडी-नसरापूर उड्डार्पलुाचे काम अत्यींत सींथ गतीने सुरु 
असल्याने या मागाणवरील ववर्ेर्तः वेल्हा, भोर तालुक्याचे मध्यवती गाव आणर् मुख्य 
बािारपेठ, र्ाळा, महाववद्यालय, र्ासकीय कायाणलये, मींगल कायाणलये इ. असल्याने या 
पररसरात वाहतकुीची मोठ्या प्रमार्ात कोंडी होत असत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ अखेरपयांत सदर उड्डार्पुलाच्या कामाची 
सध्यजस्थती काय आहे व काम परू्ण होण्यास सुमारे ककती कालावधी लागेल, 
(३) तसेच सदर उड्डार्पलुाच ेकाम सींथगतीने सरुू असण्याची काररे् काय आहेत व त्यामळेु 
ननमाणर् होर्ारी वाहतकु कोंडी रोखण्याकरीता र्ासनाने कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (३१-०८-२०२०) : (१) पुरे् सातारा महामागाणवरील चेलाडी नसरापूर 
उड्डार्पुलाचे काम कें द्र र्ासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरर् याींच्या अखत्यारीत 
येत.े 
     सुरुवातीच्या काळात चेलाडी नसरापूर उड्डार्पुलाचे कामाची प्रगती िमीनी सींदभाणतील 
मुद्दयाींवरुन लोकाींनी थाींबववली होती. त्यानींतर लॉकडाऊन पूवी िोरदार काम चालू होत.े त्या 
अनुर्ींगाने नसरापूर उड्डार्पलूाचा उिव्या बािूचे काम पूर्ण झाले असनू वाहतकूीसाठी 
दद.२०.०१.२०२० रोिी खुले करण्यात आले आहे व डाव्या बािूचे अींनतम काम बाकी असल्याच े
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरर्, पुरे् याींनी कळववले आहे. 
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(२) सध्याचा लॉकडाऊन व पावसाळ्याचा ववचार करता डाव्या बािचू्या उड्डार्पलुाचे सर्ल्लक 
काम दद.३१.१०.२०२० पयांत पूर्ण केले िाईल, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण 
प्राचधकरर्, पुरे् याींनी कळववले आहे. 
(३) व (४) सुरुवातील नमुद केल्यानुसार भूसींपादन आणर् सींबींचधत मुद्दयाींमुळे कामात अडथळा 
ननमाणर् झाला होता परींत ुप्रकरर्ाचे ननराकरर् झाल्यानींतर काम िोमाने सुरु झाल्याच ेप्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागण प्राचधकरर्,पुरे् याींनी कळववले आहे. वाहतकुीची कोंडी कमी 
करण्यासाठी प्राचधकरर्ाकडून खालील उपाययोिना केल्या िातात. 
दद.२०.०१.२०२० रोिी नसरापूर उड्डार्पूलाची उिवी बािू वाहतकूीसाठी खलुी करण्यात आली 
आणर् डाव्या बािूला डायव्हर्णन रस्ता देण्यात आला आणर् वाहतकूीच्या हालचाली ननयसमत 
देखरेखीखाली आर्ल्या गेल्या. 
  

___________ 
  

मौि ेदेऊळगाव धनगर  (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील पाझर  
तलाव दरुुस्तीिामात झालेला गैरहायवहार 

  

(६)  १३९९ (१३-०४-२०२०).   श्री.सांिय गायिवाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे देऊळगाव धनगर (ता.चचखली, जि.बुलढार्ा) येथील दरुुस्त करण्यात आलेल्या पाझर 
तलावाच्या कामाींची चौकर्ी करण् याकररता जिल्हाचधकारी, बुलढार्ा याींना ददनाींक २६ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लेखी ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार पुढे कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. शांिरराव गडाख (२८-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.               
(२) मौिे देऊळगाव धनगर ता.चचखली जि.बुलढार्ा येचथल पाझर तलाव दरुुस्तीबाबत प्राप्त 
तक्रारीच्या अनुर्ींगाने चौकर्ी करण्यात आलेली आहे. सदर कामाची पाहर्ी केली असता 
तक्रारकत ेयाींच्या र्ेताच्या उिव्या बािुस उींच माथा आहे. त्यामुळे उींच भागातनू पार्ी वाहत 
येऊन र्ेतामध्ये साचत ेव सदरची िमीन ही साळीची असल्याने िमीन चचबडत.े तसेच सरपींच 
व इतर ग्रामस्थ याींचे उपजस्थतीत करण्यात आलेल्या कामाच्या स्थळपींचनाम्यानुसार सदर 
काम योग्य प्रकारे झालेले असुन अींदाि े २० फु् खोलीपयांत COT खोदलेली आहे व भराव 
काळ्या मातीचा केलेला आहे.   
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर, साांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नाधगरी व ससांधुदगुण या सहा जिल्हयाांसाठी  
िोल्हापूरात उच्च न्यायालयाचे खांडपीठ स्थापन िरण्याबाबत 

(७)  १५२७ (२०-०३-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.देवेंि फडणवीस (नागपूर दषिण 
पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर), अॅड.आसशष 
शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.राणािगिीतससांह पाटील 
(तुळिापूर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवण), श्रीमती देवयानी फराांदे (नासशि मध्य), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापूर, साींगली, सातारा, सोलापूर, रत्नाचगरी व ससींधुदगुण या सहा जिल्ह्याींसाठी 
कोल्हापूरात मा.मुींबई उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ व्हावे अर्ी मागर्ी गत ३२ वर्ाणपासून वकील 
व पक्षकाराींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाणत ददनाींक ११ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास कृती ससमतीने 
बैठक घेऊन तीव्र आींदोलन करण्याचा ननर्णय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाणत र्ासनाची भुसमका काय आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे व 
तद्नुसार कोल्हापूर येथे मुींबई उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ स्थापन करण्याबाबत र्ासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) जिल्हाचधकारी कायाणलय, कोल्हापूर याींनी पोलीस अचधक्षक, कोल्हापूर याींचेकडून प्राप्त 
अहवालान्वये कळववले आहे की,  कृती ससमतीची दद.३०/०१/२०२० रोिी यासींदभाणत बैठक 
होऊन दद.०४/०२/२०२० रोिी न्यायालयीन कामकाि बींद ठेवण्याचा व लोकअदालतीवर कायमचा 
बदहषकार ्ाकर्ेबाबतचा ननर्णय घेण्यात आला आहे.  
(३) राज्यात उच्च न्यायालयाच ेकायमस्वरुपी खींडपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कें द्र र्ासनास 
मान्यतसेाठी पाठववण्यापूवी त्यास राज्य पुनणरचना अचधननयम, १९५६ च्या कलम ५१ (२) नुसार 
उच्च न्यायालयाचे मा. मखु्य न्यायमूती याींची सहमती आवश्यक आहे. 
     राज्य मींबरमींडळाच्या दद.१२/०५/२०१५ रोिीच्या बैठकीत कोल्हापूर येथे मा.उच्च 
न्यायालयाच ेकफरत ेखींडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असी सर्फारस मा.मुख्य 
न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना करण्याचा ननर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमारे् र्ासनाने 
दद. १७/०७/२०१५ रोिीच्या परान्वये सर्फारस केली आहे. सदर सर्फारर्ीचा सकारात्मक ववचार 
करण्याची फेरववनींतीही दद. २८/०२/२०१८ रोिीच्या र्ासन परान्वये मा.मुख्य न्यायमतुी याींना 
करण्यात आली आहे. सदर प्रकरर्ी त्वररत ननर्णय होण्याकररता र्ासन पर, दद.१९/०१/२०१९ 
अन्वये याबाबत बैठक आयोजित करण्याबाबत मा.मुख्य न्यायमतुी, मुींबई उच्च न्यायालय 
याींना ववनींती करण्यात आली असून र्ासन पर, ववचध व न्याय ववभाग, दद.१९/०३/२०२० 
अन्वये सदर ववनींतीकडे उच्च न्यायालय प्रर्ासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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मालवण (जि.ससांधुदगुण) येथील देवबाग, तारिली किनारपट्टीवरील  
प्रवासी वाहतूि नौिाांच्या दरुावस्थबेाबत 

  

(८)  १७६७ (१३-०४-२०२०).   श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवर् (जि.ससींधुदगुण) येथील देवबाग, तारकली ककनारपट््ीवरील ४० प्रवासी वाहतकू 
नौका दरुावस्थेत असल्याचे बींदर ववभागाने केलेल्या नौकाींच्या सव्हेत माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नौकाींमध्ये कोर्त्या रु् ी आढळून आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन नौका दरुावस् थेत जस्थतीत ठेवर्ाऱया नौकाीं 
मालकावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. अस्लम शेख (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) लाईफ िॅके्, ररींग बोया सजुस्थतीत नसनू 
बो्ीींची रींगरींगो्ी व ऑईलीींग आवश्यक असल्याचे ननदर्णनास आले व बो्ीींची कागदपर े
दाखववण्यात आली नव्हती. वरील सवण रु्ीींची पतुणता करण्यात आल्यानींतर बो्ीींचा पुन्हा सव्हे 
करून तात्पुरत ेसव्हे प्रमार्प्रर अदा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबई भायखळा येथील सर िी.िी. समूह रुग्णालय व िामा रुग्णालयात िायणरत  
असलेल्या अांशिालीन महहला िमणचाऱयाांना िायमस्वरुपी 

नोिरीत सामाऊन घेणेबाबत 
(९)  २८०१ (२५-०३-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय वैद्यिीय सशिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भायखळा येथील सर िी.िी. समूह रुग्र्ालय व कामा रुग्र्ालयात गेले २० 
वर्ाणपासनू रु.४१८/- इतक्या अल्पवेतनावर  तात्पुरत्या अींर्कालीन पदावर कायणरत असलेल्या 
दर्णना पवार याींचेसह ६ अींर्कालीन मदहला कमणचाऱयाींना मुींबई जिल्हाचधकारी याींनी अींर्कालीन 
सलपीक कमणचारी म्हर्नू नोंदववण्यास नकार ददल्यामळेु सदरहू मदहला कमणचाऱयाींना अद्याप 
र्ासनाने  सेवेत कायम करण्यास मान्यता ददली नसल्याची बाब ननदर्णनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेले २० वर्ाणपासनू सलपीक पदावर काम करुन र्ासनास सेवा प्रदान केली 
असल्याने व सद्यजस्थतीत त्याींचे वय ननयमबाह्य झाले असून त्याींना अन्यर कोठेही नोकरी 
समळू र्कर्ार नसल्याने सदरहू ६ मदहला कमणचारी याींना र्ासनाने प्राधान्याने सेवेत कायम 
करण्यात यावे या सींदभाणत गेली पाच वर्ाणत अनेक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनास लेखी परे व 
ननवेदने सादर करुनही अद्याप यावर र्ासनाने कोर्तीच कायणवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, माहे एवप्रल २०१६ मध्ये र्ासनाने ि.िी. रुग्र्ालयात ७७४ बदली कमणचाऱयाींना 
सेवेत कायम केले त्याच धतीवर जिल्हाचधकारी, मुींबई याींचेकडून अींर्कालीन सलवपक 
कमणचाऱयाींची प्राधान्याने मान्यता घेऊन सदरहू मदहला कमणचाऱयाींना सेवेत कायम 
करण्याबाबतच्या मींरालयातील प्रलींबबत प्रस्तावास तात्काळ मान्यता देण्याच्या दृष्ीने  
र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत र्ासनाने कोर्तीच कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची काररे् काय 
आहेत ? 
  
श्री. असमत ववलासराव देशमुख (०४-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४)  वैद्यकीय सर्क्षर् व 
सींर्ोधन सींचालनालयाच्या अचधनस्त असलेल्या सर ि.िी. समहु रुग्र्ालये, मुींबई येथे ६ 
अींर्कालीन उमेदवार कायणरत आहेत, या प्रकरर्ी कौर्ल्य ववकास व उद्योिकता ववभाग 
आणर् सामान्य प्रर्ासन ववभागाचे असभप्राय मागववण्यात आले होत.े “सुसर्क्षक्षत बेरोिगाराींना 
अथणसहाय्य” या योिनेतनू र्ासनाच्या ववववध कायाणलयात तात्पुरत्या स्वरुपात काही 
तासाींकररता काम करुन मानधन देण्यात येत होत.े या योिनेची फलननषपती न झाल्याने 
रोिगार व स्वयींरोिगार ववभागाच्या दद.११.२.२००४ च्या र्ासन ननर्णयान्वये सदर योिनेत 
सुधारर्ा करुन “सुसर्क्षक्षत बेरोिगाींराच्या सेवा सोसायट्याींना आचथणक सहाय्य” अर्ी योिना 
सुरु करण्यात आली. या योिनेनसुार अींर्कालीन उमेदवाराींना सरळसेवेमध्ये ग्-क पदाकररता 
१०% समाींतर आरक्षर् लागू केल ेअसनू कमाल वयोमयाणदा ४६ वर्ाणपयांत सर्थील केली आहे. 
अींर्कालीन उमेदवाराींना र्ासन सेवेत थे् ननयकु्ती देण्याचे कोर्तहेी धोरर् नाही. तसेच 
सामान्य प्रर्ासन ववभाग, पररपरक दद.२५.८.२००५ मधील मागणदर्णक सुचना ववचारात घेता, या 
०६ अींर्कालीन उमेदवाराींना र्ासन सेवेत ननयसमत करता येर्ार नाही. 
     सदर ०६ उमेदवार हे पदवीधर अींर्कालीन उमेदवार नसल्याचे असभप्राय कौर्ल्य ववकास 
व उद्योिकता ववभागाने ददले आहेत. 
  

