
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रत्नाधिरी जिल्हयातील दहा िाताळशशल्पाांना राज्य सांरक्षित  
स्मारि घोवित िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(१)  ७५ (२०-०३-२०२०).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.अब ू आिमी (मानखूदद 
शशवािीनिर), श्री.रईस शेख (शभवांडी पूवद), श्री.सुनील राणे (बोरीवली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायद मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जागततक वारस्थळाींमध्ये समाववष् होऊ शकण्याची क्षमता असणाऱ्या कोकणातील प्राचीन 
कातळशशलपाींबाबत शासनाची अनास्था दिसून येत असलयाने िोन वर्ाापासून कातळ शशलपाींच्या 
सींवर्ान व सींरक्षणाची योजना शासनाकड ेप्रलींबबत असलयाच ेदिनाींक १८ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, रत्नागगरी, लाींजा आणण राजापूर या तीन तालुक्यातील ५७ गावाींमध्ये सुमारे 
१२०० कातळगचत्ाींची राज्याच्या पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालये सींचालनालयाने स्थातनकाींच्या 
मितीन े सववस्तर नोंि केली असनू त्यापकैी १० दिकाणाींचा सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवर्त 
करण्याचा प्रस्ताव सन २०१७-२०१८ मध्ये शासनास सािर करुन िेखील अद्याप प्रस्तावावर 
कायावाही झाली नसलयाचे तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, रत्नागगरी जजल्यातील १० कातळशशलपाींचे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक घोवर्त 
करण्याबाबतच े प्रस्ताव पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालये सींचालनालयाकडून सन २०१८ मध्ये प्राप्त 
झालेले असून सिर कातळशशलपे ही बहुताींश खाजगी मालकीच्या जशमनीमध्ये जस्थत असलयान े
या जशमनीच्या मालकी हक्कात अनेक सहर्ारकाींची नाव े असनू सवा सहर्ारकाची सहमती 
शमळववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२५-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) कोकणातील प्रागैततहासीक 
काळाबाबत अगर्क सींशोर्न करण्याच्या दृष्ीन े सन २०१६-१७ मध्ये रत्नागगरी जजल्यात 
गवेर्णाचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यात राजापूर, लाींजा व रत्नागगरी तालुक्यात शमळून 
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५२ कातळशशलपाींसींबर्ी पुरास्थळे सापडली आहेत. त्यापैकी १० कातळशशलपाींना राज्य सींरक्षक्षत 
स्मारक घोवर्त करण्याचे प्रस्ताव पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालये सींचालनालयाकडून सािर करण्यात 
आले आहेत. गोव्यातील कातळशशलपाींना तेथील राज्य पुरातत्व ववभागाने सींरक्षक्षत स्मारकाींमध्ये 
नोंि केली असून त्याच र्तीवर कोकणातील कातळशशलपाींबाबत राज्याच्या पुरातत्व व 
वस्तुसींग्रहालये सींचालनालयाने “सींरक्षक्षत स्मारक” म्हणून घोवर्त करण्याचा प्रस्ताव सािर 
केलेला आहे. सिर पुरास्थळे सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवर्त केलयास तेथील ववकास 
कामाींसािी तनर्ी उपलब्र् करून िेण्यास पया् न ववभागाने अनुकूलता िशाववली आहे. तथावप 
सिर कातळशशलपे ही बहुताींश खाजगी मालकीच्या जशमनीमध्ये जस्थत आहे. या जशमनीच्या 
मालकी हक्कात अनके सहर्ारकाींची नाव ेआहेत. अशा सवा सहर्ारकाची सहमती शमळववण्याचा 
प्रयत्न सींचालनालयाच्या स्तरावर सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील िलयुक्त शशवार योिनेबाबत 
  

(२)  ८४ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य), अॅड.आशशि शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मतनिा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर), श्री.रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.ववश्वनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.सधचन 
िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) (विैापूर), श्री.सुधीर मुनिांटीवार 
(बल्लारपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवद), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राणािििीतशसांह पाटील (तळुिापूर), श्री.ियिुमार रावल 
(शशांदखेडा), श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाद), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अतनल बाबर 
(खानापूर), श्री.योिेश सािर (चारिोप), श्री.ज्ञानराि चौिुले (उमरिा), श्री.सांिय ििताप 
(पुरांदर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.हहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), अॅड.राहुल हििले (नाशशि 
पूवद), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्रीमती मांदा म्हार े (बेलापूर), श्री.प्रताप अडसड (धामणिाव 
रेल्वे), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवद), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पवदती), श्री.सांिय िायिवाड (बुलिाणा), श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.समीर 
िुणावार (हहांिणघाट), श्री.सभुाि देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशभमन्य ू
पवार (औसा), श्री.ियिुमार िोरे (माण), श्री.प्रहदप िैस्वाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
मदृ व िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाणी ी्ंचाई िरु करण्याकररता सुरु करण्यात आलेली जलयुक्त शशवार योजनेची 
मुित दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ रोजी सींपलयानींतर सिरहू योजनेला मुित वाढ न िेता 
स्थगगती िेऊन यापुढे या योजनसे तनर्ी न िेण्याचा तनणाय शासनान े घेतला असलयाच ेमाहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, जलयुक्त शशवार योजनेला नाशशक ववभागीय महसूल कायाालयाने स्थगगती 
दिलयाचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले असुन स्थगगती िेण्याच्या 
घेतलेलया तनणायामुळे नाशशक जजल्यातील ी्ंचाईग्रस्त भागातील ८७ कामाींसह मोठ्या 
प्रमाणावर असलेली काम ेआता होणार नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असलयास, राज्यातील या योजनेच्या कामाींना स्थगगती िेऊन यापुढे या योजनसे तनर्ी न 
िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असलयास, याबाबतची चौकशी करुन राज्यातील पाणी ी्ंचाई िरू करण्याच्या दृष्ीन ेअन्य 
योजना राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. नाशशक जजलहयात जलयुक्त शशवार अशभयान सन २०१८-१९ अींतगात सुर्ारीत 
आराखड्यातील सवा ५३३९ कामे पणूा करण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) जलयुक्त शशवार अशभयान सन २०१८-१९ मर्ील दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पूवी 
सूरू असलेली अपूणा काम े दिनाींक ३१ माचा, २०२० पयतं पूणा करण्यास शासनपत् दिनाींक 
२४/२/२०२० अन्वये मुितवाढ िेण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाल सांरिण ििात अनुभवी िां राटी िमदचाऱयाांची पुन्हा तनयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(३)  १२५ (१३-०४-२०२०).   श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाद), श्री.सांतोि बाांिर (िळमनुरी), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी 
ग्रामीण), श्री.ववश्वनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.श्रीतनवास वनिा (पालघर), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) तनांबािी पाटील (मुक्ताईनिर), श्रीमती 
याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.किशोर िोरिेवार (चांद्रपूर), 
श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांिय िायिवाड (बुलिाणा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाची एकाजत्मक बाल सींरक्षण योजना राज्य शासनाने राज्यस्तराींवर राबवताना 
सन २०१३ मध्ये प्रत्येक जजल्यात बाल सींरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, या योजनचेी प्रभावी अींमलबजावणी करणाऱ्या बाल सींरक्षण कक्षात कीं त्ा्ी 
पध्ितीने काम करणाऱ्या अनभुवी कमाचाऱ्याींना काढून त्याींच्या जागी आयुक्त आणण कायारम 
व्यवस्थापक याींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये आपलया मजीतलया व अनुभव नसलेलया 
कमाचाऱ्याींची भरती केलयाची तरार अनेक वर्े काम केलेलया कीं त्ा्ी कामगाराींनी मा.मुख्यमींत्ी 
याींच्याकड ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनवेिनाव्िारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असलयास, सिर कीं त्ा्ी कमाचाऱ्याींचे तीन वर्ााचे कीं त्ा् सींपले तरी ते तनयमानुसार िोन 
वर्ांनी वाढवून िेण्याची तरतूि असताींना त्याआर्ीच कमाचाऱ्याींना सेवामुक्त करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आहे, 
(५) असलयास, बाल सींरक्षण कक्षात तनयमबाहय भरती थाींबवून अनुभवी कीं त्ा्ी कमाचाऱ्याींची 
पुन्हा तनयुक्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२६-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) श्री. महेश झरकर, श्री सुहास बोंिरे, श्री. राहुल वैराळे, श्री शशाींक वैद्य या बाल सींरक्षण 
कक्षामध्ये पूवी कीं त्ा्ी पध्ितीन े कायारत असणाऱ्या कमाचाऱ्याींनी शासनास तनवेिन दिलेले 
आहे. 
(३) नाही. 
     एकाजत्मक बाल सींरक्षण योजनेच्या मागािशशाका, २०१४ प्रकरण ५ मर्ील ३.४ नसुार 
जजलहा बाल सींरक्षण कक्षात तनयुक्त कमाचाऱ्याींना प्रथम ३ वर्ाासािी तनयुक्ती िेऊन तद्नींतर २ 
वर्ांची मुितवाढ िेण्याची तरतुि आहे.  तद्नींतर त्याींना सेवते मुितवाढ िेण्याबाबत तरतूि 
नाही. 
     तथावप, एकाजत्मक बाल सींरक्षण योजनेंतगात जजलहा बाल सींरक्षण कक्षामध्ये सन २०१९ 
मध्ये नव्यान े कीं त्ा्ी पिभरती करण्यात आली असून सिर पिभरतीमध्ये जुन्या अनुभवी 
कमाचाऱ्याींना अगर्क गुण िेऊन प्रार्ान्य िेण्यात आले आहे. तसचे आतापयतं नव्यान ेकीं त्ा्ी 
पिभरतीच्या ३३२ पिाींमध्ये पूवी कीं त्ा्ी पध्ितीन े कायारत ६८ कमाचारी पात् िरले असून 
त्याींना तनयुक्ती िेण्यात आलेली आहे, 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववदभद वविास मांडळासह ततन्ही मांडळाांचा िायदिाळ वािववण्याबाबत 
  

(४)  १२७ (११-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुिांटीवार (बल्लारपूर), अॅड.आशशि शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणािििीतशसांह पाटील (तुळिापूर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदवली पूवद), अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि 
मध्य), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) : अशभमान्यू पवार 
(औसा), श्री.मांिेश चव्हाण (चाळीसिाव) सन्माननीय उप मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात वविभा ववकास महामींडळासह ततन्ही मींडळाींचा कायाकाळ दिनाींक ३० एवप्रल, २०२० 
रोजी व त्यासुमारास समाप्त होत असलयाचे दिनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, वविभााला ववकासाकड ेमागारमण करणाऱ्या वविभा ववकास महामींडळासह ततन्ही 
मींडळाींचा कालावर्ी वाढववण्याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     वविभा, मरािवाडा व उवाररत महाराषर या ततन्ही ववकास मींडळाींच े पुनगािन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे.  

___________ 
  

आपटा (ता.पनवले, जि.रायिड) येथील बिँ ऑफ इांडडयाच्या शाख ेमधून  
ििद घेतल्या प्रिरणी शेति-याची फसवणूि झाल्याबाबत 

  

(५)  २७९ (१६-०४-२०२०).   श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाद), श्री.महेंद्र थोरवे (ििदत) :   
सन्माननीय उप मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आप्ा (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील बँक ऑफ इींडडयाच्या शाख े मर्ून कजा घेतलया 
प्रकरणी श्री.महेंद्र िेशमुख या शतेक-याची फसवणूक झालयामुळे त्याींनी दिनाींक ५ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्रयाींकड ेचौकशी करण्याबाबत तनवेिन दिले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असलयास, तनवेिनाच्या अनुर्ींगाने मा.मुख्यमींत्रयाींनी राज्याचे कृर्ीमींत्ी याींना या कजा 
फसवणूक प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आिेश दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले तिनुर्ींगाने िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अजित पवार (२७-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री.महेंद्र िेशमुख याींनी मा.कृर्ी मींत्ी, महाराषर राज्य याींना दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी दिलेलया तनवेिनाबाबतीत चौकशी करण्याच े आिेश जजलहागर्कारी, रायगड याींना दिले 
होते.     
(३) जजलहागर्कारी, रायगड व राज्यस्तरीय बँकसा सशमती, पुणे याींच्याकडून प्राप्त चौकशी 
अहवालावरुन अस े दिसून येत े की, श्री.महेंद्र िेशमखु याींनी बँक ऑफ इींडडया, शाखा आप्ा 
येथून सन २००६ मध्ये रुपये १,५०,०००/-, तिनींतर सन २००७ मध्ये वाढीव रुपये ५०,०००/- व 
सन २००९ मध्ये रुपये ८,००,०००/- वव् व्यवसायासािी “वकीग कॅवप्ल कॅश रेडड्” कजा 
घेतले होत.े  या कजाापो्ी श्री.महेंद्र िेशमुख याींनी त्याींच्या बँकेतील मुित िेवी तारण िेवलया 
आहेत. श्री.महेंद्र िेशमखु याींनी सिर कजााची परतफेड तनयशमत न केलयान े त्याींच्या बकेँतील 
मुित िेवी कजा रकमेच्या थकीत वसुल होण्याकररता बँक ऑफ इींडडया, शाखा आप्ा कडून 
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वगा करण्यात आलेलया आहेत. त्यामुळे जजलहागर्कारी, रायगड व राज्यस्तरीय बकँसा सशमती, 
पुणे याींनी पािववलेलया अहवालानुसार बँक ऑफ इींडडया, आप्ाकडून श्री.महेंद्र िेशमुख याींचा 
“वकींग कॅवप्ल कॅश रेडड्” कजावसुलीसािी केलेली प्रक्ररया ही बँकेला असलेलया अगर्कारात 
राहून केलेली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात बालहक्ि सांहहता राबववण्याबाबत 
  

