
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अर्जनुी-मोरगाांव ते िोहमारा (जर्.गोंददया) या राज्य महामागाुच्या वविासिामामध्ये  
िां त्राटदाराने मजरुम ऐवर्ी मातीचा भरणा िेल्याबाबत 

  

(१)  ९३३३ (२८-०५-२०२०).   श्री.मनोहर चांदििापूरे (अर्जनुी-मोरगाांव), श्री.रार् ू िारेमोरे 
(तजमसर), श्री.इांितनल नाईि (पजसद) :   सन्माननीय सावरु्तनि बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंदिया, गडचचरोली व चींद्रपूर या ततन्ही जिल्हयाींना िोडणारा राज्य महामागग क्रमाींक २७५ 
चे ववकासकाम कीं त्रा्िार करत असल्यान े त्या कीं त्रा्िारान े मरुुम ऐविी मातीचा भरणा 
केल्याची बाब माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तत्यावर दिड ते िोन फु् खोल खड्ड ेपडले असल्यान ेअनकेिा मोठ्या 
प्रमाणात अपघात झाल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावगितनक बाींधकाम ववभागाच्या कायगकारी अभभयींत्याींच े सिर रस्तत्याच्या 
ववकासकामाकड ेअक्षम्य िलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर रस्तत्याच्या ववकासकामामध्ये होत असलेल्या गैरकारभारामुळे स्तथातनक 
नागरीकाींनी आींिोलन ेकेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच ेतनषकर्ग काय आहेत 
व तद्नुसार र्ासनान ेसींबींधीत िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही, सिर रस्तत्यावर वेळोवेळी खड्ड ेभरण्यात आलेले आहेत व खड्याींमुळे अपघात 
झाल्याचे तनिर्गनास आले नाही.  
(३) हे खरे नाही. सींबींचधत कायगकारी अभभयींता याींनी सिर कामाची वेळोवळेी पाहणी केलेली 
आहे व सिर रस्तत्याच ेववकासकामाकड ेकोणतेही िलुगक्ष केलेले नाही. 
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(४) हे खरे नाही. सिर रस्तत्याच्या ववकासकामा सींिभागत स्तथातनक नागररकाींनी आींिोलने 
केल्याची कोणतीही बाब तनिर्गनास आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जर्ल््यातील लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे दललत  
वस्ती सजधार योर्नेंतगतु झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२)  ९३४९ (०३-०६-२०२०).   श्री.रार्ेंि पाटणी (िारांर्ा) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्तमानाबाि (जि.उस्तमानाबाि) जिल्हा तनयोिन वावर्गक योिनेत सन २०१८-१९ व सन 
२०१९-२० मध्ये जिल्हाचधकारी कायागलयाच्या नगरववकास र्ाखसे लोकर्ाहीर अण्णाभाऊ साठे 
िभलत वस्तती सुधार योिनेंतगगत ९ को्ी ३५ लाख रुपये नगरपाभलकेला िेण्यासाठी दिले असता 
त्याींनी परस्तपर गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी अप्पर ववभागीय आयुक्त-१ औरींगाबाि याींच्या अध्यक्षतेखाली 
स्तवतींत्र चौकर्ी सभमती गदठत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकर्ी िरम्यान िोर्ी आढळून आले त्याींच्यावर सभमतीमाफग त कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२१-०८-२०२०) : (१) उस्तमानाबाि जिल्हा वावर्गक योिनेअींतगगत सन २०१८-
१९ व सन २०१९-२० या वर्ागतील जिल्हा तनयोिन सभमतीमाफग त नगर ववकास र्ाखेस प्राप्त 
तनधीच्या ववतनयोगात गैरव्यवहार झाल्याच ेिानेवारी, २०२० च्या सुमारास तनिर्गनास आलेले 
आहे. 
(२) होय. 
(३) अपर ववभागीय आयुक्त-१, औरींगाबाि याींच ेअध्यक्षतखेालील सभमतीचा अहवाल ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाि याींना प्राप्त झालेला आहे.  
• सिर सभमतीच्या अहवालानसुार चौकर्ीतील मुद्याींच्या अनुर्ींगाने सींबींचधताींना नो्ीसा 
दिलेल्या असून खलुाश्याअींती िोर्ी असणाऱयाींवर गुन्हे िाखल करण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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राज्यातील ऑनलाईन नोंदणी न झालेले िेशरी िार् ुधारि तसेच  
इतर िार् ुधारिाांना धान्य पजरवठा िरण्याबाबत 

(३)  ९३८३ (२९-०५-२०२०).   श्री.अब ू आर्मी (मानखूदु लशवार्ीनगर), श्री.सजभाष देशमजख 
(सोलापूर दक्षिण), श्री.सजतनल प्रभ ू (ददांर्ोशी) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पजरवठा आिण 
ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोव्हीड १९ या ववर्ाणूच्या प्रािभुागवामळेु सवगत्र सींचारबींिी लावण्यात आल्याने सवग 
उद्योगधींिे व व्यवहार बींि असल्याने नागररकाींच्या उपिीववकेचे साधन बींि झाल्यामळेु त्याींची 
उपासमार होत असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींची उपासमार ्ाळण्यासाठी सामान्य नागररक, लोकप्रतततनधी, 
सेवाभावी सींस्तथा याींच्यामाफग त तसचे र्ासनातफे रेर्निकुानाींवर अन्नधान्य वा्प करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेर्न काडग धारकाींना वेळेत आणण योग्य प्रमाणात धान्य वा्प होत नसून 
ऑनलाईन नोंिणी न केलेल्या केर्री काडगधारकाींनाही धान्य वा्प होत नसल्याचे माहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय तनषपन्न झाले 
व त्यानुसार ऑनलाईन नोंिणी न झालेले केर्री काडग धारक तसेच इतर काडग धारकाींना वेळेत 
आणण योग्य प्रमाणात धान्याचा पुरवठा करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भजर्बळ (१५-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
     कोरोना ववर्ाणू प्रािभुागवाच्या पाश्वगभूमीवर कें द्र र्ासनान े लक्ष्य तनधागरीत सावगितनक 
ववतरण व्यवस्तथेतील अींत्योिय अन्न योिना व प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांसाठी तनयभमत 
अन्नधान्याव्यततररक्त प्रधानमींत्री गररब कल्याण अन्न योिनेंतगगत माहे एवप्रल, २०२० ते िून, 
२०२० या कालावधीकररता प्रततमाह प्रतत सिस्तय ५ ककलो ताींिळु व प्रततमाह प्रतत कु्ुींब १ 
ककलो डाळ मोफत ववतरणासाठी उपलब्ध करुन दिली असून सिर अन्नधान्याचे ववतरण होत  
आहे. 
     राषरीय अन्नसुरक्षा अचधतनयम, २०१३ अींतगगत समाववष् न झालेल्या तसेच र्ेतकरी 
योिनेत समाववष् न झालेल्या एपीएल (केर्री) भर्धापत्रत्रकाधारकाींना माहे मे व िून, २०२० 
या कालावधीकररता सवलतीतील अन्नधान्याचा लाभ िेण्यात येत आहे. 
     कें द्र र्ासनाच्या आत्मतनभगर भारत पॅकेि अींतगगत राज्यातील ववनाभर्धापत्रत्रकाधारक, 
स्तथलाींतररत मिूर इ. ना माहे म ेव िून, २०२० या कालावधीकररता प्रततमाह प्रततव्यक्ती ५ 
ककलो ताींिळु व प्रततकु्ुींब १ ककलो अख्खा चणा मोफत ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दहांगोली नगरपाललिेमारु्त नगरोत्थान योर्नेतनू शहरात सजरु असलेल्या भूलमगत  
गटार योर्नचेी िामे तनिृष्ट्ट दर्ाचुी होत असल्याबाबत 

  

(४)  ९४१६ (२८-०५-२०२०).   र्ॉ.तजषार राठोर् (मजखेर्) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली नगरपाभलकेमाफग त नगरोत्थान योिनेतनू र्हरात सुरु असलेली ७८ को्ी रुपयाींची 
भूभमगत ग्ार योिनेची कामे तनकृष् ििागची झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररर्ि प्रर्ासनान ेर्ासन तनणगय दिनाींक १ डजसेींबर, २०१६ च्या ई तनवविा 
प्रकक्रयेचे उल्लींघन करीत आचथगक सींगनमत करुन प्रथम िोन तनवविा वैध असताींनाही १०१ 
को्ी रुपयाींच्या तनधीतून ९० को्ी २१ लाख रुपयाींचे काम एकाच ठेकेिारास दिले असनू 
कोट्यवधी रुपयाींच्या तनधीचा गैरव्यवहार झाला असून रस्तत्याची कामेही कोणत्याही मागगिर्गक 
तत्वानुसार होत नसल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करून कामात गैरव्यवहार करणाऱया ठेकेिारावर 
व सहकायग करणाऱया अचधकारी व कमगचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ लशांदे (१०-०७-२०२०) : (१) महाराषर सुवणग ियींती नगरोत्थान महाभभयानाींतगगत 
दहींगोली र्हराच्या भुयारी ग्ार प्रकल्पास प्रर्ासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे. 
• सिर योिनेतील कामे महाराषर िीवन प्राचधकरण याींच्या ताींत्रत्रक मागगिर्गन व िेखरेखीखाली 
करण्यात येत असनू, याची त्रयस्तथ लेखापररक्षक म्हणून र्ासकीय महाववद्यालय, औरींगाबाि 
या सींस्तथेव्िारे वेळोवेळी लेखापररक्षण करण्यात आलेले आहे.   
(२) सिर कामाची तनवविा ही र्ासनाच्या https://mahatenders.gov.in या महाऑनलाईन ई-
पो ग्लव्िारे ऑनलाईन बी-२ पध्ितीने प्रभसध्ि केली आहे. 
• तसेच, या तनवविेची प्रभसध्िी ववववध राज्यस्ततरीय व राषरीय स्ततरावरील प्रभसध्ि वतृ्तपत्रात 
िादहरात िेण्यात आली आहे. 
• उपरोक्त तनवविा प्रकक्रयेव्िारे अींिाि पत्रकापेक्षा कमी िराच्या प्राप्त तनवविा धारकास तनवविा 
िेण्यात आलेली आहे व अींिाि पत्रकानुसार सींपूणग कामे करुन घेण्यात येत आहेत.  
(३) व (४) सिर प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूणग करण्याच ेव सींपूणग प्रकल्प कायागजन्वत 
करण्याचे दहींगोली नगरपररर्िेचे तनयोिन आहे. 

___________ 
  

िोल्हार–बाभळेश्वर (जर्.अहमदनगर) रस्त्याच्या िामाबाबत 
  

(५)  ९६४९ (२८-०५-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशर्ी) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगर–मनमाड राज्यमागागवरील कोल्हार-बाभळेश्वर (जि.अहमिनगर) या मागागची िरुुस्तती, 
बाहयवळण रस्तता तसेच निीवरील पुलासाठी तेथील मा.लोकप्रतीतनधीच्या पाठपुराव्यामुळे २३४ 
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को्ी रुपयाींचा तनधी मींिूर झाला असूनही रस्तत्याच्या कामास अद्यापही सुरवात झाली 
नसल्याच ेमाहे माचग, २०२० मध्ये वा त्या िरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्तत्याच्या कामास ववलींब होत असल्याने रस्तत्याची िरुवस्तथा होऊन 
राज्यमागागवर अपघात होवून त्यात तनषपाप लोकाींच े बळी िात असून अनेकाींना कायमच े
अपींगत्व आले आहे हे लक्षात घेता सिर रस्तत्याची तातडीने िरुुस्तती करण्याची मागणी तेथील 
ग्रामस्तथाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
आहे व त्यानुसार सिर रस्तत्याच्या िरुुस्तती करण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०६-२०२०) : (१) कोववड-१९ च्या सींसगगिन्य रोगामुळे सन २०२०-
२१ या ववत्तीय वर्ागत होणाऱया अथगव्यवस्तथेवरील पररणामाबाबत ववत्तीय उपाययोिना 
करण्याबाबत र्ासनान े र्ा.तन. दिनाींक ४ म,े २०२० नुसार बाींधकामाींवर बींधन े घातलेली  
असल्यान ेप्रश्नाधीन कामाींस सुरुवात होऊ र्कलेली नाही.  
(२) पोलीस स्तथानकाच े अहवालानुसार वाहनचालकाच े तनषकाळिीपणामुळे अपघात झाल्याच े
आढळून आले आहे. 
     प्रश्नाधीन रस्तत्याची िरुुस्तती करण्याची मागणी मा.लोकप्रतततनधी व ग्रामस्तथ याींनी केली 
आहे.  
(३) प्रश्नाधीन रस्तत्याचे काम र्ासनाचे मागगिर्गक सूचनाींच े अचधन राहून तनधीच्या 
उपलब्धततेनुसार हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आश्वी बजिजि (ता.सांगमनेर, जर्.अहमदनगर) येथील पाणी पजरवठा योर्ना  
िायाुन्वीत िरण्याबाबत 

  

(६)  ९६८२ (३०-०५-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशर्ी) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आश्वी बुद्रकु (ता.सींगमनेर, जि.अहमिनगर) येथील पाणी परुवठा योिनेसाठी स्तथातनक 
लोकप्रतीनीधीींच्या प्रयत् नाने राषरीय पेयिल योिनेतून १ को्ी, ३२ लाख, ५४ हिार ६० रुपये 
ककीं मतीची योिना सन २०१४ मध्ये मींिूर करण्यात येऊन दिनाींक २४ िनू, २०१४ रोिी या 
योिनेच्या कामाच ेउद्घा्न होऊन एका वर्ागच्या मुितीत कामपणूग करण्याचा ठेका सींगमनेर 
येथील ज्योती कन्सरक्र्न याींना िेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ठेकेिाराने या पररसरातील ववस्तताररत पाईप लाईन, वॉल, पींप हाऊस, 
ववहीर िरुुस्तती, नवीन वीि पींप, बोडग हाऊस, रस्तत्याची कामे व प्रवरा उिव्या कालव्यातून 
िाणाऱया पाईप लाईन तसेच चेंबरच्या कामाींपकैी मागील सात वर्ागत केवळ ७० ्क्के काम 
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केले असून उवगरीत ३० ्क्के कामे भर्ल्ल्क असताना सिर कामाची १ को्ी रुपयाींपेक्षा अचधक 
रक्कम ठेकेिाराला अिा करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योिनाींच्या पाण् याच्या ्ाकीसाठी एका र्ेतकऱयाने १ गुींठा िागा 
ग्रामपींचायतीला दिली असुन या िागेच्या पररसरातील २० गुींठे िभमनीवर पाणी पुरवठा 
योिनेच े सादहत्य अस्तताव्यस्तत पडल्यामुळे सिर िमीन पडीक झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर पाणी पुरवठा योिनेच ेकाम पूणग होण्याच्यादृष्ीने जिल्हा पररर्िेचे मुख्य 
कायगकारी अचधकारी याींचेकड े पाठपूरावा करुनही त्याची िखल घेण्यात न आल्यान े येथील 
आदिवासी व मागासवगीय नागरीकाींना पाण्यापासून वींचचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (१५-०६-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे, 
     प्रश्नाचधन योिना आश्वी ख.ु ता.सींगमनेर जि.अहमिनगर येथील आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     आश्वी खु.योिनेची ९० ्क्के कामे पुणग झाली असून केलेल्या कामाच्या मुल्याींकनानुसार 
रु.१,२०,७९,५९८/- एवढी रक्कम ठेकेिारास अिा केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जर्ल््यातील नारे्र्मारु्त खरेदी िेलेल्या तूर व हरभर् याचे चजिारे अदा िरण्याबाबत 
  

