महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि १३ माचच, २०२० / फाल्गन
ु २३, १९४१ ( शिे )
(१)

उप मख्
ु यमां्ी

(३)

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी

(२)

जलसांपदा ि लाभक्षे् वििास मां्ी

(४)

ग्रामवििास मां्ी

(५)

याांचे प्रभारी विभाग

िैद्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायच मां्ी

(६)

मदहला ि बालवििास मां्ी

(७)

मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
-------------------------------------

िोचरी-ढाफळे िाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) धरणास मांजरु ी दे ण्याबाबत
(१)

*

८२४

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय मद
ि
ृ

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोचरी-ढाफळे वाडी (ता.लाींजा, जज.रत्नागगरी) या गावाला आजतागायत
्ँ करद्वारे पाणी परु वठा केला जात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावाची लोकसींख्या ४ हजाराहून अगिक असल्याने तेथे
तीव्र पाणी ्ीं चाई भासत असल्याने याठठकाणी िरण झाल्यास १ ते २० हे क््र
जमीन

ओललताखाली

येऊन

ग्रामसथाींच्या

पपण्याच्या

कायमसवरुपी सोडपवली जाईल, हे ही खरे आहे काय,

पाण्याची

समसया

(३) असल्यास, कोचरी-ढाफळे वाडी िरणास मींजुरी दे ण्याबाबत शासनसतरावर
काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) अशींत: खरे आहे .

कोचरी-ढाफळे वाडीला ्ॅं करने पाणी परु वठा करण्यात येत नसन
ू कोचरी

गावाला ्ँ करद्वारे पाणी परु वठा करण्यात येत आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

सदर योजना पण
ू य झाल्यानींतर सदर गावातील ग्रामसथाींच्या पपण्याच्या

पाण्याचा प्रश्न ननकाली ननघणार आहे .

(३) सदर योजनेस ठदनाींक ७.६.२०१४ च्या ननणययान्वये प्रशासक य मान्यता
दे ण्यात आली होती. तद्नींतर महामींडळाकडील आगथयक

दानयत्व मयायठदत

करण्याच्या हे तन
ू े सदर योजनेची प्रशासक य मान्यता महामींडळाच्या ४९
बैठक मध्ये रद्द करण्यात आली. सदर योजनेची प्रशासक य मान्यता रद्द न

करणेबाबत लोकप्रनतननिीींची मागण्या, ्ीं चाई पररजसथती इ. बाबी पवचारात

घेऊन महामींडळाच्या ५० व्या बैठक मध्ये सदर योजनेची आवश्यकता तपासन
ू
नव्याने प्रशासक य मान्यतेचा प्रसताव सादर करण्याच्या सच
ू ना सींबगीं िताींना

दे ण्यात आल्या होत्या. त्यास अनस
ु रुन सदर योजनेचे अींदाजपत्रक तयार
करण्यात आले होते. परीं तु मद
ृ व जलसींिारण पवभागाची सन २०१८-१९ ची

दरसच
ू ी अींमलात आल्याने सदर दरसच
ू ीनस
ु ार अींदाजपत्रक अद्ययावत करुन
मींजूरीसाठी फेरसादर करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िुली-घोणसरी (ता.िणििली, जज.शसांधद
ु ग
ु च) प्रिल्पा्या प्रिल्पग्रस्ताांना
(२)

*

(िडाळा) :
काय :-

निीन ग्रामपांचायतीसह नागरी सुविधा दे ण्याबाबत

६७६१

श्री.ननतेश राणे

(िणििली), श्री.िालीदास िोळां बिर

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) कुली-घोणसरी (ता.कणकवली, जज.लसींिद
ु ग
ु )य प्रकल्पामळ
ु े प्रकल्पग्रसताींचे

नपवन कुली वसाहत फोंडाघा् येथे १९९६-९७ मध्ये पन
ु वयसन केलेले असताना

प्रकल्पग्रसताींना मागील १० वर्ायहून अगिक कालाविीपासन
ू रसते, पाणी, शाळा
व समाजमींठदर आठद मल
ु भत
ू सोयीसपु विा परु पवण्यात आलेल्या नाहीत, हे
खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