(६)  ३४० (२५-०३-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुदनी-मोरिाांव), श्री.टेिचांद सावरिर 
(िामठी), श्री.राि ुपारवे (उमरेड) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे बालकाच्या मुलभुत हक्काींसािी बालहक्क सींदहता तयार करण्यात आली असून 
ववशेर्तः महाराषरा मध्ये बालहक्क सींरक्षीत करण्यासािी सींस्थाींना कमाचाऱ् याींअभावी कागिोपत्ी 
अपूणा असलयाची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, बालहक्क सींदहता उपलब्र् नसलयान े बालवववाह, बालमजुरी व कुपोर्णा 
सारख्या समस्याींमध्ये   मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सींयुक्त राषर सींघाची बालकाींच्या हकाींवर आर्ाररत बालहक सींदहता करार 
दिनाींक २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी भारतान ेजस्वकारला असूनही महाराषरा मध्ये बालहक्क सींदहता 
योग्य प्रकारे राबववली जात नसलयाचे तनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, मदहला व बालकलयाण ववभागान े बालहक्क सींदहता सींरक्षीत करण्यासािी 
सींस्थाींना कमाचारी उपलब्र् न करून दिलयान े सींबींगर्त ववभागातील उच्च व जबाबिार 
अगर्काऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (११-०८-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सींयुक्त राषर सींघाची बालकाींच्या हक्काींवर आर्ारीत बालहक्क सींदहता सन १९८९ मध्ये 
तनजश्चत करण्यात आली असून भारताकडून सिर सींदहतेस दि. २० नोव्हेंबर, १९९२ रोजी 
मान्यता िेण्यात आली आहे. या सींदहतेमर्ील तरतूिीींची अींमलबजावणी राज्य शासनाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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अमरावती शहरात शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(७)  ५७३ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नािपूर 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुभाि धोटे (रािरूा), श्री.हहरामण खोसिर 
(इितपूरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरात शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय स्थापन करण्याबाबत शासनान े
तनणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, याबाबत सशमती स्थापन करुन या सशमतीन े अहवाल सींचालक, वैद्यकीय 
शशक्षण व सींशोर्न याींना सािर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२३-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     सींचालक, वैद्यकीय शशक्षण व सींशोर्न, मुींबई याींनी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय स्थापनेच्या अनुर्ींगाने तपासणी करुन प्राथशमक अहवाल सािर केला आहे. सिर 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन असून पुढील आवश्यक कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
रत्नाधिरी जिल्हयातील नववन प्रिल्पाांना मांिूरी व पूवीपासनू प्रलांबबत असलेल्या लघुशसांचन 

प्रिल्पाना तात्िाळ तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(८)  ८२२ (१६-०४-२०२०).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्नागगरी जजलहयातील नववन प्रकलपाींना मींजूरी व पूवीपासून प्रलींबबत असलेलया 
लघुशसींचन प्रकलपाींना तात्काळ तनर्ी  उपलब्र् करुन प्रकलपाची काम े पुणाात्वास नेण्याबाबत 
स्थातनक लोकप्रतततनगर्ींनी सातत्याने शासनाकड ेपािपुरावा करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही 
झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, राजापूर तालुक्यातील काही प्रकलप पाणी उपलब्र्ता प्रमाणपत्ा अभावी रद्द 
करण्यात आलेले आहेत तर काही अततररक्त िातयत्व तनमााण झालयाने रद्द करण्यात आलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, राजापूर तालुक्यात तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमााण झालेली असून तालुक्यातील 
लघुशसींचन प्रकलपाची कामे प्रलींबबत असलयाने सिरहू कामे प्रार्ान्याने घेऊन तनर्ी उपलब्र् 
करुन िेण्याबाबत शासनने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराव िडाख (१८-०८-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
     स्थातनक लोकप्रतततनर्ीींच्या मागणी नुसार रत्नागगरी जजलहयातील १० ल.पा. योजनाींची 
अींिाजपत्के प्रशासकीय मान्यतेसािी महाराषर जलसींर्ारण महामींडळास सािर करण्यात आली 
होती. तथावप महाराषर जलसींर्ारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दिनाींक २.३.२०१९ 
रोजीच्या ५६ व्या बैिकीमध्ये, “कोकण प्रिेशातील प्रस्ताववत योजनाींच े िातयत्व व पुवीच े
शशललक िातयत्व ववचारात घेता १०१ ते २५० हेक््र शसींचन क्षमतेच्या ल.पा. योजनाींना 
प्रशासकीय मान्यता िेण्यात येव ूनये, तथावप भववषयात तनर्ी उपलब्र्तेच्या अनुर्ींगान ेसिर 
योजनाींच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत फेरववचार करण्यात यावा,” असा िराव पाररत 
करण्यात आलयाने सिर योजनाींच्या अींिाजपत्काना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली नाही. 
तनर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार सिर योजनाींना प्रशासकीय मान्यता िेण्याची कायावाही करण्यात 
येतील. सद्यजस्थतीत रत्नागगरी जजलहयात शासनाींतगात ९ योजना प्रगतीपथावर असून सिर 
योजनाीं पूणा करण्यासािी रुपये १०२.९८ को्ी इतका तनर्ी आवश्यक आहे. तसचे 
महामींडळाींतगात ४९ योजना प्रगतीपथावर असून सिर योजनाींना रुपये ४९७.२९ इतक्या तनर्ीची 
आवश्यकता आहे. सिर योजना तनर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार पूणा करण्यात येतील. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     राजापूर तालुक्यातील योजनाींची प्रशासकीय मान्यता अततररक्त िातयत्व तनमााण झालयान े
रद्द करण्यात आलयाचे दिसून येत नाही, तथावप ल.पा. योजना जाींभवली व ल.पा. योजना 
तुळसवड ेया २ योजनाींची प्रशासकीय मान्यता पाणी उपलब्र्ता प्रमाणपत्ाअभावी रद्द करण्यात 
आली आहे.  
(३) राजापूर तालुक्यात महामींडळ व शासनाींतगात ७ योजना प्रगतीपथावर असून सिर योजना 
पूणा करण्यासािी रुपये ९९.३२ को्ी नीर्ी आवश्यक आहे. तनर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार प्रार्ान्याींन े
योजना पूणा करण्याच ेतनयोजन आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

हहांिोली जिल््यातील शेिडो िावे िलयुक्त शशवार योिने पासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(९)  १०७८ (११-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांिोली) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्यातील शेकडो गावे जलयुक्त शशवार योजन ेपासून वींगचत असलयाची बाब 
माहे डडसेंबर, २०१९ च्या पदहलया आिवड्यात तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, जजल्यातील एकूण ७०७० गावापैंकी ४१९ गावामध्ये जलसींर्ारणाची काम ेझाली 
मात् उवारीत गावाची माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये मुित सींपत असलयाने ही गावे वींगचत राहीली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, जलयुक्त शशवार योजनेमळेु सवा गाव े्ँकर मुक्त होत असतानाही या गावाींना 
जलयुक्त शशवार योजनेची मुित वाढून िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) दहींगोली जजलहयात एकूण ७०७ गावाींपैकी 
जलयुक्त शशवार अशभयानाींतगात गाव तनवड तनकर्ानसुार सन २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ या 
कालावर्ीत पात् ४१९ गावाींची तनवड करण्यात आली. 
(३) जलयुक्त शशवार अशभयान सन २०१८-१९ मर्ील दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पूवी सूरू 
असलेली अपूणा काम े दिनाींक ३१ माचा, २०२० पयतं पूणा करण्यास शासनपत् दिनाींक 
२४/२/२०२० अन्वये मुितवाढ िेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यात िलशक्ती अशभयानाांतिदत िलसाठ्याची तनशमदती िरणेबाबत 
  

(१०)  १०९१ (११-०४-२०२०).   श्री.बांटी भाांिडडया (धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण 
पजश्चम) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्यात कें द्र सरकारच्या पुढाकारातून जलशक्ती अशभयानाींतगात सुमारे ४४ 
ग्रामपींचायतीतील ८२ गावामध्ये तब्बल ९०५ जलसाठ्याची तनशमाती करण्यात आलयाचे  दिनाींक 
३० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, चींद्रपूर जजल्यात ७७९ जलस्त्ोतामर्ील गाळ काढून सुमारे ११४ शोर्खड्ड े
तयार करण्यात आले असून गावक-याींच्या माध्यमातून मोदहमेत समुारे ४८,५४८ झाड ेलावण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, नागभीड तालुक्यातील जलसािे तनशमातीसािी समावेश नसलयान े नागभीड 
तालुक्यातील मोहाडी जवळील कुनघाडा चक चा खणीचा तलाव व पहारणी जवळील हत्ती 
काळा गो्ा तलावाची समावशे करण्याची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, जलसािे तनशमातीसािी मोहाडी जवळील कुनघाडा (चक) येथील खणीचा तलाव 
व पहारणी जवळील हत्ती काळा गो्ा तलावाचा समावेश झालयास पररसरातील अींिाजे २०० 
हेक््र च्या तलावामर्ून अलपखचाात क्रकमान १००० हेक््र शसींचन सहज शक्य आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असलयास, जलशक्ती अशभयानाींतगात चींद्रपूर जजल्याच्या जलसाठ्याची तनशमाती योजनेत 
मोहाडी जवळील कुनघाडा (चक) येथील खणीचा तलाव व पहारणी जवळील हत्ती काळा गो्ा 
तलावाचा समावेश करण्याची मागणी प्रस्ताव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. कें द्र परुस्कृत जलशक्ती अशभयान 
अींतगात समाववष् असलेलया ०८ जजलहयामध्ये चींद्रपूर जजलहयाचा समावेश नाही. 
(२), (३), (४), (५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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उस्मानाबाद येथ ेशासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(११)  १३२१ (१३-०४-२०२०).   श्री.राणािििीतशसांह पाटील (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील प्रत् येक जजल हयाच् या दिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण् याची 
घोर्णा शासनाने केली असलयाने उस् मानाबाि येथे शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय सुरु 
करावे म् हणून तेथील लोकप्रतततनर्ी मागणी करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल यास, उस् मानाबाि येथे राष रीय आरोग् य अशभयान अींतगात जजल हा रुग् णालयाच े
शे्रणीवर्ान करुन अींिाजे रु. ३५ को्ी खचूान जजल हा शासकीय रुग् णालयाची नवीन सुसज् ज 
इमारत गेल या ३ त े४ वर्ाापासून बींि आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल यास, वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण् यासािी मेडडकल कौजन्सल ऑफ इींडडया 
(एमसीएल) च् या कायद्यानुसार आवश् यक असलेल या बाबीींची पुताता झालेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 

(४) असल यास, त् यापैकी एक सिरहू वैद्यकीय शासकीय महाववद्यालय सुरु करण् यासािी जागा 
उपलब् र् करण् यासािी जजल हा पररर्ि, उस् मानाबाि यानी जजल हा पररर्िेच् या मालकीची असलेली 
४ एकर जागा जजल हा सामान् य रुग् णालयास हस् ताींतररत केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(५) असल यास, उस् मानाबाि येथ े वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण् याच् या दृष ्ीने तत् कालीन 
शासनाने प्राथशमक तपासणी करण् यासािी तञाचाची सशमती नमेुन सिरहू तञाच सशमतीन ेत् याींचा 
अहवाल शासनाकड ेपािववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(६) असल यास, शासनाने उस् मानाबाि येथे शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२३-०७-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सद्यजस्थतीमध्ये इमारत बाींर्काम पूणा झाले असून सिर इमारतीचा तळमजला व 
पदहलया मजलयावर माहे फेब्रुवारी, २०१८ पासून बा्यरुग्ण ववभाग कायाान्वीत करण्यात आला 
आहे.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
     जजलहा पररर्िेच्या मालकीची २ एकर १२ गुींिे जागा मुख्य कायाकारी अगर्कारी, जजलहा 
पररर्ि उस्मानाबाि याींनी जजलहा सामान्य रुग्णालयास हस्ताींतरीत केली आहे.  
(५) व (६) होय, हे खरे आहे.  
     सींचालक, वैद्यकीय शशक्षण व सींशोर्न, मुींबई याींनी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय स्थापनेच्या अनुर्ींगाने तञाच सशमतीमाफा त तपासणी करुन प्राथशमक अहवाल सािर 
केला आहे.  सिर प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन असून पुढील आवश्यक कायावाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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ऑनलाईन लॉटरीवर बांदी घालण्याचा प्रस्तावाबाबत 
  

(१२)  १३५१ (१३-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाद), श्री.वभैव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऑनलाईन लॉ्रीवर बींिी घालण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रस्तावावर तनणाय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. अजित पवार (०१-०७-२०२०) : (१) तूता र्ोरणात्मक तनणाय झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिण वैधातनि वविास महामांडळाच्या स्थापनेबाबत 
  