(७)  ९७७६ (०२-०६-२०२०).   श्री.बळवांत वानखर् े (दयाुपूर), श्री.रार्ेश एिर् े (मलिापूर) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हयात तूर आणण हरभऱ याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पािन झाले असून ववपणन 
अचधकारी (डडएमओ) याींच्यामाफग त तूर व हरभरा खरेिीत अक्षम्य दिरींगाई झाल्याने र्ेतकऱ याींचे 
चुकारे िोन त े तीन मदहन्यापासनू प्रलींबीत असल्याच े दिनाींक २८ एवप्रल, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जिल्हयातील र्ेतकऱ याींकडून खरेिी केलेल्या तूर व हरभराबाबत 
जिल्हा ववपणन अचधकारी याींच्यामाफग त वेळीच कायगवाही न झाल्याने हिारो जक्वीं्ल माल 
खरेिी ववक्री सींघाकड े पडला असल्याने दिनाींक २६ फेब्रुवारी, २०२० नींतर र्ेतकऱ याींचे चुकारे 
प्रलींबीत राहून र्ेतीची काम ेप्रलींत्रबत असल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुर्ींगाने र्ेतकऱयाींची 
चुकारे अिा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. शामराव ऊरु् बाळासाहेब पाटील (२२-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) अमरावती जिल्हयात 
तूर व हरभरा (चना) खरेिीसाठी प्रत्येक २४ खरेिी कें द्र सुरु करण्यात आली असून तर 
खरेिीसाठी दिनाींक ०३/०१/२०२० पासून व हरभरा खरेिीसाठी दिनाींक २९/०२/२०२० पासून 
नोंिणी प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. आतापयगत तूरीसाठी ४३१७३ व हरभरा ३२०९४ 
र्ेतकऱयाींची नोंिणी झालेली आहे. 
     जिल्हयात तूर खरेिी दिनाींक ७/२/२०२० पासून व हरभरा खरेिी दिनाींक १९/३/२०२० 
पासून सुरु करण्यात आली असून दिनाींक ३०.६.२०२० अखेरपयगत २७६०० र्ेतकऱयाींकडून 
३५१५५०.५३ जक्वीं्ल तूर व १४८५२ र्ेतकऱयाींकडून ३२५१५०.८४ जक्वीं्ल हरभरा खरेिी करण्यात 
आला आहे. 
     कोववड-१९ या सींसगगिन्य रोगाच्या प्रािभुागवामळेु िेर्ात २४ माचग २०२० पासून लागू 
केलेल्या लॉकडाऊनमुळे खरेिी प्रकक्रयेत अडचणी तनमागण झाल्या होत्या. तथावप, कें द्र र्ासनान े
व राज्य र्ासनान े तनगगभमत केलेल्या मागगिर्गक सचूनाींनुसार खरेिी प्रकक्रया पुन्हा सुरळीत 
करण्यात आली. हरभरा नोंिणी केलेल्या र्ेतकऱयाींची तूर व हरभरा खरेिी करता यावा, 
याकररता खरेिी कालावधीही िोन वेळा वाढववण्यात आली आहे. 
     नाफेडकडून वेळोवळेी प्राप्त होणाऱया तनधीच ेववतरण र्तेकऱयाींचे चकुारे अिा करण्यासाठी 
केले िात असनू र्तेकऱयाींनी नोंि केलेल्या बकँ खात्यात चुकाऱयाींची रक्कम िमा होत आहे. 
आतापयगत २१९५८ तूर र्ेतकऱयाींना १५६.७५ को्ी व ८२४६ हरभरा र्ेतकऱयाींना ७०.१४ को्ी 
इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे. उवगररत र्ेतकऱयाींचे चुकारे नाफेडकडून तनधी 
प्राप्त झाल्यानींतर करण्याचे तनयोजित आहे.  
     र्ेतकऱयाींकडून खरेिी केलेली तूर व हरभरा कें द्रीय वखार महामींडळ , राज्य वखार 
महामींडळ व भाडतेत्वावर घेतलेल्या गोिामामध्ये साठववण्यात येतो. वखार महामींडळान े
केलेल्या तनयोिनानुसार गोिामामध्ये मालाची साठवणूक केली िात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दयाुपूर आिण अांर्नगाव सजर्ी (जर्.अमरावती) तालजक्यात  
िृत्रीम पाणीटांचाई तनमाुण झाल्याबाबत 

  

(८)  ९७७८ (२९-०५-२०२०).   श्री.बळवांत वानखर् े (दयाुपूर), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम) : सन्माननीय पाणीपजरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ियागपूर आणण अींिनगाव सिुी (जि.अमरावती)  तालुक्यातील गावाींचा पाणीपुरवठा हा  
१५६ गाव े व २ र्हरे या महाराषर िीवन प्राचधकरणाच्या अींतगगत  येत असून र्हाणूर 
धरणावरून सद्यजस्तथतीत पाणीपुरवठा सुरू असून अनेक गावात पाणीपुरवठ्याच्या 
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तनयोिनर्ून्य कारभारामळेु कृत्रीम पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ियागपूर आणण अींिनगाव ववभागात महाराषर िीवन प्राचधकरणाच्या अींतगगत 
अचधकारी आणण कमगचाऱ याींची बहुताींर् पिे  ररक्त असल्याने या ववभागात  पाणी  पुरवठ्याच े
काम कीं त्रा्िारा  माफग त करण्यात येत असल्याने  कीं त्रा्िाराींच्या मनमानी काराभाराींमळेु 
कृत्रीम पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असल्याच ेतनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  धरणात पाणी उपलब्ध असताना उपरोक्त िोन्ही तालुक्यात तसेच वपींपळखु्ा, 
बेंबळा बू. सासण ब,ु भाबळी, सिुी र्हरातील काही भागात उन्हाळाच्या सींचारबींिीच्या काळात 
नागरीकाना पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्यान े िोन्ही तालुक्यातील बहुताींर् 
गावातील सरपींचाींनी महाराषर िीवन प्राचधकरणाच्या िोन्ही उपववभागात वारींवार लेखी तक्रारी 
िेऊनही कोणतीच  कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. ियागपूर व अींिनगाव उपववभाग र्ाखा अभभयींत्याींची प्रत्येकी ३ पिे ररक्त 
आहेत. सिर योिनेच्या िेखभाल िरुूस्ततीकररता ववभागाच े ६२ कमगचारी (िलसेवक) कायगरत 
आहेत. तसेच कीं त्रा्िाराींमाफग त आवश्यकतेनुसार कमगचारी लावण्यात येतात. सिर योिनेद्वारे 
तनकर्ाप्रमाणे ग्रामीण भागात ५५ भल्सग व र्हरी भागात १२५ भल्सग पाणी पुरवठा करण्यात 
येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. सिर योिनेद्वारे तनकर्ाप्रमाणे ग्रामीण भागात ५५ भल्सग व र्हरी भागात 
१२५ भल्सग पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. पाणी ी्ंचाईच्या अनुर्ींगाने योिनेअींतगगत 
गावातील लेाकप्रतततनधी व नळ ग्राहक याींच्या कडून पाणी ी्ंचाईच्या अनुर्ींगान ेप्राप्त होणा-या 
लेखी तक्रारीची वेळीच िखल घेऊन कायगवाही करण्यात येत असते. 
(४) व (५) प्रश्न उद्वभवत नाही. 

___________ 
  

दक्षिण मजांबई येथे लशवसेना प्रमजख िै.बाळासाहेब ठािरे याांचा पजतळा उभारण्याबाबत 
  

(९)  ९७९३ (२८-०५-२०२०).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय मजख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींिहु्रिय सम्रा् भर्वसेना प्रमुख कै.बाळासाहेब ठाकरे याींचा पुणागकृती पुतळा मुींबईतील 
डॉक््र श्यामप्रसाि मुखिी बे्ावर उभारण्यासाठी र्ासनाने मुींबई र्हर जिल्हाचधकाऱयाींच्या 
अध्यक्षतेखाली एक सभमती स्तथापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कै.बाळासाहेब ठाकरे याींचा पूणागकृती पुतळा उभारण्यासाठी र्ासनाच्या 
तनरतनराळ्या ववभागाींची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, भर्वसेनाप्रमुखाींच्या पूणागकृती पुतळ्याचा आराखडा (Design) सींबींचधत ववभागान े
तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर पुतळा उभारण्याचे व तयार करण्याचे काम हे कोणत्या सींस्तथेला िेण्यात 
आले आहे तसेच भर्वसेना प्रमखुाींचा पुतळा उभारण्यासाठी व ते काम पूणग करण्यासाठी 
र्ासनाने कालावधी तनजश्चत केला आहे काय, 
(५) असल्यास, दहींि ु ह्रिय सम्रा् बाळासाहेब ठाकरे याींचा पूणागकृती पुतळा उभारण्याकरीता 
र्ासनाने अद्यापपयांत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (२४-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) र्ासन तनणगय सा.प्र.वव., दि.०२.०५.२०१७ व दि.०६.०५.२०१७ अन्वये पुतळा 
उभारण्याबाबत मागगिर्गक तत्त्व े तनजश्चत करण्यात आले असून पुतळा उभारण्यास मान्यता 
िेण्याचे अचधकार सींबींधीत जिल्हाचधकारी याींना िेण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रबोधन 
प्रकार्न, मुींबई या सींस्तथेने दि.१८.०६.२०१८ अन्वये जिल्हाचधकारी याींचेकड ेपुतळा उभारण्यास 
मान्यता िेण्याबाबत मागणी केली.  पुतळ्यासींबींधीत आराखड े तयार करण्यात आले असून 
जिल्हाचधकारी, मुींबई र्हर याींनी वरील र्ासन तनणगयामधील सवग अ्ीींच्या पुतगतेनींतर दि. 
२८.०२.२०२० च्या आिेर्ान्वये प्रबोधन प्रकार्न सींस्तथेस िक्षक्षण मुबई मधील फो ग् येथील 
डॉ.श्यामाप्रसाि मखुिी चौकातील वाहतूक बे्ामध्ये भर्वसेना प्रमखु बाळासाहेब ठाकरे याींचा 
पुतळा उभारण्यास मान्यता दिली आहे. र्ासन तनणगयातील मागगिर्गक तत्त्वाच्या पुतगतेवर 
पुतळा उभारण्यास मान्यता अवलींबून असल्यामळेु पुतळा उभारण्यासाठी कालावधी तनजश्चत 
करण्यात आलेला नाही.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अिोला सावरु्तनि बाांधिाम ववभागाांतगतु िेलेल्या तनिृष्ट्ट दर्ाुच्या रस्त्याांच्या िामाबाबत 

  

(१०)  ९८४२ (२८-०५-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ु :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) सावगितनक बाींधकाम ववभाग, अकोला अींतगगत तनकृष् ििागच े बाींधकाम झालेल्या 
रस्तत्याींच्या तपासणीसाठी कायगकारी अभभयींता, सावगितनक बाींधकाम ववभाग अकोला याींच े
अध्यक्षतेखाली दिनाींक १६ ऑगस्त्, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास सभमती गठीत करण्यात आली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तत्याींच्या तपासणीत ११ कामाींमध्ये िोर् आढळून आल्याच े तनषपन्न 
झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ११ सिोर् कामाींपकैी फक्त ८ रस्तत्याींचीच िरुुस्तती सींबींधीत कीं त्रा्िाराकडून 
करून घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रस्तत्याच्या तनकृष् बाींधकामाबाबत िोर्ी असणा-या सींबींधीताींवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर ११ सिोर् कामाींपैकी ८ रस्तत्याींची िरुुस्तती करण्यात आली असनू उवगरीत रस्तत्याींची 
िरुुस्तती करून घेण्याबाबत कायगकारी अभभयींता याींना सूचना िेण्यात आल्या आहेत.  
(४) सिर रस्तत्याींच्या बाींधकामाबाबत सींबींचधत अचधका-याींना कारणे िाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आली असून सींबींचधत कीं त्रा्िाराकडून सिर रस्तत्याींची िरुुस्तती करून घेण्याबाबत सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेर् (जर्.नाांदेर्) येथील ग्यानमता ववद्याववहार शाळेच्या  
CBSE मांर्ळाची मान्यता रद्द िरणेबाबत 

  

(११)  १००२१ (०६-०६-२०२०).   र्ॉ.तजषार राठोर् (मजखेर्) :   सन्माननीय शालेय लशिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नाींिेड (जि.नाींिेड) येथील ग्यानमाता ववद्याववहार र्ाळेत प्रवरे् िेण्यासींिभागत पालकाींच्या 
प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगान े ग्भर्क्षणाचधकारी पींचायत सभमती नाींिेड याींनी अभभलेखाची 
तपासणी केली असता केलेल्या तपासणी अहवालात गींभीर स्तवरूपाची अतनयभमतता असल्याचे 
दिनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास तनिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सींस्तथेच्या चौकर्ी अहवालात ग्भर्क्षणाचधकारी पींचायत सभमती नाींिेड 
याींनी ग्यानमाता ववद्याववहार या र्ाळेच्या प्रवेर्ाबाबत RTE Act २००९ चा भींग होत 
असल्याच ेतसेच भर्क्षक/भर्क्षकेत्तर/कमगचारी व मखु्याध्यापकाींची वैयक्तीक मान्यता सींबींचधत 
भर्क्षण ववभागाकडून घेतलेली नसल्याच ेनमूि केले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, सिर सींस्तथा महाराषर र्ैक्षणणक सींस्तथा (र्ुल्क ववनीयमन २०११) नुसार र्ुल्काची 
रक्कम तनजश्चत करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सिर सींस्तथेची चौकर्ी भर्क्षणाचधकारी (प्रा.) याींनी करून CBSE मींडळाची 
मान्यता रद्द करणेबाबतचा अहवाल दिनाींक ५ फेब्रुवारी २०२० रोिी वा त्यासुमारास प्रािेभर्क 
सींचालक कें द्रीय माध्यभमक भर्क्षण बोडग पुणे, याींच्याकड ेपुढील कायगवाहीसाठी पाठववला आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार तनयभमतपणे र्ाळा चालवणारे भर्क्षण सींस्तथेच े स्तथातनक प्रर्ासन व प्राचायग 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. वषाु गायिवार् (२७-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
(५) सिर र्ाळा बालकाींच्या मोफत व सक्तीच्या भर्क्षणाचा अचधकार अचधतनयम, २००९ मधील 
तरतुिीचा भींग करीत असल्यान े तसेच कें द्रीय माध्यभमक भर्क्षण मींडळाच्या तरतुिीप्रमाणे 
र्ाळा पतुगता करीत नसल्यान े र्ाळेची सी.बी.एस.सी.बोडागची मान्यता रद्द करण्याबाबत 
भर्क्षणाचधकारी (प्राथभमक) जिल्हा, पररर्ि नाींिेड याींनी प्रािेभर्क सींचालक, कें द्रीय माध्यभमक 
भर्क्षण मींडळ, पुणे याींच्याकड ेभर्फारस केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चामोशी (जर्.गर्धचरोली) तालजक्यातील िज नघार्ा व ३ गाव ेप्रादेलशि  
पाणी पजरवठा योर्नेच्या िामाबाबत 

  

(१२)  १००६९ (२९-०५-२०२०).   र्ॉ.देवराव होळी (गर्धचरोली) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चामोर्ी (जि.गडचचरोली) तालकु्यातील मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रम अींतगगत ५ को्ी 
रुपयाींच्या कुनघाडा व ३ गाव ेप्रािेभर्क पाणी पुरवठा योिनेच ेबाींधकाम सुरु आहे, हे खरे आहे 
काय,    
(२) असल्यास, सिर योिनचेे काम सींथ गतीन ेसुरु असून कामाची मुित पूणग होवूनही केवळ 
६०% काम पूणग झाले असून या कामात वापरण्यात आलेले पाईप तनकृष् ििागच ेअसल्यान े
सिर बाींधकामात गैरव्यवहार झाला असल्याच ेतनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर गैरव्यवहाराची चौकर्ी होऊन सींबींचधताींवर कारवाई होण्यासाठी र्ासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२०-०७-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे.  सिर योिनेस मुख्यमींत्री 
ग्रामीण पयेिल कायगक्रमाींतगगत दिनाींक ३ माचग, २०१७ रोिी प्रर्ासकीय मान्यता िेण्यात 
आलेली आहे. स्तद्यजस्तथतीत सिर योिना राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमात हस्तताींतररत 
करण्यात आलेली आहे . 
(२) हे खरे नाही.  सिर योिनेरचे ९५ ्क्के काम े पूणग झालेली असून योिना माचग २०२० 
मध्ये कायागजन्वत करण्यात आलेली आहे. सिर योिनेकररता वापरण्यात आलेली पाईप्स 
तनकृषठ ििागची नसून सिर पाईप्स लाईन्सची हायडॉगलीक ्ेस्त्ीींग करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. मादहती अप्राप्त 
  

___________ 
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मौर् ेबेलिजां र् (ता.औसा, जर्.लातूर) येथे सन २०१९ मध्ये अततवषृ्ट्टीमजळे नजिसान झालेल्या 
शेतिर्याांच्या अनजदान वाटपात झालेली अतनयलमतता 

  

(१३)  १००७८ (०२-०६-२०२०).   श्री.अलभमन्यज पवार (औसा), श्री.राहूल िज ल (दौंर्) :   
सन्माननीय मदत व पजनवसुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े बेलकुीं ड (ता.औसा, जि.लातूर) येथे सन २०१९ मध्ये अततवषृ्ीमुळे र्तेवपकाींच े
नुकसान झालेल्या र्ेतकऱयाींना र्ासनाने घोवर्त केलेल्या अनुिान वा्पातअतनयभमतता 
झाल्याची तक्रार तसेच सिरहु अनुिानापासून वींचचत असलेल्या पात्र र्ेतकयाांना तातडीन े
अनुिान वा्प करण्याची मागणी स्तथातनक र्तेकऱयाींनी तहसीलिार औसा याींच्याकड ेदिनाींक ८ 
म,े २०२० रोिी वा त्यासुमारास तनवेिनाद्वारे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय तनषपन्न झाले 
तसेच औसा तालुक्यातील ककती र्ेतकरी अद्यापही सिर अनुिानापासून वींचचत आहेत व 
त्यासाठी ककती तनधीची आवर्कता लागणार आहे, 
(३) असल्यास सिरहु तनधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत व वींचचत र्ेतकऱयाींना अनुिान ववतरीत 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववर्य वर्टे्टीवार (०३-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
    दिनाींक १८ म,े २०२० रोिी मौिे बेलकुीं ड ता.औसा येथील र्तेक-याींनी तहसीलिार औसा 
याींच्याकड ेअनुिान मागणीबाबत तनवेिन सािर केले आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१९-२० मध्ये अवकाळी पावसान े झालेल्या नुकसानीबाबत पींचनाम े
करून ३३% पेक्षा िास्तत नुकसान झालेल्या मौि ेबेलकुीं ड येथील एकूण ५६३ पात्र 
र्ेतक-याींपैकी ३३० र्ेतक-याींना रक्कम रू.२८७,६२,८००/- वा्प करण्यात आले आहे. अद्याप 
बेलकुीं ड गावातील २३३ आणण औसा तालुक्यातील ८१०२ र्ेतक-याींना मित वा्प करणे बाकी 
आहे. तसेच औसा तालुक्यातील ८१०२ र्ेतकऱयाींना मित वा्प करणे बाकी आहे. अततररक्त 
तनधी मागणीचा प्रस्तताव ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींचेकडून प्राप्त झाला असून तो 
ववचाराधीन आहे. 