कुली-फोंडाघा्

प्रकल्पग्रसताींना

नवीन

ग्रामपींचायत

लमळण्याबाबत मागील अनेक वर्ाांची मागणी असन
ु ग्रामपींचायती अभावी
प्रकल्पग्रसताींना शासनाच्या पवपवि योजनाींपासन
ू वींगचत रहावे लागत आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू प्रकल्पग्रसताींना नवीन ग्रामपींचायतीसह मल
ु भत
ू
सोयीसपु विा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे . १३ नागरी सपु विा सदर पन
ु वयलसत
गावठाणामध्ये उपलब्ि करून ठदलेल्या आहे त.

(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे . कुली ग्रामपींचायत सथापना करणेबाबतचा
प्रसताव प्रक्रियेत असन
ू फोंडा ब्रम्हनगरी वसाहत व नवीन कुली वसाहत येथे
१३ नागरी सपु विा पण
ु य करण्यात आल्या आहे त.
-----------------

जत (जज.साांगली) तालुक्यात िृषी विभागा्या
िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(३)

*

७८७

(साांगोले) :
काय :-

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ), अॅड.शहाजीबापू पाटील
सन्माननीय फलोत्पादन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) जत (जज.साींगली) तालक्
ु यात कृर्ी पवभागाच्या शेडने्, पॉली हाउस, नाला
खोलीकरण व रुीं दीकरण या कामाींमध्ये कोट्यविी रुपयाींचा गैरव्यवहार

झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले असन
ु
याबाबत

मा.कृर्ी

मींत्री,

आयक्
ु त

व

पवभागीय

सींचालकाींकडे

लोकप्रनतननिीींनी तिार दाखल केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

सथाननक

(२) असल्यास, ननगडी खद
ु य (ता.जत, जज.साींगली) येथे कृर्ी पवभागाींतगयत

महात्मा फुले जल व भम
ू ी सींिारण अलभयान सन २०१५-२०१६ मध्ये
झालेल्या कामाींमध्ये व मौजे िुळकरवाडी (ता.जत, जज.साींगली) येथील नाला
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खोलीकरण कामाींमध्ये उपपवभागीय कृर्ी अगिकारी,तालक
ु ा कृपर् अगिकारी व
ठे केदार याींनी कोट्यविी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असन
ु याबाबत तेथील
नागरीकाींनी व सामाजजक सींघ्नाींनी

जजल्हागिकारी, साींगली, जजल्हा कृपर्

अगिक्षक, साींगली याींचेकडे तिारी करुन ठदनाींक १८ मे, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास बेमद
ु त उपोर्ण केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

या

गैरव्यावहारातील

सींबगीं िताींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे .

याप्रकरणी सींबगीं ित तत्काललन तालक
ु ा कृर्ी अगिकारी, मींडळ कृर्ी

अगिकारी व कृर्ी सहायक याींचेकडून रक्कम रु. ९,९७,३३२/- वसल
ू करुन
घेण्यात आली असन
आयक्
ू
ु त (कृर्ी)

याींचे

ठदनाींक

२४.०८.२०१८

च्या

आदे शान्वये त्याींना शासन सेवेतन
ननलींबबत करुन प्रशासक य कारवाई
ू
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

पेनटािळी (ता.मेहिर, जज.बल
ु डाणा) प्रिल्पातील गािाां्या
पुनिचसना्या प्रस्तािाबाबत

(४)

*

२३९४

श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पेन्ाकळी (ता.मेहकर, जज.बल
ु डाणा) प्रकल्प चतथ
ु य सप्र
ु मा प्रसतावाबाबत
ठदनाींक ११ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास राज्यसतरीय ताींबत्रक
सल्लागार सलमती, नालशक याींच्या १३७ व्या बैठक त ननणयय झाला, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, घाणमोड, मानमोड, करतवाडी व इतर मान्य गावाींच्या

पन
ु वयसनाच्या बाबतीत असलेला सदर प्रसताव पढ
ु ील काययवाहीसाठी अिीक्षक
अलभयींता, पवदभय पा्बींिारे पवकास महामींडळ, नागपरू याींनी ठदनाींक २४
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास प्रिान सगचव, जलसींिारण प्रकल्प व
समन्वय पवभाग (ज.स.प्र.व.क .) याींच्याकडे पाठपवला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय हे खरे आहे .

