
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे येथील खडििासला उपिालव्याच्या बांददस्त लाईनमधून  
पाण्याची गळती होत असल्याबाबत  

  

(१)  १६८ (११-०४-२०२०).   श्री.भभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील खडकवासला उपकालव्याच्या बींदिस्त लाईनमधून लाखो लल्र पाण्याची गळती 
होत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसींपिा ववभागातील कायशकारी अधधकारी, खडकवासला धरण र्ाखा 
अलभयींता, उप अलभयींता याींच्या सह सीडब्लल्यूपीआरएसच्या अधधकाऱयाींर्ी दिनाींक १७ डडसेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासुमारास स्थाननक पत्रकार, लोकप्रनतननधी मार्श त सींपकश  केला असून 
अद्यापही कुठल्याही प्रकारची िरुुस्ती झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, लाखो लल्र पाणीगळतीकड े जलसींपिा ववभाग आणण सीडब्लल्यूपीआरएस 
प्रर्ासनाच े िलुशक्ष होत असल्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. जयांत पाटील (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, नवीन मुठा उजवा कालव्याचे साखळी क्र.०/५१५ मी. या दठकाणी 
सी.डब्ललू.पी.आर.एस. ही कें द्र र्ासनाची सींस्था पाईप लाईन द्वारे कालव्यातून पाणी घेते. तयाींच े
पाईप लाईन वरील कालव्याच्या बाहेरील बाजसू असलेला वॉल्व्ह (Valve) नािरुुस्त झाल्यामुळे 
तया दठकाणी गळती होत होती. ती गळती सिर सींस्थेने िरुुस्त करून बींि केलेली आहे. 
(२) सिरील गळतीची पाहणी दि.१९.१२.२०१९ रोजी जलसींपिा ववभाग व सी.डब्ललू.पी.आर.एस. 
येथील अधधकारी याींनी केलेली आहे. सी.डब्ललू.पी.आर.एस. कडून तयाींच्या पाईपलाईनचे वॉल्व्ह 
ची िरुुस्ती करून पाईप लाईन मधून होणारी गळती बींि केलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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दहांगोली जजल््यातील ग्रामसेििाच्या भविष्ट्य ननिााह ननधी ि अांशदान  
सेिाननितृ्ती िेतनात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२)  १०८४ (१३-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यातील ग्रामसवेकाच्या भववषय ननवाशह ननधी व अींर्िान सेवाननवतृती वेतन 
योजनेमध्ये रकमकमाींचा ताळमळे लागत नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ च्या र्ेव्च्या 
आठवड्यात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सन २००५ पूवश नींतर सेवेत कायशरत असलेल्या र्केडो ग्रामसेवकाच ेवेतनातनू 
कपात करण्यात आलेली रकमकम मागील काही वर्ाशपासून जमा होत नसणे तसचे भववषय 
ननवाशह ननधीच्या कपातीचा दहर्ोब िेत नसण ेअस ेआरोप ग्रामसेवक सींघ्नेन ेकेले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भसांधुदगुा जजल्हा पररषद मधील विविध विभागाांचा ननधी िमी खचा झाल्याबाबत 
  

(३)  ३६१३ (१६-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लसींधुिगुश जजल्हा पररर्ि मधील ववववध ववभागाींचा माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये केवळ १७ 
्कमके ननधी खचश झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, उपरोकमत प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) होय. ही बाब खरी आहे. 
     नोव्हेंबर, २०१९ अखेर १७ % ननधी खचश झालेला असून माहे माचश २०२० अखेर ६९ % 
ननधी खचश झालेला आहे. 
(२) जजल्हा पररर्ि स्व:उतपन्नाचे अींिाजपत्रकापैकी कृवर्, समाजकल्याण व मदहला बालकल्याण 
ववभाग या ववभागाींकडील योजनाींचा वस्तुस्वरूपात लमळणारे लाभाींचे हस्ताींतर, रोख स्वरूपात 
थे् लाभार्थयाशच्या बकँ खातयात जमा करणे (DBT) स्वरूपाच्या असल्यान,े लाभाथी ननवड व 
तयाबाबत ववववध सलमतयाींची मान्यता घेणे या बाबीसाठी पुरेर्ी प्रक्रक्रया केलेली असून 
आवश्यकतेनुसार खचश झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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दहांगोली जजल्हयातील भशक्षिाांच्या भविष्ट्य ननिााह ननधी िपातीच्या  
लाखो रुपयाांच्या रक्िमेचा दहशोब भमळत नसल्याबाबत 

  

(४)  ४६३३ (१६-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयातील साडचेार हजार लर्क्षकाींच्या भववषय ननवाशह ननधीच्या कपातीच्या 
लाखो रुपयाींचा दहर्ोब लमळत नसल्याने लर्क्षकामधून तीव्र सींताप व्यकमत केला जात आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररर्िेच्या लेखा ववभागाकडून मागील िोन वर्ाशपासून लर्क्षकाींना 
भववषयह ननवाशह ननधीच्या खातया जमा झालेल्या रकमकमेचा दहर्ोब तसेच प्रतयेक लर्क्षकास 
पावतया िेण्याची मागणी लर्क्षकाींकडून केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

सोलापूर जजल्हा पररषदेतील बाांधिाम खात्यातील िमाचाऱयाांनी बनावट  
पदव्या धारण िरून पदोन्नती भमळविल्याबाबत 

  

(५)  ५७२५ (१०-०४-२०२०).   श्री.विजयिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्हा पररर्िेतील बाींधकाम खातयात पींचावन्न कमशचाऱयाींनी बोगस पिव्या धारण 
करून पिोन्नती लमळवत र्ासनाची र्सवणूक केल्याच ेननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पिोन्नती िेताना प्रर्ासनान ेकमशचाऱयाींच्या कागिपत्राींची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,बोगस पिव्याींची बाब ननिर्शनास आल्यानींतर पिोन्नती िेण्यात आलेल्या 
कमशचाऱयाींना पिोन्नती नाकारण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पिोन्नती िेताना कागिपत्राींची तपासणी न करता व कामात ननषकाळजीपणा 
करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर तसेच बोगस पिव्या धारण केलेल्या कमशचाऱयाींवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) सोलापूर जजल्हा पररर्िेच्या बाींधकाम ववभागाने सवश कायशरत स्थापतय अलभयाींरिकत्रकी 
सहाय्यक याींच्या चौकर्ीकररता आवश्यक कागिपत्राींची मागणी केली आहे. कमशचाऱयास 
पिोन्नती िेताना पूणश कागिपत्राींची तपासणी करण्यात आली आहे क्रकीं वा कस े याबाबत 
र्हाननर्ा करण्यात येत आहे. चौकर्ी प्रक्रक्रया पूणश झाल्यानींतर बोगस पिव्या धारण करणाऱया 
सींबींधधत िोर्ी कमशचारी याींचेवर योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ पांचायत सभमतीच्या बाांधिाम विभागात ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 
  

(६)  ६०२७ (१६-०४-२०२०).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचकन्याचीवाडी (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) येथील जजल्हा पररर्िेच्या र्ाळेच्या िरुुस्तीसाठी 
सन २०१५-१६ या आधथशक वर्ाशत जजल्हा पररर्िेच्या लर्क्षण ववभागातून २ लाख ८१ हजार 
रुपयाींच्या खचाशला मान्यता िेण्यात आली असताना तयाच वर्ी जजल्हा पररर्िेच्या सावशजननक 
बाींधकाम ववभागाकडूनही सिर र्ाळेच्या िरुुस्तीसाठी २ लाख २१ हजार रुपयाींचा ननधी मींजूर 
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदहल्याींिा आलेल्या ननधीतून िरुुस्तीचे काम करण्यात आलेले असताींनाही 
िसुऱ याींिा काम केल्याच े भासवून अींबरनाथ पींचायत सलमतीच्या बाींधकाम ववभागाच्या र्ाखा 
अलभयींता व स्थापतय अलभयाींरिकत्रकी याींनी ननधीचा अपहार केल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
तयानुर्ींगान ेसींबींधधत िोर्ी अधधकाऱ याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, याबाबत चौकर्ी करण्यात येऊन सींबींधधत िोर्ी अधधकाऱयाींकडून अपहार झालेल्या 
ननधीची वसूली करण्याची कायशवाही जज.प. ठाणे याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
___________ 
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मुखेड (जि.नाांदेड) येथील उपविभागात मूळ पदस्थापना असलेल्या शाखा 
अभभयांत्याच्या ननयमबाहय अनतररक्त पदभाराबाबत 

  

(७)  ६८४७ (१६-०४-२०२०).   श्री.बालाजी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड जजल्हा पररर्िेच्या बाींधकाम िक्षक्षण ववभागाच्या कायशके्षत्रातील मखुेड येथील 
उपववभागात मूळ पिस्थापना असलेल्या एका र्ाखा अलभयींतयाच्या ननयमबाहय अनतररकमत 
पिभारास हिगाव उपववभागाच ेउपअलभयींता श्री. पी.एस.मुींड ेयाींच ेआिेर् असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(३)असल्यास, चौकर्ीनुसार सींबधधतावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बािधन, बबबेिाडी, िारजे, िोथरूड (जज.पुणे.) भागात नैसधगाि नाले  
बांददस्त िरून बाांधिामे झाली असल्याबाबत 

  

(८)  ११३६९ (१८-०९-२०२०).  श्री.भभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बावधन, रिकबबेवाडी, वारज,े कोथरूड (जज.पुणे.) भागात नसैधगशक नाले बींदिस्त करून 
बाींधकामे झाली असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक दठकाणी नाल्याचा नैसधगशक प्रवाह अडवल्याचे, नाला ९० अींर्ात 
वळववल्याचे तसचे बींदिस्त केल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरातील नाल्याींचे अजस्ततव, लाींबी, रुीं िी याींचा सव्हे करून तयाींची ननजश्चती 
करण्याच्या दृष्ीने तसेच झालेल्या अनतक्रमणाींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने नेमलेल्या 
कीं पनीच्या अहवालात आणण प्रतयक्ष जागेवरील पररजस्थतीत तर्ावत असल्याने र्ासनान े
चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) (i) नैसधगशक नाल्याचा प्रवाह अडववला अथवा 
बींदिस्त केलेला नसून, ततकालीन ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतूिीनसुार काही दठकाणी 
आखणीमध्ये बिल करण्यात आला आहे. 
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(३) व (४) (i) पुणे र्हरातील पावसाळी पाण्याचा ननचरा योग्य प्रकारे होण्याकरीता पुणे 
महानगरपाललकेन ेप्राइमुह कन्सल् ी्ं् याींचकेडून अहवाल तयार करून घेतलेला आहे.  
(ii) सिर अहवालामध्ये पाण्याचा ननचरा योग्य प्रकारे होण्यासाठी जमीनीचे समतोल सवेक्षण 
करून अजस्ततवातील निी, नाले, ओढे व घळ याींचा एकरिकत्रत ववचार करून सवश नाल्याींची 
आखणी ननजश्चत करणत आलेली आहे.  
(iii) तयाचप्रमाणे अहवालानसुार ताींरिकत्रक दृष्ीकोनातून नाल्याची लाींबी, रूीं िी व उींची ननजश्चत 
करण्यात आलेली आहे.  
(iv) प्रायमुह सींस्थेच्या सिर अहवालानुसार प्रस्ताववत नाला प्रवाहाच ेननयोजन करूनच ववकसन 
परवानगी पुणे महानगरपाललकेकडून िेण्यात येत आहे.  
(v) सिरच्या अहवालानुसार यापवूीची काही बाींधकाम े प्रवाहामध्ये अडथळे ठरत आहेत ही 
वस्तुजस्थती आहे. 
(vi) तथावप, पुणे महानगरपाललकेमार्श त बाींधकाम परवानगी िेताना ववकास आराखड्यानुसार 
आलेले नाले तसेच प्रायमुह कन्सल् ी्ं् नुसार प्रस्ताववत करण्यात आलेले नाले याींच े के्षत्र 
वगळून परवानग्या िेण्यात येतात.  
(vii) तसेच खाजगी लमळकतीमधून नाला जात असेल तर ताींरिकत्रक ननकर्ानुसार नाल्याची 
आखणी लाींबी, रूीं िी व उींची ववदहत ठेवून नाला ववकसन करणे ववकासकावर बींधनकारक 
ठेवण्यात येत असे पुणे महानगरपाललकेने कळववले आहे.  