___________ 
  

लशिण हक्ि िायद्याांतगतु शाळाांची नोंदणी न झाल्याबाबत 
  

(१४)  १०१७४ (२९-०५-२०२०).   श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेर् आळांदी), श्री.अशोि पवार 
(लशरुर), श्री.चतेन तजपे (हर्पसर), श्री.सजतनल दटांगरे (वर्गाव शेरी) :   सन्माननीय शालेय 
लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भर्क्षण हक्क कायद्याींतगगत र्ाळाींची नोंिणी मागील वर्ागच्या तुलनते केवळ २५% 
झाली असल्यान े पाल्याींच्या प्रवरे्ाच्या समस्तया वाढल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत वर्ी नोंिणीमळेु ववद्यार्थयाांना झालेल्या लाभाच्या तुलनेत सन २०२० मध्ये 
सिरहू लाभ भमळणार नसल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सन २०२० मध्ये 
भर्क्षण हक्क कायद्याींतगगत नोंिणी न केलेल्या र्ाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. वषाु गायिवार् (१७-०८-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शेंिे (जर्.सातारा) त ेदेहूरोर् (जर्.पजणे) पयतंच्या राष्ट्रीय महामागाुच्या  
देखभाल दजरुस्तीच्या िामाबाबत 

  

(१५)  १०४२३ (०३-०६-२०२०).   श्री.र्यिज मार गोरे (माण) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ेंदे्र (जि.सातारा) ते िेहूरोड (जि.पुणे) पयांतच्या सहापिरी करणाच्या कामाच ेसुमारे िहा 
को्ी रुपयाचे कीं त्रा् ररलायन्स इन्रा कीं पनीला दिलेले असून कीं पनीने या कामासाठी पुन्हा उप 
ठेकेिार तनवडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उप ठेकेिाराकडून तनकृष् ििागची काम े सरुू आहेत, त्याचबरोबर वळेे, 
नसरापुर, भर्ींिेवाडी यादठकाणीची उड्डाणपुलाची कामे रखडलेली असतानाींही त्याची िेयके 
काढण,े तसेच वरील कामाच ेिािा रक्कमेच े िेयक काढल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या राषरीय महामागागच्या िेखभाल िरुुस्ततीच्या कामाची चौकर्ी करावी अर्ी 
मागणी नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर मागणीनुसार र्ासनाने या सींपुणग प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळुन आले व तद्नुसार सींबींचधत कीं पनी, ठेकेिार व त्याींना सहाय्य करणा-या 
िोर्ी अचधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) पुणे-सातारा राषरीय महामागग क्र.०४ च े काम कें द्र 
र्ासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरणाच्या अखत्याररतीतील असून सिर काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
     पुणे-सातारा रा.म.०४ कक.मी.७२५.०० ते कक.मी.८६५.३५० या रस्तत्याच ेकाम मसेसग पुणे 
सातारा ्ोल रोड प्रायव्हे् भल.या कीं त्रा्िारास NHDP Phase–V अींतगगत DBFOT (Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer) तत्वावर िेण्यात आले असून सिर प्रकल्पाची 
एकूण ककीं मत रु.१७२४.५५ को्ी इतकी असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग 
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प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. तसेच उप कीं त्रा्िाराची नमेणूक करण्यात तसेच मेससग 
पुणे सातारा ्ोल रोड प्रायव्हे् भल.या कीं त्रा्िारामाफग त िेय असलेली रक्कम ठरववण्यात 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण कोणतीही भूभमका बिावत नाही, अस ेप्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(२) सिर प्रोिेक्् मेससग पुणे सातारा ्ोल रोड प्रायव्हे् भल.या कीं त्रा्िारास DBFOT 
(Design, Build, Finance, Operate & Transfer) तत्वावर िेण्यात आले असल्यामुळे 
कामाची सवग िबाबिारी कीं त्रा्िारास िेण्यात आली आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
    या प्रकल्पासाठी तनयुक्त केलेले स्तवतींत्र अभभयींता वेळोवळेी कामाचे गुणात्मकपणे तनरीक्षण 
करतात आणण तेथे असलेल्या कमतरताींबाबत सवलतकारास सूचचत करतात. सवलतकारास 
त्याप्रमाणे कायगवाही करावी लागते. सवलतकारामाफग त वलेू येथील भुयारीमागग पूणग करण्यात 
आला असून वाहतकूीसाठी खलुा करण्यात आला आहे. नसरापरू येथील उड्डाणपलूावरील 
उिव्या बािूचे काम पूणग करण्यात आले असून वाहतूकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. तसेच 
डाव्या बािचू ेकाम प्रगतीपथावर आहे. सवलतकारान ेकाही अडचणीींमुळे सातारा जिल्हयातील 
भर्ींिेवाडी उड्डाणपुलाच ेकाम सुरु केले नसल्याच ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग 
प्राचधकरण,पुणे याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौर् ेवेळणेश्वर, साखरी आगर, िोंर्िारूळ, बजधल, अांर्नवेल, तवसाळ (ता.गजहागर, 
जर्.रत्नाधगरी) आदी गावाांत लाटाांच्या पाण्यान ेहोत असलेल्या नजिसानाबाबत 

  

(१६)  १०५५१ (०३-०६-२०२०).   श्री.भास्िर र्ाधव (गजहागर) :  सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जिल्हयातील मौिे वेळणेश्वर, साखरी आगर, कोंडकारुळ, बुधल, अींिनवेल, 
तवसाळ (ता.गुहागर) आिी गावाींत गत ३ वर्ाांपासून वारींवार ला्ाींच े पाणी लोकवस्ततीत 
भर्रल्याने घरे व नारळी पोफळीच्या बागाींच े मोठयाप्रमाणात नकुसान झाले तसेच येथील 
रदहवार्ाींच्या जिववतास धोका तनमागण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ियगड (ता.जि.रत्नाचगरी) येथील जिींिाल कीं पनीन ेबाींधलेल्या बॅकवॉ्र वॉलमुळे 
ला्ाींची उींची वाढली असनू त्यामळेु पाणी लोकवस्ततीत भर्रते असे स्तथातनक ग्रामस्तथाींचे म्हणणे 
असून याबाबत स्तथातनक लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक १२ िुल,ै २०१७ तसेच दिनाींक १६ िुल,ै 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास र्ासनाकड ेपत्रव्यवहार करून चौकर्ीची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कें द्रीय िल आणण ववद्युत अनुसींधान कें द्र, खडकवासला, पुणे 
याींचेमाफग त अ्यास होवून त्याींनी दिनाींक ८ ऑगस्त्, २०१८ रोिी वा त्या समुारास दिलेल्या 
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अहवालात बकॅवॉ्र वॉलमुळेच ला्ाींची उींची वाढून पाणी लोकवस्ततीमध्ये िात असल्याचा 
तनषकर्ग काढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रीय िल आणण ववद्युत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), खडकवासला, 
पुणे याींच्या दिनाींक ८ ऑगस्त्, २०१८ रोिीच्या अहवालानसुार दिनाींक १३ त े१७ िुल,ै २०१८ 
च्या कालावधीत लोकवस्ततीत भर्रलेले पाणी हे बॅकवॉ्र वॉलमळेुच भर्रले आहे, याचा सखोल 
अ्यास करण्याच्या दृष्ीन े ि.ेएस.डब्ल्यु. ियगड याींचेकडून अचधकची मादहती आवश्यक 
असल्यामळेु व्यवस्तथापक,िे.एस.डब्ल्यु. ियगड याींचेकडून प्राप्त मादहती कें द्रीय िल आणण 
ववद्युत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), खडकवासला, पुणे याींना पाठववण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींचकेडून प्राप्त मादहतीच्या अनुर्ींगान ेकें द्रीय िल आणण 
ववद्युत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लपुीआरएस),खडकवासला, पुणे  याींनी सखोल अ्यास करून 
कोणते तनषकर्ग काढले आहेत व तद्नुसार  सिर कीं पनीववरोधात व याकड ेिाणीवपूवगक िलुगक्ष 
करणाऱया अचधकाऱयाींवर र्ासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराव चव्हाण (०३-०७-२०२०) : (१) होय. अींर्त: खरे आहे.  
(२) होय. 
(३), (४) व (५) कें द्रीय िल आणण ववद्युत अनसुींधान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, पुणे 
याींच्या दि.८.८.२०१८ च्या अहवालानुसार दि.१३ त े१७ िुल,ै २०१८ च्या कालावधीत लोकवस्ततीत 
भर्रलेले पाणी हे ब्रकेवॉ्र वॉलमळेुच भर्रले आहे, याचा सखोल अ्यास करण्याच्या दृष्ीन े
िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींचकेडून प्राप्त मादहती कें द्रीय िल आणण ववद्युत अनसुींधान कें द्र 
(CWPRS), खडकवासला, पुणे याींना पाठववण्यात आली आहे.  मात्र त्याींनी सिर मादहती 
अपुरी असून अचधकची मादहती पाठववण्याबाबत कळववले आहे.  त्यास अनुसरुन मागववण्यात 
आलेली अचधकची मादहती  िे.एस.डब्ल्यु. ियगड याींचेकडून दि.१७.६.२०२० रोिी प्राप्त झाली 
आहे.  सिर मादहती पत्तन अभभयींता, रत्नाचगरी याींचे दि.१९.६.२०२० चे पत्रान्वये कें द्रीय िल 
आणण ववद्युत अनुसींधान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, पुणे याींना पाठववण्यात आली आहे.  
सिर मादहतीचा सखोल अ्यास करुन योग्य तो तनषकर्ग कें द्रीय िल आणण ववद्युत अनुसींधान 
कें द्र (CWPRS), खडकवासला, पुणे याींच्याकडून काढण्यात येईल.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवार्ा वॉटर ग्रीर् योर्नेसाठी आवश्यि तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(१७)  ११३२४ (११-०७-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :  सन्माननीय पाणीपजरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मराठवाडातील वॉ्र ग्रीड योिनेसाठी लातूर व उस्तमानाबाि जिल्हयाच्या पाणी ग्रीड 
प्रकल्पाच्या  HAM आधाररत तनवविा दिनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी मागववण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय,   
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(२) असल्यास, दिनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये लातूर व उस्तमानाबाि जिल्हयाींसाठी अनुक्रम े
रु.१७१२.९१ को्ी व रु.१४०९.५७ को्ी अर्ा एकूण रु.३१२२.४८ को्ी या रक्कमसे प्रर्ासकीय 
मान्यता िेण्यात आली असली तरी सन २०२०–२१ च्या अथगसींकल्पात केवळ २०० को्ी 
रुपयाींची तरतूि करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाड्यातील भीर्ण पाणी ी्ंचाई तनवारणाथग महत्त्वपूणग असलेल्या या 
प्रकल्पाच ेकाम तातडीन ेपूणग होण्यासाठी आवश्यक असलेला तनधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
र्ासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२१-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वरीलप्रमाणे प्राथभमक तरतूि करण्यात आली असनू या कामास र्ासनाकडून 
आवश्यकतेप्रमाण ेतनधी उपलब्ध करुन िेणेबाबत ववचाराथग आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववद्यापीठाांच्या अांततम वषाुच्या परीिाांबाबत 
  