(१३)  १३७२ (१३-०४-२०२०).   श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) श्री योिेशदादा िदम (दापोली):   
सन्माननीय उप मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण वैर्ातनक ववकास महामींडळाच्या स्थापनसेािी राज्य शासन कें द्र सरकारकड े
पािपुरावा करेल अशी घोर्णा तत्कालीन मुख्यमींत्ी याींनी दिनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, या 
प्रकरणाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (१७-७-२०२०) : (१), (२) व (३) महाराषर ववर्ान मींडळाचे सन २०१६ च्या 
अथासींकलपीय अगर्वेशनामध्ये महाराषर ववर्ानसभा तनयम २९३ अन्वये माींडलेलया 
प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये “कोकणाकररता स्वतींत् वैर्ातनक महामींडळाचा मुद्दा सातत्याने 
सभागहृामध्ये माींडण्यात येतो. यासींिभाात ववगर्मींडळान ेिराव करून कें द्र शासनाकड ेपािववला 
आहे. त्याबाबत पुन्हा एकिा राज्य सरकारकडून सिर िरावाचा पािपुरावा करण्यात येईल. 
तसेच, कें द्र शासनाला पुन्हा ववनींती करण्यात येईल. कोकण ववकास मींडळाच्या स्थापनेकररता 
राज्य शासन कें द्र शासनाकड ेपािपुरावा करेल“ अस ेआश्वासन तत्कालीन मखु्यमींत्ी महोियाींनी 
दिले होते. त्यानुर्ींगान,े तत्कालीन मा.मुख्यमींत्ी महोियाींनी दिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
पत्ान्वये कें द्र शासनाकड े ववनींती केली आहे. तसचे दिनाींक २७ सष े्ंबर, २०१८ व दिनाींक ०७ 
सप् े्ंबर, २०१९ च्या पत्ान्वये कोकणासािी स्वतींत् ववकास मींडळ स्थापन करण्याकररता सत्वर 
तनणाय घेण्याची ववनींती कें द्र शासनास परत केली आहे. 
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     कोकणाकररता स्वतींत् ववकास मींडळ स्थापन करण्याकररता भारतीय सींववर्ानाच्या 
अनुच्छेि ३७१ (२)(क) मध्ये सुर्ारणा करणे आवश्यक असून सिर कायावाही कें द्र शासनाच्या 
स्तरावर अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीयिृत, खाििी, व्यापारी, नािरी आणण िाही सहिारी बँिानी उद्योिि, 
व्यापारी, शेतिरी याांना खाििी िां पनीची ववमा पॉशलसी घेण्याची अट घातल्याबाबत 

  

(१४)  १५६४ (१६-०४-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीयकृत, खाजगी, व्यापारी, नागरी आणण काही सहकारी बँकानी उद्योजक, 
व्यापारी, शेतकरी याींना कजा हव े असेल तर खाजगी कीं पनीची ववमा पॉशलसी घेण्याची अ् 
घातलयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असलयास, पुढील वर्ााचा हप्ता भरणे शक्य न झालयास सिरची पॉशलसी रद्द झालयामुळे 
खाजगी ववमा कीं पनीला कशमशन घेऊन को्यावर्ीचा लाभ करुन िेण्यात येत असलयाचेही 
तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपरक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, चौकशीनसुार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (१६-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. राषरीयकृत, खाजगी, व्यापारी, नागरी 
आणण सहकारी बकँाींकडून खाजगी कीं पनीची ववमा पॉशलसी घेण्याची अ् घातलयाची तरार   
तनवेिन राज्यस्तरीय बँकस सशमती तसेच सहकार आयुक्ताींकड ेप्राप्त झालेलया नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा तनयोिन सशमत्याांचे िामिाि पेपरलेस िरण्याबाबत 

(१५)  १६८४ (१५-०४-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजलहा तनयोजन सशमत्याींचे कामकाज  दिनाींक १ एवप्रल, २०२० रोजी पासून 
पेपरलेस करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, याप्रकरणी शासनाची कायावाही पूणा झाली आहे काय, 
(३) नसलयास, त्याची सवासार्ारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) जजलहा तनयोजन सशमती कायाालयामाफा त 
सींतनयींत्ीत करण्यात येणाऱ्या   राबववण्यात येणाऱ्या ववववर् कायारम   योजनाींतगात प्रशासकीय 
मान्यता, तनर्ी ववतरण, कामाींचे सींतनयींत्ण व प्रभावी अींमलबजावणीसािी “iPAS - 
Integrated Planning Office Automation System” सींगणकीय प्रणाली सींपूणा राज्यात 
अींमलबजावणी होण्याकरीता तनयोजन ववभाग शासन तनणाय रमाींक:डीएपी-
१०१९ प्र.र.१६३ का.१४८१, दिनाींक १८ ०९ २०१९ अन्वये मींजूरी िेण्यात आली आहे. 
     जजलहा तनयोजन सशमती कायाालयामाफा त सींतनयींत्ीत करण्यात येणाऱ्या   राबववण्यात 
येणाऱ्या ववववर् कायारम   योजनाींतगात प्रशासकीय मान्यता, तनर्ी ववतरण, कामाींच ेसींतनयींत्ण 
व प्रभावी अींमलबजावणीसािी करीता “iPAS - Integrated Planning Office Automation 
System” ही सींगणकीय प्रणाली ३६ जजलहयात दिनाींक ०१ ०४ २०२० पासून कायाान्वीत 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मौि ेिोिळिाव -साांिवी (जि.लातूर) येथे तेरणा नदीवर साांिवी त ेिारला, नदी हत्तरिा 
िेवरी आदी िावातील वपण्याच्या पाण्यासाठी व शसांचनासाठी पूल  

तथा बांधारा बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(१६)  १७९२ (१५-०४-२०२०).   श्री.अशभमन्य ु पवार (औसा) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कोकळगाव -साींगवी (जज.लातूर) येथ ेतेरणा निीवर साींगवी ते कारला, निी हत्तरगा 
जेवरी आिी गावातील वपण्याच्या पाण्यासािी व शसींचनासािी पलू तथा बींर्ारा बाींर्काम 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनर्ी औसा याींनी दिनाींक १० डडसेंबर, २०१९ रोजी उपववभागीय 
अगर्कारी तनलींगा जज.लातूर याींच्या कायाालयात झालेलया आढावा बैिकीत जजलहा जलसींर्ारण 
अगर्कारी ,मिृ व जलसींर्ारण ववभाग लातूर व कायाकारी अशभयींता,पा्बींर्ारे ववभाग लातूर 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास,सिर पूल तथा बींर्ारा बाींर्कामास तनर्ी मींजुरीबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) जजलहा जलसींर्ारण अगर्कारी, मिृ व जलसींर्ारण ववभाग, लातूर याींनी कोकळगाव-साींगवी 
या को.प.बींर्ाऱ्याच ेसववस्तर सवके्षण करुन रु.३७८.९३ लक्ष क्रकीं मतीच ेअींिाजपत्क तयार केले 
आहे. 
     सिर को.प. बींर्ाऱ्याचा पाणीसािा ९९ सघमी येत आहे. या बींर्ाऱ्याची सन २०१८-१९ 
च्या िरसुचीवर आर्ारीत एकुण क्रकीं मत रु.३७८.९३ लक्ष नुसार प्रतत सघमी क्रकीं मत रु.१४६११४ 
पेक्षा जास्त आहे. सिरील योजना प्रचशलत आगथाक मापिींडात बसत नाही. तथावप, 
मा.ववर्ानसभा सिस्य याींच्या सुचनेप्रमाणे ववशेर् बाब म्हणून सिरील योजनेच े सववस्तर 
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अींिाजपत्क ववभागीय कायाालयान ेतयार केले आहे. अींिाजपत्काची तपासणी पुणा झालयानींतर 
प्रस्ताव सािर करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यात िाव ततथ ेअभ्याशसिा उपक्रम राबववण्याबाबत 
  

(१७)  १८७५ (११-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नािपूर 
पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.मोहनराव हांबड े(नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजलहयात कें द्र व राज्य लोकसेवा आयोगासह ववववर् स्पर्ाा पररक्षकाींच्या 
मागािशानासािी जजलहा प्रशासनान े कररअर मागािशान उपरम हाती घेतला असलयाचे दिनाींक 
१४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिर उपरमाींअतगात जजलहयातील ववद्यार्थयांना तञाचाींकडून मागािशानासह 
जजलहयात गावोगावात अ्याशसका तनमााण करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, हा उपरम व अ्याशसका प्रत्यक्षात कर्ीपासनू सुरु होणार आहेत व ते 
लवकरात लवकर सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे 
(२), (३) व (४) “अमरावती जजलहयात कें द्र व राज्य लोकसेवा आयोगासह ववववर् स्पर्ाा 
पररक्षकाींच्या मागािशानासािी जजलहा प्रशासनाने कररअर मागािशान उपरम हाती घेतला असून 
त्यासािी सन २०१९-२०२० करीताच्या जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण)अींतगातच्या 
नाववन्यपूणा योजनातून अमरावती जजलहयातील तनवडक ७ ग्रामपींचायतीींमध्ये अ्याशसका 
तनशमाती करण्यासािी व त्याकरीता फतनाचर, पुस्तके इ. खरेिीसािी रुपये १० लक्ष इतक्या 
खचाास दिनाींक १२ ०२ २०२० रोजी जजलहागर्कारी तथा सिस्य सगचव,जजलहा तनयोजन सशमती, 
अमरावती याींनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाकरीता कायाान्वयीन यींत्णा व 
आहरण व सींववतरण अगर्कारी जजलहा ग्रींथालय अगर्कारी,अमरावती हे आहेत. तथावप ववत्त 
ववभागाने दिनाींक ३१ १ २०२० च्या पत्ान्वये खरेिीवर घातलेले तनबरं् तसेच राज्यातील कोववड-
१९ चा प्रािभुााव यामुळे सिर उपरमाची अद्यापी अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही” 

___________ 
  

िोिणासाठी िलसांधारण िामाांच ेस्वतांर तनिि तयार िरण्यास होत असलेला ववलांब 
  

(१८)  २०३८ (११-०४-२०२०).   श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणची भौगोशलक पररजस्थती पाहता जलसींर्ारण कामाींच ेस्वतींत् तनकर् तयार करण्याची 
मागणी स्थातनक लोकप्रतततनर्ीींनी केली होती आणण त्याअनुर्ींगाने स्वतींत् तनकर् तयार 
करण्याचे आिेश मा.जलसींर्ारण मींत्ी, याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, याबाबत आतापयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. कोकणातील शसमें् नाला बाींर् व 
को.प. बींर्ारा मापिींड तनजश्चती बाबत अहवाल सािर करणेच्या सुचना मा.मींत्ी (मिृ व 
जलसींर्ारण) याींनी दिनाींक १०.१०.२०१७ च्या बैिकीत दिलया होत्या. 
(२) शसमें् बाींर्ाचे आगथाक मापिींड वाढववणेचा प्रस्ताव सािर करण्यात आला होता. त्या 
अनुर्ींगान े जलसींपिा ववभागाचा शासन तनणाय र. मापिींड-२०१७/४५२/२०१७/लपा-२, 
दि.१३.०७.२०१८ अन्वये मापिींडात सुर्ारणा करण्यात आली. सिर मापिींड मिृ व जलसींर्ारण 
ववभागाचे शासन तनणाय व पररपत्क र.साशसब-२०१४ प्र.र.२०९ जल-७,दि.०८.०८.२०१८ अन्वये 
लागू करण्यात आला. 
     आता पुन्हा नव्यान े मुख्य अशभयींता कायाालयाच े पत् र.प्रशा-१ ३१३४,दि.१७.७.२०१९ 
अन्वये कोकण प्रिेशातील शसमें् नाला बाींर्ा कररताचे मापिींड सींर्ाररत करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सािर करण्यात आला होता. शासन जलसींपिा ववभागाच ेपत् जा र.२०१९/(३७९/२०१९) 
लपा-२ दि.७.११.२०१९ अन्वये शसमें् नाला बाींर् कररताच े मापिींड सुर्ारीत करणेचा अींतभााव 
करुन लपा योजनाींच े मापिींड सरु्ाररत करण्याबाबतचा एकबत्त प्रस्ताव सािर करण्याबाबत 
तनिेश होते. त्याअनुर्ींगान े कोकणासह इतर ५ प्रािेशशक ववभागाचे प्रस्ताव मुख्य अशभयींता 
कायाालयाकड ेएकबत्त करुन त्यामर्ील अींिाजपत्काची छाननी करुन शासनाकड ेसािर करणेची 
कायावाही मखु्य अशभयींता कायाालयात प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा जिल््यातील िलयुक्त शशवार अशभयानाअांतिदत  
होणाऱया िामाांना तनधी शमळत नसल्याबाबत 

  

(१९)  २०८९ (१६-०४-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरात जलयुक्त शशवार अशभयानाअींतगात झालेलया कामाींमुळे जशमनीमर्ील पाण्याची 
पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असुन जलयुक्त शशवार योजना बींि करण्याबाबतची कायावाही 
सुरु असलयाची  बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिरहू योजना बींि करण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असलयास, बुलडाणा जजल्यात जलयुक्त शशवार अशभयानाअींतगात आतापयतं कोणकोणती 
कामे करण्यात आली त्यावर क्रकती खचा झाला व क्रकती कामे पूणात्वास गेली वा क्रकती अर्ाव् 
स्वरुपात आहेत, त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सिरहू योजना चाल ू िेवण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. जलयुक्त शशवार अशभयानाची 
मुित ३१ डडसेंबर, २०१९ पयतं होती. जलयुक्त शशवार अशभयान सन २०१८-१९ मर्ील दिनाींक 
३१ डडसेंबर, २०१९ पूवी सूरू असलेली अपूणा काम ेदिनाींक ३१ माचा, २०२० पयतं पूणा करण्यास 
शासनपत् दिनाींक २४ २ २०२० अन्वये मुितवाढ िेण्यात आली. 
(३) बुलडाणा जजलहयात सन २०१५-१६ त े सन २०१८-१९ या कालावर्ीत जलयुक्त शशवार 
अशभयानाींतगात सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, माती नाला बाींर्, अनघड िगडी 
बाींर्, गॅबीयन स्रक्चर, शसमें् नाला बाींर् िरुूस्ती, ढाळीचे बाींर्, शेततळे, नाला 
खोलीकरण सरळीकरण, पाझर तलाव  िरुूस्ती, के्ी वअेर िरुूस्ती, ववहीर पुनभारण इ. ववववर् 
प्रकारची २५१३८ कामे पूणा करण्यात आली असनू त्यावर रू.४७८.४७ को्ी खचा झाला आहे. 
उशशराच्या पावसामळेु अपूणा १३१ काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांिोली जिल््यात िोल्हापुरी बांधारे व इतर िाम ेमुदतीत पूणद न झाल्याबाबत 
  