(२) सदर गावाींचे पन
ु वयसनाबाबत समावेश केलेला सप्र
ु मा प्रसताव पवदभय
पा्बींिारे पवकास महामींडळ, नागपरू याींचे पत्र ि. ९६४४ ठदनाींक २४/१२/२०१९

अन्वये राज्यसतरीय ताींत्रीक सल्लागार सलमतीच्या १३७ व्या बैठक तील चतथ
ु य
सप्र
ु मा प्रसतावावरील छाननी अहवालातील मद्द
ु ा ि.२७ चे अनप
ु ालन अहवाल
प्रिान सगचव, जलसींपदा पवभाग, मींत्रालय, मब
ींु ई याींना सादर करण्यात आला
आहे .

(३) सदर प्रकल्पाचा चतथ
ु य सप्र
ु मा प्रसताव ठदनाींक ३१/०१/२०२० रोजीच्या
बत्रसदसयीय सगचवसतरीय उपसलमतीच्या बैठक त सादर करण्यात आला

असता, त्यावर सदर सलमतीने ठदलेल्या सच
ु नेनस
ु ार काययवाही क्षेबत्रय सतरावर
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

मौजे मुति
च डे-िारे ली-िातळिाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) ग्रुप
ग्रामपांचायतीचे विभाजन िरण्याबाबत

(५)

*

१३२७

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास
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(१) मौजे मत
य डे-वारे ली-कातळवाडी (ता.गचपळूण, जज.रत्नागगरी) या ग्रप
ु व
ु

ग्रामपींचायतीचे कायायलय मौजे मत
य डे येथे असन
ु व
ू यामध्ये समापवष् असलेले
वारे ली हे गाव मौजे मत
य डे येथन
ु व
ू सम
ु ारे ३ क्रकलोमी्र अींतरावर असल्याने
या

गावा

दरम्यान

दळणवळणाच्या

कोणत्याही

सोयी

नसल्याने

ग्रामपींचायतीशी ननगडीत कामाींसाठी वारे ली येथील ग्रामसथ व पवद्यार्थयाांची
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रप
ु ग्रामपींचायतीचे पवभाजन करून खास बाब म्हणून
मौजे वारे ली गावासाठी सवतींत्र ग्रामपींचायत सथापन करावी अशी मागणी

सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी ठदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ व २९ ऑगस्,

२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास पत्रान्वये केली असतानाही शासनाने कोणतीही
काययवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मौजे

वारे ली

गावासाठी

सवतींत्र

ग्रामपींचायत

करणेबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

सथापन

(४) अद्याप कोणताही ननणयय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२) व (३) शासन ननणयय ि.व्हीपीएम २६०३/प्र.
ि.१५४४/पीं.रा.४ (२२) ठदनाींक १२ फेब्रव
ु ारी, २००४ नस
ु ार ज्या महसल
ु ी गावी
सवतींत्र ग्रामपींचायत सथापन करावयाची असेल त्या गावाची लोकसींख्या एक

हजार असणे आवश्यक आहे . केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आठदवासी

व ताींडा या भागाींसाठी क्रकीं वा दोन गावात जर ३ क्रक.मी. पेक्षा जासत अींतर
असेल) तर त्या भागाकररता क्रकमान लोकसींख्या दोन हजार असणे आवश्यक
आहे .

मत
य डे ग्रामपींचायत अींतगयत वारे ली या महसल
ु व
ु ी गावाची लोकसींख्या

४३७ इतक असन
ू लोकसींख्येच्या ननकर्ात बसत नसल्याने सदर महसल
ु ी
गावासाठी सवतींत्र ग्रामपींचायत सथापन करणेबाबतची काययवाही करता येत
नाही.