(१८)  ११३६४ (१०-०७-२०२०).   श्री.देवेंि र्र्णवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुर्), अॅर्.आलशष शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशर्ी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अलभमन्यज पवार (औसा), श्री.सजतनल प्रभू (ददांर्ोशी), 
अॅर्.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवार्ा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), र्ॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.गणपत 
गायिवार् (िल्याण पूव)ु, श्री.किसन िथोरे (मजरबार्) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र लशिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान े ववद्यार्थयाांच्या भववतव्याच्या दृष्ीन े महत्त्वाच्या असलेल्या अव्यावसातयक 
ववद्यापीठाींच्या अींततम वर्ागतील अींततम सत्राच्या परीक्षा सद्य:जस्तथतीत न घेता ववद्यार्थयाांनाच 
परीक्षा न िेता पिवी प्रमाणपत्र घेण्याचा पयागय उपलब्ध करून िेण्याचा तनणगय दिनाींक १९ िून 
२०२० रोिीच्या र्ासन तनणगयान्वये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील अींततम वर्ागच्या पररक्षा राज्य र्ासनान े ऐजच्िक केल्या असताना 
ववद्यापीठ अनुिान आयोग अींततम वर्ागच्या पररक्षा रद्द करण्याबाबत अध्ययन करीत असनू 
त्याचप्रमाणे नवे र्ैक्षणणक वर्ग माहे ऑगस्त् ऐविी माहे ऑक््ोबर पयांत पुढे ढकलण्याचा 
प्रस्तताव आयोगाच्या ववचाराधीन असल्याच े दिनाींक २४ िून, २०२० रेिी वा त्यासुमारास 
तनिर्गनास आले असून ववद्यावपठे माचगपासून बींि असल्यान ेअनुत्तीणग ववद्यार्थयाांना पुढील 
सत्रात प्रवेर् िेण्यात यावते व ववद्यार्थयाांना यींिा पररके्षची अततररक्त सींधी िेण्यात यावी, अर्ी 
भर्फारस सभमतीच्या अहवालानुसार ववद्यापीठ अनुिान आयोगान े ववद्यार्थयाांना केली आहे हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अींततम सत्राच्या परीक्षा न िेताच पिवी धारण करणाऱया ववद्यार्थयाांच्या पिवीची 
वैधताही धोक्यात येण्याची र्क्यता तसचे नोकरीसाठी, पिव्युत्तर भर्क्षणासाठी-ववर्ेर्तः वविेर्ी 
ववद्यापीठाींमध्ये प्रवेर् घेताना ववद्यार्थयाांच ेनकुसान होण्याची र्क्यताही सिर तनणगय घेताना 
ववचारात घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बॅकलॉग असलेल्या ववद्यार्थयाांच्या बाबतीत अद्यापही र्ासनस्ततरावर तनणगय 
व्हायचा असल्यान े तसेच परीक्षा िेण्याचा पयागय तनवडणाऱया ववद्यार्थयाांच्या बाबतीत परीक्षा 
घेणे स्तथातनक पातळीवरील कोरोना प्रािभुागवावर अवलींबून असल्याने याही  ववद्यार्थयाांच्या 
बाबतीत परीके्षची अतनजश्चतता अद्यापही कायम असून या ववद्यार्थयाांच ेमुल्याींकन त्या त्या 
ववद्यापीठाींवर तसेच  प्राचधकरणावर सोडल्याने राज्यात वेगवेगळे मुल्याींकन होण्याची र्क्यता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, व्यावसातयक अ्यासक्रमाींच्या बाबतीतही अव्यावसातयक अ्यासक्रमानुसारच 
वरीलप्रमाण ेतनणगय घेण्यात आला असल्यान ेअींततम सत्राची परीक्षा न िेता पिवी िेण्याच्या या 
तनणगयाचे िरूगामी पररणाम ववद्यार्थयाांवर होऊ र्कतात, हे ही खरे आहे काय,  
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ववद्यार्थयाांच्या 
भववतव्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उदय सामांत (२७-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
     ववद्यापीठाींच्या अींततम वर्ागतील/ अींततम सत्रातील ववद्यार्थयाांना परीक्षा न िेता 
ववद्यापीठाींनी योग्य ते सूत्र वापरुन तनकाल घोवर्त करुन पिवी प्रमाणपत्र िेण्याचा तसेच ज्या 
ववद्यार्थयाांना परीक्षा द्यायची इच्िा असेल, त्याींना परीके्षला  बसण्याची सींधी िेण्याचा तनणगय 
दिनाींक १९ िून, २०२० रोिीच्या र्ासन तनणगयान्वये घेण्यात आला आहे.   
(२) ववद्यापीठ अनुिान आयोगाच्या दिनाींक २९ एवप्रल, २०२० च्या मागगिर्गक सुचनाींनसुार, 
ववद्यापीठाींच्या चाल ू र्ैक्षणणक वर्ागतील (ज्या ववर्याींमध्ये ववद्याथी अनुत्तीणग झाला असेल 
अर्ा) ववद्यार्थयाांना “कॅरी फॉरवडग” ची पद्धत लागू राहील व प्रत्येक ववद्याथी पुढच्या सत्रात 
ककीं वा पुढच्या वर्ागत प्रवेर् करेल. िेव्हा या परीक्षाींचे आयोिन करण्यात येईल, तेव्हा त्या 
परीके्षला गैरहिर ककीं वा अनुत्तीणग ववद्याथाांना उत्तीणग होणे आवश्यक असले. तसेच ज्या 
ववद्यार्थयाांना आपल्या गे्रडमध्ये सुधारणा करावयाची असेल, त्याींना अिून एक सींधी उपलब्ध 
असेल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
     दिनाींक १९ िून, २०२० च्या र्ासन तनणगयातील मुद्दा क्रमाींक (अ) (३) नुसार, ज्या 
अींततम वर्ागच्या ववद्यार्थयागचा बकॅलॉग आहे, त्याींच्या बकॅलॉगच्या ववर्याींच्या परीके्षसींिभागत 
ववद्यापीठाींचे कुलगुरु व सींबींचधत अचधकारी याींची र्ासन स्ततरावर बैठक घेऊन ववचारववतनमय 
करुन तनणगय घेण्यात येईल, अर्ी तरतूि आहे. 
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(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िर्तु (जर्.रायगर्) येथील तार्वार्ी, मोरेवार्ी, बोरगाांव येथे तनमाुण झालेली पाणी टांचाई 
  

(१९)  ११५०१ (१०-०७-२०२०).   श्री.महेंि थोरवे (िर्तु) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) किगत (जि.रायगड) येथील ताडवाडी, मोरेवाडी येथे भीर्ण पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असून 
येथील मदहलाींना पाण्याकररता िरूवर असणाऱया ववदहरीींवर अवलींबून रहावे लागत असल्याच े
माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडवाडी व मोरेवाडी येथे नळपाणी योिना राबववण्यासाठी र्ासनान ेगत तीन 
वर्ागत तीन वळेा योिनेचा मागग बिलला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच किगत मधील ओलमण ग्रामपींचायतीतील बोरगाव येथील भवानीपाड्यातील 
ग्रामस्तथाींना २ कक.मी. वरुन पाणी आणाव े लागत असल्यामळेु त्याींच्याकररता ओलमण 
ग्रामपींचायतीने र्ासनाच्या तनचधतून खािगी िभमनीवर बोअरवले करुन पींप ्ाकून दिला 
असूनही बोअरवेलच्या िागेचा मालक ग्रामस्तथाींना पाणी भरु िेत नसल्याची तक्रार ग्रामस्तथाींनी 
लघुपा्बींधारे ववभागाकड े केली आहे. यास्ततव उक्त बोअरवेल तातडीन े ग्रामस्तथाींसाठी खलुी 
करण्यात यावी अर्ी मागणी माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िोन्ही प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार ताडवाडी, मोरेवाडी व भवानीपाड्यातील नागरीकाींची पाणी ी्ंचाई िरू 
होण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     स्तथातनक ग्रामस्तथाींच्या मागणीनुसार एक वळेा मागग बिललेला आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सींबींचधत िागामालक पाणी भरु िेत नसल्याबाबत भवानीपाड्यातील ग्रामस्तथाींनी दिनाींक 
२६.०५.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये तहभसलिार तथा िींडाचधकारी, किगत याींना कळववले आहे. 
(४) ताडवाडी व मोरेवाडी येथ े पाणी ी्ंचाई िरू करण्यासाठी सन २०२० च्या उन्हाळ्यामध्ये 
्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. तसेच भवानीपाड्यातील ग्रामस्तथाींनाही 
ग्रामपींचायत ओलमनमाफग त ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात आयजमाुन पूण ुझालेल्या एसटी बसच्या र्ागी नवीन १६०० गाड्या खरेदी िरण्याबाबत 
  

(२०)  ११५३८ (११-०७-२०२०).   अॅर्.आलशष शलेार (वाांिे पजश्चम), अॅर्.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवार्ा), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.देवेंि र्र्णवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुर्), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ु, श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ३ हिार ३६ िुन्या एस्ी बसेसच्या बिल्यात नवीन १६०० गाड्या खरेिी 
करण्यासाठी र्ासनाने २०० को्ी रुपयाींच्या तनधीची तरतूि केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना महामारी मुळे आलेल्या आचथगक सींक्ामळेु राज्य र्ासनाने र्ासकीय 
खचग ६७ ्क्क्याींपयांत कमी करण्याचा तनणगय घेतल्यान ेया नव्या गाड्याींच्या खरेिीच्या तनधीत 
कपात करण्यात आली असल्याची बाब दिनाींक ६ म े२०२० रोिी वा त्यासमुारास तनिर्गनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तनधी कपातीमुळे नव्या एस्ी बसेस खरेिी करणे र्क्य नसल्यान ेिुन्या 
एस.्ी बस गाड्याींमधनू प्रवासी वाहतूक करणे हे प्रवार्ाींकररता धोकािायक ठरणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करणात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅर्. अतनल परब (२८-०७-२०२०) : (१) र्ासनान े अथगसींकल्पीय अींिािात बस स्तथानकाच े
आधुतनकीकरण व वाहन खरेिीसाठी एकूण रु.३९५.०७ को्ीची तरतिू केलेली आहे. 
(२) र्ासन तनणगय, ववत्त ववभाग, दि.०४ मे, २०२० अन्वये र्ासनाने कायगक्रमाींतगगत 
योिनाींसाठी २०२०-२१ मध्ये अथगसींकल्प तनधीच्या फक्त ३३ ्क् के तनधी उपलब्ध होईल असा 
तनणगय घेतलेला आहे. तथावप, सिर र्ासन तनणगयानुसार राज्य पररवहन महामींडळाला 
भमळणाऱया तनधीमध्ये ककती कपात करण्यात येणार आहे, याबाबतचा तनणगय झालेला नाही. 
(३) व (४) राज्य पररवहन वाहनाींची आगार पातळीवर िैतनक, िर्क व त्रैमाभसक तनयतकाभलक 
िेखभाल केली िात.े तसेच राज्य पररवहन वाहनाींची जस्तथती उत्तम ठेवण्याकरीता 
तनयतकाभलक कायगक्रमानुसार वाहनाींचे पुन:जस्तथतीकरण, आर्ीओ पाभसींग इ. केले िात.े 
धोकािायक वाहन ेमागगस्तथ केली िात नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पजणे  जर्ल््यासह राज्यात लशिण हक्ि िायद्याांतगतु शाळाांची नोंदणी न झाल्याबाबत 
  

(२१)  ११५५० (११-०७-२०२०).   श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेर् आळांदी), श्री.अशोि पवार 
(लशरुर), श्री.चतेन तजपे (हर्पसर), श्री.सजतनल दटांगरे (वर्गाव शेरी) :   सन्माननीय शालेय 
लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात भर्क्षण हक्क कायद्याींतगगत र्ाळाींची नोंिणी मागील वर्ागच्या तुलनते केवळ २५% 
झाली असल्यान े पाल्याींच्या प्रवरे्ाच्या समस्तया वाढल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पुणे र्हर व जिल्हयातील ८९६ र्ाळाींची भर्क्षण हक्क कायद्यानुसार २५ 
्क्के आरक्षक्षत िागाींसाठी ऑनलाईन नोंिणी झाली असून काही र्ाळाींनी ऑनलाईन नोंिणी न 
करण्याचा तनणगय घेतल्यान ेअनके ववद्यार्थयाांना प्रवेर्ापासून वींचचत रहावे लागणार असल्याच े
माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत वर्ी नोंिणीमळेु ववद्यार्थयाांना झालेल्या लाभाच्या तुलनेत सन २०२० मध्ये 
सिरहू लाभ भमळणार नसल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सन २०२० मध्ये 
भर्क्षण हक्क कायद्याींतगगत नोंिणी न केलेल्या र्ाळाींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच फेब्रुवारी २०२० अखेर नोंिणीची सद्य:जस्तथती काय आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?                 
   
प्रा. वषाु गायिवार् (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     पुणे र्हर व जिल्हयात आर.्ी.ई.कायद्यानुसार पात्र ९७२ र्ाळाींनी ऑनलाईन नोंिणी 
केलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) र्ाळेन ेनोंिणी केलेली नसल्याच ेआढळून आल्यास के्षत्रत्रय स्ततरावरुन र्ाळेस नो्ीस िेवून 
खुलासा मागववला िातो. पुणे जिल्हयातील सवग ९७२ र्ाळाींनी ऑनलाईन नोंिणी केलेली आहे. 
तसेच राज्यातील ९३३१ र्ाळाींनी ऑनलाईन नोंिणी केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अर्जनुी-मोरगाांव येथील खरीपातील धान्याचे चजिारे शेतिर्याांना तात्िाळ लमळणेबाबत 
  

(२२)  ११६१८ (११-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांदििापूरे (अर्जनुी-मोरगाांव) :   सन्माननीय अन् न 
व नागरी पजरवठा आिण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिुगनी-मोरगाींव येथ ेखरीप हींगाम २०१९-२० मध्ये अनेक र्तेकऱयाींनी र्ासककय हमीभाव 
धान कें द्रावर ववक्री केलेल्या धानाचे चुकारे र्ेतकऱयाींना भमळाले नसल्याचे माहे माचग-२०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याच्या ्ाळेबींिीच्या काळ व र्ेतकऱयाींनी मर्ागतीपुवी र्ेतीच्या कामाला 
प्रारींभ केला असनू धानाचा पैसा आला नसल्याने र्ेतकरी आचथगक सींक्ात सापडला आहे,हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार र्ेतकऱयाींना  चुकारे िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजर्बळ (२९-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, माकेद्ींग फेडरेर्न या अभभकताग सींस्तथेमाफग त अिुगनी-मोरगाव तालुक्यात खरीप 
पणन हींगाम २०१९-२० मध्ये माचग, २०२० अखरे एकूण १० धान खरेिी कें द्राींवर १५८३१ 
र्ेतकऱयाींकडून ४४८०३१.४० जक्वीं्ल धान खरेिी केला असून, आधारभुत खरेिीनुसार प्रती 
जक्वीं्ल रु.१८१५/- प्रमाणे होणारी रु.८१,३१,७६,९९१/- एवढी सींपुणग रक्कम र्ेतकऱयाींच्या बँक 
खात्यात ऑनलाईन पध्ितीन ेिमा करण्यात आली आहेत. 
      तसेच महाराषर राज्य आदिवासी ववकास महामींडळ मयाग., या अभभकताग सींस्तथेमाफग त  
अिुगनी-मोरगाव तालुक्यात आदिवासी ववववध कायगकारी सहकारी सींस्तथेच्या ६ खरेिी कें द्राींवर 
माहे माचग, २०२० अखेर ७३७२ र्तेकऱयाींकडून २१०८६८.२५ जक्वीं्ल धान खरेिी करण्यात आला 
असून त्याींची ककीं म्मत रु.३८,२७,२५,८७४.२५/- इतकी रक्कम र्ेतकऱयाींच्या बँक खात्यात 
ऑनलाईन पध्ितीन ेिमा करण्यात आली आहे.    
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सेल-ूदेगावर्ाटा (जर्.परभणी) रस्त्यावरील मोरेगाव येथील दजधना नदीवरील पजलाच ेव 
र्ोर्रस्त्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३)  ११६४२ (११-०७-२०२०).   श्रीमती मेघना ददपि सािोरे बोर्ीिर (जर्ांतूर) :   
सन्माननीय सावरु्तनि बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्हयातील सेल-ूिेगावफा्ा रस्तत्यावरील मोरेगाव येथील िधुना निीवरील 
तनिामकालीन अरुीं ि पुलावरून मोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतूक व यामुळे होणारी वाहतूककोंडी 
व अपघात ्ाळण्यासाठी अनेक वर्ागपासून सुरु असलेले पलुाच े व िोडरस्तत्याच े काम 
अद्यापपयांत पूणग झाले नसल्यान ेवारींवार अपघाताच्या घ्ना घडत असल्याच ेमाहे िून, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पुलाच्या कामाचा खचग सद्य:स्तथीतीत साडतेीन को्ी रुपयावरून सुमारे 
साडसेहा को्ी रुपये इतका झाला असल्याचे तनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुलाच्या निीकच ेिोडरस्तत ेया कामासाठी साडपेाच को्ी रुपयाींच्या रक्कमेला 
प्रर्ासकीय मींिुरी भमळूनही रस्तत्यासाठी भसूींपािनच न झाल्यान े हे काम पूणग होऊ र्कले 
नसल्याच ेतनिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर पुलाच ेव िोडरस्तत्याच ेकाम पूणग करण्यासाठी र्ासनाकडून अद्यापपयांत 
कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     नववन पूलाच े बाींधकाम पणूग झाले आहे. तथावप, नववन पुलाच्या िोडरस्तत्याच े काम 
भूसींपािनाअभावी अपूणग असल्याने सद्य:जस्तथतीत िुन ेपूलाचा वापर होत आहे. मात्र यामुळे 
अपघात झाल्याची नोंि पोलीस स्तथानकाचे अहवालावरुन दिसून येत नाही. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) भूसींपािन प्रकक्रयेअींतगगत िभमनीची सींयुक्त मोिणी पूणग करण्यात आली असनू िभमनीच्या 
मूल्याींकनाची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धजळे तालजक्यातील र्ागणे २१ गाव पाणी पजरवठा योर्ना पजनजर्वुवत िरण्याबाबत 
  

(२४)  ११६६६ (१०-०७-२०२०).   श्री.िज णाल पाटील (धजळे ग्रामीण) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे तालुक्यातील फागणे २१ गाव पाणी पुरवठा योिना अनके वर्ागपासून बींि असून सिर 
योिना पुनजिगववत करण्याचा प्रस्तताव र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योिना लवकर सुरु व्हावी याकररता स्तथातनक लोकप्रतततनधी गत िोन त े
तीन वर्ागपासून  पाठपुरवठा करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार फागणे २१ गावे पाणी पुरवठा योिना पुनजिगववत करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्याची, त्रबलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. गजलाबराव पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) अधीक्षक अभभयींता, महाराषर िीवन प्राचधकरण 
मींडळ, नाभर्क याींनी दि.१८.१०.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये ाागण े२१ गाींव े(ता.जि.धळेु) प्रािेभर्क 
पाणीपुरवठा योिना पनुरुजज्िववत करण्याबाबतचा रु.६५१.०४ लक्ष इतक्या ककीं मतीचा प्रस्तताव 
र्ासनास मान्यतेसाठी सािर केला आहे.. 
(२) होय. 
(३) उपरोक्त प्रस्ततावाच्या अनुर्ींगाने ववभागाच्या दि.२८.११.२०१९ रोिीच्या र्ासन पत्रान्वये 
सिर योिना पुनरुजज्िववत करणे आचथगकदृषट्या व्यवहायग होईल ककीं वा कस?े याबाबत मुख्य 
अभभयींता, मिीप्रा, नाभर्क याींचेकडून स्तवयींस्तपष् अभभप्राय मागववणेत आले होत.े सिर मादहती 
र्ासनास दि.१८.०३.२०२० रोिी प्राप्त झाली आहे. मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाची मुित 
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माचग २० पयगत असल्यान े मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेन े कायगक्रमाची मुितवाढ  भमळण्याबाबत 
कायगवाही चाल ूआहे. त्यानुर्ींगाने प्रस्ततावाची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िेरळ पॅटनपु्रमाणे वग ुब ते वग ुर् या सव ुस्तरावर भरती  
प्रकक्रया एमपीएससी मारु्त िरण्याबाबत 