___________ 
  

शेतीच्या नुिसानाचे सहाहेिण िरून शेति-याांना निुसान भरपाई समळण्याबाबत 
  

(१०)  २८२६ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ेतीच्या झालेल्या नुकसानीचे सव् हेक्षर् करून वपडीत र्तेक-याींना नुकसान भरपाई 
समळण् याबाबत वव.स.स. बल् लारपूर याींनी जिल् हाचधकारी चींद्रपूर याींना ददनाींक ९ िानेवारी, २०२० 
रोिी लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) अद्याप कायणवाही झाली नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. वविय वडटे्टीवार (०३-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वपडीत र्ेतकऱयाींना र्ेतीवपकाींच्या नकुसानीबाबत आचथणक मदत देण्याची बाब ववचाराधीन 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  

मारोडा (ता.मुल, जि.चांिपूर) येथील ववतरण पाईपलाईनसाठी  
अांदािपत्रिानुसार तनधी उपलब् ध िरणेबाबत 

  

(११)  २९३१ (०७-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मारोडा (ता.मुल, जि.चींद्रपूर) येथील ववतरर् पाईपलाईनसाठी अींदािपरकानुसार ननधी 
तातडीने उपलब् ध होण् याबाबत स्थाननक प्रनतननधीींनी मा.पार्ी पुरवठा व स् वच् छता मींरी याींना 
ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (०७-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे, 
(२) मुल ग्रीड पार्ी पुरवठा योिनेत मारोड या गावाचा समावेर् असला तरी गावातील ववतरर् 
व्यवस्थेचा समावेर् मुळे मींिुर प्रस्तावात नाही. मार मारोडा ग्रामपींचायतीने यासींदभाणतील ठराव 
व मागर्ी त्याींच्या ददनाींक ०८.०६.२०२० रोिीच्या परान्वये ददलेली आहे. त्यानुर्ींगाने मुल ग्रीड 
पार्ी पुरवठा योिनेतील ववतरर् व्यवस्थेच्या बचतीतनू मारोडा गावातील ववतरर् व्यवस्था 
्ाकण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेलोटे (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील औद्योधगि वसाहतीमधील िागा आठवडा 
बािारािरीता उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२)  ३१०७ (०३-०४-२०२०).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) हे गाव मुींबई-गोवा महामागाणवरील ४ हिारहून अचधक 
लोकसींख्या असलेले गाव असून या दठकार्ी महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ असल्याने 
हे गाव प्रकल्पग्रस्त बाचधत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मौिे लो्े येथे सुरु करण्यात आलेल्या आठवडा बािाराची िागा अपुरी 
असल्याने सध्या सरुु असलेल्या आठवडा बािारालगत असललेा महाराषर औद्योचगक ववकास 
महामींडळाच्या मालकीचा मोकळा प्लॉ् (क्र.ए-३/२/१ के्षर ३५०७ एम २) कायमस्वरूपी 
समळण्याची मागर्ी आठवडा बािार ससमती, लो्े तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागर्ीच्या अनुर्ींगाने औद्योचगक वसाहतीमधील िागा आठवडा 
बािाराकरीता उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०४-०९-२०२०) :  (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बबगर औद्योचगक वापरासाठी िसे,पोलीसचौकी, अजग्नर्मन  कें द्र,  दरूध्वनी कें द्र इ.करीता 
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाकडून िागेचे वा्प करण्यात येते. आठवडा 
बािाराकरीता िागा उपलब्ध करून देण्याचे महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाचे धोरर् 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शतेी रस्त्याांसाठी स्वतांत्र लेखासशषण तयार िरुन तनधी उपलब्ध िरणेबाबत 
  

(१३)  ३१७६ (१४-०४-२०२०).   श्री.चांििाांत (भाऊ) तनांबािी पाटील (मुक्ताईनगर) :   
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्तेी रस्त्याींसाठी स्वतींर लेखासर्र्ण व ननधी उपलब्ध नसल्यामुळे र्ेतक-याींना 
र्ेतमाल वाहतकूीमध्ये अनेक अडचर्ी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनामाफण त स्वतींर लेखासर्र्ण तयार करुन ननधीची उपलब्धता करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने कोर्ता ननर्णय 
घेतला आहे, 
(४) अद्याप ननर्णय घेतला नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२)  व (३) र्ते पार्ींद रस्त्याींसाठी स्वतींर लेखासर्र्ण उघडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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िोनसरी (ता.चामोशी, जि.गडधचरोली) येथे पोलाद िारखाना सुरु िरणेबाबत 
  

(१४)  ३२९५ (०३-०४-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोनसरी (ता.चामोर्ी, जि.गडचचरोली) येथे पोलाद कारखाना सरुु करण्यास लायडस मे्ल 
ॲण्ड कीं पनीला तत्कालीन राज्य र्ासनाने सन २०१६ मध्ये मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार लायड्स मे्ल ॲन्ड कीं पनी द्वारा या पोलाद कारखान्याचे भूसमपूिन 
तत्कासलन मुख्यमींरी याींच्या हस्त ेकरण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी प्रकल्प बाधीत र्ेतकऱयाींच्या िसमनीचा मोबदला देखील 
तत्कासलन मा.मखु्यमींरी याींच्या हस्त ेववतरीत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पोलाद कारखाना सुरु करुन जिल्ह्यातील तरुर्ाींना तसेच स्थाननकाींना 
रोिगार समळर्ार असल्याने कारखाना सरुु कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) पोलाद कारखाना सुरू झाल्यानींतर ज्या कास्तकराींची २ हेक््र पयांत िसमन 
सींपादीत करण्यात आली,अर्ा कास्तकराींच्या १ कु्ुींबातील एका व्यक्तीला नोकरीत प्राधान्य 
देण्याचा ववचार करण्यात येईल असे दद.०६.०५.२०१७ रोिीच्या वा्ाघा्ीच्या सभमेध्ये 
कीं पनीच्या व्यवस्थापकाने साींचगतल्याप्रमार् ेठरले आहे. ५०.२९ हे.आर खािगी िसमनीचा ताबा 
महामींडळास दद.०७.०६.२०१८ रोिी प्राप्त झाला असून सदर िसमनीचे लायडस मे्ल अँड 
कीं पनी याींना वा्प करून आगावू ताबा दद.२४.०८.२०१८ रोिी देण्यात आला आहे. प्राथसमक 
करारनामा दद.३१.११.२०१८ रोिी कीं पनीस देण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

रािुरा, िोरपना, गोंडवपपरी व जिवती (जि.चांिपूर) तालुक्याांतील अनेि  
हठिाणी पाांदण रस्ते योिना राबववण्याबाबत 

  

(१५)  ३४७२ (१४-०४-२०२०).   श्री.सभुाष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािुरा, कोरपना, गोंडवपपरी व जिवती (जि.चींद्रपूर) या तालुक्याींतील अनेक दठकार्ी पाींदर् 
रस्त ेयोिना राबववण्याचे र्ासनाने आश्वासन देऊनही अनेक दठकार्ाींचे रस्त ेअद्याप झालेले 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱयाींचा र्ेतमाल बािारपेठेत पोचण्यास ववलींब होत असल्यामळेु र्ेतकऱयाींचे 
आचथणक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने ननर्णय घेवनु ननधीची तरतुद करून रािुरा, कोरपना, 
गोंडवपपरी व जिवती या तालुक्याींतील प्रत्येक गावाींमध्ये पाींदर् रस्त ेयोिना राबववण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०४-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) पालकमींरी र्ेत /पार्ींद रस्त े योिना र्ासन ननर्णय ददनाींक २७ फेबु्रवारी, २०१८ मधील 
भाग ब नसुार चींद्रपूर जिल्हयास रु.१५०.०० लक्ष इतका ननधी देण्यात आला होता. त्यानुसार 
प्रनत तालकुा रु.११.५३ लक्ष  प्रमार्े ननधी ववतरीत करण्यात आलेला होता. त्यापैकी रु.१४.९७ 
लक्ष खचण झालेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील हुांडाबळी वपडडताांना नोिरीची सवलत देण्याची होत असलेली मागणी 
  

(१६)  ३६१२ (१३-०४-२०२०).   श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदहलाींवर होत असलेल्या अ ॅससड हल्ले व बलात्कार इतकाच  हुींडाबळीचा ववर्य 
गींभीर असून हुींडाबळी वपडडताींना नोकरीची सवलत व अपींग ववभागात राखीव सवलत देण्याची 
मागर्ी र्ासनाकड ेकरण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०४-०९-२०२०) : (१) हुींडाबळी वपडडताींना नोकरीची सवलत व 
अपींग ववभागात राखीव सवलत देण्याची मागर्ी अप्राप्त आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
दौंड (जि.पुणे) येथ ेनवीन जिल्हा न्यायालय सुरु िरण्याच्या प्रस्तावास मान्यता समळणेबाबत 

  

(१७)  ३७०४ (१६-०३-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जि.पुरे्) येथे नवीन जिल्हा न्यायालय सुरु करण्याच्या प्रस्ताव मा.उच्च नायालयाच्या 
सर्फारर्ीने मींरालयात आवक क्रमाींक – २०११/ददनाींक १४.०३.२०१९ या क्रमाींकाने सादर झालेला 
आहे, हे खरे हे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (०४-०९-२०२०) : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दद.१४/०३/२०१९ रोिी 
पुरे् जिल्हयातील दौंड येथे ददवार्ी न्यायाधीर् (वररषठ स्तर) स्थापन करण्याच्या अनुर्ींगाने 
प्रमुख जिल्हा व सर न्यायाधीर्, पुरे् याींना पर पाठववले आणर् दद. १३/१२/२०१९ रोिी 
र्ासनास प्रस्ताव पाठववला, तर दद. १९/०६/२०२० रोिी अनतररक्त मादहती पाठववली आहे. 
(२) सदर प्रस्ताव ववत्त ववभागास पाठववला असता र्ासन ननर्णय, ववत्त ववभाग दद.०४/०५/२०२० 
आणर् राज्याची आचथणक जस्थती ववचारात घेता ततुाणस सदर ननर्णय पुढे ढकलरे् योग्य राहील 
असे मत प्राप्त झाले आहे व ही बाब दद.१०/०८/२०२० रोिी मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदर्णनास 
आर्ली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल्हयात पाांदण रस्ते योिना राबववण्याबाबत 
  

(१८)  ३८०२ (१६-०४-२०२०).   श्री.बळवांत वानखड े (दयाणपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.असमत झनि 
(ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष धोटे 
(रािूरा) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयात पाींदर् रस्त ेयोिना राबववण्याचे र्ासनाने आश्वासन देऊनही अनेक 
दठकार्चे रस्त े अद्यापही झाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतमाल बािारपठेेत वेळेत पोहचण्यास ववलींब होत असल्यामुळे र्ेतकऱयाींचे 
आचथणक नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने ननर्णय घेऊन व ननधीची तरतदू करुन अमरावती जिल्हयात 
तात्काळ पाींदर् रस्त ेयोिना राबववण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०३-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) अमरावती जिल्हयातील पाींदर् रस्त्याकरीता  सन २०१९-२०२० मध्ये रु.५,६१,११,४५४/-
एवढा प्राप्त ननधी ७ उपववभागास ववतरीत करण्यात आला असून मोठया प्रमार्ावर पाींदर् 
रस्त्याींची कामे प्रगती पथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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माळसशरस (जि.सोलापूर) तालुक्यात वादळाने तेथील विृ व वपिे याांचे  
झालेले निुसान व घराांची झालेली पडझड 

  