सदर पवर्याबाबत मा.लोकप्रनतननिीच्या ठदनाींक ०३/०८/२०१७ व ठदनाींक

२९/०८/२०१८

रोजीींच्या

पत्राच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

अनि
ु मे

शासनपत्र

ठदनाींक
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२२/०६/२०१८ व १५/१०/२०१८ अन्वये तसेच ठदनाींक १५/१२/२०१७ रोजीच्या

औगचत्याच्या मद्द
ीं ाने मा. पविानसभा सदसय याींना ठदनाींक २१
ु याच्या अनर्
ु ग
जून, २०१८ अन्वये कळपवण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

सेनगाि (जज.दहांगोली) येथील पांचायत सशमतीची इमारत ि िमचचारी
(६)

*

ननिासस्थाने हस्ताांतरीत िरण्याबाबत
४६३५

श्री.तान्हाजी मट
ु िुळे (दहांगोली) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (जज.ठहींगोली) येथे लाखो रुपये खचय करुन पींचायत सलमतीची
इमारत

व

असतानाही

कमयचारी

मागील

ननवाससथानाचे

१३

वर्ायपासन
ू

बाींिकाम

कमयचारी

सन

२००६

ननवाससथाने

मध्ये

केले

कमयचाऱयाींना

हसताींतरीत केली नसल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील बाींिकाम अत्यींत ननकृष् दजायचे झाले असन
ु जजल्हा

पररर्द पवभागाकडून हसताींतरीत करण्यास पवलींब होत असल्याने या कामाची
चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवी नागररकाींकडून करण्यात आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार या प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे आहे .

नवननलमयत पींचायत सलमती सेनगाव (जज.ठहींगोली) नवीन प्रशासक य

इमारत व ननवासी इमारतीचे बाींिकाम ठदनाींक ३० जून, २००६ रोजी पण
ू य
झालेले आहे . पींचायत सलमती प्रशासक य इमारतीमध्ये काम पण
ीं र
ू य झालेनत
सदर इमारतीमध्ये पींचायत कायायलय काययरत आहे . सदर प्रशासक य इमारत
हसताींतर करण्यापव
ू ीच पींचायत सलमती कायायलयाचे कामकाज सरू
ु करणे

आवश्यक असल्यामळ
ु े पींचायत सलमती कायायलय काययरत करण्यात आले.
ननवासी इमारतीमध्ये पाणी परु वठा, पवद्यत
परु वठा या सोयी सपु विा
ु
नसल्यामळ
ु े सदर ननवासी इमारतीचे हसताींतरण करण्यात आलेले नाही.
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(२) हे खरे नाही.

प्रसतत
ु कामाबाबत चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवी नागररकाींकडून

करण्यात आली नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील उजनी धरणा्या फुगिटा
क्षे्ात बुडीत बांधारे बाांधणेबाबत

(७)

*

६८०२

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दौंड (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील दे ऊळगावराजे, पेडगाव, वा्लज
ु , ठहींगणीबेडी,

नायगाव, राजेगाव व खानो्ा या भागातील शेतकऱयाींची शेतीची लसींचन
योजना या उजनी िरणाच्या फुगव्ा क्षेत्रावर अवलींबन
ू आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी बड
ु ीत बींिारे बाींिणेबाबत लोकप्रनतननिीनी
अनेक वेळा मागणी करून दे खील अद्याप बींिाऱयाींचे काम होऊ शकले नाही,
हे ही खरे हे काय,

(३) असल्यास, उक्त ठठकाणी बड
ु ीत बींिारे
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

बाींिणेबाबत शासनसतरावर

(४) अद्याप कोणतीही काययवाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३) पपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन दे णेकरीता बड
ीं ृ ला
ु ीत बींिारे / बींिाऱयाींची श्ख

इत्यादी पयायय सच
ु पवणे व बाींिकामे हाती घेण्याकरीता मानके ननजश्चती
करण्यासाठी जलसींपदा पवभाग, शासन ननणयय ठद.१३/११/२०१९ अन्वये सलमती
सथापन करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िेंद्र शासनािडून राज्या्या दहश्याची थिीत रक्िम
(८)