  

(२५)  ११७५० (११-०७-२०२०).   श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचवर्), श्री.चेतन तजपे (हर्पसर), 
श्री.सजतनल दटांगरे (वर्गाव शेरी), श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेर् आळांदी), श्री.अशोि पवार 
(लशरुर) :  सन्माननीय मजख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनातील शे्रणी ‘ब’ आणण ‘क’ च्या ररक्त पिाींची भरती करण्यासाठी ‘महापरीक्षा 
पो ग्ल’ या नव्या परीक्षा पो ग्लची सन २०१७ मध्ये सुरुवात करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर महापारीक्षा पो ग्लमाफग त घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षा व तनकालात 
मोठ्या प्रमाणात नोकरीसाठी आचथगक िेवाण – घेवाण व गैरप्रकाराबाबतच्या तक्रारी परीक्षाथी, 
ववद्याथी, पालक व लोकप्रतततनधीींनी र्ासनाकड े केल्या आहेत तसेच महापरीक्षा पो ग्लमाफग त 
घेण्यात आलेल्या परीके्षमध्ये घो्ाळे व अतनयभमतताबाबत ववववध जिल्हयाींत गुन्हेही िाखल 
करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुर्ींगान ेसिरहु प्रकरणी त्रयस्तथ सींस्तथेमाफग त करण्यात येत असलेले पो ग्लच े
ताींत्रत्रक पररक्षण (ऑडी्) पुणग झाले आहे काय व तद्नुसार अहवालामध्ये काय तनषकर्ग काढले 
आहेत व त्यानुर्ींगान ेपुढे कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येणार आहे, 
(४) असल्यास, महापो ग्लद्वारे प्रत्येक जिल्हयासाठी घेतली िाणारी स्तवतींत्र परीक्षा रद्द करून 
सींपूणग राज्यासाठी पारिर्गकता व कालबद्ध कायगक्रमाद्वारे एकच परीक्षा घेण्याबाबत व 
ऑनलाईन प्रणालीतील गैरव्यवहार ्ाळण्यासाठी राज्यात केरळ पॅ्नगप्रमाणे वगग ब त ेवगग ड 
या सवग स्ततरावर भरती प्रकक्रया एमपीएससी माफग त करण्याबाबत र्ासनस्ततरावर कोणती 
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उद्धव ठािरे (२७-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) तक्रारी वेगवेगळ्या स्ततरावर प्राप्त आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रारीींवर वेग वेगळया स्ततरावर 
(जिल्हा/राज्य) काही प्रकरणी कायगवाही झालेली आहे व इतर प्रकरणी कायगवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) ताींत्रत्रक परीक्षण करण्यासाठी त्रयस्तथ ऑडड् सींस्तथेला ही िबाबिारी सोपववण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार काम सुरु आहे. 
(४) महापो ग्लद्वारे घेण्यात येणाऱया परीके्षसींिभागतील पिभरती व त्याअनुर्ींगान े प्राप्त 
तक्रारीमळेु परीक्षा पध्िती सवग समावेर्क बनववण्याच्या, मा.मुख्यमींत्री याींच्या सूचनेनसुार 
परीके्षस (तात्पुरती) स्तथचगती िेण्यात आली त्यामुळे महापो ग्लद्वारे घेण्यात येणा-या सवग 
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परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्या अनुर्ींगाने महापररक्षा पो ग्ल अींतगगत  घेण्यात  
येणाऱया  पररक्षा पध्ितीत आवश्यक बिल करुन दि.२०/०२/२०२० रोिी सुधारीत र्ासन तनणगय 
तनगगभमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार िादहरात ते तनवडप्रक्रीया या प्रक्रीयेचे सींचालन 
सींबींचधत ववभागाच्या स्ततरावर होणार आहे. त्यानुसार नवीन तनवविाप्रक्रीया राबववण्यात येवून 
सव्हीस प्रोव्हायडर (Service Provider) चे (Empanelment) करण्याची कायगवाही महाआय्ी 
माफग त करण्यात येत आहे. 
     त्यानसुार तनवड झालेल्या सव्हीस प्रोव्हायडर कडून सींबींचधत ववभागास परीक्षा आयोिीत 
करता येईल.  
     तसेच यापुढील र्ासनाच्या वगग ब व ड पिभरतीच्या पररक्षा महापरीक्षा पो ग्लमाफग त न 
घेता सींबींचधत यींत्रणेमाफग त घेण्यात येणार आहेत. सद्य:जस्तथतीत ज्या प्रकरणी िाहीरात प्रभसध्ि 
होऊन तनवड प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे ककीं वा पररके्षचे आयोिन होणे बाकी आहे अर्ा 
प्रकरणी त्या त्या सींबींचधत ववभागाींना  सवग आवश्यक मादहती व ववद्यार्थयाांनी भरलेल्या 
र्ुल्काची उवगररत रक्कम महाआय्ी कडून हस्तताींतररत करण्यात येईल.सा.प्र.वव.(मातीं) र्ासन  
तनणगय दि.२०/०२/२०२० च्या अनरु्ींगाने पिभरती सींिभागत सुधारीत र्ासन पररपत्रक तनगगभमत 
करण्याची कायगवाही सामान्य प्रर्ासन ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी-धचांचवर् महानगरपाललिा िेत्रातील रस्ते व आरिण वविलसत िरण्यासाठी 
महानगरपाललिेने भूसांपादन िेलेल्या र्लमनीबाबत 

(२६)  ११७५४ (१०-०७-२०२०).   श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचवर्) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी चचींचवड महानगरपाभलका के्षत्रातील रस्तते व आरक्षण ववकभसत करण्यासाठी 
महानगरपाभलकेन ेभूसींपािनाची कोणतीही कायगवाही न करता सन २००४ मध्ये िभमनी ताब्यात 
घेतल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षणाच्या िमीनी ताब्यात घेताना भधूारकाींना ्ीडीआर अथवा एफएसआय 
स्तवरूपात मोबिला िेण्याची लेखी हमी महानगरपाभलकेच्या वतीन े िेण्यात आली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपींपरी चचींचवड महानगरपाभलका के्षत्रातील रस्तता व आरक्षणासाठी ताब्यात 
घेतलेल्या िभमनीच्या भधूारकाींना ्ीडीआर स्तवरूपात मोबिला िेण्यासाठी कलम ३७ अन्वये 
प्रस्तताव र्ासन स्त तरावर मींिुरी अभावी प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वपींपरी-चचींचवड र्हरातील रस्तत्याींसाठी व आरक्षणासाठी महानगरपाभलकेन े
ताब्यात घेतलेल्या िभमनीचा मोबिला स्तवरूपात भूधारकाींना िेण्याबाबत प्रस्तताव मींिुरीकररता 
र्ासनस्ततरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, गत आठ वर्ाांपासून र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत असलेला प्रस्तताव मींिूर करण्याबाबत 
र्ासन स्ततरावर कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२७-०७-२०२०) : (१) होय 
(२) रस्तते ववकभसत करताींना काही िभमनधारकाींना तनयमानसुार मोबिला अिा करण्यात येईल 
असे वपींपरी-चचींचवड महानगरपाभलकेच्या स्तथापत्य ववभागामाफग त पत्र िेण्यात आले होते. 
(३), (४), (५) व (६) मींिूर ववकास योिनेतील ववकभसत रस्तता बाचधत के्षत्राचा मोबिला वाढीव 
च्ई के्षत्र तनिेर्ाींक व ्ी.डी.आर. अनुजे्ञय करण्याववर्यी वपींपरी चचींचवड र्हराच्या मींिूर 
ववकास तनयींत्रण तनयमावलीतील तनयम क्र.एन २.३ व एन २.४.३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत, 
वपींपरी-चचींचवड महानगरपाभलकेने महाराषर प्रािेभर्क तनयोिन व नगर रचना अचधतनयम, १९६६ 
चे कलम ३७ अन्वयेचा प्रस्तताव दि.०३/०८/२०१२ रोिी मींिूरीस्ततव सािर केला आहे. तथावप 
यानींतर र्ासनान ेदि.२८/०१/२०१६ रोिीच्या अचधसूचनेद्वारे द्.डी.आर. ववर्यक नववन ववतनयम 
मींिूर केला असून तो राज्यातील सवग महानगरपाभलकाींच्या तनयमावलीत अींतभुगत केला आहे. 
सिर ववतनयम वपींपरी-चचींचवड महानगरपाभलकेसही लागु आहे. या नववन ववतनयमातील तरतुिी 
ववचारात घेवून महापाभलकेच्या स्ततरावर उचचत तनणगय घेवनू कायगवाही करणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

वार्ा (जर्.पालघर) शहरातील पालघर-वार्ा-परळी-देवगाव या मजख्य  
रस्त्याच्या रुां दीिरणाच ेिाम रखर्ल्याबाबत 

  

(२७)  ११९१८ (१७-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोर्ा (शहापूर) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालघर) र्हरातील पालघर-वाडा-परळी-िेवगाव या मुख्य र्हराच्या बािारपेठेतून 
िाणा-या १६ मी्र रस्तत्याच्या रुीं िीकरणाची मागणी स्तथातनक नागररकाींनी केली असून त्यास 
काही व्यापाराींनी ववरोध केल्यान ेरस्तत्याचे रुीं िीकरणाच ेकाम रखडल्याच ेमाहे माचग-एवप्रल, २०२० 
मध्ये वा त्या िरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, वाडा र्हरात रस्तता रुीं िीकरणाच्या कामासाठी बािारपेठेतील काही िकुानेही 
तोडण्यात आली असून तनयोजित १६ मी्रऐविी तनव्वळ एक िोन मी्रसाठी रस्तता 
रुीं िीकरणाच ेकाम रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररक व व्यापारी याींच्यातील रुीं िीकरण ववरोधाचा वाि भम्ववण्यासाठी मा. 
स्तथातनक लोकप्रतततनधी याींनी जिल्हाचधकारी, पालघर व सावगितनक बाींधकाम ववभाग याींना 
तनवेिनपत्र  दिले असूनही रस्तत्याचे रखडलेले काम मागी लावण्यास ववलींब होत आहे, तसेच या 
कामासाठी होणाऱया ववलींबामळेु या कामाकररता येणाऱया खचागमध्येही वाढ होण्याची र्क्यता 
नाकारता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार सिर रस्तत्याच े रुीं िीकरणाचे काम पुणग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराव चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सद्यजस्तथतीत ववर्याींककत रस्तत्याचे ८० (ऐींर्ी) ्क्के काम पूणग झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. िागा उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जर्.ठाणे) तालजक्यातील तीन धोरी मोरवी पजलाचे िाम तनिृष्ट्ट दर्ाुच ेिेल्याबाबत 
  

(२८)  ११९२० (१७-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोर्ा (शहापूर) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) र्हापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील र्ेणवा-डोळखाींब मागागवरील र्णेवा उपभसींचन कें द्र क्र. ११ 
या तीन धोरी मोरवी पुलाच ेबाींधकाम हे तनकृष् ििागच्या भसमें् काँक्री्चा लेप िेऊन व कमी 
लोखींडचा वापर करुन तनकृष् प्रतीच ेकेल्याच े माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना व्हायरसमुळे तनमागण झालेली पररजस्तथती व पावसाळ्यापूवी रस्तत्याींची 
कामे मागी लावण्यासाठी र्ासनाने दिलेल्या परवानगीचा गैरफायिा घेऊन हायब्रीड ॲन्युई्ी 
सींस्तथेच्या ठेकेिाराींनी सुमार ििागची कामे सुरु केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तसेच र्हापूर, ककन्हवली रस्तत्याींची कामे गुिरातमधील भमलन असोभर्ए् या 
कपींनीकडून तर र्ेणवा-डोळखाींब मागागवरील रस्तत्याचे काम अतनस इन्राकॉम या कीं पनीकडून 
तनकृष् ििागचे केले असल्याचे तनिर्गनास आल्याने या सवग कामाींची सखोल चौकर्ी करण्याची 
मागणी स्तथातनक िनतेकडून सातत्याने करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुर्ींगान ेर्ासनाने या सवग प्रकरणाींची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळुन आले व तद्नसुार िोर्ी ठेकेिाराींववरुद्ध व त्याींना सहाय्य करणा-या 
अचधकारी/कमगचा-याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच या प्रकरणी ज्या 
ठेकेिाराींनी तनकृष् ििागची काम ेकेल्याच ेआढळून आले आहे त्याींची कोणतेही िेयके मींिूर न 
करता त्याींच्यावर िींडात्मक कारवाई करून त्याींना काळ्या यािीत ्ाकण्याबाबत र्ासनाची 
भूभमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) अर्ा आर्याच ेवतृ्त म े२०२० मध्ये वतृ्तपत्रात 
प्रभसध्ि झाले, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) काही ककरकोळ तक्रारी प्राप्त झाल्या, हे  खरे आहे. 
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(४) प्रश्नाचधन बाींधकामाची कायगकारी अभभयींता याींनी दि. १३ म े २०२० रोिी पाहणी केली 
असून काम जस्तवकारण्यापुवी पावसाळयानींतर कामाच्या ििागबाबत सखोल तपासणी  करण्याचा 
तनणगय घेण्यात आला आहे. तपासणीअींती आवश्यकतेनुसार उचचत िरुुस्तती करण्याच े
कीं त्रा्िारास तनिेर् िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माध्यलमि लशिणाधधिारी व प्रभारी ववभागीय उपसांचालि तनतीन बच्छाव,  
नालशि याांनी शालाथ ुआयर्ी देण्याबाबत भ्रष्ट्टाचार िेल्याबाबत 

  

(२९)  १२०७२ (१०-०७-२०२०).   श्री.तनतीन अर्जनु (ए.टी.) पवार (िळवण) :  सन्माननीय 
शालेय लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभर्क येथील माध्यभमक भर्क्षणाचधकारी व प्रभारी ववभागीय उपसींचालक श्री.तनतीन 
बच्िाव, याींनी नववन र्ाळाींचे प्रस्तताव व भर्क्षकाींच्या पगारासाठी र्ालाथग आयडी िेण्यात 
गैरव्यवहार केला असल्याने त्याींना माहे माचग, २०२० मध्ये  वा त्यािरम्यान सेवेतुन तनलींबीत 
करण्यात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्काभलन ववभागीय उपसींचालक याींच्या कारभाराची चौकर्ी करण्यात येणार 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागामाफग त त्याींच्या कारभाराची व नातेवाईकाींच्या 
मालमत्तचेी चौकर्ी करण्याच ेआिेर् िेण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय चौकर्ीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती सींबचधत िोर्ी अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाइग केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाु गायिवार् (११-०८-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) याबाबत भर्क्षण सींचालक, माध्यभमक व उच्च माध्यभमक, महाराषर राज्य, पुणे 
याींचेमाफग त चौकर्ीची कायगवाही सुरु आहे. चौकर्ी अहवालाअींती उचचत पुढील कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौर् ेहणे (ता.दापोली, जर्.रत्नाधगरी) येथील भजईिोट व सजवणदुगू ुकिल्याांचा वविास होणेबाबत 

  