___________ 
  

धुळे जजल््यासह राज्यातील शासिीय विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(९)  ११६७६ (०८-०९-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जजल््यासह राज्यातील र्ासक्रकय ववभागात हजारो कमशचाऱयाींची पिे ररकमत असून 
सिर पिे भरण्याबाबत  दिरींगाई होत असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये  वा तया िरम्यान 
ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेरोजगार तरुणाींची सींख्या राज्यात दिवसेंदिवस वाढत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर ववभागातील ररकमत पिे तातकाळ भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजत पिार (१०-१२-२०२०) : (१), (२) व (३)  ववतत ववभागाच्या दि. १६.०५.२०१८ च्या 
र्ासन ननणशयान्वये व तयानींतर वेळोवेळी ननगशलमत केलेल्या र्ासन ननणशयान्वये र्तेकऱयाींना 
सुववधा पुरववण्यासाठी महतवाच्या सेवेर्ी ननगडीत असलेली ररकमत पिे भरण्यास परवानगी 
िेण्यात आलेली आहे. 
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    कोववड-१९ च्या सींसगशजन्य रोगामळेु सन २०२०-२१ या ववततीय वर्ाशत होणाऱया 
अथशव्यवस्थेवरील पररणामाींबाबत ववततीय उपाययोजना करण्याच्या अनुर्ींगाने ववतत ववभागाच्या 
दि.०४ मे, २०२० च्या र्ासन ननणशयान्वये सावशजननक आरोग्य ववभाग, वैद्यकीय लर्क्षण व 
और्धद्रव्ये ववभाग वगळता कोणतयाही ववभागान ेकोणतयाही प्रकारची नवीन पिभरती करु नये 
अर्ा सूचना िेण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे तालुक्यातील अक्िलपाडा प्रिल्पातून आांदोलन िेलेल्या  
शेतिऱयाांिरील दाखल िेलेल्या गुन्हयाबाबत 

  

(१०)  ११६७७ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालुकमयातील अकमकलपाडा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे काम पूणश झाल्यानींतर 
अकमकलपाडा धरणाच े पाणी कालव्यातून लमळावे या मागणीसाठी र्ेतकऱयाींनी जजल्हाधधकारी 
कायाशलयासमोर ददनाांक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्ाींततेत आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींिोलनकतयाश र्ेतकऱयाींवर खो्े गुन्हे िाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर गुन्हे मागे घेण्याचे आिेर् मा.गहृ राज्यमींत्री याींनी दिले असूनही सिर 
गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू गुन्हे मागे घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) (३) व (४) धुळे तालुकमयातील अकमकलपाडा प्रकल्पातील काम पणूश झाल्यानींतर कालव्यातून 
पाणी लमळावे यासाठी र्ेतकऱयाींनी केलेल्या आींिोलनातील गुन्हा रजजस््र क्रमाींक २१३/२०१६ हा 
गुन्हा धुळे र्हर पोलीस ठाणे येथ ेनोंिववण्यात आलेला आहे, सिर गुन्हा मागे घेण्यास अपात्र 
असल्याच ेमींरिकत्रमींडळ उपसलमतीन ेदि.२६/०७/२०१७ रोजी झालेल्या बठैकीत ननणशय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हिेली (जज. पुणे) तालुक्यातील पणेु-सोलापूर महामागाािरील उरुळी िाांचन  
येथे िाहतिु िोंडी ननयांत्रणासाठी उड्डाण पूल उभारणेबाबत 

  

(११)  १२०९६ (१९-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (भशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तपुे (हडपसर) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  हवेली (जज.पुणे) तालुकमयातील पुणे-सोलापूर महामागाशवरील उरुळी काींचन येथ ेमहामागाशवर 
मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरुळी काींचन येथील तळवडी चौकातून एक मागश िौंडकड,े िसुरा मागश सासवड-
जेजूरीकड ेव नतसरा मागश उरुळी काींचन गावात जाणारा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकात प्रवासी वाहतकु, खाजगी वाहनाींची गिी मोठ्या प्रमाणात असत े
तसेच पींचक्रोर्ीतील र्ालेय ववद्यार्थयाांनाही जीव धोकमयात घालून चौकातुनच मागशक्रमण कराव े
लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहु दठकाणी मोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतुक कोंडीची  समस्या 
सोडववण्यासाठी उरुळी काींचन येधथल महामागाशवरील एलाई् चौक ते इररगेर्न कॉलनी पयांत 
उड्डाणपूल होणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) पुणे सोलापूर ते ववजयवाडा या राषरीय महामागाशवरील क्रक.मी.२८/९०० या दठकाणी उरुळी 
काींचन चा भाग येतो. या राषरीय महामागाशच्या िजोन्नतीची जबाबािारी कें द्र र्ासनान े
‘भारतमाला’ पररयोजनेअींतगशत भारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण याींचेकड ेसोपववली असून 
कें द्र र्ासनाच्या दि.२४.०४.२०२० च्या अधधसुचनेनसुार सिर लाींबी प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राधधकरण, पुणे याींचेकड ेसोपववण्यात आली आहे. 
     तयानुसार प्रस्तुत प्रकरणी प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण,पुणे 
याींनी पुढील प्रमाणे मादहती कळववली आहे :- 
     पुणे महानगर प्रािेलर्क ववकास महामींडळ (PMRDA) याींच्याकडून उरुळी काींचन येथ े
गे्रड सेपरे्र बाींधण्याकरीता परवानगी मागण्यात आली होती. यास्तव भारतीय राषरीय राजमागश 
प्राधधकरण, नवी दिल्ली मुख्यालयाकडून पुणे-ववजयवाडा सहापिरीकरणासाठी (६ Laning 
Economic Corridor) ननयुकमत केलेल्या प्रकल्प सल्लागारास सिर प्रकरणी आवश्यक 
तरतुिीबाबत ववचारणा करण्यातआली असून सियजस्थतीत सिर प्रस्तावाची छाननी सुरु 
आहे. तयानींतर याबाबत पुणे महानगर प्रािेलर्क ववकास महामींडळ (PMRDA) याींना अवगत 
केले जाईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उरुळी िाांचन ि िाघोली (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे स्ितांत्र पोलीस ठाणे उभारणेबाबत 
  

(१२)  १२११९ (१७-०७-२०२०).   श्री.अशोि पिार (भशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चतेन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरुळी काींचन व वाघोली (ता.हवेली, जज.पुणे) ही गावे मोठया लोकसींख्येची असनू या 
गावाींत उद्योग व्यवसाय, नोकरी या ननलमततान े नागरीकाींचा ओघ मोठया प्रमाणावर 
असल्यान े दिवसेंदिवस येथील लोकसींख्येत भर पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उरुळी काींचन येथे स्वतींत्र पोलीस स््ेर्न ननलमशतीबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाकड े
प्रलींरिकबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गावाींजवळची वाढती लोकसींख्या लक्षात घेता कायिा व सुव्यवस्था 
ठेवण्यासाठी उरुळी काींचन व वाघोली येथ ेस्वतींत्र पोलीस ठाण ेउभारण्यास मान्यता िेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु (१३-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) पोलीस अधीक्षक, पोलीस ग्रामीण याींनी 
लोणी काळभोर पोलीस स््ेर्न अींतगशत उरळी काींचन  पोलीस िरूके्षत्राचे रूपाींतर नवीन पोलीस 
स््ेर्नमध्ये होणेबाबतचा प्रस्ताव तसेच लोणीकीं ि पोलीस स््ेर्न कायशके्षत्र अींतगशत वाघोली येथ े
नवीन पोलीस ठाणे ननमाशण करणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक कायाशलयास सािर केला 
असून सिर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने उपजस्थत केलेल्या मुद्याची मादहती समाववष् करून 
पररपूणश प्रस्ताव सािर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयाने पोलीस अधीक्षक, पुणे 
ग्रामीण याींच ेकायाशलयास कळववले आहे. 
    र्ासनाकड े प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानसुार छाननी करून पुढील कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे ि पालघर जजल््यातील मजच्िमाराांना डडझले परताव्याची थिीत रक्िम देण्याबाबत 
  

(१३)  १२५६६ (१२-०८-२०२०).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :  
सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे व पालघर जजल््यातील मजच्छमाराींना र्ासनाकडून िेय असलेली को्यावधी रुपयाींची 
डडझले परताव्याची रकमकम अद्याप दिली नसल्याच ेननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल््याला ८ को्ी १५ लाख, रतनाधगरीला ६ को्ी ९५ लाख ,मुींबई 
र्हराला ६ को्ी ६६ लाख, तर मुींबई उपनगरातील सींस्थाना ६ को्ी ६८ लाख रुपयाींचा डीझले 
परतावा िेण्यात आलेला असताना ठाण,े पालघर व सातपा्ी येथील मजच्छमाराींना अद्याप 
डडझले परताव्याची रकमकम न िेण्याची  कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पालघर जजल्हयातील मजच्छमाराींना  ७ को्ी रुपयाींचा डीझले परतावा दिला 
नसल्यान े सिरहू डीझले परतावा तातकाळ लमळण्याबाबतची मागणी मा.कृर्ी मींत्री तथा 
पालकमींत्री, पालघर याींच्याकड े दिनाींक २५ जून, २०२० रोजी वा तयासुमारास स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी लेखी ननवेिनाद्वारे  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  ठाण ेव पालघर जजल््यातील मजच्छमाराींना डडझले परताव्याची थकीत रकमकम 
तातडीन ेिेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अस्लम शेख (११-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.              
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये मींजूर ननधीच्या प्रमाणात जजल्हाननहाय ववतरीत 
करण्यात आलेल्या ननधीचा तपलर्ल खालीलप्रमाण ेआहे. 

अ.क्र. जजल्हा सन २०१९-२० मध्ये वितरीत 
ननधी (िोटी) 

सन २०२०-२१ मध्ये वितरीत 
ननधी (िोटी) 

१) ठाणे ३.३० ०.८४ 
२) पालघर ४.३० ०.९८ 
३) मुींबई र्हर     २०.८९ - 
४) मुींबई उपनगर २१.७० - 
५) रायगड १८.२५ ६.४९ 
६) रतनाधगरी १६.३५ ६.१२ 
७) लसींधुिगुश ५.८६ ४.९२ 

       एकूण ९०.६५ १९.३५ 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) डडझले तेलावरील प्रनतपूती या योजने अींतगशत प्रलींरिकबत प्रस्तावाींचा ननप्ारा होण्यासाठी 
प्रतयेक अधधवेर्नामध्ये पूरक मागणीद्वारे ननधीची मागणी करण्यात येते. 
     सन २०१९-२० अथशसींकल्पीत रु.६०.०० को्ी वगळता रु. ३०.६५ को्ी इतका ननधी 
पुरवणी मागणीद्वारे मींजूर झोला आहे. 
     सन २०२०-२१ मध्ये ६० को्ी इतका ननधी अथशसींकजल्पत असून, कोववड ववर्ाणू 
प्रािभूाशवामुळे ववतत ववभागाने दिनाींक १६.०४.२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये ३३ ्कमके ननधी 
खचश करण्यास मान्यता दिलेली आहे तथापी तयास अपवाि करुन रु. १९.३५ को्ी ववतरीत 
केलेला आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

अक्िलिोट तालुक्यातील (जज.सोलापूर) रस्त ेनादरुुस्त  
झाल्याने अपघाताचे प्रमाण िाढल्याबाबत 

  