*

उपलब्ध िरुन घेण्याबाबत

८५०

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बरू ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज
ठािूर (नालासोपारा), श्री.रमेश नानासाहे ब बोरनारे (सर) (िैजापरू ), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाच), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.महें द्र दळिी (अशलबाग),

श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मक्
ु ताईनगर),

श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांजय गायििाड
(बल
ु ढाणा), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.दौलत दरोडा
(शहापरू ),

श्री.महें द्र

थोरिे

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :
खुलासा करतील काय :-

(िजचत),

अॅड.शहाजीबापू

पाटील

(साांगोले),

सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) केंद्र शासनाकडून पवपवि कराींपो्ी लमळणारा राज्याचा ठहससा, आपत्त्ती
व्यवसथापनाने केलेली मागणी आणण वसतु व सेवा कराची क्षतीपत
ू ी या तीन
पवर्याींबाबत केंद्र शासनाकडून राज्याला ४५,०७७ को्ी रुपये येणे बाक

असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन राज्य शासनाने माहे जुल,ै २०१९ मध्ये राज्यात

आलेल्या परु ामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीपो्ी ठदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ७२८८.०५ को्ी रुपये नक
ु सान भरपाईचा प्रसताव तसेच माहे

ऑक््ोबर-नोव्हें बर मध्ये अवकाळी पावसामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीचा ७२०७.७९
को्ीचा प्रसताव ठदनाींक २२ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठपवले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाकडे वरील मोठ्या प्रमाणात थकबाक रहाण्याची

कारणे काय आहे त, सदरहू थक त रक्कम उपलब्ि करुन घेण्यासाठी शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,याबाबतची सद्य:जसथती काय
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अजजत पिार : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) व (४) केंद्र शासनाकडून सन २०१९-२० मध्ये केंद्रीय करातील प्राप्त कर

महसल
ीं ल्पीय अींदाज रु.४४,६७२.२४
ु ामध्ये महाराषर राज्याच्या ठहसयाचे अथयसक

को्ी वरुन सि
ु ारीत अींदाजात रक्कम रु.३६,२१९.६४ को्ी इतके ननजश्चत
करण्यात आले आहे त. त्यापैक फेब्रव
ु ारी २०२० अखेर रू. ३१,१५९.४३ को्ी
इतका ननिी प्राप्त झाला आहे . उवयररत ननिी माचय, २०२० मध्ये प्राप्त होणे
अपेक्षक्षत आहे .

वसतु व सेवा कर कायद्याच्या अींमलबजावणीमळ
ु े राज्याींना होणा-या

नक
ु सान भरपाईची रक्कम केंद्र शासनाकडून दर दोन मठहन्याींनी राज्य

शासनास प्राप्त होते. या आगथयक वर्ायत आगथयक मींदीमळ
ु े बहुतेक सवय
राज्याींच,े राज्य वसतु व सेवा कराचे सींकलन कमी झाल्यामळ
ु े वसतु व सेवा
कराची नक
ु सान भरपाईच्या रक्कमेची मागणी वाढली आहे . काही वसतव
ुीं र
आकारण्यात येत

असलेल्या उपकराचे सींकलन सध्
ु दा कमी झाले आहे .

त्यामळ
ु े केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास वसतु व सेवा कराची नक
ु सान
भरपाई लमळण्यास पवलींब होत आहे . मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या सवाक्षरीने

ठद.१०.१२.२०१९ रोजी मा. केंद्रीय अथयमत्र
ीं ी महोदयाींना वसतु व सेवा कराची
नक
ु सान भरपाई तसेच केंद्राकडून राज्याला लमळणारा केंद्रीय करातील ठहससा
लवकरात लवकर दे ण्याची पवनींती करण्यात आली होती.