(३०)  १२०७४ (११-०७-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय पयटुन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िापोली तालुक्यातील मौिे हणे (ता.िापोली, जि.रत्नाचगरी) येथील भुईको् व सुवणगिगूग 
ककल्याचा पयग् नाच्या माध्यमातुन ववकास करणे, ककल्ल्याींना रोप वे तयार करणे, 
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वाहनतळासह ककल्ल्याींवरील तलावाींची िरुुस्तती करणे, िेट्टी बाींधणे इत्यािी कामाींबाबतचा 
प्रस्तताव र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्ततावाबाबत र्ासनान ेकोणता तनणगय घेतला आहे, असल्यास त्याच े
स्तवरुप काय आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे (२८-०७-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सुवणगिगुग ककल्ला हा कें द्र सींरक्षक्षत स्तमारक असून तो भारतीय पुरातत्व सवेक्षण 
ववभागाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे सिर ककल्ल्याच्या दठकाणी रोप वे तयार करण्यासाठी 
ताींत्रत्रक व व्यवहायगता अ्यास करुन डडपीआर तयार करण्याच्या प्रस्ततावास मान्यता िेण्यात 
आलेली नाही. 
     तसेच हणे, ता.िापोली येथील भुईको् ककल्ल्याच्या िवळ पयग् क सुववधा तनमागण 
करण्यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये वाहनतळाचे बाींधकाम करणे, कारींिे तयार करणे, पररसर 
सुर्ोभीकरण करणे, अींतगगत व िोड रस्तते तयार करणे इत्यािी कामाींसाठी रु.२५.०० लक्ष तनधी 
जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींना उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नालशि जर्ल््यातील ॲन्यजईटी पॅिेर् क्र.५४ नाांदजरी ते िळवण रस्त्यावर र्ागोर्ागी वळण, 

चढउतार असल्यान ेरस्ता सरळ व सजरिीत िरण्याबाबत 
(३१)  १२०७९ (१७-०७-२०२०).   श्री.तनतीन अर्जनु (ए.टी.) पवार (िळवण) :   सन्माननीय 
सावरु्तनि बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) नाभर्क जिल्हयातील ॲन्युई्ी पॅकेि क्र.५४ नाींिरुी ते कळवण रस्तत्यावर िागोिागी वळण, 
चढउतार असल्यान े रस्तत्याची सधुारणा करुन आवश्यक तथेे रस्तते सरळ व सुरक्षीत करणे 
गरिेचे असताींना त्याकड ेिलुगक्ष केले िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्तवतींत्र यींत्रणा या रस्तत्यावर कायागजन्वत असताींना एकही अचधकारी व कमगचारी 
कायगस्तथळी उपजस्तथत रहात नाही, त्यामुळे कामावर तनयींत्रण ठेवले िात नसुन ठेकेिार व मिुर 
याींच्याच िबाबिारीवर काम सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सप्तश्रृींग गडाला िोडणारा कळवण त ेनाींिरुी ते वणी हा मोठा रस्तता असताींना 
तनकृष् ििागच्या कामामळेु सिर रस्तता वाहतुकीसाठी धोकािायक बनला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, कळवण र्हरातनु िाणाऱया या रस्तत्याच े काम गत दिड वर्ागपासुन मींिुर 
असुनही प्रलींत्रबत आहे व त्याकड ेसींबींधीत अचधकाऱयाींचे िलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार 
सिर रस्तत्याचे फेर सवेक्षण करुन रस्तता िरुुस्तती करण्याबाबत तसचे िलुगक्ष करणा-या सींबींधीत 
अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
मौर् ेआर् े(ता.दापोली, जर्.रत्नाधगरी) येथील समजिालगत धजपप्रततबांधि  

बांधार्याच्या िामास िायाुरांभ आदेश लमळणेबाबत 
  

(३२)  १२१६६ (११-०७-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे आड े (ता.िापोली, जि.रत्नाचगरी) येथील समुद्रालगत धपुप्रततबींधक बींधाऱयाचे काम 
मींिुर असूनही सिर बाबतचे े्ंडर प्रभसद्ध (ओपन) होऊन िेखील सिर कामास कायागरींभ आिेर् 
मागील ५ मदहन्याींपासून दिले गेलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२७-०७-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२)  मौि ेआड े(ता.िापोली, जि.रत्नाचगरी) येथील समुद्रालगत धूपप्रततबींधक बींधाऱयाचे कामाची 
तनवविा सूचना दि.२२.८.२०१९ अन्वये प्रभसध्ि करण्यात आली होती. तनवविा पडताळणीची 
बैठक दि.१८.९.२०१९ रोिी झाली. काही ठेकेिाराींनी आवश्यक असणारी कागिपत्र े सािर न 
केल्यान ेत्याींना सिर कागिपत्राींची पूतगता करण्यास सींधी िेण्यात आली व त्यानुर्ींगान ेठेकेिार 
याींनी सिरचे कागिपत्राींची पूतगता केल्यानींतर मे.अमतृा कीं स्तरक्र्न खेड याींची सवागत कमी 
िराची तनवविा मींिूर करण्यात आली आहे. दि.१.६.२०२० चे पत्रान्वये पत्तन अभभयींता, 
रत्नाचगरी याींनी ठेकेिार याींना कायागरींभ आिेर् िेणेचे दृष्ीने आवश्यक ती सुरक्षा अनामत 
भरणेबाबत व आवश्यक त ेइतर  कागिपत्र त्वरीत सािर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
परींतु अद्यापपयांत अनामत रक्कम न भरल्यान े त्याबाबत ठेकेिारास दि.१६.७.२०२० अन्वये 
नो्ीस िेण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदजरा जर्ल्हा बजलढाणा येथील बसस्थानिाची दजरवस्था व इतर सोई-सजववधाांबाबत 
  

(३३)  १२२८६ (१०-०७-२०२०).   श्री.रार्ेश एिर् े (मलिापूर) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींिरुा (जि.बुलढाणा) तालुक्यात १०२  लहान मोठी गावे असनू तालकुा मुख्यालय नाींिरुा 
येथील बसस्तथानकामध्ये भौततक व मूलभूत सोयीसुववधाीं अभावी तसेच बस स्तथानकात 
तनयभमत बससेवा सरुू नसल्यान ेववद्याथी, वदृ्ध, दिव्याींग तसेच मदहला प्रवार्ाींची गैरसोय होत 
असल्याची बाब दिनाींक २९ िून, २०२० रोिी व त्यासुमारास तनिर्गनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींिरुा येथे नवीन आगार तनभमगती करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सिर बसस्तथानकामध्ये मूलभूत सोयी सुववधा उपलब्ध करुन िेऊन 
बसस्तथानकाचे अपगे्रडरे्न करणे व नववन आगार तनभमगती करण् याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅर्. अतनल परब (२८-०७-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) नाींिरुा बसस्तथानकात ६ फला् असनू, बसस्तथानकात आवश्यक असणाऱया चालक वाहक 
ववश्राींतीगहृ, मदहला ववश्राींतीगहृ, स्तथानक प्रमखु कक्ष, चौकर्ी कक्ष, उपहारगहृ, रसवींती, 
केर्कतगनालय, िेनेररक, पासगल, प्रवार्ाींकरीता मुतारी, आसन व्यवस्तथा, ततकक् आरक्षण कक्ष, 
वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्तथा, स्तवतींत्र इन व आउ् गे्, बसस्तथानकास सींरक्षक भभींत इत्यािी 
सुववधा उपलब्ध असून, बसस्तथानकाचे रींगरींगो्ीचे काम करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जर्ल्हयात पोषण आहाराच्या वाटपात गैरप्रिार होत असल्याबाबत 
  

(३४)  १२३०० (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (लशर्ी) :   सन्माननीय शालेय 
लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जिल्हयातील ४४४८ र्ाळाींमधील ववद्यार्थयाांना िेण्यात येणाऱया र्ालेय पोर्ण 
आहारामध्ये महानगरपाभलका, जिल्हा पररर्ि व खािगी र्ाळाींचा समावेर् आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यापैकी महानगरपाभलका हद्दीतील ११ र्ाळा वगळता इतर सवग र्ाळाींतील 
ववद्यार्थयाांना पोर्ण आहारातील धान्याच ेवा्प केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही र्ाळाींमध्ये ठराववक ववद्यार्थयाांना िास्तत तर काहीींना कमी सादहत्याचे 
वा्प करण्यात येत असून काही र्ाळाींनी तर सरसक् कमी प्रमाणात धान्याचे वा्प केल्याच े
तसेच ठराववक ताींिळू काढून ववद्याथी व पालकाींना िेण्यात आले असल्याचे माहे मे, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्हरातील १३१ पकैी ३६ र्ाळाींचा पोर्ण आहार बचत ग्ाींना तर ९५ र्ाळाींचा 
पोर्ण आहार सेंरल ककचन र्ेडनुसार तीन बचत ग्ाींना भर्िववण्यासाठी िेताना काहीींनी 
ताींिळू, डाळी, गायब करुन कमी प्रमाणात साठा दिल्याने ववद्यार्थयाांना धान्य कमी भमळाले 
पररणामी त्याींना अधगपो्ी रहावे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याप्रकरणी भर्क्षणाचधकारी तसेच जिल्हापररर्िेच्या सिस्तयाींकड े तोंडी तक्रार 
करण्यात येऊनही लेखी तक्रार आल्याभर्वाय चौकर्ी करणार नसल्याच े भर्क्षणाचधकारी याींनी 
स्तपष् केले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाु गायिवार् (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही 
(४) अींर्त: खरे आहे. 
(५) हे खरे नाही 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वालशांद-वपवळी-िाांबारे (ता.शहापूर, जर्.ठाणे) या रस्त्याचे िाम  
तनिृष्ट्ट दर्ाुच ेहोत असल्याबाबत 

  

(३५)  १२३५६ (११-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोर्ा (शहापूर) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावगितनक बाींधकाम ववभाग, ठाणे याींच्यामाफग त वाभर्ींि-वपवळी-काींबारे (ता.र्हापूर, 
जि.ठाणे) या रस्तत्याचे काम गत २ वर्ाांपासून सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्तत्याच े काम हे तनकृष् ििागच े करण्यात येत असून या रस्तत्याच्या 
कामाबाबत स्तथातनक नागररकाींकडून र्ासनाकड ेअनेक तक्रारी िाखल करण्यात आल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी स्तथातनक लोकप्रतततनधीींकडून कायगकारी अभभयींता, सावगितनक 
बाींधकाम ववभाग, ठाण ेयाींच्याकड ेतक्रारी सािर केल्या असता त्यावर कोणतीच कायगवाही न 
करता कीं त्रा्िाराला पादठर्ी घालण्यात येत असल्याची बाब तनिर्गनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपूणग प्रकरणाची सखोल चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले आहे, त्यानुर्ींगाने सिरहू रस्तत्याचे काम चाींगले ििेिार करण्याबाबत तसेच सींबींधीत िोर्ी 
कीं त्रा्िारावर व त्यास पादठर्ी घालणाऱया सींबींचधत अचधकारी व कमगचारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२७-०७-२०२०) : (१) सिरील रस्तत्याच ेकाम हायब्रीड ॲन्युई्ी पॅकेि 
एमयु-०४ मध्ये समाववष् असून प्रकल्पासाठी १७ िानेवारी २०१९ रोिी काम सुरु करण्याच े
आिेर् िेण्यात आले आहेत. 
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(२) २३.३६ कक.मी. रस्तत्यापकैी २१४ मी मध्ये काँक्री्ीकरण व ३.६० कक.मी. मध्ये बी.एम. न े
मिबुतीकरण पूणग झाले असून सिरील काम व्यवजस्तथत आहे. काम तनकृष् ििागच ेकरण्यात 
येत आहे अर्ा स्तवरुपाच्या तक्रारी या कायागलयास अप्राप्त आहेत. 
(३) मा. आमिार श्री. िौलत िरोडा महोियाींनी प्रत्यक्ष भे्ी िरम्यान काम सींथ गतीन ेसुरु 
असल्याबाबत नारािी व्यक्त केली, हे खरे आहे. 
(४) हायब्रीड ॲन्युई्ी पॅकेि एमयु-०४ मध्ये र्हापूर र्ेणवा डोळखाींब चोंढा रा.मा. ५० कक.मी. 
०/०० त े ३८/०० व काींबारे वपवळी वाभर्ींि प्रजिमा ५७ कक.मी.०/०० त े २३/३६० हया िोन 
रस्तत्याींच्या कामाचा समावेर् आहे. 
     स्तथातनक र्ेतकऱयाींचा रुीं िीकरणास ववरोध होता. याबाबीींमुळे ववर्याींकीत रस्तत्यालगतच्या 
भुधारकाींची रुीं िीकरणासाठी मोबिल्याबाबतची मागणी असल्याने त्याींची समिुत काढण्यास ५ 
िानेवारी २०२० पयांत कालावधी गेला. तसेच २३.३६ कक.मी. रस्तत्यापैकी १२.७० कक.मी. रस्तता 
राखीव वन के्षत्रामधून िात असल्याने काम करण्यास मयागिा आहेत. यामळेु प्रकल्पामधील 
िसुऱया रस्तत्याच े बाींधकामावर लक्ष कें द्रीत केल्याने हया रस्तत्याचे बाींधकाम फेब्रुवारी २०२० 
िरम्यान हाती घेतले. त्यानींतर १५ माचग २०२० पासून कोववड-२०१९ मुळे लॉकडाऊन असल्यान े 
काम बींि झाले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वार्ा (जर्.पालघर) तालजक्यातील देसई-ततळसा-सोनार्-ेखेलवर् रस्त्याच्या दजरूस्ती िामात 
गैरव्यवहार होत असल्याबाबत 

  

(३६)  १२३६३ (०६-०८-२०२०).   श्री.दौलत दरोर्ा (शहापूर) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सावगितनक बाींधकाम ववभाग, िव्हार अींतगगत येणाऱया वाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील 
िेसई-ततळसा-सोनाड-ेखेलवड रस्तत्याची मोठ्या प्रमाणात िरुवस्तथा झाली असून रस्तत्यावर 
िागोिागी खड्ड ेपडले असल्याच ेमाहे मे-िून, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू रस्तत्याच्या िरुूस्तती कामात खड्ड ेभरण्याकररता सन २०१८-१९ व २०१९-
२० या कालावधीत ककती तनधी मींिूर करण्यात आला व त्यामधून कोणकोणती काम ेकरण्यात 
आली तसेच सिरहू कामाींच ेकीं त्रा् कोणकोणत्या कीं पन्याींना िेण्यात आले व त्याींचकेडून सिरहू 
कामे ववहीत कालावधीत व योग्य प्रकारे पूणग करण्यात आल्याबाबतची तपासणी करण्यात 
आली होती काय, असल्यास त्याचा तपर्ील काय आहे, 
(३) असल्यास, सिरहू रस्तत्यावरील रस्तते िरुूस्तती व खड्ड े भरण्याचे काम सींबींचधत 
कीं त्रा्िाराींकडून बोगस पध्ितीने करण्यात आले असनू पुन्हा पुन्हा तेच खड्ड ेबुिववण्याच ेव 
रस्तते िरुूस्ततीच ेकाम सींबींचधत कीं त्रा्िाराींना िेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सवग प्रकरणाची र्ासनान े सखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुर्ींगाने सींबींचधत िोर्ी कीं त्रा्िार, सावगितनक बाींधकाम ववभागाचे कायगकारी 
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अभभयींता, र्ाखा अभभयींता व अन्य िोर्ी अचधकारी याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर रस्तत्यावर जव्िवावर्गक िेखभाल िरुुस्ततीन े (AMC) कामे मींिूर असून ती खालील 
प्रमाणे आहेत- 
   १) सन २०१७-१८ व सन २०१८-२०१९ या कालावधीकरीता रुपये ३० लक्ष इतका तनधी या 
कामाकरीता मींिूर करण्यात आला आहे.  सिर कामाचे कीं त्रा् श्री.ववनय भारव्िाि, जि.ठाणे 
याींना िेण्यात आले आहे. 
   २)   सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या कालावधीकरीता रुपये ७८ लक्ष इतका तनधी 
मींिूर करण्यात आला आहे. सिर कामाच ेकीं त्रा् श्री.हर्गि गींध,े वाडा जि.पालघर याींना िेण्यात 
आले आहे. 
     सिर काम ेही जव्िवावर्गक िेखभाल िरुुस्ततीअतींगगत  मींिूर असून अनु.क्र. १ च ेकाम पूणग 
झाले आहे. अन.ु क्र. २ च ेकाम प्रगतीत आहे. सिर कामाींची वळेोवेळी तपासणी करण्यात 
आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ व िज ळगाव बदलापूर (जर्.ठाणे) नगरपाललिा हद्दीतील नवीन  
नळर्ोर्ण्या देण ेबांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३७)  १२४६० (१२-०७-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मजरबार्), श्री.िज मार आयलानी 
(उल्हासनगर) :  सन्माननीय पाणीपजरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) अींबरनाथ व कुळगाव-बिलापूर (जि.ठाणे) नगरपाभलका हद्दीत महाराषर िीवन प्राचधकरणान े
माहे एवप्रल, २०१६ ते  म,े २०१८ या कालावधीत नवीन नळ िोडण्या िेण ेबींि केले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, नवीन िोडण्या बींि केल्यान े महाराषर िीवन प्राचधकरणाने अनचधकृत नळ 
िोडण्याींच्या केलेल्या सव्हेनुसार महाराषर िीवन प्राचधकरणाचे पयागयाने र्ासनाचे सुमारे २३ 
को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाल्याच ेसन २०१९ मध्ये  तनिर्गनास आले आहे,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार र्ासनाचे २३ को्ी रुपयाींचे नुकसान करणाऱयाीं अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गजलाबराव पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मजांबईतील लालबाग पररसरातील पानवाला चाळीच्या पजनवविुासाबाबत 
  