(१९)  ४०२० (१०-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळसशरस) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  माळसर्रस (जि.सोलापूर) तालुक्यात येथे वादळाचा मोठा तडाखा बसल्याने वकृ्ष दषुकाळी 
पररजस्थतीमळेु वाचलेली वपके याींवर घराींची छपरे पडून घराींची पडझड झाल्याचे ददनाींक १ िून 
२०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक पदाचधकाऱयाींसोबत अचधकाऱयाींमाफण त दषुकाळग्रस्त भागात पींचनामा 
करूनही अद्याप काही भागात मदत समळाली नसल्याचे ही ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदाराींकडून अपरू्ण घरे लाभार्थयाांना हस्ताींतररत केली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ननधीच्या अभावी सदर मदत अपूर्ण असल्याचे अचधकाऱयाींमाफण त साींचगतले िात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,याबाबत चौकर्ी करुन र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. वविय वडटे्टीवार (०३-०९-२०२०) : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
     दद.०३.०६.२०१९ रोिी माळसर्रस तालुक्यामध्ये वादळी वाऱयामुळे ४६७ घराींची पडझड 
झालेली होती.  
(२) हे खरे नाही. 
     माळसर्रस तालुक्यामध्ये खरीप २०१८ हींगामामध्ये गींभीर स्वरूपाचा दषुकाळ िादहर 
करण्यात आला असनू खरीप हींगामामध्ये दषुकाळग्रस्त ९३९० खातदेाराींना रूपये ५.४० को्ी 
इतके अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे.  
तसेच घर पडझड झालेल्या ३४४ पार खातदेानाींना रूपये २०,३६,७००/- इतके अनुदान ववतरीत 
करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील धरणातील पाणी िमता वाढववणेसाठी धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(२०)  ४३५८ (१६-०४-२०२०).   श्री.अशोि पवार (सशरुर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुरे् जिल्ह्यातील घोड धरर्ातील साठलेल्या गाळावर नासर्क येथील महाराषर असभयाींरीकी 
सींर्ोधन सींस्था (मेरी) याींनी िलार्याच्या साठवर् क्षमतचेा अभ्यास केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घोड धरर्ाची एकुर् साठयाची प्रकल्पीय क्षमता ७.७३ अब्ि घनफु् (्ीएमसी) 
होती, गाळामुळे त्यात ४.८७ अब्ि घनफु्ापयांत घ् म्हर्िे तब्बल १.७० ्ीएमसी पार्ीसाठी 
घ्ला असा अहवाल मेरी सींस्थेने घोड िलसींपदा ववभागाकडे दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अहवाल आल्यानींतर घोड िलसींपदा ववभागाने धरर्साठयाच्या आकडेवारीत 
बदल केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, धरर्ाची पार्ी क्षमता वाढववण्यासाठी धरर्ातील गाळ काढण्याकरीता र्ासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     घोड धरर्ाचे गाळ सवेक्षर् महाराषर असभयाींबरकी सींर्ोधन सींस्था, मेरी, नासर्क या 
सींस्थेमाफण त २०१० साली करण्यात आलेले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     घोड धरर्ाचा प्रकल्पीय एकुर् पार्ीसाठा ७.६३८ द्एमसी आहे. मेरी, नासर्क या 
सींस्थेमाफण त प्राप्त अहवालानुसार सदर साठयामध्ये एकुर् १.३५९ द्एमसी (४७ द.ल.घ.मी.) 
घ् झाली असुन एकुर् पार्ीसाठा ५.९७८ द्एमसी झालेला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     घोड िलार्याच्या साठवर् क्षमतते झालेल्या बदलानुसार प्राथसमक ससींचन कायणक्रम 
तयार करुन पाण्याचे ननयोिन करण्यात येत.े 
(४) धरर्ाची पार्ीक्षमता वाढववर्ेसाठी धरर्ातील गाळ काढण्यासाठी  ग्राम ववकास व 
िलसींधारर् ववभाग  र्ासन ननर्णय क्र गामुध २०१७/प्र.क्र.१३४/ िल-१, दद. ०६ म े २०१७ व 
िलसींपदा ववभाग र्ासन ननर्णय क्र. लाके्षवव २०१७/(६७/२०१७) लाके्षवव (आस्था), ददनाींक २४ म े
२०१७ अन्वये  ननर्णय घेण्यात आला आहे. 
     घोड धरर्ातनू गाळ उचलनु र्ेतीसाठी वापररे्बाबत लाभधारकाींकडून अद्याप मागर्ी 
प्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सशरुर (जि.पुणे) तालुक्यातील सभमा व घोड नदीवर बुडीत बांधारे बाांधणेबाबत 
  

(२१)  ४३६० (१६-०४-२०२०).   श्री.अशोि पवार (सशरुर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुरे् जिल्हयातील सर्रुर तालकु्यातील गावाींची र्तेीसाठी ससींचन व्यवस्था सभमा व 
घोडनदीवर मोठया प्रमार्ावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ च्या दषुकाळात सभमा नदी सर्रुरच्या पूवण भागात ब-याच वर्ाणनींतर 
पदहल्याींदाच कोरडी पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु र्तेक-याींची को्यवधी रुपयाींची वपके िळाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ेतक-याींकडून बुडीत बींधारे नदीवर बाींधरे्साठी मागर्ी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सभमा व घोड नदीवर बुडीत बींधारे बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. सर्रुर तालुक्यातील ससींचन 
व्यवस्था घोड व सभमा नदीबरोबरच चासकमान प्रकल्पाचा डावा कालवा तसेच मो्ेवाडी व 
आलेगाव पागा लघ ुपा्बींधारे तलाव इ. वर अवलींबून  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) तत्कासलन मा.ववधानसभा सदस्य (सर्रुर), श्री.बाबुराव पाचरे् याींनी त्याींचे ददनाींक 
०२/०७/२०१९ चे परान्वये तत्कासलन मा.राज्यमींरी, िलसींपदा याींचेकडे मौिे गरे्गाव दमुाला 
ता.सर्रूर जि.पुरे् येथे सभमा नदीवर बुडीत बींधारा होरे्साठी सवेक्षर् करर्े तसेच त्यासाठी 
ननधी उपलब्ध करून देण्याची मागर्ी केली होती.  
(५) सभमा नदीवरील सवण को. प. बींधारे साखळी पध्दतीने सलग बाींधलेले असून नदीच्या डाव्या 
व उिव्या तीरावरील सवण के्षरास सस ींचनासाठी पार्ी उपलब्ध होत असल्यामळेु सभमा नदीवर 
बुडीत बींधारे बाींधण्याची आवश्यकता नाही. 
     तथावप, घोड धरर्ाच्या बडुीत के्षरात दहींगर्ी को.प. बींधाऱयाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर 
असून सदर बींधाऱयाव्दारे उन्हाळी हींगामाव्दारे ११३२ हेक््र के्षरास सस ींचन लाभ देरे् प्रस्ताववत 
आहे. घोड धरर्ाच्या िलार्याच्या फुगवट्यात बुडीत बींधाऱयाींची कोर्तीही नववन मागर्ी 
सद्य:जस्थतीत प्राप्त नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िळगाव जिल्हयातील यावल-रावेर तालुक्याांमधील पाझर तलवाांची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(२२)  ५२५७ (०९-०४-२०२०).   श्री.सशरीष चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल्ह्यातील यावल-रावेर तालुक्याींमधील पाझर तलावाींची दरुुस्ती कररे्बाबतचा 
प्रस्ताव र्ासनाकडे सादर करण्यात आलेला असनू अद्यापही प्रलींबबत असल्याचे माहे म,े २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाींची दरुुस्ती तात्काळ कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव गडाख (०३-०९-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     यावल-रावेर तालुक्यातील क्षनतग्रस्त योिनाींच्या दरुुस्तीची कामे के्षरीय स्तरावर 
ववभागामाफण त प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
(२) यावल तालुक्यातील बोरखेडा ख.ु (सभलार्ी) या योिनेच्या दरुुस्ती कामास प्रर्ासकीय 
मान्यता प्राप्त असुन कामाचे कायाणरींभ आदेर् देण्यात आले आहेत. सदर दरुुस्ती काम पुर्ण 
करण्याचे ननयोिन ववभागाने केले आहे.  
     रावेर तालुक्यातील पाझर तलाव िानोरी, पाझर तलाव सहस्रसलींग, पाझर तलाव जिन्सी 
या योिनाींची दरुुस्तीची अींदािपरके मदृ व िलसींधारर् ववभागाच्या सन २०१८-१९ दरसूची 
नुसार अद्यायावत करुन प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी सादर करण्याची कायणवाही प्रगतीत आहे.  
     यासर्वाय िलसींधारर् कामाींचा दरुुस्ती कायणक्रम २०२०-२१ अींतगणत यावल-रावेर 
तालुक्यातील दरुुस्ती कामे ननधीच्या उपलब्धतनेुसार आराखड्यात समाववष् करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्हयातील वरखेड ेलोंढे प्रिल्पाचा समावशे बळीरािा 
िलसांजिवनी योिनेमध्ये िरणेबाबत 

(२३)  ५२६१ (१०-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील वरखेड ेलोंढे प्रकल्पाचा समावरे् कें द्र र्ासन व राज्य र्ासन याींच्या 
एकबरत ’’बळीरािा िलसींजिवनी योिना’’ यामध्ये आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरखेडे लोंढे बॅरेि प्रकल्पाचे सींपूर्ण ससींचन पारींपाररक कालवा ववतरर् प्रर्ाली 
ऐविी बींद नसलकेद्वारे ससींचन ववतरर् प्रर्ालीद्वारे कररे्बाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
ददनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मा.िलसींपदा मींरी याींना लेखी ननवेदन ददल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) ददनाींक १४/०२/२०२० रोिी लेखी ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(३) प्रकल्पाच्या सुप्रमा मधील तरतदूीनुसार प्रवाही सस ींचन योिना व मागर्ीकृत बींद 
नसलकेद्वारे सस ींचन ववतरर् प्रर्ाली याींचा आचथणक व ताींबरक व्यवहाणतचेा तलुनात्मक अभ्यास 
सक्षम स्तरावर व मान्यतबेाबतचा अभ्यास के्षबरय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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मुांबई उपनगरातील बोररवली येथील गोराई िेट्टी व पररसराचा  
पयणटनदृष्ट्टया वविास िरणेबाबत 

 (२४)  ५६३९ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोररवली येथील गोराई पररसरात िागनतक दिाणचे  पगोडा, वॉ्र 
ककीं गडम व एसएल वल्र्ड  उभारण्यात आले असून या पयण् नस्थळाला देर्-ववदेर्ातील असींख्य 
पयण् क येत असुन या पयण् न स्थळाला भे् देण्यासाठी गोराई िेट््ी येथनू बो्ीने प्रवास 
करावा लागत असनू या िेट््ीची दरुवस्था झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गोराई िेट््ीला काींदळवन असून या खाडीत र्हरातील मलःननसारर्ाचे 
पार्ी सोडण्यात येत असल्याने हे काींदळवन नष् होण्याच्या मागाणवर आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उपनगर जिल्हयाींची जिल्हा वावर्णक योिनेची ददनाींक २२ िानेवारी, २०२० 
रोिी वा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीत गोराई िेट््ी व पररसराचा पयण् नदृष्या ववकास 
करण्याकररता ककती रुपयाींच्या ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, या ननधीअींतगणत कोर्कोर्त्या ववकास कामाींचा समावेर् करण्यात येर्ार    
आहे ?  
 

श्री. अस्लम शखे (०५-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. मुींबई महानगरपालीकेकडून प्राप्त मादहतीनुसार उत्तरामध्ये काही 
प्रमार्ात मलिल प्राथसमक प्रक्रीया करून गोराई खाडीला समळर्ा-या नाल्यामध्ये उत्सजिणत 
करीत असल्याचे नमदू केले आहे. तसेच, काींदळवन के्षरातीकडील प्राप्त मादहतीनुसार मालाड 
अींतगणत उदींचन कें द्र (आय.पी.एस.) व मालाड मलिल प्रकक्रया कें द्र याींची नव्याने उभारर्ी व 
कायाणजन्वत केल्यानींतर गोराई खाडीकडे मलनन:स्सारर् साींडपाण्यामळेु वनववभागाच्या 
(काींदळवर् कक्षाच्या) ताब्यातील के्षरात काींदळवन नष् झाल्याचे ददसनू आलेले नाही. 
(३) व (४) गोराई निीक बोरीवली येथे िेट््ीिवळ ्समणनल बबल्डीींग व इतर सुववधा तयार 
कररे् या कामाच्या रु.२४२.४७ लाख इतक्या खचाणस प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. 
     तसेच, कें द्र र्ासनाच्या सागरमाला योिनेअींतगणत, गोराई निीक बोरीवली येथे रो-रो 
िेट््ी बाींधण्याच्या रु.१५.४७ को्ी खचाणच्या कामास प्रर्ासकीय मींिूरी प्राप्त झाली असनू सदर 
प्रकल्पास पयाणवरर् ववभाग आणर् काींदळवर् कक्षाकडून परवानगी प्राप् त झाली असून काम 
प्रगनतपथावर आहे. 
     तसेच काींदळवन ववभागाच्या दद.१८.०२.२०२० अन्वये प्राप्त मादहतीनुसार, जिल्हा 
ननयोिन ससमती, मुींबई उपनगर याींचे दद.८.७.२०१९ च्या आदेर्ान्वये, जिल्हा वावर्णक योिना 
२०१९-२० अींतगणत बोरीवली येथील काींदळवन (खारफु्ी) उद्यान ववकससत कररे् या कामास 
रु.२५३०.१० लक्ष इतक्या खचाणस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली असनू, हे काम काींदळवन 
कक्षामाफण त करण्यात येत आहे. ह्या प्रकल्पाींमध्ये,  ननसगण पररचय कें द्र, मॅन्ग्रोव्ह रेल, पक्षी 
ननररक्षर् मनोरा, होडी पयण् न इ. सवुवधा ननमाणर् करण्यात येर्ार आहेत. 