(१४)  १२८४० (०६-०८-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) अकमकलको् तालुकमयातील (जज.सोलापूर) सावशजननक ववभागाच्या अखतयाररतीतील सवशच 
रस्तयाींची अवस्था अतयींत खराब झाली असुन तयामुळे अपघाताचेही प्रमाण वाढल्याचे माहे   
मे, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तडवळ ते सुलेरजवळगे-सोलापूर हा रस्ता ननधी अभावी रखडलेला असून 
अकमकलको् ते लसींिखेड हा रस्ता गतवर्ी मींजूर केला असून सुरु असलेले काम ननकृष् िजाशच े
होत असल्याच ेननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकमत प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले व तद्नुसार अकमकलको् तालुकमयातील रस्तयाींच े िरुुस्तीचे काम तात्काळ पूणश 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     अकमकलको् तालुकमयातील सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या हद्दीतील सवश रस्त ेसुजस्थतीत 
आहेत. पोलीस ननररक्षक, उततर पोलीस ठाणे, अकमकलको् याींचे माहे मे, २०२० मघील 
अहवालानुसार अकमकलको् त ेलर्रवळ रस्तयावर अपघात झालेला असुन हा वाहन चालकाच्या 
हयगयीने, अववचारान े व ननषकाळजीपणे वाहन वेगाने चालवल्यामुळे झालेला दिसून येत 
असल्याच े अहवालामध्ये नमुि केलेले आहे. तसेच पोललस ननररक्षक, िक्षक्षण पोललस ठाणे, 
अकमकलको् याींचे अहवालानुसार तयाींचे हद्दीत माहे म,े २०२० मध्ये अपघात झालेला नाही. 
     उपरोकमत पोलीस अहवालानसुार अकमकलको् तालुकमयात माहे मे, २०२० मध्ये रस्तयाच्या 
खराब अवस्थेमुळे अपघात घडलेला नाही. 
(२) प्रश्नाींकीत  
   (अ) तडवळ त ेसुलेरजवळगे- सोलापूर या लाींबीमधील तडवळ ते सुलेरजवळगे  हा इजजमा 
८४ असा असून दह लाींबी ग्रामववकास ववभागाच्या अखतयाररत आहे. सिर लाींबीत वाळु 
वाहतूकीमळेु रस्ता खराब झाला असून ग्रामववकास ववभागाच्या अहवालानुसार  सिर रस्तयाच्या 
सुधारणा कामे प्राधान्य ननकर् व ननधध उपलब्लधतेनुसार हाती घेतले जातील. 
   (ब) सुलेरजवळगे येथून सोलापूरला जाणारा सुलेरजवळगे त े हो्गी रेल्वेस््ेर्न रस्ता हा 
प्रजजमा ४९ असा असून पुढे हो्गी रेल्वे स््ेर्न ते सोलापूर हा रामा ३९६ असा आहे. या 
िोन्ही रस्तयाींच्या एकुण लाींबीपकैी क्रक.मी. १५.९० लाींबीत योजने अींतगशत सुधारणा काम े
प्रगतीत असनू उवशरीत लाींबी सुजस्थतीत आहे. 
   (क) अकमकलको् त ेलसींिखेड हा ग्रा.मा. १४२ असून या लाींबीतील २.०० क्रक.मी. लाींबीमधील 
रस्तयाच्या सुधारणा कामाची ननवविा प्रक्रक्रया प्रगतीत आहे. ग्रामववकास ववभागाच्या 
अहवालानुसार उवशरीत लाींबीतील काम े प्राधान्य ननकर् व ननधध उपलब्लधतेनुसार हाती घेतले 
जातील. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िोरोना विषाणुमुळे महावितरण विद्युत िां पनीतील अधधिारी ि िमाचारी  
याांचा मतृ्य ुआल्यास विमा सांरक्षण देण्याच्या ननणायाबाबत 

  

(१५)  १३२२३ (२५-०९-२०२०).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना ववर्ाणुमळेु महाववतरण कीं पनीतील सींचालन व िरुुस्तीच्या कामासाठी 
ननयुकमत केलेल्या कीं त्रा्ी कमशचा-याींना (बाहयस्त्रोत) तसेच अधधकारी व कमशचारी व कीं पनी 
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अधधनस्थ ववववध कायाशलयातील सुरक्षा रक्षक याींना ३० लाख रुपयाींचे ववमा सरींक्षण िेण्याचा 
ननणशय मा.ऊजाश मींत्री याींनी दिनाांक २० जून, २०२० रोजी वा तयासुमारास घेतला आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कोरोना महामारीच्या  काळात कायशरत असताना अर्ा अधधकारी,कमशचारी व 
सुरक्षारक्षकास मतृय ुआल्यास तयाींना कोरोना योध्िा समजून तयाींच्या वारसाींस ३० लाख रुपये 
सानुग्रह अनुिान िेण्याचाही ननणशय र्ासनान ेमाहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान   घेतला 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे माचश, २०२० पासून त े आजतागायत महाववतरण कीं पनीतील कोरोना 
योध्ियाींच्या जजवीतहानीच्या क्रकती घ्ना घडल्या आहेत, 
(४) तसेच यासवश प्रकरणी र्ासनाने मतृाींच्या वारसाींस सानुग्रह अनुिान िेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) राज्य र्ासनाचा दि. २९.०५.२०२० चा र्ासन 
ननणशय ववचारात घेऊन महाववतरण कीं पनीमध्ये सवश ताींरिकत्रक तसेच अताींरिकत्रक सींवगाशमध्ये 
कायशरत सवश अधधकारी / कमशचारी (तसेच सवश प्रलर्क्षणाथी / सहाय्यक कमशचारी) व 
महाववतरण कीं पनीत बा्यस्त्रोताद्वारे कीं त्रा्िार सींस्थेमार्श त कायशरत कीं त्रा्ी कामगार आणण 
सुरक्षा रक्षक याींचा कतशव्य बजाववत असताना कोव्हीड-१९ या ववर्ाणूच्या प्रािभुाशवामळेु मतृय ू
झाल्यास तयाींच्या कु्ुींरिकबयाींना/ वारसाींना रू ३० लक्ष इतकमया रकमेचे सानुग्रह सहाय्य अिा 
करण्याबाबत दि. १९.०६.२०२० चे पररपत्रक महाववतरण कीं पनीने ननगशलमत केले आहे.   
(३) व (४) माहे माचश,२०२० पासनू दि. ३०.०९.२०२० पयांत महाववतरण कीं पनीमधील  कोरोना 
योद्ध्याींच्या जजवीत हानीच्या ४९ घ्ना घडल्या आहेत. तयात ४३ ननयलमत कमशचारी, ०२ 
बा्यस्त्रोत कामगार व ०४ सुरक्षा रक्षक याींचा समावरे् आहे. कोरोनामुळे मतृय ूपावलेल्या ९ 
कमशचाऱयाींच्या वारसाींना रू.३० लक्ष सानुग्रह सहाय्य अिा करण्यात आले आहे. उवशररत वारसाींना 
सानुग्रह अनुिान िेण्याबाबतची कायशवाही महाववतरण कीं पनीकडून सरुू आहे. 

___________ 
  

राज्यात एलईडी ददव्याचा िापर िरुन मासमेारी िरणाऱयाांिर िारिाई िरणेबाबत 
  

(१६)  १४०५४ (१६-०९-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एलईडी दिव्याचा वापर करुन मासेमारी करण्यास कें द्र र्ासनाच्या आिेर् 
क्र.२००१/०३/२०१४-FY (Inland end) दिनाींक १० नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये बींिी घालण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या आिेर्ानुसार एलईडी दिव्याचा वापर करुन मासेमारी करणाऱया 
नौकाींवर महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन मतस्यव्यवसाय, महाराषर राज्य, मुींबई याींच े
कायाशलयाकडून जा.क्र.मतस्य/०५३१०१/२४७/२०१५, दिनाींक १५ जानेवारी, २०१८ अन्वये दिलेल्या 
पत्रामध्ये एलईडी दिव े वापरुन मासेमारी करणाऱया नौकाींच्या सींस्थेवर प्रर्ासकीय कारवाई 
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करण्यात येईल व र्ासनामार्श त िेण्यात येणाऱया सवश सवलती बींि करण्याच े प्रस्ताववत 
करण्यात येईल असे नमूि असताींना एलईडी दिव्याींद्वारे मासेमारी सुरु असल्याच ेमाहे जून, 
२०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोकण समुद्र क्रकनाऱयालगत एलईडी दिव्याींच्या सहाय्याने होणाऱया 
मासेमारीमुळे क्रकनारपट्टीवरील मासळीच्या उतपािनात घ् झाल्यान ेमजच्छमाराींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एलईडी दिव्याींचा वापर करुन सुरु असलेली मासमेारी बींि करुन अवैधररतया 
मासेमारी करणाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणी मच्छीमाऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन एलईडी दिव्याींचा वापर करुन सुरु 
असलेली मासेमारी बींि करण्यासह अवैधररतया मासेमारी करणाऱयाींवर कारवाई करणेबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) हे, खरे आहे. 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) मागील तीन वर्ाशची मतस्योतपािनाची आकडवेारी खालीलप्रमाण ेआहे. 

वर्श २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 
उतपािन म.े्न ४६२७४७ ४७४९९२ ४६७२३२ 

     उपरोकमत आकडवेारी पहाता मतस्योतपािनात घ् झाल्याचे दिसुन येत नाही 
(४) हे खरे आहे. 
(५) अनधधकृत व अवैध एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी माहे  ऑगस् ट, २०१८ ते १३ सप् े्ंबर 
२०२० या कालावधीत ववभागामार्श त केलेल्या कारवाईचा तपलर्ल खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. जजल्हा एकूण नौकाीं सींख्या 
१ मुींबई र्हर ११ 
२ रायगड ४७ 
३ रतनाधगरी ३३ 
४ लसींधुिगुश १३ 

       एकूण  १०४ 
___________ 

  
चांद्रपूर जजल् हा िृषी औद्योधगि सहिारी सांघ मयााददत, चांद्रपूर या सांस्थेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१७)  १४३३७ (१७-०८-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल् हा कृर्ी औद्योधगक सहकारी सींघ मयाशददत, चींद्रपूर या सींस् थमेध् ये झालेल् या 
गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण् याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींन मा.सहकार मींत्री याींना 
दिनाींक २४ जून, २०२० रोजी वा त यासुमारास लेखी ननवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) चींद्रपूर जजल्हा कृर्ी औद्योधगक सहकारी सींघ म., चींद्रपूर या सींस्थेच्या सन २००७-२००८ त े
सन २०१३-१४ या कालावधीतील आधथशक व्यव्हारासींिभाशत चाचणी लेखापररक्षण करणेबाबत 
जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, चींद्रपूर याींनी दि.२८.८.२०२० रोजी आिेर् ननगशलमत केले 
आहेत. सिर चाचणी लेखापररक्षण अहवालातील ननषकर्ाशनुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाण्यातील मुांब्रादेिी डोंगरािर भूमाकफयाांिडून अनधधिृत  
झोपड्याांचे बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१८)  १४३७१ (१५-०९-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा) :   सन्माननीय िन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रािेवी (जज.ठाणे) येथ े्ाळेबींिीच्या काळात भूमाक्रर्याींमार्श त डोंगरावर अनतक्रमण करुन 
अनधधकृत झोपड्याींच ेबाींधकाम करण्यात आले असून तया झोपड्याींची ७० त े८० हजारामध्ये 
ववक्री करण्यात आल्याची बाब माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्गाींने सींबधधत िोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, भुमाक्रर्याींमार्श त डोंगराळ भागात होत असलेल्या अनतक्रमणाला आळा घालण्याच्या 
दृजष्ने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०४-१२-२०२०) : (१) ्ाळेबींिीच्या काळात मुींब्रािेवी (जज.ठाणे) डोंगरावर स.क्र. 
१२७ मध्ये नव्यान े७ अनधधकृत झोपड्याच ेबाींधकाम करण्यात आल्याच ेननिर्शनास आले आहे. 
तथावप चौकर्ीमध्ये सिर झोपड्याींची ७० ते ८० हजारामध्ये ववक्री करण्यात आल्याची बाब 
ननिर्शनास आलेली नाही.  
(२) व (३) सिर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असून अनधधकृत बाींधकाम आढळून 
आल्यानींतर अनतक्रमणधारकाींववरुध्ि दिनाींक २४.८.२०२० रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. 
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(४) वन हद्दीवर सींरक्षक लभींतीचे बाींधकाम प्रस्ताववत करण्यात आले असून के्षत्रीय 
कमशचाऱयाींमार्श त वेळोवेळी गस्त घलण्यात येते. गस्तीच्या वळेेस नव्याने अनतक्रमण झाल्याच े
आढळून आल्यास ते तातकाळ ननषकालसत करण्याची कायशवाही करण्यात येते.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िामगार विभागातील िल्याण आयुक्त पदाचा अनतररक्त िायाभार िगा ३ च्या 
सहायि आयुक्ताांना ददल्याबाबत 