(२०)  २१३३ (११-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांिोली) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्यात लघुशसींचन ववभागाच्या वेळकाढू र्ोरणामुळे कोलहापुर पध्ितीचे बींर्ारे व 
इतर कामे मुितीत पूणा न झालयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ च्या शेव्च्या आिवड्यात  
तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, लघु शसींचन ववभागाच्या अींतगात मींजुर झालेलया ४० कामापैंकी क्रकती काम ेपूणा 
झाली आहेत, 
(३) असलयास, मींजुर झालेली परींतू अपूणा असलेली कामे तात्काळ पूणा करण्यासािी शासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (१८-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    प्रािेशशक जलसींर्ारण अगर्कारी, मिृ व जलसींर्ारण ववभाग, औरींगाबाि अींतगात 
असणाऱ्या मिृ व जलसींर्ारण ववभाग, नाींिेड ववभागाने दहींगोली जजलहयात ० ते १०० हेक््र 
शसींचन क्षमतेची ५ व १०१ त े २५० हेक््र शसींचन क्षमतेचे १ असे एकूण ६ कोलहापूर 
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पध्ितीच्या बींर्ाऱ्याची काम े पूणा करुन ४५६ हेक््र शसींचन के्षत् तनमााण केले आहे. तसेच 
जजलहा पररर्ि, दहींगोली ववभागान ेमींजूर असलेलया ४० कामाींपैकी ३४ कामे पूणा केलेली असून 
४ काम ेप्रगतीपथावर आहेत. उवाररत २ कामे रद्द करण्यात आलेली आहेत.  
     लघूशसींचन व जजलहापररर्ि ववभागामाफा त एकूण ४० काम ेपणूा करण्यात आलेली  आहेत 
तर लघुशसींचन ववभागाची ५ व जजलहा पररर्ि ववभागाची ४ अशी एकूण ९ काम ेप्रगतीपथावर 
आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयात प्रवेश न शमळालेल्या खुल्या 
 प्रविादतील ववद्यार्थयाांना शुल्िातील फरि शमळण्याबाबत 

  

(२१)  २४७० (२५-०३-२०२०).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवद), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुधीर मुनिांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनामाफा त खुल या प्रवगाातील एसईबीसी आरक्षण लागु केल यामुळे बार्ीत झालेल या 
वैद्यकीय व िींत पिवी ववद्यार्थ यांकररता शशक्षण शुल काची प्रततपतुी करण् यासािी दिनाींक २० 
सप् ्ेंबर २०१९ रोजी वा त्यासुमारास वैद्यकीय शशक्षण ववभागातफे शासन तनणाय तनगाशमत 
 करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल यास, सिरहू शासन तनणायानुसार वैद्यकीय व िींत पिवी अ् यासरमामध् ये एकूण 
१०६ ववद्याथी बार्ीत असून ववद्याथी शशक्षण शुल काच् या प्रततपुतीकररता पात् आहेत मात् डॉ. 
वसींतराव पवार वैद्यक्रकय महाववद्यालय, नाशशक या महाववद्यालयाने १० ववद्यार्थ यांना 
वैद्यक्रकय शशक्षण शुल काची प्रततपूती िेण् यास नकार दिलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल यास, डॉ.वसींतराव पवार वैद्यक्रकय महाववद्यालय, नाशशक या महाववद्यालयाने 
सींबींगर्त ववद्यार्थ यांना शशक्षण शलु काची प्रततपूती न िेण् यामागील नेमकी कारणे काय आहेत, 
सिर महाववद्यालयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असलयास, उक् त शासन आिेशानुसार पात् असलेल या वैद्यकीय व िींत पिवीपूवा पिव्युत्तर 
अ्यासाकररता एकूण ११२ शशक्षण शुलक प्रततपूती करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असलयास, शशक्षण शुलक प्रततपूती तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२६-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     एसईबीसी व ईडब्लयूएस आरक्षणामुळे बागर्त ववद्यार्थयांना शैक्षणणक शुलकाची प्रततपूती 
िेण्याबाबत दिनाींक २० ०९ २०१९ रोजीच्या शासन तनणायान्वये तत्वत: मान्यता प्रिान करण्यात 
आली आहे. 
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(२) दिनाींक २० सप््ेबर,२०१९ रोजीच्या शासन तनणायातील तरतिूीनुसार प्रथम िशानी १०६ 
पिवी ववद्याथी शुलकाच्या प्रततपूतीकररता पात् असलयाच ेदिसते. 
(३) सिर ववद्यार्थयांना शैक्षणणक शुलकाची प्रततपूती ही शासनामाफा त ियावयाची असून त्या 
अनुर्ींगाने शासनस्तरावर कायावाही सुरु आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) शासन तनणाय दिनाींक २० सप् े्ंबर,२०१९ अन्वये आगथाकदृष्या िबुाल घ्क (EWS) आणण 
सामाजजक व शैक्षणणकदृषया मागास प्रवगा (SEBC) आरक्षणामळेु बागर्त झालेलया खुलया 
प्रवगाातील ववद्यार्थयांना त्याींच्या शैक्षणणक शुलकाची प्रततपूती करण्याबाबत तत्वत: मान्यता 
िेण्यात आली आहे. त्या अनुर्ींगाने शासन स्तरावर पुढील कायावाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रािुरा (जि.चांद्रपूर) महहला बचत िटासाठी मॉल उभारणेबाबत 
  

(२२)  २६७२ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुभाि धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय महहला व बालवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (जज चींद्रपूर ) येथील ततनषका मोहोत्सव कायारमात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमींत्ी  
याींनी बचत ग्ाच्या मदहलाींसािी मॉलची तनशमाती करून मदहलाींसािी उद्योग तनमााण करुन 
िेण्याची घोर्णा दिनाींक १० माचा २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिर कामासािी ४ को्ी रुपये तनर्ीची तरतुि करण्यात आली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, उपरोक्त  प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२७-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) मदहला आगथाक ववकास 
महामींडळ (माववम) जजलहा कायाालय, चींद्रपूर अींतगात राजुरा तालुक्यात माववमच े कायाके्षत् 
नाही. राषरीय नागरी उपजजववका अशभयान (NULM) अींतगात राजुरा शहरात २०१७ पासून काम 
सुरु करण्यात आले आहे.  राजुरा येथे सींपन्न झालेलया ततनषका महोत्सव कायारमामध्ये 
माववमचा कुिलयाही प्रकारचा सहभाग नव्हता.    
     मॉलची तनशमाती माववममाफा त केली जात नाही. तथावप, मदहलाींना त्याींचे उत्पािन 
बनववण्यासािी योग्य स्वरुपाच े कौशलय प्रशशक्षण माववममाफा त आयोजजत केले जाते.  
उत्पािनाची गुणवत्ता वाढववणे, ब्रँडड ींग, लेबशलींग यासारख्या सुववर्ा उपलब्र् करुन िेण्यावर 
माववमचा भर राहतो.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
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वाशशम जिल्हयात िलयुक्त शशवार योिनचेी िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२३)  ३४३७ (१६-०४-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरावती) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाशशम जजलहयातील सन २०१८-१९ मध्ये एकीं िरीत २४२ गावाींमध्ये प्रशासक्रकय मान्यता 
शमळालेलया जलयुक्त शशवारच्या २५८६ कामाींपैकी ३३६ काम ेप्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शशललक असलेलया ६ को्ीच्या तनर्ीतून ही कामे पूणा करण्यासािी कृर्ी 
ववभागाने मखु्य सगचवाींची परवानगी मागवूनही ती अद्यापयतं शमळालेली नाही त्यामळेु ही 
योजना प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर काम े तातडीने पूणा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदा ते बाांदा या योिने अांतिदत तनधी उपलब्ध असतानाही शसांधुदिुद  
जिल्हयात एिही योिना राबववण्यात न आल्याबाबत 

  

(२४)  ३५६० (११-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुदनी-मोरिाांव), अॅड.माणणिराव िोिाटे 
(शसन्नर), श्री.अशमत साटम (अांधरेी पजश्चम), श्री.वभैव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववववर् सींसार्नाचा वापर करण्यासोबतच रोजगाराच्या सींर्ी उपलब्र् करुन िरडोई उत्पन्न 
वाढववण्यासािी शासनाने राज्यात ““चाींिा त ेबाींिा” ही योजना सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या 
कालावर्ीसािी चींद्रपूर व शसींर्ुिगुा या िोन जजलहयाींसािी राबववण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)असलयास, या योजनेसािी एक राज्यस्तरीय सशमतीही गिीत करण्यात आली असून या 
योजनेसािी १९३ को्ी रुपये तनर्ीही उपलब्र् करुन त्यापैकी सन २०१७-१८ मध्ये ६७ को्ी, 
सन २०१८-१९ मध्ये ७० को्ी आणण सन २०१९-२० मध्ये ५४ को्ी असा तनर्ी उपलब्र् करुन 
िेण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, आगथाक तनर्ी उपलब्र् असतानाही कोकणातील शसींर्ुिगुा जजलहयात या 
योजनेअींतगात एकही योजना हाती घेण्यात आली नसलयाच ेव त्यामुळे उपलब्र् तनर्ी अखगचात 
रादहलयामुळे शासनाला समवपात करावा लागत असलयाचे दिनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
सुमारास तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असलयास, तनर्ी उपलब्र् असताना शसींर्ुिगुा जजलहयात एकही योजना न राबववण्याची 
कारणे काय व त्याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असलयास, चौकशीत काय आढळून आले, 
(५)असलयास, त्यानसुार या प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (१७-०७-२०२०) : (१) होय. 
     चींद्रपूर व शसींर्ुिगूा या जजल्याींमध्ये सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्ााच्या 
कालावर्ीत “ररसोसा बेस्ड इीं्ेशसव्ह प्लॅतनींग व डवे्हलपमें् चाींिा ते बाींिा योजना” हा पथिशी 
कायारम राबववण्यात आला आहे.  
(२) “चाींिा त े बाींिा योजन”ेअींतगात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्ााच्या कालावर्ीत 
शसींर्ुिगूा जजलहयासािी एकुण रु. २४२.९६ को्ी  व चींद्रपूर जजल्यासािी एकूण रु. २४८.५८ 
को्ी इतका तनर्ी उपलब्र् करुन िेण्यात आला आहे.  
(३)  “चाींिा त ेबाींिा” योजनअेींतगात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्ााच्या कालावर्ीत 
शसींर्ुिगूा जजल्यात रु.१५६.५९ को्ीींचे १६२ कामाींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
यापैकी ५४ काम े पूणा झाली असनू, उवाररत काम ेववववर् ्प्प्याींवर आहेत.  
     “चाींिा ते बाींिा” योजनेचा मींजूर कालावर्ी दि.३१.३.२०२० रोजी सींपुष्ात येणार होता. 
त्यामुळे  तनयोजन ववभागाच्या पत्  र.चाींबायो-२०१९/ प्र.र.१४१ / का.१४१८, दि.१० जानेवारी, 
२०२० या पत्ाच्या दिनाींकापासनू कोणत्याही नवीन कामाींना  योजनाींना प्रशासकीय मान्यता 
िेण्यात येऊ नये, ज्या कामाींना  योजनाींना पत्ाच्या दिनाींकापूवी कायाारींभ आिेश दिले असतील 
व जी कामे  योजना प्रगतीप्रथावर आहेत अशी काम ेयोजना दि.३१.३.२०२१ पयतं पूणा 
करण्यात  यावीत, असे जजलहागर्कारी शसींर्ुिगूा व चींद्रपूर याींना कळववण्यात आले होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणातील िलसांधारण महामांडळाच्या अखत्यारीत राबववण्यात  
येत असलेले प्रिल्प अपूणद असल्याबाबत 

  

(२५)  ३६२५ (०९-०४-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील िाणे,पालघर,रायगड,रत्नागगरी,शसींर्ुिगूा या पाच जजलहयातील जलसींर्ारण 
महामींडळाच्या अखत्यारीत राबववण्यात येणारे तब्ब्ल १४७ प्रकलप अपूणा असलयाच े माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिरील प्रकलप अपूणा राहाण्यामागील कारणे काय आहेत, 
 



वव.स. ५ (21) 

(३) असलयास, कोकणात सरासरीपेक्षा मोिया प्रमाणात पाऊस पडूनही कोकणात पाणी ी्ंचाई 
जाणवत असलयाने सिरील अपणूा असलेले प्रकलप तात्काळ पणुा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     िाणे ववभागाींतगात ७९ योजनापैकी िाणे जजलहयातील २, रायगड जजलहयातील ४३, 
पालघर जजलहयातील २ तसचे रत्नागगरी ववभागाींतगात रत्नागगरी जजलहयातील ४९, व शसींर्ुिगुा 
जजलहयातील १९ योजनाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. िाणे ववभागाींतगात १६ योजनाींची काम े
तनवविा मींजूरीच ेस्तरावर आहेत.  
(२) िाणे ववभागाींतगात िाणे जजलहयातील ९, रायगड जजलहयातील ३ व पालघर जजलहयातील २ 
योजनाींची कामे वन जमीन प्रक्ररयेमुळे सुरु करण्यात आलेली नाहीत व २ योजनाींची काम े
भूसींपािनाअभावी बींि आहेत. 
     भूसींपािन, काही योजना पुनवासनाच्या अडचणी, काही योजनाींस ग्रामस्थाींचा ववरोर् 
असलयान,े काही योजनाींना सुर्ाररत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता असलयान ेतसचे तनर्ी 
अभावी योजनाींची कामे ववदहत वळेेत पूणा करता आली नाहीत. 
(३) अपुणा योजनाींची भसूींपािन प्रक्ररया पूणा करुन आवश्यक त्या योजनाींना सरु्ाररत 
प्रशासकीय मान्यता घेऊन तनर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार अपूणा असलेले प्रकलप पूणा करण्याच े
तनयोजन आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महहला आधथदि वविास महामांडळ, मुांबई व्यवस्थापनाद्वारे शासन  
तनणदयानुसार दरविी १० टक्िे मानधनात वाि मािणीचा प्रस्ताव 