___________ 
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बहुळा प्रिल्प (ता.पाचोरा-भडगाांव, जि.िळगाांव) या िालहायावरील अपूणण िामे पूणण िरणेबाबत 
  

(२५)  ५७५६ (१०-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहुळा प्रकल्प (ता.पाचोरा-भडगाींव, जि.िळगाींव) या कालव्यावरील अपूर्ण कामे पूर्ण 
करण्याकररता आवश्यक भूसींपादन करावे व कालव्याची कामे त्वररत पूर्ण करण्यात यावी असे 
ननदेर् तत्कासलन िलसींपदा मींरी याींनी ददनाींक ३ िून, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननदेर्ानुसार आतापयांत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) काही ववतरर् व्यवस्थेमधील कामासाठीच्या भसुींपादनासाठी र्ेतकऱयाींचा ववरोध होता आता 
भुसींपादन झालेले आहे. त्यास अनुसरुन प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तावास 
मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर उवणरीत कामे हाती घेऊन ननधी उपलब्धतनेुसार पूर्ण करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राई (ता.राधानगरी, जि.िोल्हापूर) गावालगत असलेल्या धामणी नदीवर  
‘धामणी मध्यम प्रिल्प’ पूणण िरणेबाबत 

  

(२६)  ६१८४ (१०-०४-२०२०).   श्री.पी.एन.पाटील (सडोलीिर) (िरवीर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राई (ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर) येथील र्ेतकऱयाींना उपयुक्त असलेल्या राधानगरी 
तालुक्यातील धामर्ी नदीवरील ३.८५ ्ीएमसी क्षमतचेा धामर्ी मध्यम प्रकल्प गेली २३ वर्ण 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचा येथील र्ेतकऱयाींना उपयोग होर्ार असल्याने ससींचन, उद्योग, 
वीि ननसमणती व वपण्यासाठी या पाण्याचा वापर होर्ार असून या प्रकल्पामुळे धामर्ी खोऱयात 
ववकासाला चालना समळर्ार असल्याने हा प्रकल्प तात्काळ पूर्ण कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) १. प्रकल्पाची सद्यजस्थती पुढीलप्रमारे् आहे. 
     धरर्-७३% पूर्ण, को.प. बींधारे  एकूर् १०, ६ पूर्ण, उवणररत ४ पैकी एकाची ननववदा 
ननश्चीत झाली आहे. 
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     २. सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसींपादनाकररता महसलू ववभागास ननधी उपलब्ध 
करून देरे्ची कायणवाही सरुु आहे. तसेच पुनवणसनाींतगणत १२३ प्रकल्प ग्रस्ताींना देय १२० हे. 
के्षरापैकी ६६ प्रकल्प ग्रस्ताींना ६० हे. पयाणयी िमीन वा्प झाली असून उवणररत ५७ प्रकल्प 
ग्रस्ताींना ६० हे. िमीन आवश्यक असून त्याबाबतची कायणवाही महसलु ववभागाकडून 
प्रगतीपथावर आहे. तसेच धरर्ाच्या उवणररत कामाची ननववदा प्रकक्रया सरुु आहे. 
(३) १. भूसींपदान व पूनवणसन प्रलींबबत प्रश्नी प्रकल्पग्रस्ताींनी प्रकल्पाचे कामास केलेल्या 
ववरोधामुळे सन २०१३ पासून प्रकल्पाचे काम बींद आहे. भूसींपादन व पुनवणसन पूर्ण करण्यासाठी 
महसूल खात्यार्ी समन्वयाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
     २.प्रकल्पाच्या द्ववतीय सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता र्ासन ननर्णयातील अ्ीनूसार 
पुवीची ननववदा ववखींडीत केल्याने कीं रा्दाराने उवणररत कामाच्या ननववदा प्रक्रीयेस न्यायालयाची 
अींनतररम स्थचगती समळवली होती. सद्यजस्थतीत मा.न्यायालयाने दद.०७/१२/२०१९ रोिीच्या 
सुनावर्ीमध्ये उवणररत कामाच्या ननववदेवरील स्थचगती उठवली असून त्यानुसार कीं रा्दाराने 
केलेल्या कामाच्या न्यायप्रववषठ प्रलींबबत दानयत्वाची रक्कम रू.१०५.९३ को्ीस महामींडळाच्या 
ननयामक मींडळाची १०३ वी बैठक ददनाींक २७ िानेवारी २०२० अन्वये मान्यता ददली असून, 
सदर रक्कमेपैकी अींनतम देयकानसुार सींबधीत ठेकेदारास रक्कम रु.५७.३५ को्ी ववभागामाफण त 
ददनाींक ०९/०३/२०२० रोिी NEFT Cheque No. ५६९२२० अन्वये अदा कररे्त आली आहे. 
तसेच स्वासमत्व र्ुल्कापो्ी महसलु ववभागास, ववभागाचे पर िा.क्र. मप्रवव-२/ लेर्ा-४/ १०६४ 
ददनाींक ३१/०३/२०२० नुसार रक्कम रु.४४.१८ को्ी NEFT Cheque No. ५६९२४१ अन्वये वगण 
कररे्त आली आहे.  त्यानींतर धामर्ी प्रकल्पाच्या उवणररत कामाची रु.२७७.०७ को्ी रक्कमेची 
ननववदा सुचना माहे माचण २०२० मध्ये प्रससध्द करण्यात आली आहे. सदर ननववदा सादर 
करण्याचा अींनतम दद.०८/०५/२०२० होता, तथापी कोववड २०१९ च्या प्रादभूाणवामुळे सदर ननववदा 
सादर कररे्स वाींरवार मुदत वाढी देण्यात आल्या असनु सद्यजस्थतीत चौथी मदुत वाढ दद. 
०३/०८/२०२० पयांत देण्यात आली आहे.   

___________ 
  

महाराष्ट्र-तेलांगणा सीमेवरील झरी-िामणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यात १०० पेिा  
अधधि िुमारी माता असल्याबाबत 

  

(२७)  ६४७५ (२५-०३-२०२०).   श्री.धमणरावबाबा आत्राम (अहेरी), अॅड.माणणिराव िोिाटे 
(ससन्नर), श्री.मनोहर चांहििापूरे (अिुणनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर-तलेींगर्ा सीमेवरील झरी-िामर्ी (जि.यवतमाळ) तालुक्यात १०० पेक्षा अचधक 
कुमारी माता असल्याचे ददनाींक १८ डडसेंबर २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्णनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जिल्हयाचा दगुणम भागात सर्क्षर्ाचा अभाव, गरीबी आणर् कायदयाचे 
अज्ञान या कारर्ाींमुळे ककत्येक अल्पवयीन मुली व अवववादहत मदहलाींवर िबरदस्तीने माततृ्व 
लादण्यात आले असल्याचेही ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या कुमारी माताींना र्ासनातफे मदहन्याला केवळ ४२५ रुपयेच आचथणक सहाय्य 
करण्यात येत असनू त्यामध्ये १०००/- रुपये पयांत वाढ करण्यात यावी अर्ी मागर्ी करण्यात 
आली असल्याचेही ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुमारी माताींच्या पुनणवसनासाठी मोरगाव तालुक्यात पुनवणसन कें द्र सुरु 
करण्याचे (तत्कालीन मींरी) व त्याकरीता मौिे सावरखेडा येथे पाच एकर िसमन देण्यात येवून 
१४ को्ीींचा ननधी उपलब्ध न झाल्यामळेु सदर पुनवणसन कें द्राचे काम अद्याप सुरु करण्यात 
आले नसल्याचेही ननदर्णनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कुमारी माताींना देण्यात येर्ाऱया मानधनाचे रकमेत वाढ करण्यासह सावरगाव 
(ता.मोरगाव) येथे पुनवणसन कें द् सरुु कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०४-०९-२०२०) : (१) नाही. 
     जिल्हा मदहला व बाल ववकास अचधकारी, यवतमाळ याींच्या कायाणलयाने केलेल्या 
सवेक्षर्ानुसार झरी-िामर्ी तालकु्यात सद्य:जस्थतीत ३० कुमारीमाता आहेत.   
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) नाही. 
     अर्ी मागर्ी र्ासनास अद्याप प्राप्त झाली नाही. 
(४) व (५) होय. 
     कुमारी माताींच्या पुनवणसनासाठी मोरगाव तालुक्यातील मौिा ्ाकरखेडा येथे ग् क्र.३४ 
मधील ५ एकर ई-क्लास िसमन समळालेली असनू या िागेवर बाींधकामाचा प्रस्ताव सादर 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्याला िें ि शासनािडून िास्त अनुदान समळणेबाबत 
  

(२८)  ६८९३ (१६-०४-२०२०).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागील ५ वर्ाणत राज्याने प्रत्यक्ष कराव्दारे  ददलेल्या महसूलाच्या १० ्क्के मोबदलाही कें द्र 
र्ासनाकडून राज्याला समळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्य र्ासन कें द्र र्ासनाकड ेपाठपुरावा करुन राज्याला िास्त मदत 
वा अनुदान समळाव ेयासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. अजित पवार (०४-०९-२०२०) : (१) भारतीय सींववधानातील तरतदूीनुसार सींघ सूचीमध्ये 
समावेर् केलेल्या कर व र्ुल्क उत्पन्नाचे (ननव्वळ रक्कम) वा्प कें द्र व राज्याींमध्ये केले 
िात,े राज्याींना ववतरीत करावयाच्या दहस्स्याची ्क्केवारी ही कें द्रीय ववत्त आयोगाच्या 
सर्फारर्ीनसुार ननजश्चत करण्यात येत.े 
     त्यानसुार १४ व्या कें द्रीय ववत्त आयोगाने केलेल्या सर्फारर्ीनुसार राज्याला कें द्रीय 
ननव्वळ करापैकी राज्याचा दहस्सा ४२ ्क्के देण्याचे ननजश्चत केले होत.े सदर ४२ ्क्के मधील 
लोकसींख्या, भौगोसलक बदल, उत्पन्नातील अींतर, के्षर, वनव्याप्त के्षर या घ्काींच्या 
ननकर्ाच्या आधारे महाराषर राज्यास सेवा करातील ५.६७४ ्क्के व सेवा कराव्यनतररक्त अन्य 
करातील (आयकर, ननगम कर, सींपत्ती कर, सीमा र्लु्क, कें द्रीय उत्पादन र्ुल्क, कें द्रीय वस्त ु
व सेवा कर) ५.५२१ ्क्के रक्कम देण्याचे ठरले होत.े सदर सुराप्रमारे् कें द्र र्ासनाकडून 
दरमहा रक्कम प्राप्त झाली. त्यानुसार कें द्र र्ासनाकडून सन २०१५-१६ त े २०१९-२० या 
कालावधीत एकूर् रू.१,७७,१८० को्ी प्राप्त झाले आहेत. 
(२) १४ व्या कें दद्रय ववत्त आयोगाच्या सर्फारर्ीनुसार कें द्र र्ासनाने कें दद्रय कराींतील ४२% 
दहस्सा राज्याला देण्यात आला. १५ व्या कें दद्रय ववत्त आयोगाकडे सदर ४२% ऐविी ५०% कर 
हस्ताींतरर् करावे अर्ी मागर्ी केली आहे. 
     राज्याने १५ व्या कें दद्रय ववत्त आयोगाकडे समस्तर हस्ताींतरर् लोकसींख्या िनगर्ना 
२०११ नुसार (भाराींक ३५%),  के्षर (भाराींक १५%), उत्पन्नातील अींतर तफावत (भाराींक १५%), 
वींचचतता (एसईसीसी ग्रामीर्) (भाराींक १५%),नागरीकरर् (भाराींक १०%), रािकोर्ीय 
कायणक्षमता (रािकोर्ीय सर्स्त-कर प्रयत्न) (भाराींक ७.०५%), वकृ्षच्छाददत के्षर (भाराींक 
२.०५%) या सुरानुसार वा्प करण्याची ववनींती केली आहे.  
     १५ व्या ववत्त आयोगाने सन २०२०-२१ या वर्ाणकरीता केलेल्या अींतररम अहवालातील 
सर्फारर्ीनसुार कें द्र र्ासनाने कें द्रीय ननव्वळ करातील ४१ ्क्के दहस्सा राज्याींना देण्याचे 
ननजश्चत केले आहे. या ४१ ्क्के दहश्श्यापैकी समस्तर हस्ताींतरर् हे लोकसींख्या (भाराींक 
१५%), के्षर (भाराींक १५%), वने व पयाणवरर् (भाराींक १०%), उत्पन्नातील अींतर (भाराींक 
४५%), भौगोसलक कायणक्षमता (भाराींक १२.५%), कर वसुलीच े प्रयत्न (भाराींक २.५%) या 
आधारे महाराषरास ६.१३५ ्क्के दहस्सा देण्यात येर्ार आहे. त्यानसुार कें द्र र्ासनाकडून 
रू.४८,१०९ को्ी सन २०२०-२१ या ववत्तीय वर्ाणत समळर् ेअपेक्षक्षत आहे. 
(३) वरीलप्रमारे् कायणवाही करण्यात आली आहे.   