(१९)  १४५६७ (२०-०९-२०२०).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामगार कल्याण मींडळाच्या कल्याण आयुकमत पिाचा (वगश १) चा अनतररकमत कायशभार 
मींडळातील वगश ३ चे सहाय्यक कल्याण आयुकमत, श्री. महेंद्र तायड ेयाींच्याकड ेबेकायिा माहे 
माचश, २०१९ पासनू सोपवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतररकमत कायशभार स्वीकारल्यानींतर श्री.तायड ेयाींनी केलेला गैरव्यवहार, तयाींची 
मूळ ननयुकमती बोगस असणे आणण लाचलुचपत ववभागाकडून अपसींपिा चौकर्ी प्रलींबीत 
असताना िेखील र्ासनाने तायड े याींचा कल्याण आयुकमत पिाचा अनतररकमत कायशभार कायम 
ठेवण्यात येऊन कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकमत प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    कामगार कल्याण मींडळाच्या कल्याण आयुकमत पिाचा (वगश १) चा अनतररकमत कायशभार 
महाराषर कामगार कल्याण मींडळ मुख्यालयातील सेवाज्येषठ सहायक कल्याण आयुकमत श्री. 
महेंद्र तायड े याींच्याकड े दिनाींक ०७.०३.२०१९ च्या र्ासन आिेर्ान्वये प्रर्ासकीय व्यवस्था 
म्हणून तातपुरतया स्वरुपात सोपववण्यात आला आहे. 
(२) व (३) श्री. तायड ेयाींच्याववरुध्ि प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने कामगार ववभागातील 
उप सधचवाींमार्श त चौकर्ी करण्यात आली तयानसुार सिर तक्रारीींमध्ये तर्थय नसल्याचे 
अहवालात आढळून आले.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोरोनाच्या महामारीच्या िाळात राज्यातील ४४ हजार विद्याथी  
भशष्ट्यितृ्ती पासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२०)  १४५७४ (२०-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुानी-मोरगाांि), श्री.राज ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पसुद) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरोना महामारीच्या पररजस्थतीत राज्यातील ४४ हजार अनुसधुचत जातीच े मॅदरकोततर 
ववद्याथी लर्षयवतृती पासून वींधचत असल्याची बाब माहे माचश, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाडडबी्ी पो श्लवर ववद्यार्थयाांनी भरलेले अजश समाज कल्याण सहायक 
आयुकमताींनी पडताळले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वकश  फ्रॉम होमच्या कारणास्तव सिर ववद्याथी लर्षयवतृतीपासनू वींधचत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वींधचत ववद्यार्थयाांना तातकाळ लर्षयवतृती 
लमळणेकरीता र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े(२६-११-२०२०) : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०१९-२० या वर्ाशतील समाजकल्याण आयुकमतालय याींच्या स्तरावरील १७,५६० 
अजाांकरीता अथशसींकल्प ववतरण प्रणालीवर तरतूि प्राप्त होताच, िेयके कोर्ागार कायाशलयात 
सािर करुन, सींबींधधत पात्र ववद्यार्थयाांना िेय लर्षयवतृती मींजूर करण्याची कायशवाही करण्यात 
येईल. 

___________ 
  

राज्यात विविध जजल्हयाांमध्ये बनािट सॅननटायझरचा पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२१)  १४५८३ (१४-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुानी-मोरगाांि), श्री.राज ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पसुद) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबई, नागपूर, नगर, नालर्क व इतर जजल्हयाींमध्ये करोना सींसगाशच्या काळात 
्ाळेबींिी असताना अनेक व्यापाऱयाींकडून बनाव् सॅनन्ायझरचा पुरवठा व साठा होत असल्याच े
माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक कीं पन्या बनाव् सॅनन्ायझर तयार करत असून याकड ेअन्न व और्ध 
प्रर्ासन ववभागाच ेिलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकमत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तयानुसार बनाव् सॅनन्ायझर तयार करणाऱया कीं पन्या व याची ववक्री करणाऱया 
केलमस्् एण्ड ड्रगीस्् िकुानाींची मान्यता रद्द करुन तयाींच्यावर कारवाई करणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र भशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर प्रकरणी नागपूर ववभाग-,पुणे ववभाग-१,औरींगाबाि ववभाग-३,कोकण ववभाग-१ व 
बहृन्मुींबई ववभाग-२ अर्ा एकूण ०८ प्रकरणाींमध्ये बनाव् सॅनन्ायझर ची ववक्री होत असल्याच े
अन्न व और्ध प्रर्ासनाच्या ननिर्शनास आले आहे. सिर प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत पोललस स््ेर्न 
मध्ये गुन्हे नोंिववण्यात आले असनू पुढील चौकर्ी व तपास सुरु आहे. 
कोकण ववभागाने मे.अनाईका इींडस्रीज ववरार (पूवश) या उतपािन सींस्थेस कारणे िाखवा नो्ीस 
बजावून तवरीत उतपािन प्रक्रक्रया बींि करण्याच ेआिेर् दिलेले आहेत.  
अन्न व और्ध प्रर्ासनाद्वारे सॅनन्ायझरचे एकूण १५३ नमुन ेचाचणीसाठी व ववश्लेर्णासाठी 
घेतले असून, तयापकैी १२ नमुन े बनाव् घोवर्त झालेले आहेत. सिर सवश प्रकरणात तपास 
काम पूणश करण्यात येवनू सींबधधताींववरुध्ि कायिेर्ीर कारवाई घेण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
सामाजजि न्याय विभागाअांतगात अनुदाननत िसनतगहृाच्या  

िमाचाऱयाांना ितेनशे्रणी लागू िरणेबाबत 
  

(२२)  १४६९९ (२०-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागाअींतगशत राज्यात एकूण २३८८ अनुिाननत वसतीगहेृ चालववली 
जातात तया वसतीगहृात राज्यातील जवळपास ९९ हजार मागासवगीय ववद्याथी लर्क्षण घेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इ.स.१९५१ पासनू अधीक्षक हे एकच पि होत,े तयानींतर स्वयींपाकीन, मितनीस 
व चौकीिार ही पिे सन २००४ सालापासून ननलमशती झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इ.स. १९५१ पासून जरी अनुिाननत वसनतगहेृ ही सुरू झाली तेव्हापासून 
अधीक्षक पि हे अत्यल्प मानधनावरच २४ तास काम करीत असनू १००% अनुिानावर 
असणाऱया वसतीगहृातील अधीक्षकाींना अद्यापही वतेनशे्रणी लागू करण्यात आलेली नाही हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनुिानावर असणाऱया वसतीगहृातील अधीक्षकाींना वेतनशे्रणी लागू 
करण्यासींिभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े(२४-११-२०२०) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) र्ासन ननणशय दि. ८ जलुै,२०१९ अन्वये अनुिाननत वसनतगहृातील  अधधक्षकाींना १५ ्कमके 
मानधन वाढ िेण्यात आलेली आहे. वेतनशे्रणी लागू करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदेड जजल््यातील जात पडताळणी सभमतीची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२३)  १४७०९ (२०-०९-२०२०).   श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल् हा जात पडताळणी सलमती नाींिेड येथील सेवा/ववद्याथी याींच् या प्रकरणाचा ननप्ारा 
धधम् या गतीन ेहोत असल् यान ेअनेक प्रकरणे प्रलींरिकबत असल् याचे ननिर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकमत प्रकरणी दिनाींक १ ऑकम ्ोबर, २०१९ ते २९ माचश, २०२० या कालावधीतील 
सवेा/ववद्याथी याींची क्रकती प्रकरणे प्रलींरिकबत आहेत, 
(३) असल्यास, उकमत प्रकरणी प्रलींरिकबत असण् याची कारणे काय आहेत तसेच सिर प्रकरणातील 
क्रकती प्रकरणातील त्रु्ीची पुतशता करुन प्रकरणे ननकाली काढली आहेत, 
(४) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तयानुर्ींगान े प्रलींरिकबत प्रकरणे ननकाली काढून प्रकरणे प्रलींरिकबत ठेवणाऱया अधधकाऱयाींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े(२७-११-२०२०) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे.  
     दिनाींक १ ऑकम्ोबर २०१९ त े दिनाींक २९ माचश, २०२० या कालावधीत सेवा/ववद्याथी 
याींची एकूण ७४२७ प्रकरणाींपैकी एकूण ६३७६ प्रकरणे माचश, २०२० पयांत ननकाली काढण्यात 
आलेली आहेत. माचश, २०२० अखरे ११५१ प्रकरणे प्रलींरिकबत आहेत. माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
प्रलींरिकबत ११५१ प्रकरणाींपैकी २७३ प्रकरणे ननकाली काढलेली आहेत. उवशररत ८७८ प्रकरणाींपैकी 
जात नोंि पुराव ेअसलेले १४३ प्रकरणे व १२४ प्रकरणाींत अजशिाराींनी त्रु्ी पूतशता केल्यान ेअर्ी 
२६७ प्रकरणे सलमती समोर ननणशयासाठी आहेत.  
(३) सिर प्रलींरिकबत प्रकरणाींमध्ये अजशिाराींनी आवश्यक कागिपत्राींची पुतशता केलेली नाही. तसेच 
काही प्रकरणाींत सलमतीने सींबींधधत व्यकमतीच े वैधता प्रमाणपत्र आहे अर्ा बाबतीत जाहीर 
प्रलसध्िी िेवून आके्षप मागववण्याची कायशवाही सलमती स्तरावर सुरू आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आडाळी (ता.दोडामागा, जज.भसांधुदगुा) येथे आयुािेददि सांशोधन िें द्र िायााजन्ित िरणेबाबत 
  

(२४)  १५४७१ (२१-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आडाळी (ता.िोडामागश, जज.लसींधुिगुश) येथे केद्र र्ासाने आयुवेदिक सींर्ोधन कें द्र प्रकल्पास 
मींजुरी दिली असून १०० को्ीींच्या या प्रकल्पामुळे जजल््यात रोजगार ननलमशतीला चालना 
लमळणार असून जजल््यातील ७५० गावाींमध्ये चारर् े अधधक असलेल्या वैद्याींच्या ज्ञानाचा 
कोकणवालसयना आरोग्याच्या दृष्ीने र्ायिा होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्रीय आयुर् मींत्रालयान े आडाळी आयुवेदिक कें द्र प्रकल्प मींजूर केल्यानींतर 
राज्य सरकारन ेआडाळी एमआयडीसी येथील आवश्यक ती जमीन िेण्याचे ननजश्चतही केले 
असताना सद्यजस्थतीत हा प्रकल्प लातूरला स्थलाांतररत करण्याबाबत मींत्रालयीन स्तरावर 
प्रक्रक्रया सुरु करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आडाळी येथील राषरीय वनौर्धी सींर्ोधन प्रकल्प अन्यत्र हलववल्यास सिर 
प्रकल्प अन्य राज्याींसाठी मींजूर करण्यात येईल अस ेस्पष्पणे कें द्रीय आयुर् मींत्रालयान ेराज्य 
र्ासनाला कळवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आडाळी एमआयडीसीतील ७०० एकर जागा यासाठी सींबींधधत असून तयासाठी 
र्ींभर एकर जागा प्रकल्प साकारण्यासाठी आवश्यकता असुन लसींधुिगुश जजल््यात मोठ्या 
प्रमाणात और्धी वनस्पती उपलब्लध असताना सिर प्रकल्प लातूर येथे स्थलाींतररत करण्याची 
प्रक्रक्रया सुरु करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, आडाळी वनौर्धी सींर्ोधन प्रकल्प अन्यत्र स्थलाींतररत करण्यास कोकणातील 
लोकप्रतीननधीनी स्पष्पण े ववरोध िर्शववला असनू तयाबाबतचे सववस्तर ननवेिन मा.मखु्यमांत्री 
याांना सािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, कें द्रीय आयुर् मींत्रालयाने मींजूर केलेला आडाळी येथील राषरीय वनौर्धी 
सींर्ोधन प्रकल्प आडाळी येथेच ववनाववलींब कायाशजन्वत करण्याची प्रक्रक्रया राबववण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमुख (१२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) अींर्त: खरे आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ददिा (जज.ठाणे) विभागाचा क्लस्टर योजनते समािेश िरणेबाबत 
  