  

(२६)  ३८१६ (१३-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरिेवार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला आगथाक ववकास महामींडळ, मुींबई व्यवस्थापनाद्वारे शासन तनणायानुसार िरवर्ी १० 
्क्के मानर्नात वाढ मागणीचा प्रस्ताव, मींजूरीकररता सगचव, मदहला बाल ववकास, याींच्याकड े
दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास सािर केलयानींतर या प्रकरणी महाराषर राज्य 
माववम करार तत्वावरील कमाचारी सींघ्ना, नागपूर याींच्यामाफा त आींिोलन ेकरुनही अद्यापही 
या सींिभाात कोणताच तनणाय घेण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अद्याप तनणाय न घेण्याची कारणे काय आहेत, तसेच या सींिभाात तनणाय 
घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२७-०८-२०२०) : (१) व (२) मदहला आगथाक ववकास 
महामींडळातील करारतत्वावरील अगर्कारी  कमाचारी याींच्या मानर्नात वाढ करण्याबाबत यापूवी 
वेळोवेळी घेतलेले तनणाय ववचारात घेता, मदहला आगथाक ववकास महामींडळातील तनयशमत 
सेवेतील अगर्कारी   कमाचारी याींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा तनणाय अींततम 
झालयानींतर तनयशमत सेवेतील अगर्कारी  कमाचारी याींच े वेतन व करारतत्वावरील अगर्कारी  
कमाचारी याींच े मानर्न यामर्ील तफावतीच्या अनुर्ींगान े तलुनात्मक अ्यास करुन 
आवश्यकतेनुसार योग्य तो तनणाय घेण्यात येईल.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

राज्यात िलयुक्त शशवार अशभयानाअांतिदत सन २०१८-१९ मधील  
२१ जिल््यातील सुमारे १७ हिार िामाांना मुदतवाि शमळणेबाबत 

  

(२७)  ३९३७ (१६-०४-२०२०).   श्री.सांतोि दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जलयुक्त शशवार अशभयानाअींतगात सन २०१८-१९ मर्ील २१ जजल्यातील सुमारे 
१७ हजार कामाींना मुितवाढ शमळणे करीता सींबींगर्त जजलहा प्रशासनान े प्रस्ताव सािर केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) जलयुक्त शशवार अशभयान सन २०१८-१९ 
मर्ील कामाींच्या मुितवाढीसींिभाात जजलहयाींनी मागणी केलयानूसार जलयुक्त शशवार अशभयान 
सन २०१८-१९ मर्ील दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पूवी सूरू असलेली अपूणा कामे दिनाींक ३१ 
माचा, २०२० पयतं पूणा करण्यास शासनपत् दिनाींक २४ २ २०२० अन्वये मुितवाढ िेण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुद्रा ििादची थिबािीच्या वसलुीबाबत 
  

(२८)  ४०८६ (१६-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लघूउद्योजकाींना कजााच्या रूपाने आगथाक मित िेण्याकररता कें द्र शासनान ेप्रर्ानमींत्ी मुद्रा 
येजनेचा माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान सींपूणा िेशात प्रारींभ झाला, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असलयास, िाणे जजल्यात ३१ ऑगस््, २०१९ अखेर ३२ हजार १९३ जणाींना ३४२ को्ी 
रुपये मुद्रा कजााच ेवा्प करण्यात आले असून, सींपूणा राज्यात ४३ लाख ८६ हजार जणाींना २५ 
हजार ७४२ को्ीचे कजा वा्प करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, मा.मुख्यमींत्ी अध्यक्ष असलेलया तसेच ववववर् ४५ बँकाींच्या अगर्काऱ्याींसमवेत 
स््े् लेव्हल बकँसा कशम्ीची (एसएलबीसी) माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान मुींबई 
येथे बैिक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, सिर बैिकीच्या अहवालानुसार राज्यातील मुद्रा कजााची २० ्क्के खाती एनपीए 
मध्ये असलयाने कजा वसूलीची मोिी समस्या तनमााण झाली  असून बँकाही अडचणीत 
सापडलया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असलयास उपरोक्त  प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार कजा वसूलीच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(६) नसलयास, ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (१-७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     िाण े जजल्यात ३१ ऑगस््, २०१९ अखेर ३२,१९३ जणाींना ३४१.७४ को्ी रुपये मुद्रा 
कजा मींजूर व रुपये ३२२.१९ को्ी प्रत्यक्ष मुद्रा कजााच ेवा्प करण्यात आले आहे.  महाराषर 
राज्यात १३,७२,२६८ व्यक्तीींना रुपये ७,२३७.५९ को्ीच े कजा मींजरू व रुपये.६९६२.८५ को्ीच े
प्रत्यक्ष वा्प करण्यात आले आहे.   
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
िलसांधारण ववभािातफे साठवण तलाव तोरणी व साठवण तलाव मराठवाड़ी या लघुशसांचन 
साठवण तलावाचे िाम शेतिऱयाांना िोणताही मोबदला न देता सुरु िेले असल्याबाबत 

  

(२९)  ४२४० (१६-०४-२०२०).   श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जलसींर्ारण ववभागातफे  सािवण तलाव तोरणी व  सािवण तलाव मरािवाड़ी या 
लघुशसींचन सािवण तलावाच े काम शतेकऱ्याींना कोणताही मोबिला न िेता व ववश्वासात न 
घेता काम सुरु केले असलयाची बाब माहे डडसेंबर,२०१९ च्या शेव्च्या आिवड्यात तनिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शेतकऱ्याींना जमीनी अगर्ग्रहण न करता तनवविा प्रशसद्ध करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, सािवण तलाव तनशमाती सािी शासनाच्या २०१५ च्या र्ोरणानुसार जमीनी 
अगर्ग्रहण करताना ४ प् मोबिला िेणे बींर्नकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     तोरणी सािवण तलाव या प्रकलपास प्रशासकीय व ताींबत्क मान्यता प्राप्त झालयानींतर 
दिनाींक १.६.२०१९ रोजी कायाारींभ आिेश िेण्यात आला आहे. सिर सािवण तलावाची तालकुा 
भूशम अशभलेख या  कायाालयाकडून र्रण रेर्ा व बुडीत के्षत्ाची मोजणी करण्यात आली असून 
सींयुक्त मोजणी तक्ता तयार आहे. तसेच फळझाड ेव इतर झाड ेमोजणीकररता सींबींगर्त सवा 
शेतकऱ्याींना नो्ीस िेण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे मुलयाकन करुन मींजूरीस्तव सािर करण्यात 
येईल ते मींजूर झालयास जमीन सींपादित करुनच काम सुरु करण्याच ेप्रस्ताववत आहे.    
     मरािवाडी सािवण तलाव योजनेस प्रशासकीय व ताींबत्क मान्यता प्राप्त झालयानींतर 
दिनाींक १.६.२०१९ रोजी कायाारींभ आिेश िेण्यात आलेला आहे. भूसींपािन कायिा २०१३ नुसार 
सरळ वा्ाघा्ीने बार्ीत शेतकऱ्याींच्या जशमनी खरेिी करण्याची कायावाही सुरु करण्यात आली 
होती.  बार्ीत शेतकऱ्याींच्या सहमतीने र्रणाच्या पायाच ेकाम सुरु करण्यात आले होते. सिर 
कामाचे भूसींपािनासािी रुपये २.५० को्ी तनर्ी महाराषर जलसींर्ारण महामींडळाकडून उपलब्र् 
करुन िेण्यात आला आहे. सद्य:जस्थतीत शेतकऱ्याींचा ववरोर् असलयामुळे सिरच े काम बींि 
िेवण्यात आले आहे.  
     अगर्ग्रहन प्रक्ररया ही खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे करण्यात येत आहे.   
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     त्यासािी शासन तनणायातील तरतुिीनसुार प्रकलप मापिींडात पूणा होणे आवश्यक आहे. 
शासनाने रेडीरेकनर िरापेक्षाही जािा िराने शेतकऱ्याींना मोबिला मींजूर केला आहे.  सािवण 
तलाव मरािवाडी येथे रेडीरेकनर िर रु.१२.०१ लक्ष प्रती हेक््र आहे. मापिींडाअींतगात मींडळ 
कायाालयान ेरुपये ४०.०० लक्ष प्रती हेक््र एवढया रकमेस मींजूरी दिली आहे.     
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 

  
नाशशि जिल््यातील जिल्हा पररिदेच्या शाळाांच्या खोल्या  

दरुुस्तीसाठी तनधी उपलब्ध देण्याबाबत 
  

(३०)  ४२६० (१६-०४-२०२०).   श्री.सुहास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदिाव) :   
सन्माननीय उप मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक जजल्यातील जजलहा पररर्िेच्या शाळाींच्या खोलया िरुुस्तीसािी जजलहा तनयोजन 
मींडळाने ८ को्ी रुपये मींजूर केले असताींना प्रत्यक्षात केवळ २ को्ी ५६ लाख रुपयेच उपलब्र् 
करुन िेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, उपलब्र् करुन िेण्यात आलेलया तनर्ीतनू केवळ १९८ शाळेतील वगा खोलयाींची 
िरुुस्ती होणार असनू  जजल्यातील ८०० शाळा खोलया िरुुस्तीच्या प्रततके्षत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, जजलहा तनयोजन मींडळाने मींजूर केलेला उवाररत तनर्ी तातडीने उपलबर् करुन 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) “जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) 
सन २०१९-२० अींतगात प्राथशमक शाळेच्या इमारतीींच्या ववशेर् िरुुस्तीसािी जजलहा पररर्ि, 
नाशशक याींच्या शशक्षण ववभागास रु.८.०० को्ी तनर्ी मींजूर करण्यात आलेला आहे. या 
तनर्ीतून स्पीलच्या कामाींची रक्कम वगळता जजलहा पररर्ि,नाशशक याींच्या शशक्षण 
ववभागाकडून सन २०१९-२० करीता १९८ शाळा वगा खोलयाींच्या ववशेर् िरुुस्तीसािी रु.८३७.६७ 
लक्ष इतक्या रकमेच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता जजलहागर्कारी, नाशशक याींच्याकडून 
िेण्यात आली आहे. जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) सन २०१९-२०२० अींतगात १९८ शाळा 
वगा खोलयाींच्या ववशेर् िरुुस्तीसािी रु.७८३.९६ लक्ष इतका तनर्ी उपलब्र् करुन िेण्यात आलेला 
आहे. नाशशक जजलहयातील इतर शाळा वगा खोलयाींच्या ववशेर् िरुुस्तीसािी जजलहा पररर्ि 
नाशशक याींच्या शशक्षण ववभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झालयानींतर जजलहा वावर्ाक योजना 
(सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ अींतगात उपलब्र् होणा-या तनर्ीसींबींर्ात मयाादित प्रशासकीय 
मान्यता िेण्यासींबींर्ात जजलहा तनयोजन सशमती, नाशशक याींच्या स्तरावर उगचत कायावाही 
करता येईल. 

___________ 
  

अांबािोिाई (जि.बीड) येथील स्वामी रामानांद तीथद ग्रामीण शासिीय वैद्यिीय 
महाववद्यालयातील पररचयाद सांविादतील ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(३१)  ४३०८ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील स्वामी रामानींि तीथा ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालयातील पररचयाा सींवगाातील ररक्त पिे तातडीने भरण्यात यावीत 
यासािी बैिक आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिर सींस्थेच्या आस्थापनेवर पररचयाा सींवगाातील एकूण ४०५ पिे  मींजूर आहेत 
त्यापैकी ३२२ पिे भरलेली असनू ८३ पिे ररक्त आहेत भरलेलया ३२२ पिाींपैकी ववववर् 
प्रशशक्षणासािी अकरा व उसनवारी तत्वावर शासकीय महाववद्यालय व रुग्णालय बारामती येथ े
आि कमाचारी पािववण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास,वरील दिकाणी पररचयाा सींवगाातील पिे मोठ्या प्रमाणात ररक्त असलयान ेतेथील 
रुग्णसेवेवर पररणाम होत असलयामुळे पररचयाा सींवगाातील ररक्त पिे प्रर्ान्याने भरण्यात यावी 
अशी मागणी अगर्षिाता, स्वामी रामानींि तीथा ग्रामीण महाववद्यालय व रुग्णालय, अींबाजोगाई 
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याींनी दिनाींक २४ डडसेंबर २०१९ रोजी वा त्यासुमारास सींचालक, वदै्यकीय शशक्षण व सींशोर्न 
ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, आत्तापयतं क्रकती परीचायााची ररक्त पिे भरण्यात आली आहे  वा भरण्यात 
येत आहेत, 
(५) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (३०-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. दिनाींक ९.१२.२०१९ रोजी 
महाववद्यालयीन पररर्िेची बैिक आयोजजत करण्यात आली होती.  त्यामध्ये इतर मुद्याींसोबत 
अगर्पररचाररकाींची ररक्त पिे भरण्याबाबतचा मुद्दा उपजस्थत करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे आहे. अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील स्वामी रामानींि तीथा ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालय, बीड या सींस्थेच्या आस्थापनेवर अगर्पररचाररकाींची ३४५ पिे मींजूर 
आहेत. त्यापैकी २८२ पिे भरलेली असनू ६३ पिे ररक्त आहेत. शासकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय बारामती येथ ेउसनवारी तत्वावर आि पररचाररकाींची तनयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) आतापयतं १ पि अनुकीं पा तत्वावर भरण्यात आले आहे. 
(५) शासन तनणाय दिनाींक ११.०६.२०२० अन्वये कोववड-१९ च्या रुग्णसेवेसािी सरळसेवेच्या 
कोट्यातील १००% पिे भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुर्ींगाने कायावाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पजश्चम ववदभादतील शसांचनाचा अनशुेि भरून िािण्याबाबत 
  