___________ 
  

नेर तेल्हारा (जि.अिोला) तालुक्यातील शेतिरी दषु्ट्िाळ तनधी पासुन वांधचत असल्याबाबत 
  

(२९)  ७३९३ (०९-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवणसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेर तले्हारा (जि.अकोला) तालकु्यातील दषुकाळग्रस्त र्तेकरी सन २०१८ पासून 
मदतीपासून वींचचत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१८ मध्ये कोरडा दषुकाळ पडला असल्याने हेक््री ६८०० रुपये मदत 
िाहीर केली असुनही ह्या पररसरातील अनेक र्तेकऱयाींना मदत समळाली नसल्याचे ननदर्णनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररसरातील र्ेतकऱयाींनी तात्काळ मदत न समळाल्यास आींदोलन करण्याचा 
इर्ारा ददला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पकरर्ी चौकर्ी करुन सदर र्तेक-याींना दषुकाळ ननधी समळण्यासाठी 
र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. वविय वडटे्टीवार (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) खरीप हींगाम २०१८ मधील दषुकाळाच्या अनुर्ींगाने बाचधत र्ेतकऱयाींना एकूर् 
रू.३८,४२,४६,७०० एवढा ननधी लाभार्थयाांच्या बँक खात्यात िमा करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सशरपूर (जि.वासशम) येथील अडोळ प्रिल्पाच्या सभांतीवर झाडझेडुपे  
वाढल्यान ेया प्रिल्पास धोिा तनमाणण झाल्याबाबत 

  

(३०)  ७६१५ (१६-०४-२०२०).   श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सर्रपूर (जि.वासर्म) येथील पार्ीपुरवठा करर्ारे तथा र्ेतक-याींना सस ींचनासाठी उपयुक्त 
असर्ा-या अडोळ प्रकल्पाच्या सभींतीवर प्रर्ासनाच्या दलुणक्षामुळे झाडेझडुपे वाढल्याने या 
प्रकल्पास धोका ननमाणर् झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत र्ासनाने मादहती घेवून या प्रकल्पाच्या सभींतीवरील धोकादायक 
झाडेझडुपे काढण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) अडोळ धरर्ावर काही प्रमार्ात झडुपे वाढली होती 
मार त्यापासनू धरर्ास कुठलाही धोका नव्हता. 
(२) ननयसमत देखभाल दरुुस्तीचे सन २०१९-२० च्या ननयोिनात अडोळ धरर्ावरील झुडप े
काढण्याचे काम अींतभुणत होते. त्यानुसार सदरचे काम माचण २०२० पूवी पूर्ण झाले असून 
सद्यजस्थतीत धरर्ावर कोर्तहेी झाडेझडुपे नाहीत.  
(३) कायणवाही पूर्ण झाली असल्याने प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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पुणे व औांध (जि.पुणे) येथील पशवुैद्यिीय धचकित्सालयातील औषधाांमध्ये झालेला गैरहायवहार 
  

(३१)  ८८४५ (०५-०६-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
पशुसांवधणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् व औींध (जि.पुरे्) येथील पर्ुवैद्यकीय चचककत्सालयात और्धाींची मुदत सींपण्यापूवीच 
और्धे नष् करून तीच और्धे बाहेरुन िास्तीच्या दरात ववकत घेण्यास भाग पाडुन 
गैरव्यवहार केलेल्या प्रकरर्ातील सकृतदर्णनी सींबींचधत दोर्ी अचधकारी व कमणचारी 
याींच्याववरूध्द कारवाई सींथगतीने सुरु असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत जिल्हा पर्ुसींवधणन उपायुक्त, पुरे् याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकर्ी 
ससमतीने चौकर्ी अहवाल सादर केला असून सदर ससमतीने पर्ुवदै्यकीय चचककत्सालय, औींध, 
पुरे् या सींस्थेचे स्वतींरपरे् ववर्ेर् पथकाद्वारे लेखापरीक्षर् करण्याची सर्फारस केलेली 
असताींना कारवाईची प्रकक्रया अनतर्य सींथगतीने सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ातील सकृतदर्णनी दोर्ी अचधकारी व कमणचारी याींच्याववरूध्द 
सर्स्तभींग ववर्यक प्रस्ताव सादर करण्याची सचूना आयुक्त, पर्ुसींवधणन, पुरे् याींना देण्यात 
आलेल्या असताींना अद्यापपयांत कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनरु्ींगाने सींबींचधत दोर्ीींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?      
 
श्री. सुतनल िेदार (०४-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरर्ी प्राथसमक चौकर्ी 
ससमतीने त्याींच्या अहवालात सर्फारस केल्याप्रमारे् सींस्थचेे ववर्ेर् लेखा परीक्षर् पूर्ण करण्यात 
आले आहे. प्राथसमक चौकर्ी अहवाल व लेखा परीक्षर् अहवाल यामध्ये ननदर्णनास आलेल्या 
रु् ी व चुका याबाबत घ्नेर्ी सींबींचधत सवाांची सींयुक्त ववभागीय चौकर्ी करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाला असनू, त्याबाबत पुढील कायणवाही सत्वर करण्यात येत आहे. 
(५) लागू नाही. 
  

___________ 
  

लॉिडाऊन िाळात िें ि शासनािडून राज्य शासनािड ेउपलब्ध झालेले धान्य  
रेशनवर एिाच हप्तत्यात व ववनाअट ववतररत होण्याबाबत 

  

(३२)  ८८६५ (३०-०५-२०२०).   श्री.देवेंि फडणवीस (नागपूर दषिण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.असभमन्यु पवार (औसा), श्री.राणािगिीतससांह पाटील 
(तुळिापूर), श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.मांगेश चहाहाण (चाळीसगाव), श्री.सुतनल प्रभ ू
(हदांडोशी)  :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  



वव.स. ११ (25) 

(१) लॉकडाऊन काळात कें द्र र्ासनाने ददनाींक ८ मे, २०२० रोिी तीन मदहन्याींचे रेर्न मोफत 
देण्यात यावे अर्ी घोर्र्ा करून धान्य ववतरर् खचाणसह २० लाख मेदरक ्न धान्य साठा 
राज्याला पुरववला असनू अींत्योदय, प्राधान्य ग् व र्ेतकरी याींना सवलतीच्या दरात प्रनत 
व्यक्ती ५ ककलो तर माहे मे, िनू व िुल ैया मदहन्यात प्रनत व्यक्ती ५ ककलो गहू व ताींदळू 
मोफत देण्याची घोर्र्ा करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाकडून तीन मदहन्याींचे रेर्न न देता केवळ एका मदहन्याचेच रेर्न देत 
आहे तसेच िर मागचे तीन मदहने रेर्न घेतले नसेल तर ककीं वा अन्न सुरक्षा योिनेतील 
धान्य खरेदी केले नसेल तर रेर्न ददले िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र र्ासनाच्या कोर्त्याही अ्ी नसताींना राज्य र्ासन मार ददनाींक १९  व 
३१ माचण, २०२० रोिी सूचना देऊन वेगवेगळया अ्ीींसह गररबाींची अडवर्कू कररत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र र्ासनाकडून उपलब्ध झालेल्या धान्याचे सींबींचधताींना एकाच हप्त्यात व 
ववनाअ् त्वररत वा्प होण्याच्या दृष्ीने तसेच ज्याींच्याकड े रेर्न काडण नाही त्याींना आधार 
काडणवर व ज्याींच्याकडे दोन्ही नाही अर्ाींची यादी साक्षाींककत करून त्याींना रेर्न देण्याबाबत 
कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, कें द्र र्ासनाच्या ननर्णयानुसार राज्य र्ासनाने माहे मे, २०२० अखेर पयांत 
राज्यातील एकूर् ककती कोरोना बाधीत रुग्र्ाींच्या कु्ुींबाींना धान्य पुरवठा केला आहे व ककती 
कोरोना बाचधत कु्ुींबाींना मोफत धान्य पुरवठा कररे् प्रलींबबत आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ (१५-०७-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     कोरोना ववर्ारू् प्रादभुाणवाच्या पाश्वणभूमीवर कें द्र र्ासनाने लक्ष्य ननधाणरीत सावणिननक 
ववतरर् व्यवस्थेतील अींत्योदय अन्न योिना व प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांसाठी प्रधानमींरी गररब 
कल्यार् अन्न योिनेंतगणत माहे एवप्रल, २०२० त े िून, २०२० या कालावधीकररता प्रनतमाह 
प्रनत सदस्य ५ ककलो ताींदळु व प्रनतमाह प्रनत कु्ुींब १ ककलो डाळ मोफत ववतरर्ासाठी 
उपलब्ध करुन ददली आहे. त्यानुर्ींगाने महाराषर राज्याकररता उपरोक्त कालावधीकररता 
१०,५०,००० मे. ्न ताींदळु  व ४८००० मे. ्न डाळी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.  
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रधानमींरी गररब कल्यार् अन्न योिनेंतगणत माहे एवप्रल, २०२० त े िून, २०२० या 
कालावधीकररता प्राप्त झालेल्या ताींदळाचे सवण पार लाभार्थयाांना मोफत ववतरर् करण्याबाबत 
सवण के्षरीय कायाणलयाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमारे् त्या-त्या मदहन्याचे ववतरर् 
आहे. 
     कें द्र र्ासनाच्या आत्मननभणर भारत पॅकेि अींतगणत राज्यातील ववनासर्धापबरकाधारक, 
स्थलाींतररत मिूर इत्यादीना माहे मे व िून, २०२० या कालावधीकररता प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ 
ककलो ताींदळु व प्रनतकु्ुींब १ ककलो अख्खा चर्ा मोफत ववतरीत करण्यात येत आहे.  
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(५) कोरोना बाचधत रुग्र्ाींच्या कु्ुींबाींना वगेळ्याने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याबाबत कें द्र 
र्ासनाने कोर्ताही ननर्णय घेतलेला नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िवखेड ेखालसा (ता.पाथडी, जि.अहमदनगर) येथील मळुा डाहाया 
िालहायावरील पलुाची पुनणबाांधणी िरणेबाबत 

  

(३३)  ९६३८ (२८-०५-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िवखेडे खालसा (ता.पाथडी, जि.अहमदनगर) येथील कोपरे त ेहनुमान ्ाकळी रस्त्यावरील 
चाळीस वर्ाणपूवी बाींधलेल्या मुळा डाव्या कालव्यावरील पलुाची दरुवस्था झाल्याने सदर पुल 
वाहतकूीस धोकादायक असल्याची बाब ददनाींक १४ माचण, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्णनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हनमुन ्ाकळी, कोपरे, वाघोली या गाींवासह र्ेगाव तालुक्याच्या दठकार्ी 
िार्ाऱया मखु्य मागाणवर हा पूल असल्यामळेु या रस्त्यावर िड व हलक्या वाहतकुीचे प्रमार् 
िास्त असून ववद्याथीही या पुलावरुन ये-िा करत असल्याने या पुलाची तात्काळ पुनणबाींधर्ी 
करावी अर्ी मागर्ी सींबींचधत गावाींच्या सरपींचानी पा्बींधारे ववभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाची र्ासनाने पाहर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास,त्यानुसार सदर पुलाची तात्काळ पुनणबाींधर्ी कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२)  होय. 
सरपींच व ग्रामस्थ याींनी कायणकारी असभयींता याींचेकडे दद.१४.०३.२०२० रोिीच्या प्रत्यक्ष 
पाहर्ीसमयी तोंडी मागर्ी केली आहे. 
(३) होय. 
     सदर पुलाची पाहर्ी करण्यात आली असून सदरचा पूल मोडकळीस आलेला असल्यामुळे 
सदर पुलाच ेनव्याने बाींधकाम कररे् आवश्यक आहे. 
(४) सदर पुलाचे बाींधकामाचे अींदािपरक तयार करण्यात आले असनू सक्षम स्तरावरुन 
मान्यता घेण्याची कायणवाही प्रगतीपथावर आहे.ननधी उपलब्धतनेुसार पुलाचे काम त्वरीत हाती 
घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या ६०३ शाळाांचा वीि पुरवठा पूवणवत िरणेबाबत 
  