(२५)  १५६२४ (२०-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण े येथील कमलस््र योजना राबववताना दिवा (जज.ठाणे) ववभागाचा प्राधान्यान ेसमावरे् 
करण्यात यावा अर्ा आर्याच े एक सववस्तर पत्र कल्याण (ग्रामीण) मतिार सींघाच े
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक ५ रे्ब्रुवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास सािर 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार दिवा (जज.ठाणे) 
ववभागाचा कमलस््र योजनेत समावेर् करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) र्ासनाने दिनाींक ५ जुल,ै २०१७ रोजीच्या अधधसूचनेन्वये नागरी पुनननशमाशण समुह ववकास 
योजनेबाबतची ननयमावली मींजूर करण्यात आली आहे.सिर ननयमावलीनुसार ठाणे 
महानगरपाललका के्षत्रात कमलस््र योजना राबववणेकरीता उकमत ननयमावलीच्या तरतूिीनुसार 
नागरी पुनननशमाशण आराखडा (Urban Renewal Plan) तयार करण्याची कायशवाही 
महानगरपाललकेमार्श त करण्यात आली आहे. तसचे उकमत ननयमातील तरतूिीनुसार आयुकमत, 
ठाणे महानगरपाललका याींनी महापाललका हद्दीत एकूण ४४ नागरी पुनननशमाशण आराखड ेतयार 
केले आहेत. सिर नागरी पुनननशमाशण आराखड े ठाणे महानगरपाललकेमार्श त दि.२७/०४/२०१८ 
रोजीच्या जादहर सूचनेन्वये प्रलसध्ि केले असून नागरीकाींच्या हरकती व सूचना मागववल्या 
आहेत. सिर जाहीर सूचनेमध्ये दिवा ववभागाच े सुमारे २०१.७६ हेकम्र के्षत्राचा समावेर् 
करण्यात आला आहे. प्राप्त हरकती/ सचूनेवर सुनावणी घेऊन नागरी पुनननशमाशण आराखडयाची 
हद्द अींनतम करण्याची कायशवाही महानगरपाललकेचे स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जामखेड (जज.िाभशम) गािाजिळ अिोला-नाांदेड महामागाािरील  
उड्डाणपुलाच ेित िोसळल्याबाबत 

  

(२६)  १५७५७ (२०-११-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जामखेड (जज.वालर्म) गावाजवळ अकोला-नाींिेड महामागाशवरील उड्डाणपुलाच ेछत ननकृष् 
बाींधकामामळेु दिनाींक २० ऑकम्ोबर, २०२० रोजी वा तया सुमारास पडले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननषकृष् बाींधकामाची तक्रार या भागातील रदहवार्ाींनी व ववववध पिाधधकारी 
याींनी सींबींधधत ववभागाकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तक्रारीच्या अनुर्ींगान ेववभागान ेया ननकृष् िजाशच्या बाींधकामाची चौकर्ी 
केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले व तद्नुसार सांबधित दोषीांवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०७-१२-२०२०) : (१) व (२) सिर काम कें द्र र्ासनाच्या भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राधधकरणाच्या अखतयाररतील आहे. 
     हे खरे नाही, अस े प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण,वालर्म याींनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जजल््यातील पेढरघोळ (ता.शहापूर) येथील बॉटननिल  

गाडान नागरीिाांसाठी खुले िरण्याबाबत 
  

(२७)  १५८३२ (२०-११-२०२०).   श्री.ननतीन अजुान (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.पेढरघोळ (जज.ठाणे) येथील आदिवासी के्षत्रामध्ये सन २०१९ मध्ये जैवववववधता  
उद्यान उभारणीसाठी ९० लाख रुपये खचश करण्यात आले असनू उद्यानाच े(बॉ्ननकल गाडशन) 
बाींधकाम दिनाींक ३ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास पूणश झाल्याच े ननिर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर उद्यानात १२ रार्ीींच्या पींचागाकृती नक्षत्र वनाची उभारणी करण्यात 
येऊन पींचागातील रार्ी, नक्षत्र व चरणाींचा समावेर् केल्यामुळे अभ्यासकाींच्या व 
पयश् नाच्यादृष्ीन ेहे उद्यान महतवाचे ठरणारे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर उद्यानाच े बाींधकाम िीड वर्ाशपूवी पूणश होऊन सामाजजक वननकरण 
ववभागाकडून वन ववभागास हस्ताींतरीत न केल्यामुळे सिरहू उद्यान नागररक, अभ्यासक व 
पयश् काींसाठी अद्याप खलेु करण्यात आले नसल्याची बाब दिनाांक ३ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास ननिर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकमत प्रकणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन उद्यान पयश् काींसाठी खुले करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सांजय राठोड (१०-१२-२०२०) : (१) होय, मौज ेपेंढरघोळ (जज. ठाणे) जवळ असलेले मौजे 
कानववींिे, (सींरक्षक्षत वन) ता.र्हापूर, जज.ठाण े येथ े सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या 
कालावधीमध्ये जैवववववधता उद्यानाची ननलमशती करणेत आलेली आहे. सिर उद्यानातील 
कामाींसाठी सन २०१८-१९ या कालावधीत रु.८९.८३ लाख खचश करणेत आलेला असून सन 
२०१९-२० या कालावधीत ८.७७ लाख एवढा खचश करणेत आलेला आहे. सिरच े काम माचश 
२०२० मध्ये पूणश झाले आहे.     
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) या उद्यानातील काम ेही माचश २०२० अखेर पूणश झाली आहेत.  परींतू कोव्हीड-१९ 
ववर्ाणुच्या प्रािभुाशवामुळे सींपुणश िेर्भरात ्ाळेबींिी असल्यामळेु सिरहु उद्यान नागररक, 
अभ्यासक व पयश् काींसाठी खुले करण्यास र्कमय झालेले नाही. ्ाळेबींिी सींबींधात असलेले ननबांध 
पूणशत: लर्थील केल्यानींतर उद्यान पयश् काींसाठी खलेु करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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िनपररके्षत्र अधधिारी (प्रादेभशि) (ता.हदगाांि, जज.नाांदेड) याांनी  
िकृ्ष लागिडीत िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२८)  १५९८३ (२५-११-२०२०).   श्री.माधिराि जिळगाििर पाटील (हदगाि) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वनपररके्षत्र अधधकारी (प्रािेलर्क) (ता.हिगाींव, जज.नाींिेड) श्रीमती र्रय ुरुद्रावर,याींनी तयाींच्या 
कायशकाळात ३३ को्ी वकृ्ष लागवडी या उपक्रमाींतगशत मोठया प्रमाणात आधथशक गैरव्यवहार 
केल्याची तक्रार सेवा ज्येषठ मजुराींनी दिनाांक १९ ऑकम्ोबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास 
उपवनसींरक्षक,नाींिेड याींच्याकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन मजुराींना तयाींच् या श्रमाचा मोबिला प्रतयक्षात कमी िेऊन जास्त दिल्याचे 
िाखववल्याच ेननिर्शनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकमत प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने सींबधधत िोर्ी श्रीमती र्रयु रुद्रावार याींच्यावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सांजय राठोड (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रथमिर्शनी सिर तक्रारीत तर्थय आढळून आले नाही. तथावप, सखोल चौकर्ीच े
आिेर् िेण्यात आले आहेत. चौकर्ीअींती सींबींधधताववरुध्ि योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही.  

___________ 
  

भडगाांि (जज.जळगाि) तालकु्यातील रस्त्याांच्या िामात ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 
  

(२९)  १६५९७ (१४-११-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव जजल्हयातील एकूण ५०० र्ेतपाणींि रस्तयापकैी भडगाींव (जज.जळगाव) 
तालुकमयातील ३३ रस्तयाींच्या कामाची कागिोपत्री िरुुस्ती झाल्याचे िाखवून भडगाींवच्या 
तहलसलिार याींनी सरपींच, पोललस पा्ील, ग्रामसेवक,तीं्ामुकमती सलमतीचे अध्यक्ष, र्ेतकरस्ता 
समन्वय सलमतीचे सिस्य, बी् जमािार, आणण तलाठी याींची सही न घेता परस्पर ननधी 
र्स्त केला असल्याचे माहे ऑकम्ोबर,२०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषांगाने सींबधधत िोर्ी अधधका-याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांदीपानराि भुमरे (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

निी मुांबईतील खाजगी तसेच भसडिोननभमात मोडिळीस  
आलेल्या इमारतीांचा पुनविािास िरण्याबाबत 

  

(३०)  १७२८७ (२१-११-२०२०).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील खाजगी तसचे लसडकोननलमशत मोडकळीस आलेल्या इमारतीींचा पनुववशकास 
करण्याकरीता ४ च्ई के्षत्र िेण्याबाबत तसेच नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींनी गरजेपो्ी 
बाींधलेली घरे ननयलमत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी (बेलापूर) याींनी र्ासनाकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार नवी मुींबईतील 
इमारतीींना ४ च्ई के्षत्र तसचे प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींनी गरजेपो्ी बाींधलेली घरे ननयलमत 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
     मा.ववधानसभा सिस्या सौ.मींिा म्हात्र ेयाींनी दि. १६/१०/२०२० रोजीचे ननवेिनाद्वारे 
र्ासनास ववनींती केली आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललका वगळता उवशररत महाराषरातील सवश 
महानगरपाललकाींकरीता एकरिकत्रकृत ववकास ननयींत्रण व प्रोतसाहन ननयमावली र्ासनाने दि. 
२/१२/२०२० रोजीच्या अधधसूचनदे्वारे मींजूर केली आहे. तसेच लसडको व इतर ननयोजन 
प्राधधकरणाकरीता सिरची ववकास ननयींत्रण व प्रोतसाहन ननयमावली लागू करण्यासाठी महाराषर 
प्रािेलर्क व नगररचना अधधननयम, १९६६ च ेकलम ३७(१कक)(क) अन्वये सूचना ननगशलमत 
केली असनू सिरची ननयमावली तातडीन े लागू करण्याकरीता र्ासनान े कलम १५४ अन्वये 
ननिेर् दिले आहेत. 
     सिर ननयमावलीमध्ये सवशसमावेर्क तरतूिी अींतभूशत करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

देगलुर (जज.नाांदेड) तालकु्यात ग्रामीण शौचालय येाजनते झालेला गैरव्यिहार 
  

(३१)  १७४३७ (१९-११-२०२०).   श्री.रािसाहेब अांतापूरिर (देगलूर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्िता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेगलुर (जज.नाींिेड) तालुकमयात दि.२ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी पासून स्वच्छ भारत अलभयान 
योजन ेअींतगशत ग्रामीण र्ौचालय योजना राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर तालुकमयातील १०८ ग्रामीण भागात अिशवट व काही दिकाणी र्ौचालये 
िाखवून र्ौचालय न बाींधताच  पूणश रकमकम उचलनू सींगनमताने लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार  
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकमत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तयानसुार या प्रकरणातील िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ननम्न दधुना प्रिल्पातील िालिा ि वितररिेची िाम ेननिृष्ट्ट दजााची झाल्याबाबत 
  

(३२)  १७८८४ (२५-११-२०२०).   श्री.बबनराि दत्तात्रय यादि (लोणीिर) (परतूर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान कृर्ी लसींचाई योजने अींतगशत समाववषठ करण्यात आलेल्या ननम्न िधुना 
प्रकल्पाच्या कालवा व ववतररकेची ४७२ को्ी ४० लक्ष रुपयाींची काम ेकरण्यात आली असुन 
बहुताींर् कामे ननकृष् िजाशची झाली असल्याचे र्ेतकऱयाींनी ननिर्शनास आणून दिले आहे,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननम्न िधुना प्रकल्पातील डाव्या आणण उजव्या कालव्याचे काम दठकदठकाणी 
अधशव् सोडून िेण्यात आले असून या वर्ी अनतवषृ्ीमळेु अनके र्ेतकऱयाींच्या र्ेतात या 
कालवा व ववतररकेच्या माध्यमातनू वाहून जाणारे पाणी घुसले आहे,हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,कें द्र सरकारकडून चाींगल्या प्रमाणात ननधी उपलब्लध करून दिलेला असताना 
होणारी काम े मात्र ननकृष् िजाशची होत असुन परभणी जजल््यात अनेक गाव पररसरात 
ववतररका उखडला गेल्या असल्याने या कामाींबाबत मुख्य अलभयींता, अधीक्षक अलभयींता, 
कायशकारी अलभयींता, र्ाखा अलभयींता याींच्यासह र्ाखाधधकारी जाणीवपूवशक िलुशक्ष करत आहेत,हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व तयानुसार सींबींधधत अधधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई-पुणे राष्ट्रीय महामागा क्रमाांि ४ या महामागाािरील मािळ (जज.पुणे) तालुक्यातील  
उड्डाणपुलाच ेबाांधिाम सुरू िरणेबाबत 

  