(३२)  ४४११ (११-०४-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवद) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जलसींपिा ववभागाने सन २०१८-१९ ते २०२०-२२ पयतंचा सुर्ारीत अनुशेर् कायारम 
आखला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पजश्चम वविभाातील शसींचनाचा अनुशेर् माहे जुन, २०२२ अखेर जलसींपिा 
ववभागाकडून भरून काढण् याचे जलसींपिा ववभागाचे तनयोजन आहे, हे खरे आहे काय , 
(३) असलयास, शसींचन अनशुेर् भरून काढण् यासािी तनर्ीची उपलब् र्ता कमी असल यान ेपजश्चम 
वविभाातील शसींचन अनुशेर् भरून काढण् याच ेतनयोजन पूणा होणार नाही, हे खरे आहे काय , 
(४) असल यास, पजश्चम वविभाातील शसींचन अनुशेर् भरून काढण् यासािी शासनान े काय 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ियांत पाटील (३१-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सुर्ाररत अनशुेर् तनमुालन कायारमातील ४६ प्रकलपापैकी ३२ प्रकलप पींतप्रर्ान कृर्ी शसींचन 
योजना (PMKSY) व बळीराजा जल सींजीवनी योजना (BJSY) मध्ये समाववष् आहेत. या 
प्रकलपाींसािी कें द्रीय अथासहाय्य व नाबाडाच्या कजा (LTIF, NIDA व RIDF) योजनेतून तनर्ी 
उपलब्र् करण्यात येत आहे. उवाररत १४ प्रकलप हे अथोपायाच्या जस्थतीनुसार तनर्ी उपलब्र् 
करुन अनशुेर् तनमुालन करण्याचे तनयोजन आहे. 
(४) तनर्ी, भूसींपािन व पुनवासन, सुप्रमा व इतर अडचणी प्राथम्याने िरू करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यासह धुळे जिल्हयातील महहलाांना आधथदिदृष्ट्टया सिम िरण्याबाबत 
  

(३३)  ४६४५ (२२-०३-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.मोहनराव हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.वविास ठािरे (नािपूर पजश्चम), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी) :   
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यासह र्ळेु जजलहयातील मदहलाींना आगथाकदृष्या सक्षम करण्यासािी ववववर् बचत ग् 
सुरु झालेले असून या बचत ग्ाींना शासनामाफा त िेण्यात येणाऱ्या कजााच्या रकमेत आणण 
सबसीडीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मदहलावगााने स्थातनक लोकप्रतततनर्ीमाफा त 
शासनाकड ेकेली असलयाच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिर मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२७-०८-२०२०) : (१) व (२) राज्यासह र्ुळे जजलहयातील 
मदहलाींना आगथाकदृषट्या सक्षम करण्यासािी ववववर् बचत ग् सुरु झाले असून या बचत 
ग्ाींना शासनामाफा त िेण्यात येणाऱ्या कजााच्या रकमेत आणण सबसीडीत वाढ करण्यात यावी, 
अशी मागणी मदहला व बाल ववकास ववभागास प्राप्त झालेली नाही.  मदहला व बाल ववकास 
ववभागाींतगात स्थापन करण्यात आलेले बचत ग् हे मदहला आगथाक ववकास महामींडळामाफा त 
स्थापन केले जातात.  बचत ग्ाींना दिले जाणारे कजा हे थे् बकेँमाफा त बचत ग्ाला दिले 
जाते. मदहला आगथाक ववकास महामींडळाकडून कजा ववतरण केले जात नाही. तसेच मदहला 
आगथाक ववकास महामींडळामाफा त बचत ग्ाींना थे् सबसीडी िेण्यात येत नाही.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
  

___________ 
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राज्यातील शहरी आमदाराांना जिल्हा तनयोिन मांडळािडून तनधी शमळणेबाबत 
  

(३४)  ४६५१ (०९-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम ििताप (अहमदनिर शहर) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शहरी आमिाराींना जजलहा तनयोजन मींडळाकडून  ५०५४, त्या लेखशशर्ाा सारखा 
तनर्ी शमळणे बाबतची  मागणी अनेक लोकप्रतततनर्ीनी ववववर् माध्यमातून शासनाकड े  केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास,उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकाय कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) अींतगात ३०५४ व ५०५४ या लेखाशशर्ाातून रस्ते 
बाींर्काम   िरुुस्तीसािी जजलहास्तरावर तनर्ी उपलब्र् करुन दिला जातो. ग्राम ववकास ववभाग, 
शासन तनणाय दिनाींक ३/९/२०१६ व २९/१०/२०१६ नुसार या तनर्ीतून “इतर जजलहा मागा” व 
“ग्रामीण मागााची” काम ेही रस्ते ववकास आराखडा सन २००१-२०२१ मध्ये समाववष् असलेलया 
रस्त्याींचीच प्रस्ताववत करता येतात. तसेच हा तनर्ी आमिारतनहाय उपलब्र् करण्यात येत 
नाही आणण प्रस्तुत तनर्ीच े तहशसलतनहाय क्रकीं वा मतिारसींघतनहाय करण्याबाबत शासनाच े
कोणतेही आिेश नाहीत. जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) अींतगात शहरी भागासािी 
राबववण्यात येत असलेलया (१) महाराषर नगरोत्थान अशभयान (२) ववकास योजना 
राबववण्यासािी नगर पररर्िाींना सहायक अनुिान (३) ववकास योजना राबववण्यासािी 
महानगरपाशलकाींना सहायक अनुिान (४) ववकास योजना राबववण्यासािी नगर पररर्िाींना कजा 
(५) ववकास योजना राबववण्यासािी महानगरपाशलकाींना  कजा इत्यािी कायारम   योजनाींखाली 
महानगरपाशलका   नगर पररर्ि   नगर पींचायतीींची मागणी असलयास सींबींगर्त ् कायारम   
योजनाींतून काही अ्ीींच्या अगर्न राहून अशा शहरी भागातील रस्ते िजोन्नती   ववकासासािी 
िेणखल तनर्ी उपलब्र्  होऊ शकतो. आमिार महोियाींना त्याींच्या मतिारसींघातील रस्त्याींची 
कामे जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) अींतगात मींजूर करण्याची अपेक्षा असलयास त्याींनी 
सींबींगर्त महानगरपाशलका   नगर पररर्िेमाफा त जजलहा तनयोजन सशमतीकड ेमागणी   प्रस्ताव 
सािर करणे आवश्यक आहे. 

___________ 
  

श्री छरपती शशवािी महाराि सवोपचार रुग्णालय व वशैपायन स्मतृी महाववद्यालय, 
सोलापूर येथील रोिांदारी िमदचाऱयाच्या मािण्याांबाबत 

  

(३५)  ४७७३ (२२-०३-२०२०).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्री छत्पती शशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालय व वशैींपायन स्मतृी महाववद्यालय, 
सोलापूर येथील कमाचाऱ्याींचे वेतन वारींवार थकीत राहत असनू सद्यजस्थतीत माहे सप् े्ंबर व 
ऑक््ोबर,२०१९ चे वेतन थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, वगा ४ च्या आस्थापनेवरील १३४ पिे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े रोजींिारी कमाचाऱ्याींच े वेतन तनयशमतपण े िेणे, 
थकीत वेतन िेणे व त्याींना सिर आस्थापनेवरील ररक्त पिाींवर सामावून घेणेबाबत कोणती 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२८-०७-२०२०) : (१) नाही. 
     डॉ.वैशींपायन स्मतृी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व छत्पती शशवाजी महाराज 
सवोपचार रुग्णालय, सोलापूर येथील रोजींिारी तत्त्वावर कायारत असणाऱ्या मजूराींना माहे 
फेब्रुवारी, २०२० पयतंची मजूरी अिा करण्यात आलेली आहे. 
(२)सद्य:जस्थतीत श्री. छत्पती शशवाजी  महाराज सवोपचार रुग्णालय, सोलापूर येथे वगा-४ 
सींवगाातील १५६ पिे ररक्त आहेत. सिरील पिावर १२० रोजींिारी कमाचारी कायारत आहेत. 
(३) श्री. छत्पती शशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालय, सोलापरू या सींस्थेमध्ये रोजींिारी 
कमाचाऱ्याींना मजूरी ही प्रततदिवस केलेलया कामानुसार उपलब्र् अनुिानातून अिा करण्यात 
येते. सिर रोजींिारी कमाचारी याींनी औद्योगगक न्यायालय, सोलापूर येथ ेत्याींना शासन सेवेत 
कायम करण्याबाबत व प्रलींबबत वेतन शमळण्याबाबत युएलपी अजा िाखल केला असून मा. 
न्यायालयान े या प्रकरणाचा अींततम तनकाल लागेपयतं त्याींना कामावरुन कमी करु नये,अस े
अींतररम ओिश दिले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने राज्यातील महत्वाच्या प्रिल्पासाठी ववत्तीय सांस्थानिडून 
घेतलेल्या िोट्यावधी रुपयाांना शासनाने हदलेल्या हमीबाबत 

  

(३६)  ५१७० (२४-०४-२०२०).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तनरतनराळ्या प्रकलपाींसािी उिारणाथा मुींबई रान्स हाबार व मेरो ४, राज्य 
मागासवगीय महामींडळ, मुींबई–नागपूर समधृ् िी एक्सप्रेस महामागा आदि प्रकलपाींसािी ववववर् 
सींस् थाींकडून कोट्यावर्ी कजा घेतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिर प्रकलपाींच्या कजााला राज्य शासनाने हमी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सन २०१६ मध्ये शासनाने यामध्ये ६ प्ीन ेवाढ केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, ववत्तीय सींस्थानाींकडून घेतलेलया कोट्यावर्ी रुपयाींच्या कजााचा सन २०१६ च्या 
प्रस्तावाला ववत्त ववभागाने सक्त ववरोर् केला, हे खरे आहे काय, 
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(५) असलयास, ववभागाींच्या कजा फेडीबाबत शासनाने तनर्ी उभारलेला असलयाने याचा 
अथासींकलपावर भार पडत नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असलयास, शासनाने उपरोक्त घेतलेलया कजा फेडण्याबाबत काय कायावाही वा उपाययोजना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पवार (०७-०७-२०२०) : (१) होय. तथावप, सिर कजा सींबींगर्त अींमलबजावणी 
यींत्णेद्वारे घेण्यात येत आहे.  
(२) होय. 
(३) व (४) शासनाने हमी दिलेले प्रकलप हे पायाभूत ववकासाच्या दृष्ीने महत्वाचे असलयान े
या प्रकलपाींना कजा घेण्यास शासनान े हमी दिलेली आहे. त्यामुळे सन २०१६ पयतं दिलेलया 
शासन हमीमध्ये सन २०१७-१८ या वर्ाात वाढ झालेली आहे. तसचे मींबत्मींडळाने सिर शासन 
हमी िेण्यास मान्यता दिलेली असलयाने त्यानुसार कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
(५), (६) व (७) ज्या प्रागर्करणाींना वा महामींडळाींना कजा घेण्यास शासन हमी िेण्यात आलेली 
आहे त्या प्रागर्करण महामींडळा माफा त शासन हमीवर घेण्यात येणाऱ्या कजााची परतफेड होणार 
असलयान ेत्याचा भार शासनाच्या अथासींकलपावर पडण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलिाणा) तालुक्यात शेति-याांच्या आधार िाडादच्या  
झरेॉक्सच्या आधारे अज्ञाताने मुद्रा लोन घेतल्याबाबत 

  

(३७)  ५३०० (०९-०४-२०२०).   श्री.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर ( जज.बुलढाणा ) तालकु्यात शतेक-याींच्या आर्ार काडााच्या झरेॉक्सचा आर्ार घेत 
अञाचाताने शेतक-याींच्या नावावर ५० हजार रुपयाींचे मुद्रा लोन घेतलयाचा प्रकार माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अजित पवार (२०-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     बकँ ऑफ महाराषर, मेहकर शाखा, जज.बुलढाणा बँकेद्वारे थक्रकत कजािाराींना दिनाींक 
१४.१२.२०१९ च्या लोक अिालतीच्या नो्ीसा िेण्यात आलया होत्या. त्यामध्ये श्री.भागवत 
रामभाऊ साबळे याींनी प्रथम कजा घेतले नसलयाच े पत् बकेँला दिले. परींत,ु नींतर त्याींना व 
त्याींच्या नातेवाईकाींना कागिपत् े िाखववण्यात आलयानींतर त्याींनी दिनाींक ३१.१०.२०१५.रोजी 
रु.५०,००० - इतक्या रकमचेे मुद्रा कजा घेतलयाच ेमान्य केले व त्याच दिवशी म्हणजे दिनाींक 
२७.१२.२०१९ रोजी पूणा पैसे भरुन कजा खाते बींि केले. 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बदनापूर (ता.अांबड, जि.िालना) तालुक्यातील िलयुक्त शशवार योिनेअांतिदत 
िाम न िरता बबल वाटप िेले असल्याबाबत 

  