(३४)  ९६४४ (०३-०६-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररर्देच्या र्ाळा १०० ्क्के डडजि्ल असताना दसुरीकडे र्ाळेच ेवीि 
देयके थककत असल्याने जिल्हयातील तब्बल ६०३ र्ाळाींचा वीि पुरवठा खींडीत करण्यात 
आल्याची बाब माहे माचण, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वीि नसल्याने इलेक््ॉननक उपकररे् वापराववना पडून असून थककत वीि देयके 
सेवा ननधीतनू भरण्यात यावीत व अनुदान मूल्यननधाणरर् न केल्याने जिल्हयाला साददल 
समळत नाही तो समळावा अर्ी मागर्ी जिल्हा पररर्देच्या सदस्याींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आल,े 
(४) असल्यास, त्यानुसार  उक्त मागण्या पूर्ण करण्यासह सदर र्ाळाींचा वीि पुरवठा पूवणवत 
कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) अहमदनगर जिल्ह्यामधील जिल्हा पररर्द प्राथसमक र्ाळाींची वीि देयके १४ व्या ववत्त 
आयोगातनू सींबींचधत ग्रामपींचायतीने अदा कररे्बाबत जिल्हा पररर्द स्तरावरुन सवण 
ग्रामपींचायत कायाणलयास कळववण्यात आले आहे.  
(४) अहमदनगर जिल्ह्यामधील जिल्हा पररर्द प्राथसमक र्ाळाींची वीि देयके १४ व्या ववत्त 
आयोगातनू सींबींचधत ग्रामपींचायतीने अदा करण्याबाबत जिल्हा पररर्द स्तरावरुन सवण 
ग्रामपींचायत कायाणलयास कळववण्यात आले असून ७१ ग्रामपींचायत कायाणलयाकडून वीि देयके 
भरण्यात आली आहेत. तसेच समग्र सर्क्षा अींतगणत सींयुक्त र्ाळा अनुदान ववतररत करण्यात 
आले असून त्यामध्ये वीि देयकाबाबत ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
(५) ननरींक. 

___________ 
  

िळिा (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथील पाझर तलावाचे िाम  
भुसांपादना अभावी सुरू झाले नसल्याबाबत 

  

(३५)  १०८१८ (०३-०६-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळका (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथे जिल्हा पररर्द ससींचन ववभागामाफण त पाझर 
तलावाच्या कामाकरीता ननधी मींिुर झाला असताना तलावाकररता लागर्ा-या िमीनीच्या 
भुसींपादना अभावी पाझर तलावाचे काम प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक २० म,े २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पररसरातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यास र्तेकऱयाींना र्तेी 
सस ींचनासाठी उपयुक्त ठरुन दषुकाळ पररजस्थती ननमाणर् होर्ार नाही यासाठी सदहू सस ींचन 
तलावा मींिुर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भुसींपादन करुन मींिुर पाझर तलावाच ेकाम पुर्ण कररे्बाबत र्ासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    मौिे िळका  (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथील पाझर तलावाच्या कामाकररता 
कुठल्याही प्रकारचा ननधी मींिुर करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

हवेली (जि.पुणे) पांचायत ससमती अांतगणत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल िायणक्रमाची  
िाम ेतनिृष्ट्ट दिाणची होत असल्याबाबत 

  

(३६)  ११३७९ (१५-०८-२०२०).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवेली (जि.पुरे्) पींचायत ससमती अींतगणत राषरीय ग्रामीर् पेयिल कायणक्रम योिनेत 
समाववष् असलेल्या गावाींमध्ये भीर्र् पार्ी ी्ंचाई असून ्ँकरद्वारे पार्ी पुरवठा केला िात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकार्ी राषरीय ग्रामीर् पेयिल कायणक्रम योिनेची सन २०१८ पासून 
अद्यापपयांत करण्यात आलेली कामे ननकृष् दिाणची झाली असल्याचे माहे िून, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ग्रामीर् पार्ी पुरवठा बाींधकाम उपववभाग, पींचायत ससमती हवेली 
याींच्याकड े वारींवार बैठका घेऊन व पराद्वारे पाठपुरावा केला िात असनूही सींबींचधत 
ववभागाकडून कोर्तीच कायणवाही होत नसल्याचे ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
    सन २०१९-२० मध्ये ी्ंचाई कालावधीत ७ गावे ्ँकरग्रस्त होती.  सद्यजस्थतीत एकही 
्ँकर चालू नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) सध्या चालू असलेली कामे ननववदेत समाववष् असलेल्या ताींबरक ननकर्ा प्रमारे् व योग्य 
दिाणप्रमार्े करण्यात येत असल्याने चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र पयणटन वविास महामांडळाच्या ताब्यातील शासिीय िसमनीांचा  
आणण मालमत्ताांचा वविास िरणेबाबत 

  

(३७)  ११७०२ (१९-०७-२०२०).   श्रीमती यासमनी यशवांत िाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
पयणटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर पयण् न ववकास महामींडळाच्या ताब्यातील र्ासकीय िसमनीींचा आणर् मालमत्ताींचा 
पयण् नदृषट्या खािगीकरर्ातनू ववकास करण्याचा ननर्णय ददनाींक २५ िून, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास राज्य मींबरमींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय 
आहे,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकर्ी करुन र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्य मींरीमींडळाने घेतलेल्या ननर्णयानुसार दद. १७.०८.२०२० रोिी र्ासन ननर्णय 
ननगणसमत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
पालघर येथील िां त्राटी ितनष्ट्ठ असभयांता आणण िायणिारी असभयांता याांचेवर िारवाई िरणेबाबत 
  

(३८)  ११९०८ (१५-०८-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील नळपार्ी पुरवठा योिनेंतगणत िव्हार व मोखाडा ववभागात ई 
ननववदेमाफण त कामे घेर्ाऱया एिन्सीने कीं रा्ी कननषठ असभयींता याींच्यार्ी सींगनमत करून 
अनुभवाचा बोगस दाखला घेवून काम समळववल्याची बाब सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्णनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी ननुयक्त करण्यात आलेल्या चौकर्ी ससमतीने कीं रा्ी कननषठ 
असभयींता याींचेवर ठपका ठेवत त्याींना माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान दोर्ी ठरववले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तत्कासलन कायणकारी असभयींता, याींनी कीं रा्ी कननषठ असभयींता  याींच्याववरूध्द 
करण्यात येत असलेल्या कारवाईकडे हेतु:पुरस्सरपरे् दलुणक्ष करून त्याींच्या पुनननणयुक्तीचे आदेर् 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार  सींबींचधत दोर्ी असभयींत े व ठेकेदार तसेच अन्य दोर्ीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (२५-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
मुख्य कायणकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्द, पालघर याींनी कीं रा्ी कननषठ असभयींता याींचा 
पुनननणयुक्तीचा आदेर् ददनाींक १३.०७.२०२० रोिी रद्द केला आहे. 
(४) सदर प्रकरर्ी दोर्ी आढळलेल्या ठेकेदाराचे महाराषर िीवन प्राचधकरर्ाकडील नोंदर्ी 
प्रमार्पर रद्द करण्याबाबत मुख्य असभयींता, महाराषर िीवन प्राचधकरर्, नासर्क रोड याींना 
ददनाींक १९.०५.२०२० रोिीच्या परान्वये कळववण्यात आले आहे.  तसेच ठेकेदाराचे जिल्हा 
पररर्द, बाींधकाम ववभागाकडील नोंदर्ी प्रमार्पर ददनाींक ०६.०७.२०२० रोिी रद्द करण्यात 
आले आहे. 
      मुख्य कायणकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्द, पालघर याींनी कीं रा्ी कननषठ असभयींता 
याींचा पुनननणयुक्तीचा आदेर् ददनाींक १३.०७.२०२० रोिी रद्द केला आहे. तसेच  सेवाननतृ्त 
कायणकारी असभयींता याींच्या ववरुद्ध ननयमानुसार कायणवाही प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील वपण्याच्या पाण्याच ेनमुन ेअनुिैववि  
तपासणीमध्ये दवुषत आढळून आल्याबाबत 