(३८)  १२५३९ (१०-०७-२०२०).   श्री.अर्य चौधरी (लशवर्ी) :   सन्माननीय गहृतनमाुण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लालबाग पररसरातील पानवाला चाळीच्या पुनववगकासासाठी म्हाडा प्राचधकरणान े
इमारतीच्या भसूींपािनाबाबत दिनाींक २१ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आिेर्ानुसार मुख्य कायगकारी अचधकारी, महाराषर गहृतनमागण व के्षत्र 
ववकास प्राचधकरण याींनी दिनाींक १४ माचग, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास भसुींपािन 
करण्याबाबतचा प्रस्तताव गहृतनमागण ववभागास पाठवून बराच कालावधी उल्ून गेला तरीही 
उक्त प्रस्ततावास गहृतनमागण ववभागाने अद्याप मींिूरी दिलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पानवाला चाळीतील रदहवाश्याींची सींक्रमण भर्त्रबरातही पयागयी तनवास व्यवस्तथा 
करण्याच्या अनुर्ींगान ेववकासकाकडून ्ाळा्ाळ व िलुगक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी पानवाला चाळ रदहवाश्याींनी व स्तथातनक आमिाराींनी मा.गहृतनमागण 
मींत्री याींच्याकड ेतात्काळ तनणगय घ्यावा अर्ी लेखी तनवेिनाव्िारे मागणी केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच सुरु असलेल्या कायगवाहीची सद्य:जस्तथतत काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जर्तेंि आव्हार् (२७-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) म्हाडा प्राचधकरणाच्या अहवालानसुार, स्तथातनक ववधानसभा सिस्तय महोियाींनी 
दि.२०.०२.२०१६ व दि.०२.०२.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये मुख्य अचधकारी, िवुपु मींडळ याींना 
पानवाला चाळ क्र.२ व ३ लालबाग या इमारतीींच्या रखडलेल्या पुनववगकासाबाबत ठोस कायगवाही 
करण्याकररता ववनींती केली आहे. 
(४) मा.उच्च न्यायालयान ेदि.२१.०१.२०१९ रोिी दिलेल्या आिेर्ानुसार, मुींबई इमारत िरुुस्तती व 
पुनरगचना मींडळाने दि.३१.०१.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये मेससग आर.बी.त्रबल्डसग ॲण्ड डवे्हलपसग 
याींना पुनववगकासासाठी प्रिान केलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. तसेच म्हाडा 
प्राचधकरणाने दि.१४.०३.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये सिर मालमत्ता भसूींपादित करण्याचा प्रस्तताव 
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र्ासनास सािर केला असून, प्राप्त प्रस्ततावाच्या अनुर्ींगाने म्हाडा प्राचधकरणाकडून अचधकची 
मादहती मागववण्यात आली असनू सिर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर र्ासन स्ततरावर तात्काळ 
कायगवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बीर् जर्ल््यात तपासणी अहवालास ववलांब िरणार् या सांस्थाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३९)  १२६७९ (११-०७-२०२०).   श्री.सांददप क्षिरसागर (बीर्) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्हयामध्ये मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनेअींतगगत सुरु असलेल्या ५३ योिनाींपकैी 
केवळ २० योिनाींमध्येच प्रत्यक्ष पाणी पुरवठा सुरू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच ेकाम तीन ्प्प्यात होते  मात्र प्रत्येक ्प्पा सींपल्यानींतर त्रयस्तथ 
पक्षाकडून याची तपासणी करणे सक्तीच ेकरण्यात आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापुवीच्या पाणी पुरवठा योिनाींमध्येही त्रयस्तथ पक्षाकडून तपासणी करुन 
घेण्याची तरतूि होती मात्र स्तथातनक पॉभल्ेजक्नक, महाराषर िीवन प्राचधकरण, अभभयाींत्रत्रकी 
महाववद्यालय आिी यींत्रणाकडून ही तपासणी करण्यात येत होती परींतु आता ही तपासणी  
पुणे आणण मुींबईच्या सींस्तथाींकडून करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या योिनेची पणूगत्वाची मुित ही १८ मदहन्याींची आहे.मात्र पुणे व मुींबईच्या 
सींस्तथाींकडून वेळेत तपासणी होत नसून तपासणी झाल्यानींतरही अहवाल िेण्याकररता सहा-सहा 
मदहने ववलींब कररत असल्यान े काम वेळेत पूणग करण्याकररता कीं त्रा्िाराींना व प्रर्ासनाला 
अडचणी तनमागण होत आहेत. तसेच एका ्प्प्याचे काम पुणग झाल्यानींतर त्याचा अहवाल 
आल्याभर्वाय िेयके भमळत नसून िेयके भमळाल्याभर्वाय पुढे काम सुरू करता येत नसल्यान े
िसुऱ या ्प्प्यातील सुरु करावयाच्या १७ योिनाींचे काम अद्याप प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास,उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन सिर तपासणी अहवालास ववलींब करणाऱ या 
सींस्तथाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सद्य:जस्तथतीत २५ योिनाींमधून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     ववभागाच्या दि.१५.०६.२०१५ रोिीच्या र्ासन तनणगयानुसार पाणीपुरवठा योिनाींची 
गुणवत्ता व ििाग उींचाववण्यासाठी ककमान िोन वेळा त्रयस्तथ ताींत्रत्रक पररक्षण करुन घेणे 
अतनवायग आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
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     ववभागाच्या दि.१८.०५.२०१७ रोिीच्या र्ासन तनणगयान्वये महाराषर िीवन प्राचधकरणाच्या 
गुणवत्ता परीक्षण व िक्षता पथकाकडून त्रयस्तथ ताींत्रत्रक परीक्षण करुन घेणेबाबत सूचना 
िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) अींर्त: खरे आहे. 
     त्रयस्तथ ताींत्रत्रक परीक्षण अहवाल प्राप्त होण्यास लागणारा ववलींब ववचारात घेऊन 
जिल्हास्ततरीय तनवविा सभमतीने योिनेच्या कामाची ्प्पा-१ व २ अर्ी ६०% पयांत िेयके अिा 
करण्याचा तनणगय घेतला असून, त्यानुसार कीं त्रा्िारास िेयके अिा करण्यात आली आहेत. 
(५) ववभागाच्या दि.१४.०७.२०२० रोिीच्या र्ासन तनणगयान्वये त्रयस्तथ ताींत्रत्रक परीक्षणाबाबत 
सुधाररत मागगिर्गक सूचना तनगगभमत करण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर-ववर्यपूर (ता.जर्.सोलापूर) या राष्ट्रीय महामागाुच्या  
चौपदरीिरणाचे िाम तनिृष्ट्ट दर्ाचुे झाल्याबाबत 

  

(४०)  १२८१४ (०६-०८-२०२०).   श्री.सजभाष देशमजख (सोलापूर दक्षिण) : सन्माननीय 
सावरु्तनि बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) सोलापूर-ववियपूर (ता.जि.सोलापूर) या राषरीय महामागागच्या चौपिरीकरणाचे काम तनकृष् 
ििागचे झाल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्तत्यासाठी र्ासनान े रुपये अठरार् े को्ी खचग केले असून सिरहू 
रस्तत्याच्या कामात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय तनषपन्न 
झाले व तद्नुसार सिरहू रस्तत्याच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया कीं त्रा्िार व सींबींचधत 
अचधकारी-कमगचा-याींववरुद्ध र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१३-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही, अस े प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राचधकरण,सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(२) सोलापूर-ववियपूर (ता.जि.सोलापूर) या राषरीय महामागागच्या चौपिरीकरणाच े काम कें द्र 
र्ासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरणाच्या अखत्याररत आहे. 
     सिर रस्तत्याचा प्रकल्प DFOT(Toll) (Design.Built, Finance.Operate and 
Transfer या तत्वावर आधाररत असून त्यासाठी लागणारा तनधी हा उद्योिकान े स्तवत: 
उभारायचा आहे. सिर प्रकल्पात कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नसल्याच े प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील सावरु्तनि ग्रांथालयाांच्या थिीत अनजदानाचा दजसरा हप्ता लमळणेबाबत. 
  

(४१)  १३०४१ (१३-०८-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वर्ाळा), श्री.सजधीर मजनगांटीवार (बल्लारपूर), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नालशि 
पजश्चम) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात दिनाींक ३१ माचग, २०१९ अखेर १२,१४९ र्ासनमान्य सावगितनक ग्रींथालये असून 
सन २०१९-२० मध्ये सींबींचधत जिल्हा ग्रींथालय अचधकारी कायागलयाींकड ेसन २०१८-१९ या वर्ागचा 
वावर्गक अहवाल सािर केलेल्या १०,६१२ र्ासनमान्य सावगितनक ग्रींथालयाींना ििागनुसार अनुजे्ञय 
परररक्षण अनुिानाचा पदहला हप्ता प्रिान करण्यात आला असून सन २०१९-२० मध्ये 
भमळणाऱया अनुिानाचा िसुरा हप्ता िो माहे माचग, २०२० मध्ये िेय होता तो अद्यापही 
भमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास ग्रींथालयाना तातडीने थकीत अनुिान िेण्यात याव ेअर्ी मागणी लोकप्रतततनधीनी 
दिनाींक २ िुल ै २०२० रोिी मा.मींत्री, उच्च व तींत्र भर्क्षण याींच्याकड े तसेच दिनाींक ४ िुल ै
२०२० रोिी वा त्यासमुारास सचचव ववत्त ववभाग याींच्याकड े लेखी स्तवरूपात केली आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील एकूण ग्रींथालयात पैकी सात जिल्हयातील ग्रींथालय कमगचाऱयाींना गत 
सहा मदहन्यापासून वेतन न भमळाल्यामुळे सिरहू ग्रींथालय कमगचारी व त्याींच्या कु्ुींबीयाींची 
उपासमार होत आहे, हे ही खरे आहे 
(४)   असल्यास, गत तीन मदहन्यापासून राज्यातील बींि असलेल्या सावगितनक ग्रींथालयाींना 
यापुढे ककमान नऊ ते िहा या वळेेत ग्रींथ िेवघेव प्रकक्रया सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी 
तसेच अनुिान न भमळालेल्या परभणी, लातूर, यवतमाळ, गोंदिया, भसींधुिगुग, धुळे, आणण मुींबई 
र्हर या ग्रींथालयाींच े र्ासनाकडून िेय असलेले ३२ को्ी २९ लाख रुपये ववनाववलींब अिा 
करण्यात याव े अर्ा मागणीचे तनवेिन माननीय मुख्यमींत्री याींच्याकड े दिनाींक २० म े २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास महाराषर राज्य ग्रींथालय सींघाने केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार काेेणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. उदय सामांत (२४-०८-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) मागील वर्ीच े थकीत अनुिान ववतरीत करणेबाबत प्राप्त तनवेिनाींच्या 
अनुर्ींगान े र्ासन तनणगय, उच्च व तींत्र भर्क्षण ववभाग, क्र. मराग्रीं-२०२०/प्र.क्र.६०/साभर्-५, 
दि.०३.०८.२०२० अन्वये र्ासनमान्य सावगितनक ग्रींथालयाींचे सन २०१९-२० मधील थकीत 
अनुिान ववतरीत करण्यास मान्यता िेण्यात आली असून सींबींचधत ग्रींथालयाींना ग्रींथालय 
सींचालनालयाकडून अनुिान ववतरीत करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आवी-वधाु (जर्.वधाु) या रस्त्याच ेिाम तनिृष्ट्ट दर्ाचुे होत असल्याबाबत 
(४२)  १३१७६ (११-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आवी (जि.वधाग) ववधानसभा मतिार सींघातील आवी-वधाग या ६० कक.मी. रस्तत्याचे बाींधकाम 
३ वर्ागपुवी मींिुर केले असून ज्या कीं न्स्तरक्र्न कीं पनीला या कामाचे कीं त्रा् िेण्यात आले त्या 
कीं पनीन ेया रस्तत्याच्या कामाकररता िो्े-िो्े इतर कीं त्रा्िार नेमनू त्याींना कामे दिली आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं त्रा्िारान ेसींपुणग रस्तत्याच ेव पुलाचे खोिकाम करून ठेवले असल्यामुळे 
नागररकाींना ये-िा करण्याकररता वळण रस्तत ेतयार केलेले असून हे वळण रस्तत ेअत्यींत अरूीं ि 
असल्यामळेु अनेक नागररकाींची वाहने पावसामळेु रस्तत्याच्या कडलेा उल्ून अनेक अपघात 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीद्वारे सींपुणग रस्तत्याचे खोिकाम केलेले असल्यामुळे व काही दठकाणी 
रस्तत्याचे बाींधकाम तनकृष् ििागच े करून ठेवल्यामुळे थोड्याच कालावधीत रस्तत्यावरील चगट्टी 
उखडल्यामुळे रस्तता नागररकाींसाठी धोकािायक ठरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रस्तत्याच्या व पुलाच्या सुरु असलेल्या कामाच्या दठकाणी कोणत्याही प्रकारच े
सुचना फलक लावण्यात आलेले नाहीत तसेच सिर काम अींिािपत्रकानसुार करण्यात येत 
नसुन भसमें्, लोहा, रेती चा अत्यींत कमी प्रमाणात वापर असल्यामुळे सिर रस्तता व पुलाचे 
काम तनकृष् ििागचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीचे तनषकर्ग काय 
आहेत व तद्नुसार र्ासनान ेसिर कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१३-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सिर कामाचे मे.आर.पी.पी. इन्रा प्रोिेक््, ताभमळनाडु कीं पनीला दि.१५.१०.२०१८ ला 
कायागरींभ आिेर् िेण्यात आलेले आहे. या कामाचे िो्े िो्े इतर कीं त्रा् िेण्यात आलेले नाही. 
(२) सिर कीं त्रा्िारान े रस्तता बाींधकामाच्या दठकाणी व तीन दठकाणी लहान पुलाच े काम 
करण्याकरीता खोिकाम केलेले असले तरी नागरीकाींना ये-िा करण्याकरीता बाींधलेले वळणरस्तते 
िोन मागी वाहतुक िाण्यास सजुस्तथतीत आहेत. सिर वळण रस्तते वेळोवळेी िरुुस्तत करुन 
वाहतुकीस सुजस्तथतीत ठेवण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
सिर रस्तत्याच े व पुलाचे बाींधकामात रस्तते पररवहन महामागग मींत्रालय मानकानसुार बाींधकाम 
सादहत्याची चाचणी घेण्यात येते. वापरलेले सादहत्य तनकृषठ ििागचे नसून बाींधकाम तनकृषठ 
ििागचे नाही. 
(४) सिर रस्तत्याच्या व पुलाच्या बाींधकामाच्या दठकाणी वळण मागग तयार करण्यात आलेले 
असून सिर दठकाणी सुचना फलक/चेतावनी फलक लावण्यात आलेले आहे. सिर काम 
करारनाम्यातील बाबीनुसार व त्याींच्या मागगिर्गक तत्व े व मानकानुसार करण्यात येत असून 
बाींधकाम तनकृषठ ििागच ेनाही. 
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(५) काम गुणवत्तेनुसार व मींिरु वावानुसार होत असल्यान े चौकर्ी करण्याची आवश्यकता 
नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि जर्ल्यातील इगतपजरी-त्र्यांबिेश्वर िेत्रातील नागररिाांचे पाणी  
टांचाईमजळे स्थलाांतर होत असल्याबाबत 