(३३)  १८०८१ (२१-११-२०२०).   श्री.सुननल शेळिे (मािळ) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे राषरीय महामागश क्रमाींक ४ या महामागाशवरील मावळ (जज.पुणे) तालुकमयातील 
एकूण नऊ उड्डाणपुल बाींधण्याकररता सन २०१७ साली मींजुरी लमळाली असल्याच े ननिर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजुरी प्राप्त होऊन तीन वर्श होऊन िेखील सिरच्या उड्डाणपुलाच े बाींधकाम 
सुरु झाले नसल्याचेही ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर उड्डाणपूलाच्या अभावी येथील महामागाशवर स्थाननकाींना मोठ्या प्रमाणात 
वाहतूक कोंडीला सामोरे जाव ेलागत असून अपघाताला बळी पडून आपले प्राण गमवाव ेलागत 
असल्याचा घ्ना घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सींबींधधत व जबाबिार अधधकारी याींच्यावर कारवाई 
करणेबाबत तसचे सिर उड्डाणपलुाचे बाींधकाम पुणश करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगणघाट पांचायत सभमती ि समदु्रपूर पांचायत सभमती या दोन्ही पांचायत  
सभमतीच्या निीन इमारतीच्या प्रस्तािास मांजुरी भमळण्याबाबत 

  

(३४)  १८१८० (२५-११-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् पींचायत सलमती व समुद्रपूर पींचायत सलमती या िोन्ही पींचायत सलमतीच्या 
इमारती र्ार  जुन्या झाल्या असनु तयाींची  िरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर िोन्ही पींचायत सलमतीच् या इमारतीची र्ासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार नवीन इमारतीींच्या प्रस्तावास तातकाळ मींजुरी िेण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) दहींगणघा् पींचायत सलमतीच्या इमारतीची जागा पींचायत सलमतीच्या नावे करण्याची 
कायशवाही चालू आहे तसेच पींचायत सलमती, समुद्रपूर, जज.वधाश येथील प्रर्ासकीय इमारत 
बाींधकामाच्या प्रस्तावात त्रु्ी असल्याने, सिर त्रु्ीींची जजल्हा पररर्िेकडून पूतशता झाल्यानींतर 
पींचायत सलमती, समुद्रपुर, जज.वधाश येथील नवीन प्रर्ासकीय इमारत बाींधकामास ननधीच्या 
उपलब्लधतेनुसार प्रर्ासकीय मान्यता िेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

नागरिाही, (ता. आरमोरी, जज.गडधचरोली) येथील रस्त्याचे डाांबरीिरण िरण्याबाबत 
  

(३५)  १८५०५ (२५-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागरवाही (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) येथील रस्तयाच े जजल्हा पररर्ि बाींधकाम 
ववभागाकडुन सन २०१७ मध्ये डाींबरीकरण करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तयाची िेखभाल व िरुुस्ती अभावी िरुवस्था झाल्यान े गावातील 
नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे ऑकम्ोबर, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरवाही येथील नागरीकाींना सिरहू रस्तयाचे डाींबरीकरण करण्याची मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या मागणीनुसार रस्तयाच े डाींबरीकरण करणेबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सिर रस्तयाच्या डाींबरीकरणाचे काम प्रधानमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगशत सन २०१४ मध्ये 
पूणश झाले आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
     सिर रस्तयाचे काम पुणश होऊन सहा वर्े झाली आहेत. िेखभाल िरुुस्ती अभावी सिर 
रस्तयाची िरुावस्था झाली असल्याने गावकऱयाींची गैरसोय होत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      रस्तयाचे डाींबरीकरण करण्याची मागणी नागरवाही येथील नागरीकाींनी केलेली नाही. 
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(४) ग्रामस्थाींची अडचण ववचारात घेऊन सिर रस्तयाच ेरे्रडाींबरीकरणाचे काम ववर्ेर् िेखभाल 
िरुुस्ती अींतगशत सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोहदा (ता.िेळापूर, जज.यितमाळ) अांतरगाि लघु प्रिल्प डाव्या ि उजव्या  
िालव्याचे मांजूर िाम िरण्याबाबत 

(३६)  १८५८१ (१४-११-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहिा (ता.केळापूर, जज.यवतमाळ) अींतरगाव लघु प्रकल्प डावा व उजवा कालवा याची 
िरुूस्ती करण्याच ेकामाला ननधी िेण्यात आला ननवविा प्रक्रीया पुणश झाली असून सात त ेआठ 
मदहण्याचा कालावधी होउन सुध्िा सबींधीत ववभागाच्या अधधकाऱयाच् या िलुशक्षामळेु  कालवा 
िरुूस्तीचे काम करण्यात आले नसल्याचे दिनाींक १० ऑकम्ोबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास 
ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींतरगाव डाव्या व उजव्या कालव्यावर पररसरातील डोंगरखडाश, पालोती, 
मे्ीखेडा, क्रकन्हाळा येथील र्ेतकरी याींच्या र्ेतजमीनी आहेत पररसरामध्ये पाउस जास्त झाला 
असल्यान ेर्ेतक-याींचे सोयाबीन व कापसू वपकाचे नकुसान झाले आहे. हे खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तयानसुार र्ेतक-याींना रब्लबी वपका 
कररता कालव्याचे पाणी उपलब्लध करून िेण्याकररता कालवा िरुुस्त करण्यासह कालवा 
िरुुस्तीकड ेिलुशक्ष करणाऱया सींबींधधत ववभागातील अधधकाऱयावर कारवाई करणेबाबत र्ासनान े 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) अींतरगाींव लघ ुप्रकल्प हा यवतमाळ जजल्हयातील कळींब 
तालुकमयातील असून या प्रकल्पाच्या डावा व उजवा कालवा ववर्रे् िरुुस्ती कामाबाबत माचश 
२०२० मध्ये कायाशरींभ आिेर्  कीं त्रा्िारास  िेण्यात आलेला आहे.  
     काम सुरु करण्याच्या कालावधी िरम्यान कोववड १९ चा प्रािुशभाव झाल्यामुळे कीं त्रा्िारास 
काम सुरु करता आले नाही. परींत ुआता सिर िरुुस्तीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) नाही. 
     महसूल ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनुसार कळींब तालुकमयातील डोंगरखडाश, पालोती, 
मे्ीखेडा व क्रकन्हाळा या पररसरात जास्त पाऊस झालेला नसल्यामुळे सोयाबीन व कापुस 
वपकाचे नकुसान झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
     तथावप अींतरगाींव लघु प्रकल्पावर र्ेतक-याींना रब्लबी वपकाकरीता मागणीनुसार पाणी 
िेण्याबाबतची कायशवाही करण्यात येत आहे. तसेच कालवा ववर्रे् िरुुस्तीच े काम ननधीच्या 
उपलब्लधतेनुसार पूणश करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बोरखेडा खु. त ेिाळाडोह (ता.यािल, जज.जळगाि) या रस्त्याचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजााचे ि अपूणाािस्थेत असल्याबाबत 

  

(३७)  १८६२० (१४-११-२०२०).   श्री.भशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल््यातील मुख्यमींत्री ग्राम सडक योजनेअींतगशत मींजरू असलेल्या बोरखेडा ख.ु त े
काळाडोह (ता.यावल) या रस्तयाचे काम ननकृष् िजाशच े सरुु असून सद्यजस्थतीत त े
अपूणाशवस्थेत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तयाचे काम मागील २ वर्ाशपासनू सुरु असताना अद्यापही अपूणाशवस्थेत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व तयानुसार रस्तयाच ेकाम ततकाळ 
पूणश करण्यासह ननकृष् िजाशचे काम करणा-या कीं त्रा्िारावर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
सिर कामाचा कायाशरींभ आिेर् दि.०५.०३.२०१९ रोजी िेण्यात आला असून सिर कामाची मुित 
दि.०४.०३.२०२० पयांत होती. सिर काम दि. ०३.०३.२०२० रोजी पुणश झाले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बामणोद ते िनोली (ता.यािल, जज.जळगाि) रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट  
दजााचे ि अपूणाािस्थेत असल्याबाबत 

  

(३८)  १८६२१ (२५-११-२०२०).   श्री.भशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल (जज.जळगाव) तालुकमयातील मुख्यमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगशत मींजूर असलेल्या 
बामणोि त े तालकुा हद्द (बामणोि त े वनोली) या रस्तयाच ेकाम ननकृष् िजाशच े सुरु असनू 
सद्यजस्थतीत अपूणाशवस्थेत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तयाचे काम मागील २ वर्ाशपासनू सुरु असताना अद्यापही त े
अपूणाशवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व तयानुसार सिर रस्तयाच ेकाम 
ननकृष् िजाशच े करणा-या कीं त्रा्िारावर कारवाई करण्यासह रस्तयाचे काम तातकाळ पूणश 
करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०८-१२-२०२०) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     सिर कामाचा कायाशरींभ आिेर् दि.०५.०३.२०१९ रोजी िेण्यात आला असून सिर कामाची 
मुित दि.०४.०३.२०२० पयांत होती. सिर कामाच्या ३.३०० क्रक.मी. लाींबीपकैी २०० मी. लाींबीच े
काम गावातील अनतक्रमण तसचे कोरोना प्रािभुाशव असल्यान ेपुणश करता आले नाही. तद्नींतर 
अनतक्रमण काढल्यान ेसिर लाींबीतील काम प्रगतीपथावर आहे.  
     सिर कामाची ३ SQM व १ SSQM याींनी योजनेच्या ननकर्ानुसार तपासणी केली 
असून तयाींनी सिर कामास समाधानकारक र्ेरा दिला आहे. 
(३) सिर काम ननकृष् िजाशचे झाले नसल्याने याबाबत चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. तथावप सिर काम माहे नोव्हेंबर २०२० अखेर पुणश करण्याबाबत सींबींधधत कीं त्रा्िारास 
सुचना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) सिर कामाच्या ३.३०० क्रक.मी. लाींबीपकैी २०० मी. लाींबीच े काम गावातील अनतक्रमण 
तसेच कोरोना प्रािभुाशव असल्याने पुणश करण्यास ववलींब झाला आहे. 

___________ 
  

भोर ि िेल्हे (जज.पुणे) तालुक्यातील गुांजिणी,िानांदी ि नीरा नदीिरील उिारीत  
िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधा-याांची विशेष दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(३९)  १८६२६ (२१-११-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर व वेल्हे (जज.पुणे) तालुकमयातील गुींजवणी,कानींिी व नीरा निीवरील उवशरीत कोल्हापूरी 
पध्ितीच्या बींधा-याींची ववर्ेर् िरुुस्ती कामासाठी प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपिा व लाभके्षत्र ववकास मींत्री याींना दिनाींक २२ सप् े्ंबर,२०२० रोजी 
वा तयासुमारास  ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने सिर कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींधा-याींची ववर्ेर् िरुुस्ती 
कामासाठी प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०८-१२-२०२०) : (१) होय. 
     महामींडळस्तरावर सिर ननवेिन प्राप्त आहे. 
(२) पुणे जजल््यातील भोर व वेल्हे तालुकमयातील गुींजवणी, कानींिी व नीरा निीवरील एकूण २३ 
कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींधाऱयाींपकैी १२ बींधाऱयाींची िरुूस्तीस महामींडळाने रिकबगर लसींचन 
प्रापणसूचीद्वारे मान्यता दिलेली असनू उवशररत ११ को.प.बींधाऱयाींच्या िरुूस्ती कामाींची 
अींिाजपत्रके तयार करण्याची कायशवाही के्षरिकत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. अींिाजपत्रकाींना 
सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊन काम हाती घेण्याचे ननयोजजत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
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गुांजिणी चापेट प्रिल्प (ता.िेल्हे, जज.पुणे) िाजेघर खोरे ि िाांगणी खोरे  
ह्या नविन स्ितांत्र उपसा भसांचन योजनाांबाबत 

  