परु ामळ
ु े व अवकाळी पावसामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीसाठी राज्याने

मागणी केलेल्या रक्कमेपक
ै
केंद्र शासनाने ठदनाींक २१ जानेवारी, २०२० रोजी
रू. ९५६.९३ को्ी एवढी मदत मींजूर केली आहे . तसेच प्रलींबबत असलेल्या
मदतीसींदभायत ठद. ०४ जानेवारी, २०२० रोजी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या
सवाक्षरीने केंद्रीय गह
ृ मींत्री याींना पत्र पाठपवले आहे .
-----------------

पांचाळा (ता.राजरु ा, जज.चांद्रपरू ) पाझर तलािासाठी सांपाददत िेलेल्या
जशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(९)

*

२९१९

श्री.सभ
ु ाष धोटे (राजरू ा) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण
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(१) पींचाळा (ता.राजुरा, जज.चींद्रपरू ) पाझर तलावासाठी सींपाठदत केलेल्या
जलमनीचा मोबदला शेतकऱयाींना गत १० वर्ायपासन
ु लमळाला नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकल्पग्रसत

शेतकऱयाींनी

याबाबत

आपले

सरकार

पो्य लव्दारे तिार दाखल करून मोबदला लमळण्याबाबत ननवेदन ठदले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने शासनाने कोणती काययवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे व क्रकती कालाविीत भस
ीं ादनाचा मोबदला दे ण्यात
ू प
येणार आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अशींत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) जजल्हा वापर्यक आठदवासी उपयोजनेअत
ीं गयत पा.त. पींचाळा या प्रकल्पाला
एकाजत्मक आठदवासी पवकास प्रकल्प चींद्रपरू याींचे माफयत रु. ७०.१६

लक्ष

ननिीची प्रशासक्रकय मान्यता दे ण्यात आली आहे . प्रकल्पाचे काम पण
ू य झाले

असन
प्रकल्पावर अद्यापयांत रु.७६.१९ लक्ष ननिी खचय झालेला आहे .
ू
सद्यजसथतीत भस
ीं ादनामळ
ू प
ु े प्रकल्प क्रकीं मतीत
भस
ीं ादनाचा
ू प
असल्याने,

मोबदला

जजल्हा

प्रकल्पग्रसत

जलसींिारण

वाढ होत असल्याने आणण

शेतकऱयाींना

अगिकारी,

चींद्रपरू

अदा

करणे

याींचेमाफयत

आवश्यक

प्रकल्पास

नव्याने सि
ु ाररत प्रशासक्रकय मान्यता घेण्याचा प्रसताव आठदवासी पवकास
पवभागाकडे पाठपवण्याची काययवाही क्षेबत्रय सतरावर प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

शशरसोली ते शभलिडी (ता.नाांदरु ा, जज.बुलढाणा)
(१०)

*

रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

२२५३

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) लशरसोली ते लभलवडी (ता.नाींदरु ा, जज.बल
ु ढाणा) रसता अनतशय खड्डेमय
झाला

असन
ू

पावसाच्या

पाण्यात

जलमय

होत

असल्याने

रसत्यावरून

जाणाऱया नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रसत्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार लशरसोली ते लभलवडी या रसत्याची मजबत
ु ीकरण व
नत
ु नीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) व (४) लशरसोली ते लभलवडी हा एकुण ८.७० क्रक.मी. लाींबीचा रसता आहे .

यापैक लशरसोली ते चाींदरु बबसवा या रसत्याचे मजबत
ु ीकरण व डाींबरीकरणाचे

काम पवशेर् दरु
ु सती अींतगयत प्रगतीत असन
ू , सदर काम माहे जून, २०२०
पयांत पण
ु य करण्याचे ननयोजन आहे .

उवयरीत चाींदरु बबसवा ते लभलवडी या रसत्याचे काम ननिी, ननकर् व

प्रािान्यिमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .
-----------------

किल्लारी (ता.औसा, जज.लातरू ) ग्रामपांचायतीत झालेला गैरव्यिहार
(११)

*

२१५२

श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) क्रकल्लारी (ता.औसा, जज.लातरू ) येथील १४ व्या पवत्त आयोगातील
कामाच्या अननयलमतता व गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोर्ीींवर कारवाई
करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक १३ जानेवारी, २०२०

रोजी वा त्यासम
ु ारास मख्
ु य काययकारी अगिकारी, जजल्हा पररर्द, लातरू
याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली
ु ग
आहे काय, चौकशीचे ननषकर्य काय आहे त,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

या

गैरव्यवहारातील

सींबगीं िताींवर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय.