(३८)  ५३५४ (०९-०४-२०२०).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बिनापूर (ता.अींबड, जज.जालना) या ववर्ानसभा मतिार के्षत्ातील  जलयुक्त शशवार 
योजनेअींतगात काम न करता अींबड तालुका कृर्ी अगर्कारी श्री.तारगे याींनी बबल वा्प केले 
असलयाची तरार नागररकाींनी व लोकप्रतततनर्ीींनी करून त्यावर चौकशी करण्यात आली व 
त्याचा अहवाल दिनाींक २५ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास िाखल करावयाचा 
असतानाही अद्याप िाखल करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सिरहू अहवाल सािर न केलयामुळे सींबींर्ीत अगर्का-यावर कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी अद्यापही चौकशी अहवाल सािर न करणा-या अगर्का-याींवर 
तसेच तालुका कृर्ी अगर्का-यावर तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनान े काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) तरार अजााच्या अनरु्ींगाने उप ववभागीय कृवर् अगर्कारी, जालना तथा चौकशी 
अगर्कारी याींनी चौकशी करून दिनाींक २/१२/२०१९ रोजी ववभागीय कृवर् सहसींचालक, 
औरींगाबाि ववभाग, औरींगाबाि याींचेकड ेचौकशी अहवाल सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनािडून अनुदातनत सांस्थाांना देण्यात आलेले ििद व सहाय्यि अनुदानाबाबत 
  

(३९)  ५३७६ (०९-०४-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), 
श्री.वविास ठािरे (नािपूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण 
(िराड दक्षिण), श्री.ववक्रमशसांह सावांत (ित), श्री.सांिय ििताप (परुांदर) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाकडून अनुिातनत सींस्थाींना कजा व सहाय्यक अनुिान दिले जात,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असलयास, सिरहू कजा क्रकीं वा सहाय्यक अनुिान िेण्यात आलेलया स्वायत्त सींस्थाींनी 
वावर्ाक लेख ेववलींबान ेसािर केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वर्ाभरात प्राप्त झालेलया अनुिानासािी ववभागीय अगर्काऱ्याींनी अशा 
सींस्थाींकडून उपयोगगता प्रमाणपत् घेणे गरजेच ेअसून अशी प्रमाणपत् ेवेळेत सािर न झालयान े
सावाजतनक अनुिानावरील तनयींत्ण सु्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास,  उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अजित पवार (३१-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. प्रशासकीय ववभाग व स्वायत्त सींस्था    वाणणज्य उपरम याींच्याकडून 
वावर्ाक लेख ेवेळेवर सािर केले जात नसलयाची बाब कॅगच्या अहवालात नमूि करण्यात आली 
आहे.  
(३) शासकीय काम पूणा झालयानींतर उपयोगगता प्रमाणपत् े काम करणा-या सींबींगर्त 
ववभागाींकडून महालेखापाल कायाालयास सािर केली जातात. 
(४) शासनाच ेउपरम, महामींडळे, शासकीय कीं पन्या, सहकारी सींस्था, स्थातनक स्वराज्य सींस्था 
व व्यक्ती याींना शासनाकडून केलया जाणा-या कजााच्या ववतरणाची कायावाही सींबींगर्त 
प्रशासकीय ववभागाींकडून केली जाते. तसेच कजा िेण्यात आलेलया स्वायत्त सींस्थाींचे लेख े
वेळोवेळी सािर करण्याची कायावाही सींबींगर्त प्रशासतनक ववभागाकडून करण्यात येत.े  
     प्रलींबबत उपयोगगता प्रमाणपत् े महालेखापाल कायाालयास ववदहत कालावर्ीत सािर 
करण्याच्या व प्रलींबबतता कमी करण्याच्या सूचना ववत्त ववभागामाफा त वेळोवेळी सवा 
प्रशासकीय ववभागाींना िेण्यात आलेलया आहेत. त्याचप्रमाणे सिर प्रमाणपत् ेववहीत कालावर्ीत 
सािर न केलयास सींबींगर्ताींववरूद्ध करावयाच्या कायावाहीबाबत िेखील प्रशासकीय ववभागाींना 
सूचना िेण्यात आलेलया आहेत.  
     प्रलींबबतता कमी करण्यासािी ववभागाींनी कालबद्ध कायारम आखून कायावाही करण्याबाबत 
दि.१४.११.२०१९ च्या अर्ाशासकीय पत्ान्वये पुन्हा एकिा सववस्तर सूचना िेण्यात आलया 
आहेत. 
     तसेच माहे ऑक््ोबर,२०१९ ते माहे डडसेंबर,२०१९ या कालावर्ीत प्रािेशशक ववभागीय 
स्तरावर महालेखापाल कायाालयातील प्रतततनर्ी याींच्या उपजस्थतीत लेखा व कोर्ागारे 
सींचालनालयामाफा त सवा आहरण व सींववतरण अगर्का-याींकरीता कायाशाळा आयोजजत करण्यात 
आलया होत्या. त्यानुसार प्रलींबबत उपयोगगता प्रमाणपत् े महालेखापाल कायाालयास सािर 
करण्याची कायावाही ववभागाींमाफा त करण्यात येत आहे.           
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  

राज्यातील अपूणद पाटबांधारे प्रिल्प पूणद िरण्यासाठी शासन तनधी उपलब्धतेबाबत 
  

(४०)  ५५९६ (०९-०४-२०२०).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी  
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ४५४ पा्बींर्ारे प्रकलपाींपैंकी मागील शासनामाफा त १४१ प्रकलप पूणा झालयाचे 
तसेच त्यापैंकी ३१३ पा्बींर्ारे प्रकलप अद्याप अपूणा असलयाच ेतनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, अपूणा रादहलेलया सिर ३१३ प्रकलपाींसािी सुमारे ९३,५७० को्ी रुपये इतका 
खचा येणार असलयाचे दिनाींक१८ जान,े२०२० रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, सिर अपुणा रादहलेले प्रकलप पूणा करण्यासािी इतक्या मोिया प्रमाणात तनर्ी 
उपलब्र् होण्याच्यादृष्ीने शासनाकडून कोणती उपाययोजना वा कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (३१-०८-२०२०) : (१) सन २०१४-१५ या आगथाक वर्ाात राज्यात ४५२ 
पा्बींर्ारे प्रकलप बाींर्कामार्ील होते. त्यापकैी १४१ प्रकलपाींची बहुताींश कामे पूणा झालयाने 
सिर प्रकलप आखणीमर्ून वगळण्यात आले आहेत. सन २०१९-२० या वर्ाात ३१३ प्रकलप 
बाींर्कामार्ीन आहेत. 
(२) दि.१.४.२०१९ रोजी या ३१३ प्रकलपाींच्या कामाींची उवाररत क्रकीं मत आखणीनुसार सुमारे 
रु.९३,५७० को्ी इतकी होती. 
(३) सद्य:जस्थतीत राज्यातील बाींर्कामार्ीन प्रकलपाींपैकी १७ प्रकलप पींतप्रर्ान कृर्ी शसींचन 
योजना (PMKSY) व ७३ प्रकलप बळीराजा जल सींजीवनी योजना (BJSY) मध्ये समाववष् 
आहेत. या प्रकलपाींसािी कें द्रीय अथासहाय्य व नाबाडाच्या कजा (LTIF, NIDA व RIDF) 
योजनेतून तनर्ी उपलब्र् करण्यात येत आहे. तसेच उवाररत प्रकलपाींना अथोपायाच्या 
जस्थतीनुसार जास्तीत जास्त तनर्ी उपलब्र् करुन िेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई उपनिर जिल््यासाठी सन २०२०-२१ िररता एिूण ३७३.३५ िोटीचा  
प्रारुप आराखडयास मान्यता देणेबाबत 

  

(४१)  ५६४३ (१०-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर जजलहयासािी सन २०२०-२१ कररता एकूण ३७३.३५ को्ीचा प्रारुप 
आराखडयास मान्यता िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, उपगनरातील बोररवली मतिार सींघातील पयाावरण व पया् न दृष्या अनेक 
प्रस्तावासािी तनर्ी अपुरा पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपनगरात भरीव तनर्ी िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१) सन्माननीय लोकप्रतततनर्ी याींचेबरोबर दिनाींक 
२४ ०१ २०२० रोजी  झालेलया राज्यस्तरीय बैिकीत जजलहागर्कारी, मुींबई उपनगर याींनी जजलहा 
वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ च्या अनुर्ींगाने केलेले सािरीकरण व 
नोंिववलेली आगथाक मागणी ववचारात घेऊन मुींबई उपनगर जजलहयासािी रुपये ३७१.३६ को्ी 
इतका तनयतव्यय जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ करीता अींततमत: 
कळववण्यात आला आहे.  
(२), (३) व (४) जजलहा वावर्ाक योजना (सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ अींतगात जजलहयातील 
“क” वगा पया् न स्थळाींच्या ववकासासािी तनर्ी प्राप्त होत असून या व्यततररक्त मुींबई पया् न 
या प्रकलपाींतगात मुींबई शहर व पररसरामध्ये पया् न ववकासाच्या कामाींसािी राज्य योजनेंतगात 
रुपये १००.०० को्ी तनर्ी उपलब्र् करुन िेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुींबई उपनगर 
जजलहयासािी तनजश्चत केलेलया तनयतव्ययामळेु पुढील वर्ाात बोरीवली मतिार सींघातील तनसगा 
पया् नदृष्या प्रस्तावाींसािी पुरेसा तनर्ी उपलब्र् होणार आहे. याव्यततररक्त मुींबई उपनगर 
जजलहयाला पया् न व साींस्कृततक काया ववभागामाफा त राबववण्यात येत असलेलया “अ” वगा व 
“ब” वगा पया् न स्थळाींच्या ववकासासािी राज्यस्तरीय प्रािेशशक पया् न योजनाींतगातही मींजूर 
कामाींसािी तनर्ी उपलब्र् होणार असलयाने मुींबई उपनगर जजलहयास तनसगा पया् न ववर्यक 
कामाींसािी भरीव तनर्ी प्राप्त होणार आहे. 

___________ 
  

बोराटी (ता.राळेिाव, जि.यवतमाळ) येथील आहदवासी पररसरातील  
मांिूर तलावाच ेिाम अपुणद असल्याबाबत 

  

(४२)  ५७४९ (१०-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाव) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरा्ी, (ता.राळेगाव, जज.यवतमाळ) यथील आदिवासी पररसरातील पा्बींर्ारे ववभाग लघु 
प्रकलप अींतगात मींजुर तलावाचे काम पुणा न झालयामळेु पररसरात िषु काळ तनमााण झाला 
असलयाच े स्थातनकाींनी दिलेलया तनवेिनावरून दिनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास तनिाशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, तलावा कररता सींपािीत केलेलया जमीनीचा मोबिला अद्याप शेतक-याींना 
िेण्यात आला नसलयाचेही तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, मींजुर तलावाच े काम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) होय. हे. अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सींबींर्ीत शेतकऱ्याींना ८० ्क्के भसुींपािन मोबिला रक्कमेपैकी 
रु.६३.७९ लक्ष रक्कम अिा करण्यात आली आहे. नववन भुसींपािन कायिा सन-२०१३ नुसार 
सरळ खरेिीद्वारे उवाररत भुसींपािन मोबिला रक्कम अिा करण्यासािी सरळ खरेिीचा प्रस्ताव 
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सींबींर्ीत सवा शेतकऱ्याींच ेसींमतीपत् प्राप्त करुन सािर करण्यात आला आहे. नववन भूसींपिान 
कायिा सन-२०१३ नुसार वाढीव भुसींपािन मोबिला िेणे रमप्राप्त िरत असलयान े
त्याअनुर्ींगान ेसरळ खरेिीची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) सिर कामासािी प्रामुख्यान े भुसींपािन होणाऱ्या वाढीव खचाास महाराषर जलसींर्ारण 
महामींडळाने दि.११/१/२०१९ रोजी सु.प्र.मा.प्रिान केली आहे. 
(४) ववलींब झाला नाही. 

___________ 
  

साििाांव- मोहाडी-पहान (ता.पाचोरा-भडिाांव, जि.िळिाांव) या रस्त्यावरील  
मोहाडी िावािवळील सा.क्र.१/८०० मी. वरील अपूणद िामाबाबत 

  

(४३)  ५७५५ (१०-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साजगाींव- मोहाडी-पहान (ता.पाचोरा-भडगाींव, जज.जळगाींव) या रस्त्यावरील मोहाडी 
गावाजवळील सा.र.१ ८०० मी. वरील अपूणा सोडलेलया कामाींसींिभाात तत्काशलन जलसींर्ारण 
मींत्ी, याींना स्थातनक लोकप्रतततनर्ीनी दिनाींक २४ जून, २०१९ रोजीपासून वारींवार लेखी तनवेिन 
िेऊनही अद्यापपयतं कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अद्यापपयतं कायावाही न करण्याची कारणे काय आहेत, तसेच सिरहू काम 
तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) दि.२४ जुन,२०१९ चे लेखी तनवेिन के्षबत्य 
कायाालयास प्राप्त झालेले नाही. जजलहा जलसींर्ारण अगर्कारी,म,ि व जलसींर्ारण 
ववभाग,जळगाव अींतगात ल.पा.योजना साजगाव मोहाडी योजनेच े काम प्रगतीत आहे. सिर 
योजनेच्या बुडीत के्षत्ातील साजगाव-मोहाडी-पहाण रस्त्यावरील सा.र.१ ८०० येथील पुलाच्या 
कामाच,े पावसाळा सन २०११ यावर्ी झालेलया अततवषृ्ीमुळे नकुसान झाले. त्यामुळे सिर 
दिकाणी उींच पुलाच े काम प्रस्ताववत करण्यात आले. सिरचे काम स्वीकृत तनवविे अींतगात 
प्रगतीत आहे. पुलाचे ९०% काम पुणा झालेले  
असून उवाररत काम तनर्ी उपलब्र्ते अभावी झालेलया कामाचे प्रलींबबत िेयक कीं त्ा्िारास अिा 
न झालयान ेकीं त्ा्िारान ेकाम बींि िेवले आहे. व न्यायालयात िावा िाखल केला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मराठवाडा वविास िालबद्ध िायदक्रमाांतिदत िरण्यात आलेल्या  
िामाांचे अांदािपरि व मोिमाप पुजस्तिा िहाळ झाल्याबाबत 