(४०)  १८७२५ (२१-११-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुींजवणी चापे् प्रकल्प (ता.वले्हे, जज.पुणे) वाजेघर खोरे व वाींगणी खोरे ह्या नववन स्वतींत्र 
उपसा लसींचन योजनाींच्या अींिाजपत्रकीय रकमकमेस मान्यता िेण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.जलसींपिा मींत्री याींना दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास लेखी ननवेिन दिले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने सिर उपसा लसींचन योजनाींच्या अींिाजपत्रकीय रकमकमेस 
मान्यता िेण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०८-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) गुींजवणी चापे् प्रकल्प (ता.वले्हे, जज.पुणे) वाजेघर खोरे व वाींगणी खोरे या नववन स्वतींत्र 
उपसा लसींचन योजनेचा समावरे् करण्याबाबत महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पुणे 
याींनी दि.३१/०५/२०१८ रोजी प्रस्ताव सािर केला होता. सिर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगान े गुींजवणी 
प्रकल्पातील प्रस्ताववत ३ स्वतींत्र उपसा लसींचन योजनेकरीता (वाजेघर, वाींगणी व लर्वगींगा 
उपसा लसींचन योजना) आवश्यकतेनुसार अनतररकमत पाणीसाठा उपलब्लध होत नसल्याने सिरहू 
उपसा लसींचन योजनाींना मान्यता िेण ेर्कमय होणार नाही असे कायशकारी सींचालक, महाराषर 
कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पणेु याींना दि.०३/१२/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
तद्नींतर दि.१९/०८/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत सिर उपसा लसींचन योजनेकरीता धरणाच्या 
उध्वश बाजूस राखीव असणाऱया पाण्याच्या कोट्यातून राज्य जलननतीनुसार पाणी वापराच्या 
प्राधान्यक्रमानसुार खातरजमा करुन क्रकती पाणी िेता येणे र्कमय आहे, याचा अभ्यास करावा 
असे ननिेर् दिले आहेत. तयाअनुर्ींगाने महामींडळाने दि.०५/११/२०२० प्रस्ताव सािर केला असून, 
तयावर कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेगाि त ेपांढरपूर (जि.बुलढाणा) या पालखी मागाािरील हॅम अांतगात  
रस्त्याचे बाांधिाम अपूणाािस्थेत असल्याबाबत 

  

(४१)  १८७८१ (२६-११-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूा) :  सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल््यातील र्ेगाव ते पींढरपूर या पालखी मागाशवरील रस्तयाचे बाींधकाम 
एच.ए.एम (हॅम) अींतगशत करण्यात येत असून कामाचा कायाशरींभ करण्याचा आिेर् दिनाींक ५ 
रे्ब्रुवारी, २०१९ रोजी वा तयासमुारास कीं त्रा्िारास िेण्यात आला असून उकमत काम पूणश 
करण्याचा कालावधी दिनाींक ४ रे्ब्रुवारी, २०२१ रोजीपयांत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर कामाच्या पणूशतवाचा कालावधी दिनाींक ४ रे्ब्रवुारी, २०२१ असताींना माहे 
ऑकम्ोबर, २०२० अखेर पयांत ५५ क्रक.मी. रस्तयापैकी र्कमत रस्ता सबगे्रडचेच काम करण्यात 
आले असुन सींपुणश कामापैकी केवळ सुमारे ३० ्कमकेच काम करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर रस्तयाच े काम प्रलींरिकबत असुन रस्तयाचे पणूश   खोिकाम करून ठेवले 
असल्यामळेु वाहतुकीस अडचणी ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर रस्तयाचे काम कीं त्रा्िाराकडून ननयोजजत वळेेत व गुणवततापूवशक करून 
घेण्याबाबत अधधक्षक अलभयींता सावशजननक बाींधकाम ववभाग, अकोला याींचेमार्श त कीं त्रा्िारावर 
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सिर काम कालमयाशिेत पणूश करण्याकररता र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     ६५.०० क्रक.मी. लाींबी रुीं िीकरणासाठी सबगे्रडच े काम पूणश, GSB २५.०० क्रकमी पूणश, 
WMM१५.०० क्रकमी पूणश, २ लहान पुल प्रगतीत, ४० मोऱयाींच े बाींधकाम प्रगतीत, ७७ क्रकमी 
कच्ची ग्ारे पूणश, 
     सींपूणश कामापैकी अींिाजे ३०% काम पूणश झाले आहे. 
(३) नाही. 
    वाहतुकीस अडथळा ननमाशण होऊ नये म्हणून सुरक्षक्षततेसाठी जागोजागी रेडीयम पट्टी, 
सेफ््ी बॅरीगे्,गननबॅग इतयािी उपाययोजना करण्यात आले आहे.  
(४) नाही. 
    दिनाींक १२/३/२०२० नुसार करारनाम्यातील अ् क्र.१२.३.१ नुसार Performance security 
५% म्हणजेच रुपये १८,५५,००,०००/-) च्या ०.१% प्रनतदिन िराप्रमाणे िींडातमक नकुसान 
भरपाई आकारण्यात आली. तयानुसार दि.११/०२/२०२० पयांत रुपये १,८५,५००/- प्रमाणे एकूण 
रुपये १,८५,५०,०००/- ची नुकसान भरपाई आकारण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

फुडलॅन्ड िळांबोली (ता.पनिले, जज.रायगड) त ेमुांबई-पुणे राज्य  
महामागा ४ या दरम्यान निीन पलु बाांधण्याबाबत 

  

(४२)  १८८२७ (२१-११-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.अभमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :  सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) रु्डलॅन्ड कळींबोली (ता.पनवले, जज.रायगड) त ेमुींबई-पुणे राज्य महामागश ४ या िरम्यान 
नवीन पुल बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे ऑकम्ोबर, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री (सावशजननक उपक्रम) याींच्याकड े ननवेिनाद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर महामागाशवरील कळींबोली व रोडपाली वसाहती, रामकॄषण रु्डलॅन्ड त े
जस््ल माके् या जींकमर्नजवळ वाढतया रहिारीमुळे वाहतुकीची प्रचींड कोंडी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकमत ववभागात नवीन पुल उभारल्यास पनवेल, जेएनपी्ी, पुणे, कोकणातून 
ठाणे, कल्याण तसेच नालर्ककड ेजाणा-या वाहनाींना कळींबोली व पररसरातील वाहतुक कोंडीचा 
सामना करावा लागणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करून रु्डलॅन्ड कळींबोली (ता.पनवेल, 
जज.रायगड) ते मुींबई-पुणे राज्य महामागश ४ या िरम्यान नवीन पुल बाींधण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. एिनाथ भशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) गिीच्या वेळी वाहतुकीची कोंडी होत,े हे खरे आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
(४) नवीन पूल बाींधण्याबाबत मागणी प्राप्त झाल्यास तयानुसार सववस्तर प्रस्ताव सडक 
पररवहन मींत्रालय भारत सरकार (MORTH) याींचे मींजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडमठ (ता.िैभििाडी, जज.भसांधुदगुा) ि िासाड े(ता.िणििली, जज.भसांधुदगुा) या दोन  
गािाांना जोडणाऱ या झीरांग नदीिरील पूलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४३)  १८८६७ (२१-११-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडमठ (ता.वभैववाडी, जज.लसींधुिगुश) व कासाड े (ता.कणकवली, जज.लसींधुिगुश) या िोन 
गावाींना जोडणाऱ या झीरींग निीवरील पलूाच्या बाींधकामास नाबाडश मधून सुमारे २ को्ी १० 
लाख रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पूलाच्या बाींधकामास नाबाडश मधनू ननधी मींजूर झालेला असताींनाही 
अद्यापपयांत पूलाच्या बाींधकामास प्रतयक्षात सुरुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप सिरहू पलूाचे बाींधकामास प्रतयक्षात सुरुवात न होण्याची सवशसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सिरहू पूलाच ेबाींधकाम ववनाववलींब हाती घेऊन बाींधकाम पुणश करून वाहतूकीस 
कायाशजन्वत होण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (०७-१२-२०२०) : (१), (२), (३)  व (४) प्रश्नाींक्रकत पूलाच्या कामास 
रु.२६९.०६ लक्ष क्रकमींतीला प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
     पूलाच्या प्रतयक्ष साई्वरील चाचणी रींध्र े घेणेची कायशवाही पूणश झाली असून ताींरिकत्रक 
मान्यता, ननवविाबाबतची कायशवाही करुन काम हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

विमानतळासाठी ननधी िाटप िरताना विदभाािर अन्याय होत असल्याबाबत 
  

(४४)  १८८७८ (२६-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्य ुपिार (औसा), श्री.सुधीर मुनगांटीिार 
(बल्लारपूर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी), श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालाजी 
(अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववकास ननधी कोरोनावरील उपाययोजनाींमध्ये वापरण्यात आल्याच ेकारण साींगत 
र्ासनाने वविभाशतील ववमानतळाींचे काम थाींबववले असल्याचे माहे ऑकम्ोबर, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती ववमानतळासाठी ७३ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर होऊन २१ को्ी 
रुपयाींचे काम लर्ल्लक असताना कोरोना महामारीच ेकारण साींगून ननधी रोखण्यात आला आहे, 
तसेच नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर आींतरराषरीय ववमानतळ, चींद्रपूर जजल््यातील 
राजूरा जवळ उभारण्यात येत असलेले ववमानतळ, अमरावती ववमानतळ आिी इतर 
ववमानतळाींना िेण्यात आलेला ननधी न लमळाल्याने कामे प्रलांबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सोलापूर जजल््यातील बोरमणी ववमानतळासाठी अनतररकमत ३४ हेकम्र जमीन 
अधधग्रहणासाठी माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान र्ासनाने ५० को्ी रुपये मींजूर केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवश ववमानतळाच्या बाबतीत अर्ी पररजस्थती असताना पजश्चम 
महाराषरातील ववमानतळाींना कोरोना काळात ननधी दिल्याने र्ासनाकडून िजुाभाव होत 
असल्याने सवशत्र सींताप व्यकमत होत असताना कोरोना काळात थाींबववण्यात आलेल्या सवश 
ववकास कामाींचा ननधी आणण वेतनामध्ये लावलेली कपात केव्हापयांत उठववण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, अमरावती, चींद्रपूर, नागपूर या वविभाशतील ववमानतळाींच्या ननलमशती व 
ववकासकामे करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. उद्धि ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सोलापूर जजल््यातील बोरामणी ववमानतळासाठी अनतररकमत ३४ हेकम्र जमीनीच्या 
सींपािनासाठी र्ासनाने रु. ४०.०० को्ी ननधीस मींजूरी दिली आहे. 
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(४) ननधीच्या उपलब्लधतेनसुार ववमानतळासाठी ननधी वा्प करण्याची कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) अमरावती, चींद्रपूर, नागपूर या वविभाशतील ववमानतळाींच्या ननलमशती व ववकास काम 
करण्यासाठी र्ासनान ेपुढीलप्रमाणे कायशवाही केली /करण्यात आली आहे:- 
     अमरावती येथील ववमानतळ-धावपट्टी ववस्तारीकरण व सींबींधीत काम ेप्रगनतपथावर आहेत 
व ववमानतळ इमारतीसाठी ननवविा प्रक्रीया सुरु आहे. कीं पाउड वाॅल च ेकाम ९०% पूणश झाले 
आहे. 
     चींद्रपूर येथील ववमानतळ-जलमन सींपािन समुारे ८२% पूणश, र्ासकीय जलमन ताब्लयात, 
वन जलमनीबाबत कायशवाही सुरु आहे.वन जलमनी बिल्यात द्यावयाच्या पयाशयी खाजगी 
जलमनीच्या खरेिीची प्रक्रीया खाजगी वा्ाघा्ी पद्धतीन े सुरु आहे. तसचे काही प्रकरणे 
न्यायालयात सुरु असल्यामळेु जलमनीच्या सींपािनाच्या कामाला ववलींब होत आहे. 
     नागपूर येथील ववमानतळ-ववमानतळाच्या खासगीकरणा करीता नव्यान े ननवविा प्रक्रीया 
सुरु करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयाचे बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(४५)  १८९०९ (२१-११-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम 
(सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िौंड (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयाच े ५० खा्ावरून १०० खा्ामध्ये शे्रणीवधशन 
करण्यासाठी र्ासनान े मान्यता दिली असनू, तयासाठी समुारे ३३.५० को्ी रुपये ननधीला 
मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य र्ासनाच्या सन २०२० -२०२१ च्या अथशसींकल्पात पदहल्या ्प्प्याचा ननधी 
उपलब्लध झाला असून वाढीव इमारतीच े बाींधकाम अद्याप सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास उकमत रुग्णालयाचे बाींधकाम सुरु करण्याबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायशवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. माचश २०२० अथशसींकल्पात काम समाववषठ असून रु.३३५.२२ लक्ष 
तरतूि करण्यात आली आहे. सिर कामाचे सववस्तर अींिाजपत्रक तयार करणेचे काम प्रगतीत 
असून ताींरिकत्रक मान्यता तातडीन ेप्राप्त करुन ननवविा प्रक्रक्रया सुरु करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर जजल््यातील बामणी ते निेगाि एन.एच. ३५३ बी ईपीसी अांतगात  
सुरु असलेल्या रस्त्याच्या िामाच्या चौिशीबाबत 

  