(२) व (३) सदर ननवेदनानस
ु ार मख्
ु य काययकारी अगिकारी, जजल्हा पररर्द,
लातरू याींनी जजल्हा सतरावर चौकशी सलमती ननयक्
ु त केली असन
ू सदर
चौकशी सलमतीचा अहवाल प्राप्त होताच याबाबत आवश्यकती काययवाही
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालय ि ग्रँट मेडडिल महाविद्यालयात तीन हजार
शिवि्छे दन जव्हसेरा अहिाल प्रलांबबत असल्याबाबत

(१२)

*

६८३५

श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील जे.जे. रुग्णालय व ग्रँ् मेडडकल महापवद्यालयात सम
ु ारे तीन
हजार शवपवच्छे दन जव्हसेरा अहवाल सम
ु ारे सहा वर्ायपासन
ू रखडल्याने त्याचा
पोलीस तपासावर पररणाम होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार शवपवच्छे दन जव्हसेरा अहवाल तातडीने उपलब्ि
करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

14
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी ठद. २८.११.२०१९ च्या शासन ननणययान्वये सर
ज.जी.समह
ू रुग्णालये, मब
ुीं ई येथील शवपवच्छे दन जव्हसेरा तपासणी कामाींची
पवभागणी व इतर बाबीींबाबत

उच्च सतरीय सलमती गठीत केली असन
ू

सलमतीच्या लशफारशीींच्या अनर्
ीं ाने काययवाही सरु
ु ग
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िाघोली (ता.िेळापरू , जज.यितमाळ) येथील पाझर
तलािाचे प्रलांबीत िाम पण
ु च िरण्याबाबत

(१३)

*

७४८३

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाघोली (ता.केळापरू , जज.यवतमाळ) येथील ग् न. ४४ व ४५ वाघोली

लशवारामध्ये लसींचन पवभाग जजल्हा पररर्द याींचे माफयत सव्हे क्षण करण्यात

येवन
ू पाझर तलावाचे काम घेण्यात आले आणण मींडळ अमरावती येथून
ताींबत्रक मान्यता दे ण्यात आलेली असतानाही सदर पाझर तलावाचे काम
प्रलींबीत असल्याचे ठदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील एक वर्ायपव
ू ी सदर पाझर तलावाला पवभागा माफयत
प्रशासक य

मान्यता

दे ण्यात

आली

असताना

सींबगीं ित

पवभागाच्या

अगिकाऱयाींनी नालशक येथे प्रसताव सादर न केल्याने पाझर तलावाचे काम
प्रलींबबत राठहले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पररसरातील खैरगाव दे शमख
इत्यादी गावात दषु काळ
ु
ननमायण

झाला

करण्याबाबत

व

असल्याने
या

मींजरू

कामाकडे

पाझर

दल
य
ु क्ष

तलावाचे

करणाऱया

प्रलींबीत

काम

अगिकाऱयाींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पण
ु य

कारवाई

15
श्री. शांिरराि गडाख : (१), (२) व (३) वाघोली, ता.केळापरू , जज.यवतमाळ
येथील ग् नीं.४४ व ४५ लशवारामध्ये लसींचन पवभाग, जजल्हा पररर्द
यवतमाळ माफयत सवेक्षण करुन पाझर तलावाचे काम घेण्यात आले आहे .