(४४)  ६१९३ (१६-०४-२०२०).   श्री.सांतोि दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मरािवाडा ववकास कालबद्ध कायारमाींतगात करण्यात आलेलया कामाींचे 
अींिाजपत्क व मोजमाप पुजस्तका जजलहा परीर्िेच्या शसींचन ववभागाच्या उपअशभयींता 
कायाालयाकडून गहाळ झालयाची बाब माहे डडसेंबर,२०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, गेलया १० ते १२ वर्ांपासून या कामाींच्या सींयुक्त मोजणीचे काम रखडले असुन 
कामाींचे अींिाजपत्क व मोजमाप पुजस्तका उपलब्र् करून दिलया जात नसलयामुळे वेगवेगळ्या 
जजलहयातून सींयकु्त मोजणीसािी येणाऱ्या पथकातील अशभयींत्याींना प्रत्येक वेळी परतावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तिनुर्ींगाने िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (१८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
     मरािवाडा ववकास कायारमाींतगात करण्यात आलेलया कामाींचे अींिाजपत्के व मोजमाप 
पुजस्तका गहाळ झालेले नाही.  
(२) व (३) एकूण ४७५ कामाींपकैी जजलहा पररर्ि जालना कायाालयाने सींयुक्त मोजणी आिेश 
तनगाशमत केलेलया ६५ योजनाींची व लघुशसींचन जलसींर्ारण मींडळ कायाालयान ेसींयुक्त मोजणी 
आिेश तनगाशमत केलेलया ४०७ योजनामर्ील १६८ योजनाींची सींयुक्त मोजणी प्रक्ररया पूणा 
झालेली आहे. उवाररत योजनाींच े अशभलेख उपलब्र् करुन िेण्याची कायावाही प्रगतीत असून 
अशभलेख उपलब्र्तनेुसार सींयुक्त मोजणीच्या कायारमाची आखणी करुन मोजणी पूणा 
करण्यात येईल. 
     मरािवाडा ववकास कायारमाींतगात करण्यात आलेलया कामाींमध्ये अतनयशमतता केलेलया 
१० अगर्कारी कमाचारी याींचेवर तनलींबनाची कायावाही करण्यात येऊन सींबींगर्तास िोर्ारोपपत् 
िेऊन ववभागीय चौकशीची कायावाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृिी खात्यामाफद त िलयुक्त शशवार योिनेव्दारे सन २०१८-१९ या विादिररता ठाणे 
जिल्हयातील िामे सुरु न झाल्याबाबत 

  

(४५)  ६२५२ (१०-०४-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी खात्यामाफा त जलयुक्त शशवार योजनेव्िारे सन २०१८-१९ या वर्ााकररता िाण े
जजलहयातील १३५ कामाींना रु. ७५,४७,०७२ रक्कमेसह प्रशासकीय मान्यता कायाारींभ आिेश 
मींजूर झाले असताना कामे सुरु झाली नसलयाचे दिनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, मौजे माींजरे व ढाढरे गावातील ववववर् योजनेव्िारे शेतीला खाचरे पाडण,े बींर्ार 
बाींर्णे फळबागा लावण,े पाणी अडवा-पाणी जजरवा या सींकलपनतेून कामे न करता परस्पर 
िेयके अिा केली आहेत, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) असलयास, अपूणा कामाच्या यािीत तलवाडा, गाींडुळवाड, अघई, वेहलोंड,े शशलोत्तर, र्सई, 
कळभोंड,े ढाकण,े वाशाळा, फुगाळा, िुणे, लवले, आष्े, िापूर इत्यािी ग्रा.प.मर्ील गावाींच्या 
कामाच्या यािीत समावशे नसलयान े जजलहा कृर्ी अगर्क्षक व कृर्ी आयुक्त, कोकण भवन 
याींच्याकड ेतरारी केलया आहेत, हे खरे आहे काय,   
(४) असलयास,  याबाबत कोकण आयुक्तालयातून कामाींची तसेच फळबागाींची  क्रकती वेळा 
पाहणी केली व तालुका कृर्ी खात्यामाफा त आतापयतं करण्यात आलेलया कामाींची चौकशी 
करुन कारवाई करण्यात आली आहे काय,   
(५) असलयास, याप्रकरणी कामात हलगजीपणा करणा-या सींबींगर्त िोर्ी अगर्का-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वरुड व मोशी (जि.अमरावती) तालुक्यातील भिूल पातळी खोल 
िेल्यामुळे िलसांधारणाची िाम ेिरणेबाबत 

  

(४६)  ६३१९ (१६-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र भयुार (मोशी) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) वरुड व मोशी (जज.अमरावती) तालुक्यामध्ये १६५ गावातील भूगभाातील पाण्याची पातळी 
बाराशे फू् खोल गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, वरुड व मोशी तालुक्यामर्ील १६५ गावाींच्या भूगभाातील पाणी पातळीची वाढ 
करणेसािी जलसींर्ारण खात्यान ेयोजना कायााजन्वत केलया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वरुड व मोशी तालुक्यात मागील पाच वर्ांमध्ये क्रकती रुपयाींचा तनर्ी खचा 
केला आहे, 
(४) असलयास,वरुड व मोशी तालुक्यातील १६५ गावाींना िषुकाळ मुक्त करण्याकररता व 
भूगभाातील पाणीपातळी वाढण्याकररता शासनान े एक हजार को्ी रुपयाींची तरतूि करून 
जलसींर्ारणाची कामे करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराव िडाख (२०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) जलयुक्त शशवार अशभयानाींतगात सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावर्ीत 
वरूड व मोशी तालकु्यात अनुरम े१०८ व ९० गावाींमध्ये मिृ व जलसींर्ारणाची अनुरमे २१०४ 
व १७७७ अशी एकूण ३८८१ काम ेपूणा करण्यात आली आहेत. सिर कामाींवर वरूड व मोशी 
तालुक्यात अनुरम ेरू ४०१९.३६ लक्ष व रू ३३५१.२४ लक्ष असा एकूण रू ७३७०.६० लक्ष खचा 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये मेडडिल िॉलेि सुरू िरणेबाबत 
  

(४७)  ६३२० (१३-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरुड (जज.अमरावती) तालुक्या पासून नागपूर आणण अमरावती हे अींतर शींभर क्रकलोमी्र 
असलयामळेु वरुड तालुक् यातील रुग्णाींची गैरसोय होते आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, वरुड तालुक्यामध्ये आरोग्याच्या दृष्ीन े मेडडकल कॉलेज स्थापन करणेबाबत 
प्रस्ताव यापूवी सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वरुड तालुक्यामध्ये मेडडकल कॉलेज ची तनशमाती करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२३-०७-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.  
     वरुड, जजलहा अमरावती येथे सावाजतनक आरोग्य ववभागाच े ३० रुग्ण खा्ाींचे ग्रामीण 
रुग्णालय उपलब्र् आहे.  सिर रुग्णालयामाफा त रुग्ण सेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जिल्हा वािीि योिना सवदसाधारण सन २०२०-२१ िररता राज्य स्तरीय सशमतीने नािपुर 
जिल्हयासाठी तनजश्चत िेलेल्या अत्यल्प तनयतव्ययाबाबत 

  

(४८)  ६७२७ (११-०४-२०२०).   श्री.सशमर मेघे (हहांिणा) :   सन्माननीय उप मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपुर जजलहयाची जजलहा वार्ीक योजना सवासार्ारण सन २०२०-२१ कररता सन २०१९-
२० पेक्षा २२६ को्ी रुपये कमी तनयतव्ययाची अींततम करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास दिनाींक १६ फेब्रवुारी २००८ च्या तनयोजन ववभागातील मागािशाक शासन 
तनणायान्वये सन २०१९-२० मध्ये दिड प् क्रकीं मतीने प्रशासकीय मान्यता दिलया असलयाने 
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अशा कामाकरीता सन २०२०-२१ कररता असलेली िेयता (Liability)  बाबत शासनान े ववचार 
केला आहे काय, 
(३) असलयास, सन २०२०-२१ मध्ये मागील वर्ाातील िेयता (Liability) दिलया नींतर नववन 
काम ेघेण्यासािी अत्यलप वाव राहत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, जजलहयाची सवासार्ारण वार्ीक योजना रु.५२५ को्ीवरुन रु.२९९ को्ी 
तनयतव्ययाची केलयामळेु जजलहयाच्या ववकास वेगावर पररणाम होत असलयाने यावर 
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अजित पवार (२४-०७-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) जजलहा वावर्ाक योजना 
(सवासार्ारण) सन २०१९-२०२० अींतगात नागपूर जजलहयाकरीता रुपये ५२५.०० को्ी इतका 
तनयतव्यय अींततमत: मींजूर करण्यात आला होता. राज्याच्या जजलहा वावर्ाक योजना 
(सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ सािी सुरुवातीस तात्पुरता तनयतव्यय रुपये ९८००.०० को्ी  
िरववण्यात आला होता.या तनयतव्ययाचे वा्प दिनाींक १७ ०४ २०१० च्या शासन तनणायान्वये 
ववदहत करण्यात आलेले वा्पसुत् व नसैगगाक वाढीसह करुन  जजलहा वावर्ाक योजना 
(सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ अींतगात नागपूर जजलहयास रुपये २८८.०० को्ी तनयतव्यय िेय 
होता. सन्माननीय लोकप्रतततनर्ी याींचेबरोबर दिनाींक २८ ०१ २०२० रोजी  झालेलया राज्यस्तरीय 
बैिकीत नागपूर जजलहयासािी रुपये २९९.५० को्ी इतका तनयतव्यय तनजश्चत करण्यात 
आला.  परींतु नागपूर ही राज्याची “उपराजर्ानी” असलयान े अगर्कचा रुपये १००.५० को्ी 
ववशेर् तनयतव्यय िेऊन एकूण रुपये ४००.०० को्ी एकूण तनयतव्यय  जजलहा वावर्ाक योजना 
(सवासार्ारण) सन २०२०-२०२१ करीता अींततमत: कळववण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर 
जजलहयासािी तनजश्चत केलेलया अत्यलप तनयतव्ययामळेु पुढील वर्ाात नवीन काम े घेण्यास 
अडचणी तनमााण होण्याची शक्यता नाही. याव्यततररक्त नागपूर जजलहयाला ववववर् प्रशासकीय 
ववभागामाफा त राबववण्यात येत असलेलया राज्यस्तरीय योजनाींतगातही मींजूर कामाींसािी तनर्ी 
उपलब्र् होणार आहे. त्यामुळे नागपूर जजलहयाच्या एकीं िरीत ववकास वेगावर पररणाम होणे 
सींभवत नाही. 

__________ 
  

िेष्ट्ठ िलावांताची िीवन िौरव पुरस्िारासाठी तनवड न झाल्याबाबत 
  

(४९)  ७१०५ (१३-०४-२०२०).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांग्राम ििताप (अहमदनिर 
शहर), श्री.सांहदप क्षिरसािर (बीड), श्री.मोहन मत े (नािपूर दक्षिण), श्री.भारत भालिे 
(पांिरपूर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायद मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) न्वया प्रभाकर पणशीकर रींगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, अण्णासाहेब क्रकलोस्कर सींगीत 
रींगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, वविाबाई नारायणगाींवकर पुरस्कार याींची शासनान े नेमलेलया 
सशमत्या बरखास्त केलयान ेआजतागायत घोर्णा झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, तनवड सशमतीची अद्याप बैिकच न झालयामळेु वविाबाई नारायणगाींवकर 
जीवनगौरव पुरस्काराची घोर्णा करण्यात आली नसलयाच े दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, सिरहू पुरस्कारासािी तातडीने सशमती गिीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (३०-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) शासन तनणाय दिनाींक २ 
जुल,ै २०२० अन्वये  न्वया प्रभाकर पणशीकर रींगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार स्वगीय रत्नाकर 
मतकरी याींना, शासन तनणाय दिनाींक २३.०६.२०२० अन्वये सींगीताचाया  अण्णासाहेब क्रकलोस्कर 
सींगीत रींगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार श्रीमती मर्ुवींती िाींडकेर याींना तर शासन तनणाय दिनाींक 
२३.०६.२०२० अन्वये तमाशा सम्राञाची वविाबाई नारायणगाींवकर जीवनगौरव पुरस्कार श्रीमती 
गुलाबबाई सींगमनेरकर याींना जाहीर करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

मौि ेपेडिाांव, (ता.श्रीिोंदा, जि.अहमदनिर) येथे ऐततहाशसि बहादरुिड किल्या व किल्ल्यातील 
मांहदरे राज्य सांरक्षित स्मारि म्हणून घोवित िरण्याबाबत 

(५०)  ७३५३ (१३-०४-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायद मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पेडगाींव (ता.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) येथे ऐततहाशसक बहािरुगड क्रकलला असून 
पुरातन ववभागाकडून िेखभाल करणेत येत नसलयाच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उपरोक्त क्रकलला व क्रकललयातील मींदिरे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवर्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२५-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     बहािरुगड क्रकलला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही.  
(२) सिर क्रकलला व क्रकललयातील मींदिराची पाहणी सन २०१६ मध्ये  करण्यात आली आहे. हा 
क्रकलला व मींदिरे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवर्त करण्याच्या उदे्दशान े तहशसलिार 
कायाालयाकड े महसलू ववर्यक कागिपत् े शमळण्याबाबत परुातत्व व वस्तुसींग्रहालये 
सींचालनालयाकडून पत्व्यवहार करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववधान भवन :   रािेन्द्र भािवत  
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रक्ररया महाराषर ववर्ानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