  

(४३)  १३२२१ (११-०७-२०२०).   श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इगतपुरी-त्र्यींबकेश्वर  (जि.नाभर्क) ववधानसभा मतिात सींघात वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 
गींभीर असून पाणी पुरावठ्याच्या ववववध योिनाींची कामे तनधी अभावी रखडलेली असुन 
,नागररकाींचे इतरत्र मोठ्या प्रमाणात स्तथलाींतर हे केवळ पाणी ी्ंचाईमुळे होत असल्याचे माहे 
म,े २०२० मध्ये तनिर्गनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्याचे पाणी ही मुलभुत गरि असताींनाही पाणी पुरवठा प्रकल्पाला प्राधान्य 
िेण्याकड ेप्रर्ासनाकडून िलुगक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनान े याप्रकरणी तात्काळ लक्ष िेऊन पाणी पुरवठा योिन े अींतगगत 
रखडलेली कामे पूणग करून वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या अनुर्ींगान े काय 
तनणगयात्मक कायगवाही व अींमलबिवणी केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) अद्याप याप्रकरणी कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या तालुक्यातील अपूणग काम ेप्रगतीपथावर आहेत. ज्या दठकाणी ी्ंचाई भासत असल्यास 
मागणीनुसार ्ँकरचा पूरवठा करण्यात येत आहे. िलिीवन भमर्न कायगक्रमाद्वारे 
कायमस्तवरुपी प्रश्न सोडववण्यासाठीही योिना प्रस्ततावीत आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) तालजक्यातील बहादरूशेख येथील वालशष्ट्ठी  
नदीवरील बिटीशिालीन पजल धोिादायि झाल्याबाबत 

  

(४४)  १३२८३ (१७-०७-२०२०).   श्री.शेखर तनिम (धचपळूण) :   सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) चचपळूण (जि.रत्नाचगरी) तालुक्यातील बहािरूर्खे येथील वाभर्षठी निीवरील पुल हा 
त्रब्र्ीर्कालीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पुलावरुन मुींबई-गोवा महामागागची वाहतुक होत असत,े पुलाची मुित सींपून 
सुमारे १० वर्ाांचा कालावधी उल्ल्यामुळे हा पलु धोकािायक झालेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, माचगल पावसाळ्यामध्ये (सन २०१९ मध्ये) या पुलाचा धोका लक्षात घेवून हा 
१३ वेळा वाहतुकीसाठी बींि करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई-गोवा महामागागच्या चौपिरीकरणामध्ये या दठकाणी नवीन पुलाचे काम 
सुरु केले परींतु गेले काही मदहने हे काम पुणगपणे बींि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार 
वाभर्षठी निीवरील त्रब्र्ीर्कालीन पुल मुितबाहय होऊन धोकािायक झाल्यामळेु नवीन पुलाच े
बाींधकाम करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०७-२०२०) :(१) हे खरे आहे. 
(२) वाभर्ष्ी निीवरील पुलाचे बाींधकाम सन १९४३ ला पूणग झालेले असून पुलाच्या बाींधकामास 
७७ वर्ग पूणग झाली आहेत. अततवषृ्ी काळात पूलावरील वाहतुक सुरक्षक्षततेच्या दृजष्ने बींि 
ठेवण्यात येत.े 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
सन २०१९ च्या पावसाळयात अततवषृ्ीमुळे पूर पातळी वाढल्याने खबरिारी व वाहतुक 
सुरक्षक्षतता या दृजष्ने वाभर्ष्ी निीवरील पलू ९ वेळा वाहतकुीसाठी बींि करण्यात आला होता. 
(४) हे खरे आहे. 
     नवीन पूलाच ेबाींधकाम करण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. परींत ुसिर कीं त्रा्िाराची 
कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यान ेत्याींच्याकडून काम काढून घेण्यात येऊन मुींबई-गोवा 
महामागागचे चौपिरीकरणाचे काम करणारे अन्य कीं त्रा्िार याींना अचधकृतपणे पूलाचे उवगरीत 
काम पूणग करण्याच्या सूचना िेण्यात आल्या. त्याींच्या माफग त सिर पूलाचे काम प्रगतीत होते. 
तथावप कोववड-१९ ची आपत्ती व पावसाळा या पाश्वगभूमीवर सिर पूलाचे काम र्क्य तततक्या 
लवकर करुन घेण्यात येत असनू  सिरचे काम माचग २०२१ पयांत पूणग करण्याच े तनयोिन 
आहे. 
(५) मुींबई-गोवा महामागागवरील अन्य काम ेकरणारे मे. परर्ुराम-आरवली हायवेि प्रा.भल. याींना 
पूलाच ेउवगरीत बाींधकाम करण्यासाठी कें द्रीय मींत्रालयाने तत्वत: मींिरूी प्रिान केली आहे व माहे 
माचग २०२१ पयांत उपरोक्त काम पूणग करण्याच ेतनयोिन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौर् ेिापसाळ (ता.धचपळूण, जर्.रत्नाधगरी) गावात नव्याने नळ पाणीपजरवठा  
योर्ना राबववणेबाबत 

  

(४५)  १३३२६ (११-०७-२०२०).   श्री.भास्िर र्ाधव (गजहागर) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े कापसाळ (ता.चचपळूण, जि.रत्नाचगरी) गावातील चचपळूण र्हरापासून िोन ककलो 
मी्रवर वसलेले गाव असून हा भाग मोठया प्रमाणावर ववकभसत होत असून माहे माचग त ेम-े
िून, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ववदहरीींचे िलस्तत्रोत आ्ल्यान ेतीव्र पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सिर कारणास्ततव मौि े कापसाळ या गावाचा समावेर् तनमर्हरी भागात 
करून नव्यान े पाणी पुरवठा योिना राबववण्याची मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ पासून वारींवार र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त् यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गजलाबराव पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हा पररर्िेमाफग त राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत खालीलप्रमाणे ३ नळ पाणी 
पुरवठा योिना राबववण्यात आल्या आहेत. 
     १.कापसाळ डडगेवाडी नपापयुो सन २०१२-१३ 
     २.कापसाळ फणसवाडी, सन २०१२-१३ 
     ३.कापसाळ िकुानखोरी, सन २०१४-१५ 
     या नळपाणी पुरवठा योिना पूणग असून पाणी पुरवठा सुरळीतपणे सुरु आहे.  तथावप, 
कोकणातील भौगोभलक जस्तथतीमळेु उन्हाळ्याच्या र्ेव्ी ववदहरीींचे िलस्तत्रोत आ्तात व सुमारे 
एक ते दिड मदहना पाणी ी्ंचाई भासते.  रत्नाचगरी जिल्हयाचा िलिीवन भमर्न आराखडा 
सन २०२०-२१ मध्ये कापसाळ गावाचा समावरे् करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

सोलापूर व उस्मानाबाद जर्ल््यातील लाभार्थयांना वैयजक्ति शौचालय  
उभारणीसाठी अनजदान लमळण्याबाबत 

  

(४६)  १३४०३ (१६-०७-२०२०).   श्री.सजभाष देशमजख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
पाणीपजरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ग्राभमण भागातील नागररकाींना वैयजक्तक र्ौचालयाींची उभारणी करुन त्याींचा वापर 
करावा यासाठी जिल्हा पररर्िेच्या स्तवच्िता ववभागामाफग त उपक्रम राबववला िात असून 
लाभाथीना बाींधकामासाठी बारा हिार रुपयाींचे अनुिान दिले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर व उस्तमानाबाि जिल्हयात हिारो लाभाथी अनुिानाच्या प्रततके्षत 
असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार उक्त लाभार्थयाांना अनुिान िेण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गजलाबराव पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) कें द्र पुरस्तकृत स्तवच्ि भारत अभभयान (ग्रामीण) 
अींतगगत राज्याच्या ग्रामीण भागातील कु्ुींबाींनी वयैजक्तक र्ौचालय बाींधनू त्याचा वापर सुरु 
केल्यानींतर रुपये बारा हिार इतके प्रोत्साहन अनुिान िेणेबाबत तरतूि आहे. 
(२), (३) व (४) सोलापूर जिल्हयातील हिारो लाभाथी अनुिानाच्या प्रततके्षत आहेत, हे खरे 
नाही. 
     उस्तमानाबाि जिल्हयात म,े २०२० अखेरपयांत १६५५५९ कु्ुींबाींनी वैयजक्तक र्ौचालय 
बाींधकाम केले. त्यापकैी १६४८६७ लाभार्थयाांना म,े २०२० अखेरपयांत व ३४१ लाभार्थयाांना 
त्यानींतर वैयजक्तक र्ौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन अनुिान ववतरीत करण्यात आले आहे. उवगरीत 
३५१ लाभार्थयाांकडून प्रस्तताव घेऊन अनुिान िेण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
परभणी जर्ल््यातील देवगाव र्ाटा त ेसेल ूया रस्त्याची अत्यांत दजरवस्था झाली असल्याबाबत 

  

(४७)  १३४५९ (१७-०७-२०२०).   श्रीमती मेघना ददपि सािोरे बोर्ीिर (जर्ांतूर) :  सन्माननीय 
सावरु्तनि बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्हयातील िेवगाव फा्ा त ेसलेू या २० ककलोमी्र रस्तत्याची अत्यींत िरुवस्तथा 
झाली असल्याने वाहतुकीसाठी अडचणी येत असल्याचे माहे िलु,ै २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेवगाव फा्ा ते सेलू रस्तता िरुुस्ततीसाठी राषरीय सावगितनक बाींधकाम 
उपववभाग कायागलय, िालना येथनू ६ को्ी रुपयाींचा कायागरींभ आिेर् २ मदहन्यापूवीच मींिूर 
करूनही सींबींचधत कीं त्रा्िाराने अद्याप काम सुरू केले नसल्याच े तनिर्गनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करून सींबींचधत कीं त्रा्िारावर कारवाई व सिर रस्तता 
िरुुस्तती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) सिर कामाचा कायागरींभ आिेर् हा कोववड-२०१९ च्या लॉकडाऊनमध्ये िेण्यात आला असून 
सींचारबींिीमळेु कामास सुरुवात करता आली नाही. 
(३) सद्य:जस्तथतीत काम प्रगतीपथावर असनू लवकरात लवकर काम पूणग करण्याच ेतनयोजित 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खानापूर व आटपार्ी (जर्.साांगली) तालजक्यातील गावामध्ये नवीन पाणी 
पजरवठा योर्ना सजरु िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३६२५ (१९-०७-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपजरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर व आ्पाडी (जि.साींगली) तालुक्यातील घो्ी बु., ऐनवाडी, बेणापूर, वाळूि, 
धोंडवेाडी घो्ी ख.ुता.खानापूर भभींगेवाडी, पुिारवाडी दि., माप्ेमळा, करगणी, यपावाडी, 
र्ेडगेवाडी व इतर  काही गावाींमध्ये िवूर्त पाणी पुरवठा होत असून अनेक गावात पाणी ी्ंचाई 
असल्याच ेमाहे िून, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान तनिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच र्ेडगेवाडी (ता.आ्पाडी, जि.साींगली) व इतर अनके गावातील ग्रामस्तथाींनी नवीन 
नळपाणी पुरवठा योिना मींिूर करण्याची ववववध स्ततरावर मागणी केली आहे,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गावाींमध्ये िवूर्त पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरीकाींच्या आिाराच्या 
प्रमाणात वाढ झाली असून पाण्याच्या भीर्ण ी्ंचाईमुळे त्याींना पाण्याकररता िरूवर िाव ेलागत 
असल्यान ेवपण्यासाठी ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सिर गावाींमध्ये र्ुध्ि पाणी पुरवठा करणे व पाणी ी्ंचाई िरू करण्याकररता नववन 
नळ पाणीपुरवठा योिना करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गजलाबराव पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     माप्ेमळा, दिघींची ता. आ्पाडी व वाळूि, बेणापूर ता.खानापरू येथे िवुर्त पाणी पुरवठा 
होत नाही तथावप, मोठया प्रमाणावर पिगन्यमान झाल्याने व पररसर अस्तवच्ि झाल्यान ेयेथील 
हातपींपाचे पाणी नमुन े िवुर्त आले होत.े या दठकाणी ्ी.सी.एल. ्ाकून पुनग तपासणीकरीता 
नमूने दिले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) वाळूि ता. खानापूर पिुारवाडी (दि), य.पा. वाडी ता. आडपाडी योिनेची काम े तनवविा 
स्तथरावर आहेत. घो्ी (बु), ऐनवडी, बेणापूर,  भभींगेवाडी,  माप्ेमळा, करगणी, र्ेडगेवाडी या 
गावाींचा समावेर् िल िीवन भमर्न अींतगगत सन २०२०-२१ च्या आराखडयात समावेर् 
करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

अिोला जर्ल् ्यातील ददहहाांर्ा र्ाटा ते किनखेर् रस् त् याचे  
बाांधिाम तनिृष्ट् ट झाल् याच्या चौिशीबाबत 

  

(४९)  १३८२५ (१७-०७-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ु : सन्माननीय सावरु्तनि 
बाांधिाम (सावरु्तनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल् हयातील िदहहाींडा फा्ा ते ककनखेड रस्त त् याच े बाींधकाम तनकृष ् ििागच े
झाल् याची चौकर्ी सावगितनक बाींधकाम ववभागाचे अचधनस्त त अचधक्षक अभभयींता, िक्षता व 
गुणतनयींत्रण मींडळ अमरावती याींच्याकडून करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी, अचधक्षक अभभयींता, िक्षता व गुणतनयींत्रण मींडळ अमरावती याींनी 
सिरहु चौकर्ी अहवाल मखु् य अभभयींता प्रािेभर्क ववभाग, अमरावती याींना दिनाींक १८ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास पत्रान् वये सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर चौकर्ी अहवालामध्ये कोणती तर्थ ये आढळून आली व तद्नुसार िोर्ी 
आढळलेल् या अचधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. अचधक्षक अभभयींता, िक्षता व गुणतनयींत्रण मींडळ, अमरावती याींनी 
त्याींच्या दि.३०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये सिर अहवाल मुख्य अभभयींता, सावगितनक बाींधकाम 
प्रािेभर्क ववभाग, अमरावती याींना सािर केला आहे.  
(३) सिर अहवालामध्ये ववर्याींककत रस्तत्याची िोर् िातयत्व कालावधी अींतगगत आवश्यक िरुुस्तती 
कीं त्रा्िारामाफग त करवून घेणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
      तसेच अहवालानुसार आवश्यक त्या िरुुस्तत्या कीं त्रा्िाराकडून करवून घेण्याबाबत 
सींबींचधत िबाबिार अचधका-याींवर िबाबिारी सोपवण्यात आली असून िोर्ी अचधका-याींववरुध्ि 
िोर्ारोप पत्र ेतयार करणेबाबतची कायगवाही प्रगतीत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िौशल्य वविास च्या माध्यमातून राज्यातील औद्योधगि प्रलशिण सांस्था (ITI)  
याांना देण्यात येणार्या मदतीबाबत 

(५०)  १३९३१ (१८-०७-२०२०).   श्री.राहूल िज ल (दौंर्) :   सन्माननीय िौशल्य वविास 
रोर्गार व उद्योर्िता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्ासनान े राज्यातील ४५० औद्योचगक प्रभर्क्षण सींस्तथाींना (ITI) १० हिार को्ी रुपयाींची 
मित िेण्याची घोर्णा दिनाींक २५ िानेवारी २०२० रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अर्ासकीय औद्योचगक प्रभर्क्षण सींस्तथाींना (ITI) मान्यता िेऊन 
त्याींना अनुिान िेण्याचा प्रस्तताव िेखील र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अनुिान प्रस्तताव तनधी व पितनभमगती अद्यापही प्रलींत्रबत आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार अनुिान 
वा्पासह सिर अर्ासकीय औद्योचगक प्रभर्क्षण सींस्तथाना (ITI) मान्यता िेण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. नवाब मललि (१९-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) अर्ासकीय औियोचगक प्रभर्क्षण सींस्तथाींना अनुिान िेण्याबाबत र्ासनाचे धोरण नाही. 
तथावप दि. २९ म,े २०१९ च्या र्ासन तनणगयानुसार प्रभर्क्षण र्लु्क प्रततपूती योिना लागू 
केलेली असनू सिर योिना अर्ासकीय औियोचगक प्रभर्क्षण सींस्तथाींना सुध्िा लागू आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  

ववधान भवन :   रार्ेन्ि भागवत 
मजांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