(३९)  ११९६८ (१५-०८-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हयातील अनिैुववक तपासर्ीमध्ये अनेक दठकार्चे पार्ी नमनेु दवुर्त व 
वपण्यास अयोग्य असल्याचे दयु्यम ननषकर्ण तपासर्ी अहवालात नमदु असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवडयात ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हर व गावाींमध्ये दवुर्त पार्ी पुरवठा होत असल्याने नागररकाींना भववषयात 
िलिन्य आिार होण्याची र्क्यता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार  नागररकाींना र्ुध्द पार्ी पुरवठा करण्याबाबत दहींगोली जिल्हा पररर्द प्रर्ासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराव पाटील (०७-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     िानेवारीच्या पदहल्या आठवड्यात जिल्हयातील १२ गावातील २२ स्रोताचे पार्ी नमनेु 
तपासण्यात आले, त्यापैकी एकही नमनुादवूर्त आढळलेला नाही. तथावप माहे िानेवारी-२०२० 
या मदहन्यात ५२८ स्रोताचे पार्ी नमनेु तपासण्यात आले, त्यापकैी ४८ गावातील ६६ नमुने 
दवुर्त आढळून आलेत. 
(२) व (३) माहे माहे िानेवारी-२०२० मध्ये दवुर्त पार्ी नमनेु आढळून आलेल्या गावातील 
स्रोताींचे ग्रामसेवक व िलसरुक्षकामार्फण त ३३% क्लोररनयुक्त ्ी.सी.एल. पावडरद्वारे 
र्ुध्दीकरर् करुन घेण्यात आले आहे. तसेच स्रोता भोवतालचा पररसर स्वच्छ करण्यात 
आलेला असनू सद्य:जस्थतीत नागररकाींना ननयसमत स्वच्छ व र्ुध्द पार्ीपुरवठा करण्यात येत 
आहे. 
     गावामध्ये स्वच्छ व र्ुध्द पार्ीपुरवठा करण्यात येत असल्याने नागररकाींना भववषयात 
िलिन्य आिाराचा धोका ननमाणर् होण्याची र्क्यता नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मालपूर (ता.सशांदखेडा, जि.धुळे) येथील अमरावती मध्यम प्रिल्पाच्या पाटचा-याांच्या 
दरुूस्तीसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४०)  १२२१४ (१०-०८-२०२०).   श्री.ियिुमार रावल (सशांदखेडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालपूर (ता.सर्ींदखेडा, जि.धुळे) येथील अमरावती मध्यम प्रकल्पात  सन २०१९ मध्ये १०० 
्क्के िलसाठा होता पींरत ु डाव्या आणर् उिव्या कालव्याच्या पा्चा-या दरुूस्त नसल्यामुळे 
कोर्त्याही र्तेक-याींना ससींचनाचा लाभ समळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती प्रकल्पासाठी र्ासनाने को्यवधी रूपये खचण करून प्रकल्प उभारला  
असुन पा्चा-या देखील केल्या आहेत पींरत ु केवळ दरुूस्तीसाठी लागर्ा-या ननधी अभावी 
र्ेतक-याींना ससींचनाचा लाभ न झाल्याचे माहे िानेवारी व फेबु्रवारी, २०२० मध्ये वा  
त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पातील अचधका-याींनी र्ासनाकड े पा्चा-या दरुूस्ती करण्याबाबत 
प्रस्ताव सादर केला नसल्याचे ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सबींधीत अचधका-याींवर 
कारवाई करण्यासह सदर प्रकल्पाच्या पा्चा-याच्या दरुूस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) अमरावती मध्यम प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० मध्ये 
१०० ्क्के पार्ीसाठी झालेला होता. उपलब्ध पाण्यावर लाभधारकाींच्या प्राप्त मागर्ीनुसार 
कालव्यावर १८६ हेक््र ऐवढया के्षरास ससींचनाचा लाभ देण्यात आला असनू २६३८ हेक््र 
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ऐवढया क्षेरास ववहीरीद्वारे ससींचनाचा लाभ झालेला आहे. त्यामळेु कालव्याच्या पा्चा-या 
दरुुस्त नसल्यामुळे कोर्त्याही र्तेक-याींना ससींचनाचा लाभ समळालेला नाही,  हे खरे नाही. 
(२) सस ींचनासाठी उपलब्ध ननधीतून आवश्यकतनेुसार पा्चा-याींची दरुुस्ती करण्याींत आलेली 
आहे व लाभधारकाींच्या प्राप्त मागर्ीनुसार ससींचनाचा लाभ र्तेक-याींना देण्याींत आलेला आहे. 
त्यामुळे र्ेतक-याींना ससींचनाचा लाभ समळालेला नाही, हे खरे नाही. 
(३) सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध ननधीनुसार प्रकल्पाच्या पा्चा-याींची दरुुस्ती याींबरकी 
ववभागाच्या पाखरर् कायणक्रमाींतगणत व िलसींपदा ववभागाच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी प्राप्त 
ननधी अींतगणत सदर कालव्याींची दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पा्चा-याींची दरुुस्ती 
ववर्ेर् दरुुस्ती अींतगणत कररे् आवश्यक नसलेने प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्यातील गुटखा ववक्री िरण्याऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४१)  १२२४५ (१५-०८-२०२०).   श्री.रावसाहेब अांतापूरिर (देगलूर), डॉ.तुषार राठोड (मुखेड), 
श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापठे) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गु्खा बींदी असताींना नाींदेड जिल्ह्यात ग्रामीर् व र्हरी भागात ववर्ेर्त: देगलूर 
व बबलोली तालकु्यात तसेच कहाळा बु., नरसी फा्ा व वपींपळगाव (ता.नायगाव), भोकर, 
कीं धार व वाई बािार (ता. माहूर) येथे तींबाख ुिन्य पदाथण व गु्ख्याची ववक्री अनेक लहान 
मोठ्या दकुानाींमध्ये होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड येथील िुन्या मोढ्यातनू पोसलस व अन्न व और्ध प्रर्ासन ववभागाच्या 
पथकाने छापा ्ाकून ७०,००० रूपयाींचा  साठा व कहाळा बु. (ता.नायगाव) येथे कुीं ्ुर 
पोसलसाींनी गु्खा ववके्रत्याला ताब्यात घेऊन ६,५०० रुपयाींचा गु्खा िप्त केल्याचे ददनाींक १२ 
िानेवारी २०२० रोिी वा त्या समुारास ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, गु्खा ववक्रीवर आळा घालण्याची िबाबदारी तथेील अन्न व और्ध प्रर्ासनाची 
तसेच स्थाननक पोसलसाींची असतानाही गु्खा ववके्रत्याींवर कोर्तीही कारवाई होत नसल्याचे 
ननदर्णनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार गु्खा बींदीच्या का्ेकोर अींमलबिावर्ीकडे दलुणक्ष करर्ाऱयाींवर कारवाई 
कररे् तसेच नाींदेड जिल्ह्यात परू्णतः गु्खा बींदी करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. रािेंि सशांगणे (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िुना मोंढा, नाींदेड येथे प्रर्ासनाच्या अचधकाऱयाींनी दद. १८.११.२०१९ रोिी धाड ्ाकून रु. 
६९,७०५/- चा प्रनतबींचधत अन्नसाठा िप्त केला आहे.  
       तसेच कहाळा बु. ता.नायगाींव येथे दद. ०८.०१.२०२० रोिी कुीं न््ूर पोलीसाींनी रु. ६४८०/- 
चा प्रनतबींचधत अन्नपदाथाांचा साठा िप्त केला आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्हयातील बांद पाणीपुरवठा योिना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४२)  १२३०२ (१९-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील १३५ पार्ी पुरवठा योिना बींद असल्याने पार्ी ी्ंचाई ननमाणर् 
होऊन नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पार्ीपुरवठा योिना ककती कालावधीपासून बींद आहे तसेच ती बींद 
असण्याची काररे् काय आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदर पार्ीपुरवठा योिना सरुु करण्याच्या दृष्ीने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे, 
(२) ननमगाव गाींगडाण व १७ गावे प्रादेसर्क योिना, आखोर्ी व २२ गावे प्रादेसर्क पार्ीपुरवठा 
योिना देखभाल दरुुस्ती अभावी दद. ०१.०८.२००८ पासून बींद आहेत. पानोडी व ९ गाींवे 
प्रादेसर्क पार्ी पुरवठा योिना साठवर् तलावाच्या गळतीमुळे सन २००९ पासून बींद आहे. 
तसेच १३५ स्वतींर पार्ी पुरवठा योिना सरासरी १ मदहना कालावधीसाठी बींद होत्या. भूिल 
पातळीमध्ये घ् झाल्यामळेु, उपलब्ध पार्ी कमी पडल्याने, योिनेचे आयुषयमान सींपल्याने, 
ककरकोळ दरुुस्ती, थककत ववि देयकामळेु योिना बींद आहेत. 
(३) होय. 
     ननमगाींव गाींगडाण व १७ गावे योिनेचे काम मखु्यमींरी पेयिल कायणक्रमाींतगणत 
पुनणजिवनासाठी मींिूर आहे. आखोर्ी व २२ गावे योिनेतील गावाींच्या अल्प प्रनतसादामुळे 
योिना आचथणकदृषया व्यवहायण ठरत नाही. पानोडी व ९ गावे योिनेची अपूर्ण कामे महर्ी 
भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना सल. अमतृनगर याींचे सहाय्याने करुन योिना 
कायाणजन्वत करण्यात येत आहे. 
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     ी्ंचाई ननमाणर् झालेल्या ४४ गावे व १८९ वाडयाींना ्ँकरद्वारे पार्ी पुरवठा करण्यात 
आला असून िून, २०२० मध्ये पावसामळेु पार्ी वाढल्याने या योिना सुरु झाल्या आहेत. 
ककरकोळ दरुुस्ती अभावी बींद असलेल्या योिना दरुुस्ती करुन कायाणजन्वत करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

वासशम जिल्हयातील रमाई आवास योिनेतील लाभाथ्याांना तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४३)  १२३५८ (१४-०७-२०२०).   श्री.रािेंि पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वासर्म जिल्ह्यातील सन २०१८-२०१९ मध्ये मींिूर झालेल्या रमाई आवास योिनेची काम े
ननधीअभावी प्रलींबबत असून सींबींचधत ववभागाचे अचधकारी ननधी उपलब्ध नसल्याच े कारर् 
साींगत असल्यामुळे व्यािाने पसेै काढून बाींधकाम पूर्ण करर्ारे लाभाथी अडचर्ीत आले 
असल्याची बाब ददनाींक २२ िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुर्ींगाने र्ासनामाफण त वार्ीम जिल्ह्याच्या 
रमाई आवास योिनेअींतगणत लाभार्थयाांना ननधी ववतरीत करून देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नगरपींचायत, मानोरा याींना सन २०१७-१८ मध्ये ५० घरकुलाींचे उद्दीष्े ठरवून देण्यात 
आले व ११ घरकुलाींकरीता रू.२७.५० लक्ष ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
    तसेच सन २०१८-१९ मध्ये एकूर् १५ घरकुले मींिूर करण्यात आले व त्याींना उपलब्ध 
ननधीमधून खालीलप्रमारे् अनुदान ववतरीत केले आहे:- 
     १४ लाभार्थयाांस ३ हप्त ेव एका लाभार्थयाांस १ हप्ता ननधी कमी पडत असल्याने, १४ 
लाभार्थयाांना प्रत्येकी रू.२५०००/- प्रमारे् रक्कम देरे् बाकी आहे व एका लाभार्थयाांने दसुऱया 
हप्त्याकरीता अिण केलेला नाही. सन २०१९-२० मध्ये  श्रीभाऊ कीं ्ाळे याींचे एक घरकुल मींिूर 
झाले असून ननधी अभावी अनुदान देता आले नाही. तसेच वासर्म नगरपररर्देकडे सर्ल्लक 
असलेल्या ननधीमधनू रू.१२.५० लक्ष एवढा ननधी नगरपररर्द, मानोरा याींना उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे व सदरचा सवण ननधी ज्याींचे देर् े बाकी आहे त्याींना यथासर्घ्र ववतरीत 
करण्याच्या सचूना सहाय्यक आयुक्त, समािकल्यार् ववभाग, वासर्म याींच्या स्तरावरून 
देण्यात आल्या आहेत. सद्यजस्थतीत  नगरपररर्द मानोरा याींनी एकूर् १६ घरकुलाींना मींिूरी 
ददली असनू त्याकरीता एकूर् रू.२७.५० + रू.१२.५० असे एकूर् रू.४०.०० लक्ष ननधी यापूवी 
ववतरीत करण्यात आला आहे. त्यामळेु आता अनुदानापासून एकही लाभाथी वींचचत नाही. 
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(४) सदर कामाच्या पयणवेक्षर्ाकरीता नगरपररर्द, मानोरा याींच्याकडे ताींबरक कमणचारी वगण 
नसल्याचे साींगण्यात आले, त्यामुळे त्याींच्या स्तरावरून कायणवाही करण्यास ववलींब होत 
असल्याचे ददसून येत.े 

___________ 
  

लोणवाडी (ता.नाांदरुा, जि.बुलढाणा) प्रिल्पाच्या िामात झालेला गैरहायवहार 
  

(४४)  १२६९३ (१०-०८-२०२०).   श्री.रािेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्बींधारे ववभागाच्या मलकापूर ववभाग अींतगणत लोर्वाडी (ता.नाींदरुा, जि.बुलढार्ा)  
लघुप्रकल्पाच्या कामामध्ये सभ ींतीला तडे गेल्याने पाझर तलावाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार 
झाल्याने प्रकल्प नादरुुस्त होऊन स्थाननक र्ेतकऱयाींचे नुकसान झाले असल्याचे ददनाींक २० 
िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कामाच्या गैरव्यवहाराबाबत स्थाननक र्ेतकऱयाींनी तहसीलदार नाींदरुा,  
जिल्हा बुलढार्ा याींच्याकडे ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तक्रार केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आल,े 
(४) असल्यास, लोर्वाडी  लघु प्रकल्पाच्या कामात गैरव्यवहार करर्ाऱया सींबींचधत कीं रा्दारावर 
कारवाई करून नुकसानग्रस्त  र्ेतकऱयाींना आचथणक मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही, तथावप, प्रकल्पाची घळभरर्ी 
झाल्यापासून प्रकल्पात पुरेसा पार्ीसाठा झाला नसल्याने कालव्याव्दारे सस ींचन होऊ र्कले 
नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. स्थाननक र्ेतकरी श्री. सींतोर् र्ीं. डडवरे, याींची ददनाींक १७/०४/२०१७ ची 
तक्रार जिल्हाचधकारी कायाणलयाकडून बुलढार्ा पा्बींधारे ववभाग, बुलढार्ा  याींचेकडे  प्राप्त  
झाली  आहे.   
(३) महामींडळाने या कामाींबाबत चौकर्ी अचधकाऱयाची नेमरू्क करुन सदरहू तक्रारीच्या 
अनुर्ींगाने कामाची चौकर्ी करण्याचे ननदेर् ददले आहेत. त्या अनुर्ींगाने कामाची चौकर्ी 
करण्यात आली आहे. ननकृष् काम Tender Clause नुसार पुन्हा दरुुस्त करुन देण्याबाबत 
सींबींधीत कीं रा्दारास पराने कळववण्यात आले आहे. 
     साींडव्याच्या उिव्या भागातील पक्ष सभींतीची कीं रा्दाराने दरुुस्ती करुन ददली आहे. तसेच 
कालव्यावरील तीन बाींधकामे ननकृष् असल्याचे आढ़ळून आले आहे. परींत ु ननकृष् असलेल्या 
बाींधकामाचे कीं रा्दारास भगुतान करण्यात आलेले नाही. 
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(४) लोर्वडी प्रकल्पाचे मखु्य धरर्ाचे कामासाठीचे ननववदा अींतगणत कलम-२ अन्वये मींडळ 
कायाणलयाचे ददनाींक १५/१/२०१३ च्या परान्वये ददनाींक २१/१२/२०१२ पासून कीं रा्दारावर 
दींडात्मक कायणवाही सुरु केली आहे. तसेच दद. ०१/०७/२०१२ नींतर कीं रा्दारास कुठल्याही 
कामाचे भगुतान करण्यात आले नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

वधाण तालुक्यातील वपपरी (मघेे) व १३ गावाांिररता नवीन पाणी  
पुरवठा योिनेचा प्रस्ताव मांिूर िरणेबाबत 

  