(४६)  १९०३७ (२१-११-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम 
(सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यातील बामणी ते नवेगाव एन.एच. ३५३ बी ईपीसी  अींतगशत या रस्तयाचे 
काम सुरु असुन सिर काम अींिाजपत्रकीय तरतुिीनसुार करण्यात येत नसल्यान े सिर 
कामाच्या चौकर्ीबाबत सधचव, रस्ते सावशजननक बाींधकाम व मुख्य अलभयींता राषरीय महामागश 
याींना लोकप्रतीननधी याींनी दिनाींक १७ ऑगस््, २०२० रोजी वा तयासुमारास ननवेिन दिले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ननवेिनात उपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या अनुर्ींगान ेAuthority Engineer व्िारा कामाची 
प्रतयक्ष तपासणी करण्यात आली असून sub grade, GSB, DLC व लसमें् नालीच ेझाकण 
याींची जाडी मानकानुसार /अींिाजपत्रकीय तरतुिीनुसार असल्याच ेआढळून आले आहे. तथापी 
रस्तयाच्या ज्या दठकाणी भेगा पडल्याचे आढळून आले, तया दठकाणचे काँक्रक्र् पॅनेल पूणशपणे 
काढून कीं त्रा्िारामार्श त मानकाप्रमाणे पुन:श्च काम करुन घेण्यात आले आहे व कामाची 
मादहती िेणारा र्लक कामाच े दठकाणी क्रक.मी.२८४/४०० नवेगाव येथे लावण्यात आला असून 
कामामध्ये मानकानुसार योग्य गुणवततेच्या मुरुमाचा वापर करण्यात आला आहे. 
     सिर कामाची गुणवतता तपासणी व िैनींदिन िेखरेख ननयुकमत स्वतींत्र अलभयींता 
याींचेमार्श त करण्यात येत असून तयानुसार आवश्यक िरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सािोली-लाखाांदरु-िडसा-गडधचरोली या निननर्मित राष्ट्रीय महामागााचे  
िाम सांथगतीन ेसुरु असल्याबाबत 

  

(४७)  १९१५९ (२१-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकोली-लाखाींिरु-वडसा-गडधचरोली-चामोर्ी-आष्ी-आलापल्ली ते लसरोंचा या नवननर्मशत 
राषरीय महामागाशचे दिनाींक ११ माचश, २०१६ रोजी वा तया सुमारास भुलमपुजन करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकमत राषरीय महामागाशतील साकोली-लाखाींिरु-वडसा-गडधचरोली या मागाशच ेकाम 
मागील ३ वर्ाशपासनु सींथगतीने सुरु असल्याचे माहे ऑकम्ोबर, २०२० मध्ये वा तया िरम्यान 
ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर मागाशवरील िेसाईगींज (वडसा) येथ े र्हराबाहेरुन सावींगी-अजुशनी (मोर) 
रस्ता-तुकुम-नैनपुर मागे वडसा-आरमोरी मुख्य रस्तयापयांत बायपास रोड तयार करण्याची 
मागणी नागरीक कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सिर मागणीच्या अनुर्ींगान ेर्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०७-१२-२०२०) : (१) साकोली त े लसरोंचा हा रस्ता राषरीय महामागश 
३५३-सी म्हणून सन २०१४  ला घोर्ीत करण्यात आला. या रस्तयाच्या उन्नतीकरणाच ेकाम 
्प्प्या ्प्प्याने ननयोजीत असून यापैकी साकोली ते भींडारा जजल्हा लसमा या ५५.८० क्रक.मी. 
लाींबीच्या कामाच्या बाींधकामाची उद्घोर्णा माचश २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या इतर कामाींच्या 
भूमीपूजन कायशक्रमा िरम्यान करण्यात आली असून सिर कामास सन २०१७ मध्ये सुरूवात 
करण्यात आली आहे.   
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     साकोली त े भींडारा जजल्हा लसमा च्या कामाची गती वन जलमनीमुळे आलेल्या 
अडथळयाींमुळे सुरुवातीला सींथ होती, यावर रस्ते पररवहन महामागश मींत्रालय, नवी दिल्ली 
मार्श त वनभागातील लाींबीमधे डाींबरीकरणाचा ननणशय घेण्यात आला असून उवशरीत लाींबीत 
क्राँक्री् रस्ता बाींधण्यात येणार आहे. सद्य:जस्थतीत या कामाची ४२% प्रगती झाली असून 
माहे जून-२०२१ पयांत काम पूणश करण्याचे ननयोजजत आहे. तसचे भींडारा जजल्हा लसमा ते वडसा 
गडधचरोली या लाींबीतील उन्नतीकरणाची काम े वाहतुकीच्या घनतेच्या प्राधान्यानसुार 
्प्प्या्प्प्याने घेण्याचे ननयोजजत असून सियजस्थतीत या लाींबीतील कामाींना मींजुरी प्राप्त होणे 
बाकी आहे. 
(३) व (४) िेसाईगींज (वडसा) र्हराबाहेरुन बायपास करण्याच ेननयोजजत आहे, तया अनुर्ींगाने 
कामाच्या प्रकल्प अहवालाच्या सल्लागारामार्श त प्राथलमक अभ्यास करण्यात आला आहे. 
तयानुसार सिर वळणमागश र्हराच्या पजश्चम भागातनू प्रस्ताववत आहे. सद्यजस्थतीत या 
वळणमागाशच े कामास मींजुरी िेण्यात आली नसल्यान े याचा सववस्तर अहवाल बनववण्यात 
आलेला नाही. सिर वळणमागाशच्या बाींधकामाच ेकाम वावर्शक ननयोजन आराखडयात समाववष् 
होताच सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येऊन भूसींपािनाची प्रक्रक्रया सुरु करण्यात 
येईल. तथावप प्रश्नात नमूि केल्यानुसार सावींगी–अजुशनी (मोर) रस्ता तकुुम नैनपूर मागे 
वडसाळ-आरमोरी मुख्य रस्तयापयांत बायपास बाींधकाम करणे अर्ी मागणी  प्राप्त झालेली 
नाही. (सिर मागणी ही वडसा र्हराच्या पूवश भागातून बायपास बाींधकामाची आहे.) 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रत्नाधगरी जजल््यातील साखरपा (िोंडगाि) जोयशीिाडी धरणाच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(४८)  १९२५५ (२१-११-२०२०).   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी जजल््यातील साखरपा (कोंडगाव) जोयर्ीवाडी धरण धोकािायक अवस्थेत असून 
धरणाला अनेक दठकाणी तड ेगेल्याने तयातून गळती सुरू असल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सिर धरण धोकािायक अवस्थेत असल् याचा अहवाल तयार करून समुारे िोन 
को्ी रूपयाींचा िरुूस्तीचा प्रस्ताव सािर केला असून तो अद्यापपयांत प्रलींरिकबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व तयानुसार सिर िरुस्तीच्या 
प्रस्तावास तातकाळ मींजूरी िेवून धरणाची िरुुस्ती करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०८-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे, 
    प्रथमत:  २००७-०८ मध्ये वपधचींगमधून गळती असल्याबाबत ननिर्शनास आले असून 
तेव्हापासून गळतीच ेननरीक्षण सुरू आहे. सद्य:जस्थतीत धरण धोकािायक अवस्थेत नाही. 
(२) नाही. 
(३) धरणामध्ये असलेल्या गळतीची िरुूस्ती करणेसाठी धरण सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नालर्क याींच े
सूचनेनुसार धरणाच्या  आवश्यक िरुूस्तीच ेअींिाजपत्रक तयार करण्याचे काम के्षरिकत्रय स्तरावर 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

लातूर जजल््यातील औसा त ेननलांगा या रस्त्याची सुधारणा िरणेबाबत 
  

(४९)  १९७८१ (२१-११-२०२०).   श्री.अभभमन्य ु पिार (औसा), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लातूर जजल््यातील औसा त ेननलींगा या रस्तयाची िरूवस्था झाल्यामुळे वाहतुक गैरसोयीची 
झाली असून या रस्तयावर अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील रस्तयाची तातडीने सधुारणा करण्यात यावी तसेच सिर रस्ता राषरीय 
महामागश ववभागाकड ेहस्ताींतररत करुन रस्तयाचे चौपिरीकरण करण्याबाबत तातडीन ेकायशवाही 
करावी अर्ी मागणी औसा ववधानसभा स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ९ ऑकम्ोबर, 
२०२० रोजी वा तयासुमारास दिर्ा सलमतीच्या लातूर जजल्हाधधकारी कायाशलयात झालेल्या 
आढावा बैठकीत कायशकारी अलभयींता सावशजननक बाींधकाम ववभाग ननलींगा व कायशकारी 
अलभयींता राषरीय महामागश ववभाग, लातूर याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर रस्तयाच्या सुधारणा करण्यासाठी क्रकती ननधीची आवश्यकता आहे,  
(४) असल्यास, सिर रस्तयाच्या सुधारणा कामासाठी आवश्यक ननधीची तरतूि करून   
रस्तयाची सुधारणा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन रस्तयापैकी औसा त े लामजना चौक हा रस्ता यापूवीच राषरीय महामागश 
िजाशचा असून लामजना चौक त े ननलींगा रस्तयाींसींिभाशत सिरप्रमाणे मागणी करण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) कें द्र र्ासनाने लामजना चौक ते ननलींगा या रस्तयास राषरीय महामागश म्हणून 
ततवत: मींजूरी दिली असनू या रस्तयाचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याच े
काम राषरीय महामागश ववभाग, लातूर याींचेमार्श त प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील (जज.पुणे) 'पुणे महानगर प्रदेश वविास प्राधििरण' अांतगात येणाऱया  
गािातील रस्त्याांच्या िामाांना मांजरुी देऊन ननधी भमळणेबाबत 

(५०)  १९९०५ (२१-११-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िौंड तालुकमयातील (जज.पुणे) सुमारे ५१ गावाींचा समावेर् पणेु महानगर प्रिेर् ववकास 
प्राधधकरण (PMRDA) मध्ये झाला असनू या गावातील प्रमुख रस्तयाींची पावसामुळे िरुवस्था 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावाींतील ववववध रस्तयाींच्या कामाींना सुमारे १० को्ी ३५ लक्ष रुपये ननधी 
लमळवा अर्ी मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १४ ऑकम्ोबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास 
ननवेिनाद्वारे मा.उपमखु्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकमत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनुषांगान े गावातील 
रस्तयाींच्या कामाींना ननधी लमळणेबाबत र्ासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) िौंड तालुकमयातील ५१ गाव ेपुणे महानगर प्रिेर् ववकास 
प्राधधकरणाच्या कायशके्षत्रात समाववष् आहेत. या प्राधधकरणाकड ेप्रािेलर्क ववकास आरखडा व 
ननयोजजत ववकास आराखड्यातील रस्ते ववकलसत करणेची प्रमुख जबाबिारी असल्याने 
तयादृष्ीने प्राधधकरणामार्श त ननयोजन करण्यात येत आहे. प्राधधकरण के्षत्रातील मुख्य 
राज्यमागश, राज्यमागश, प्रमुख जजल्हामागश हे रस्ते सावशजननक बाींधकाम ववभागाकड ेतसेच इतर 
जजल्हा मागश, ग्रामीण मागश हे रस्त े जजल्हा पररर्ि याींचकेड े व योजनाबा्य रस्त े हे 
ग्रामपींचायतीकड ेननयलमत िेखभाल व िरुुस्तीसाठी असतात. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्राधधकरण के्षत्रातील रस्ते कामाींना मींजुरी िेणेबाबत ववववध लोकप्रनतननधीकडून 
मागणी करण्यात येत आहे. तथापी, सन २०२०-२१ मध्ये कोववड १९ च्या पाश्वशभूमीवर 
प्राधधकरणास अतयल्प उतपन्न प्राप्त झाले असून मींजूर काम/ेयोजनाींच े िानयतव मोठ्या 
प्रमाणात आहे. आधथशक मयाशिाींमुळे, का्कसरीच्या धोरणानुसार नववन रस्ते कामाींना 
प्रर्ासकीय मान्यता िेणे तुताशस र्कमय झालेले नाही. भववषयात आवश्यक जलमनी व ननधीच्या 
उपलब्लधतेनुसार तसेच सिर रस्ते बाींधल्याने के्षत्र ववकास होवून ववकास परवानगीमुळे 
प्राधधकरणाच्या उतपन्नात होणाऱया सींभाव्य वाढीचा ववचार करून आवश्यकतेनुसार रस्तयाींची 
कामे हाती घेण्याचे प्राधधकरणाच्या स्तरावर ननयोजजत आहे. 

___________ 

  
  
विधान भिन :   रािेन्र भागित 
मुांबई   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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