(४५)  १२७३७ (१५-०८-२०२०).   डॉ.पांिि भोयर (वधाण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाण तालकु्यातील वपपरी  (मेघे ) व १३ गावाींना पार्ी पुरवठा करण्याकररता नवीन पार्ी 
पुरवठा योिनेचा प्रस्ताव  मींिूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव मींिूर झाला असल्यास या वाढीव पार्ी पुरवठा योिनेच्या 
कामास सुरवात करण्यात आली आहे काय, या कामाची मळू मुदत कधीपयांत होती व मळू 
मुदतीत कीं रा्दाराने काम पूर्ण केले नसल्यास कीं रा्दारावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदर यािनेचा प्रस्ताव मींिूर करुन पार्ी पुरवठ्याचे काम पूर्ण करण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. गुलाबराव पाटील (०७-०९-२०२०) : (१) सदर योिनेच्या अींदािपरकास ददनाींक २०.०२.२०१७ 
रोिी ताींबरक मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ददनाींक १९.०४.२०१७ रोिी प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योिनेची कामे पूर्ण करण्याकररता कीं रा्दारास १८ 
मदहन्याींची मळू मुदत (ददनाींक २१.०६.२०१८ त ेददनाींक २०.१२.२०१९) देण्यात आलेली होती. 
सदर कालावधीत कीं रा्दाराने कामे पूर्ण न केल्यामुळे कीं रा्दारास ददनाींक ११.१०.२०१९ च्या 
आदेर्ान्वये रु.२०,०१८/- इतका दींड प्रस्ताववत केला आहे. 
(२) व (३)   होय, प्रस्ततु प्रकरर्ी चौकर्ी करण्यात आलेली असनू सदर योिना ववदहत 
मुदतीत पूर्ण करण्याकररता झालेला ववलींब हा कीं रा्दाराने सींथ गतीने केलेल े काम, 
खात्यामाफण त ववलींबाने पुरववण्यात आलेले पाईप्स व कीं रा्दारास कामाची देयके प्राप्त होण्यास 
झालेला ववलींब या बाबीमुळे झालेला आहे. सदर कामे पूर्ण करण्याकररता कीं रा्दारास वेळोवेळी 
कळववण्यात आलेले आहे. मार कोववड-१९ ववर्ार्मूुळे उद्भ् ाावलेल्या पररजस्थतीत कीं रा्ी 
मिुराींच्या अनुपजस्थत स्थाननक मिुराींकडून िानेवारी २०२१ पयांत कामे पूर्ण करण्याबाबत 
ननयोिन करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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सालेिसा (जि.गोंहदया) तालिुा येथील रमाई योिनेतील घरिुलाांचे  
िाम तनधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४६)  १२७५२ (१८-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांहििापूरे (अिुणनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जि.गोंददया) तालकुा येथील रमाई योिनेतील घरकुलाचे काम ननधी अभावी 
अनेक ददवसाींपासनू प्रलींबबत असल्याची बाब माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास 
आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-१९ मध्ये रमाई आवास योिने अींतगणत एकुर् २०० कु्ुींबाींना पक्की 
घरे देण्याचे उददष् असताना त े पूर्ण करण्यास सींबींचधत प्रर्ासन ननधी अभावी अपयर्ी 
ठरल्याने ११० कु्ुींबाींना बाींधकामास ननधी न समळाल्याने ऐन पावसाळ्यात घरा ववना ददवस 
काढावे लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुर्ींगाने उवणररत ११० 
कु्ुींबाींना पक्की घरे देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) रमाई आवास योिना (ग्रामीर्) या योिनेंतगणत सन २०१८-१९ या आचथणक वर्ाणत पींचायत 
ससमती, सालेकसा, जि.गोंददया येथील एकूर् १६८ लाभार्थयाांना प्रर्ासकीय मींिूरी ददली आहे. 
त्यातील ११९ लाभार्थयाांनी आवश्यक कागदपराींची पूतणता केल्याने त्याींना पदहला हप्ता  ववतरीत 
करण्यात आला तसेच त्यातील ६५ लाभार्थयाांना दसुरा हप्ताही ददलेला आहे उवणररत ५४ 
लाभार्थयाांना ननधी अभावी दसुरा हप्ता देण्यात आलेला नाही. 
     सदर योिनेंतगणत सन २०२०-२१ या आचथणक वर्ाणत रू.५००.०० को्ी इतका ननधी 
अथणसींकल्पीत करण्यात आला आहे. उपरोक्त ननधी प्राप्त होताच ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील फॅट स्प्रेड ्न्ड अमुल लाइट फॅट स्प्रेड या अन्नपदाथाांच ेउत्पादन िरणा-या 
िां पनीचा पेढयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२८५३ (११-०७-२०२०).   श्रीमती माधुरी समसाळ (पवणती), श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :  सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात झीरो कॉलेस्राल, लो फॅ् लो कॉलेस्राल अर्ी उत्पादनाींवर िादहरात करुन 
उत्पादन ववकरे् हे अन्न सुरक्षा कायद्याने गुन्हा असल्याने अन्न व और्ध प्रर्ासनामाफण त 
ववर्ेर् मोदहमेअींतगणत गुप्तवाताण (अन्न) ववभागाने न्युरालाई् फॅ् स्पे्रड, डडलीसीयस फॅ् स्पे्रड 
ॲन्ड अमुल लाइ् फॅ्  स्पे्रड या अन्नपदाथाांचे उत्पादन करर्ा-या राज्यातील नामाींकीत 
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पेढ्याींच्या ववववध दठकार्ी असर्ा-या कोल्ड स््ोरेिवर ददनाींक २ िानेवारी, २०२० त े ददनाींक 
१० िानेवारी, २०२० या कालावधीत धाडी ्ाकून फॅ् स्प्रेड या अन्न पदाथाांचा एकुर् 
रू.०१,०३,१९,९८२/- ककीं मतीचा साठा िप्त केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कारवाई नींतर घेण्यात आलेल्या अन्न पदाथाांचे नमुने ववश्लेर्र्ासाठी 
प्रयोगर्ाळेत पाठववण्यात येऊन याबाबतच्या प्राप्त ववश्लेर्र् अहवालानुसार सवण सींबींचधताींवर 
अन्न सरुक्षा व मानदे कायदा २००६ अींतगणत कायदेर्ीर कारवाई करण्यात येर्ार आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्राप्त अहवालानुसार सींबींधीत कीं पन्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच सदर कारवाईचे स्वरूप काय आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

डॉ. रािेंि सशांगणे (०४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. मार िप्त साठ्याची ककींमत रु. 
१,०३,१९,३८२/- इतकी आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ववश्लेर्र्ासाठी पाठववण्यात सवण २४ अन्न नमनु्याींचे प्राप्त असनू त्यापैकी १९ अन्न नमनेु 
misbranded, िादहरात व दाव ेननयमन २०१८ नुसार नसल्याचे तसेच कमी दिाणचे असल्याचे 
आढळून आले आहेत तर ५ अन्न नमनुा प्रमाणर्त घोवर्त करण्यात आला आहे. 
फेरतपासर्ीसाठी रेफरल प्रयोगर्ाळा येथ ेपाठववण्यात आलेल्या एका अन्न नमनु्याचा अहवाल 
प्रलींबबत आहे. 
     अप्रमाणर्त अन्न नमनु्याींपकैी ५ प्रकरर्ात न्यायननर्णय ख्ले दाखल करण्यात आले 
असून उवणररत प्रकरर्ाींमध्ये चौकर्ी सुरु असून तपास पूर्ण होताच न्यायननर्णय ख्ले दाखल 
करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे व िोल्हापूर जिल्हयातील किल्ल्याांचा पयणटनदृष्ट्ट्या वविास िरण्याबाबत 
  

(४८)  १३१६४ (१९-०७-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय पयणटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य र्ासनाने ककल्ल्याींचे ऐनतहाससक महत्त्व लक्षात घेऊन ककल्ले दरुुस्ती पररसर 
ववकास व ितन सींवधणनाची कामे करण्यासाठी ननयोिन केले असनू त्यासींदभाणत राज्य पयण् न 
सींचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना सवण ववभागीय अचधकाऱयाींना देण्यात 
आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पुरे् ववभागीय सींचालनालयाकडून पुरे् जिल्ह्यातील सर्वनेरी, सस ींहगड, 
िीवधन व नारे्घा् ककल्ल्याींचा तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील राींगर्ा, भुदरगड व ववर्ालगड 
ककल्ल्याींचा ववकास करण्यासाठीचा सववस्तर अहवाल र्ासनाला माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पुरे् ववभागाच्या पयण् न सींचालनालयाने र्ासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावाचे 
स्वरूप काय आहे व त्याअनुर्ींगाने र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्यातील ननवडक ककल्ल्याींच्या 
पररसरामध्ये पयण् न ववर्यक सवुवधा उपलब्ध करुन पयण् नदृषट्या ववकास करण्यासाठी पयण् न 
सींचालनालयाच्या सवण ववभागीय कायाणलयाकडून मादहती सींकसलत करुन एकबरत प्रस्ताव तयार 
करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िुन्नर, मावळ, वेल्हे व भोर (जि.पुणे) या तालुक्याांमध्ये कफरते  
मोबाईल पशुवैद्यिीय दवाखाने सरुू िरण्याबाबत 

  

(४९)  १३२४१ (१७-०७-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
पशुसांवधणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुन्नर, मावळ, वेल्हे व भोर (जि.पुरे्) या तालुक्याींमध्ये मुख्यमींरी पर्ुस्वास्र्थय 
योिनेअींतगणत कफरत े मोबाईल पर्ुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्यात येर्ार असल्याच े माहे 
फेबु्रवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात या योिनेला तत्कालीन र्ासनाने माहे फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मान्यता ददली असताना अद्यापी अींमलबिावर्ी झाली नसल्यामळेु र्ेतकऱयाींना 
त्याचा लाभ समळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुरे् जिल्हयातील िुन्नर, मावळ, वेल्हे व भोर या तालुक्याींमध्ये कफरते 
मोबाईल पर्ुवैद्यकीय दवाखाने सरुु करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सुतनल िेदार (०४-०८-२०२०) : (१) खरे आहे. 
(२) राज्यातील ३४९ ग्रामीर् तालुक्याींमध्ये स्थापन करावयाच्या कफरत्या पर्ुचचककत्सा 
पथकाींपैकी प्रथम ्प्प्यात ८० तालकु्याींमध्ये नवीन ८० कफरती पर्चुचककत्सा पथके स्थापन 
करण्यास ददनाींक २५.२.२०१९ रोिीच्या र्ासन ननर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
      सदर योिनेची अींमलबिावर्ी प्रकक्रया सरुू असनू, ८० कफरत्या पर्चुचककत्सा पथकाींपैकी 
७३ पथके कायाणन्वीत करण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
(३) मुख्यमींरी पर्सु्वास्र्थय योिने अींतगणत प्रथम ्प्प्यात स्थापन करावयाच्या ८० 
तालुक्याींमध्ये पुरे् जिल्ह्यातील िुन्नर, मावळ, वेल्हे व भोर या तालुक्याींचा समावरे् आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 



वव.स. ११ (40) 

  
डहाणू (जि.पालघर) नगरपररषदेतील पाणी पुरवठा योिनेच्या िामाला गती देण्याबाबत 

  

(५०)  १३६०९ (१६-०७-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) डहार् ू (जि.पालघर) नगरपररर्देच्या ननयोिनर्ून्य कारभारामळेु नगरपररर्देची सुमारे ३२ 
को्ी रुपयाींची पार्ी पुरवठा योिना प्रलींबबत असल्याने माहे िून, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान डहार् ूनगरपररर्द हद्दीतील नागररकाींनी मुख्याचधकारी याींना घेराव घालून सींबींचधत 
ठेकेदारास काळ्या यादीत ्ाकण्याची मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती काय ननदर्णनास 
आले, तद्नुसार ठेकेदारास पाठीर्ी घालर्ाऱया डहार् ू नगरपररर्देच्या मखु्याचधकारी याींच्यावर 
कारवाई करून डहार् ू नगरपररर्देतील पार्ी पुरवठा योिनेच्या कामाला गती देण्याबाबत 
र्ासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराव पाटील (११-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर िीवन प्राचधकरर्ाच्या देखरेखीखाली सुिल ननमणल असभयानाअींतगणत चाल ू
असलेले डहारू् र्हर वाढीव पार्ी पुरवठा योिनेचे काम ववहीत वेळेत पूर्ण न झाल्याने 
नगरपररर्देमाफण त ठेकेदाराकडून रु.४६ लक्ष इतका दींड वसुल करण्यात आलेला आहे.  तसेच 
नगरपररर्देच्या दद.१५/२/२०२०, दद.२७/५/२०२० व दद.२३/६/२०२० रोिीच्या पराींन्वये ठेकेदारास 
लवकरात लवकर काम पूर्ण न केल्यास काम काढून घेरे् व काळया यादीत समाववषठ 
कररे्बाबत नो्ीस देण्यात आलेली आहे.  यानुसार ठेकेदाराववरुध्द नगरपररर्देमाफण त कायणवाही 
चाल ूआहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
ववधान भवन :   रािेन्ि भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रर्पूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगर्क यींररे्वर 
मुद्रर्: र्ासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