सदर कामास प्रादे लशक जलसींिारण अगिकारी, मद
ृ व जलसींिारण पवभाग,
अमरावती याींनी रुपये १,४४,२७,२२०/- इतक्या रकमेस

ठदनाींक २८.१२.२०१८

सवयसािारण सभा ठद.४.१.२०१९

रुपये ३,६७,२९,२००/-

च्या पत्रान्वये ताींबत्रक अनम
ु ती प्रदान केली आहे . या कामास जजल्हा पररर्द
ठराव ि.२१, अन्वये

इतक्या रकमेस प्रशासक य मान्यता प्राप्त झाली आहे . सदर प्रकल्पाचा

पाणीसाठा १५० स.घ.मी. पेक्षा जासत असल्याने त्यास मख्
ु य अलभयींता,

ननयोजन व जलपवज्ञान, नालशक याींचे पाणी उपलब्िता प्रमाणपत्र आवश्यक

आहे . त्याअनर्
ीं ाने पाणी उपलब्िता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबतचा प्रसताव
ु ग
सादर करण्याची काययवाही सरु
ु आहे .

उप पवभागात शाखा अलभयींता/कननषठ अलभयींता याींची पदे ररक्त

असल्याने पाणी उपलब्िता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबतचा प्रसताव सादर
करण्यास पवलींब झाला.

याकारणासतव सींबगीं ित कननषठ अलभयींता याींना

कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िुिडी पाटबांधारे प्रिल्पाला सध
ु ाररत प्रशासिीय
मान्यता दे ण्यात आल्याबाबत

(१४)

*

७३८०

श्री.बबनराि पाचपत
ु े (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कुकडी पा्बींिारे

प्रकल्पाला नक
ु तीच सि
ु ाररत प्रशासक य मान्यता

दे ण्यात आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पा्बींिारे प्रकल्पात श्ीगोंदा-नगर (जज.अहमदनगर)

तालक्
ु याींसाठी वरदान ठरणा-या साकळाई योजनेचा समावेश करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या पा्बींिारे प्रकल्पासाठी शासनाकडून क्रकती ननिीची तरतद
ू

करण्यात आली आहे, तद्अनर्
ीं ाने साकळाई योजनेला क्रकती ननिी ठदला
ु ग

जाणार आहे, तसेच यामध्ये समापवष् असलेल्या डडींभे ते माणणकडोह
दरम्यानचा बोगदा काढण्यास शासनाने मान्यता ठदली आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकल्पाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय.

कुकडी पा्बींिारे प्रकल्प, जज. पण
ु े या प्रकल्पाला जलसींपदा पवभाग

शासन ननणयय ठद.०२/११/२०१८ अन्वये रु.३,९४८.१७ को्ी इतक्या क्रकीं मतीची
तत
ु ारीत प्रशासक य मान्यता प्रदान केली आहे .
ृ ीय सि
(२) नाही.

(३) व (४) कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० मध्ये ४० को्ी ननिी
प्राप्त आहे, परीं तु त्यात साकळाई उपसा लसींचन योजनेसाठी तरतद
ू नाही.

डडींभे माणणकडोह बोगदयाचे काम हाती घेण्याच्या अनर्
ीं ाने सद्य:जसथतीत
ु ग
सपवसतर सवेक्षण व सींकल्पन करण्यास शासनाने ठद.०७/०८/२०१९ च्या
पत्रान्वये मान्यता ठदली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

टोिडे (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथील ग्रामपांचायती्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(१५)

*

६६९३

श्रीमती सीमा महे श दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्ोकडे

कामाींमध्ये

(ता.मालेगाींव,

जज.नालशक)

ग्रामपींचायतीच्या

गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे

पवपवि

फेब्रव
ु ारी, २०२०

त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

पवकास

मध्ये वा
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(२) असल्यास, भगतलसींग सभा मींडप, सींगणक कक्ष, चौक सश
ु ोलभकरणाची
कामे झालेली नसताींनाही दे यके अदा करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, घरकुल वा्प, सवच्छ भारत अलभयान अींतगयत करण्यात
आलेली कामे, पपण्याच्या पाईपलाईनच्या कामात दे खील गैरव्यवहार झाला

असल्याने सथाननक ग्रामसथाींकडून सदर प्रकरणाींची चौकशी करण्याची मागणी
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
या गैरव्यवहारातील सींबगीं िताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, तथापप ग्रामपींचायतीच्या कामात अननयलमतता
झाली आहे .

(२) नाही, काम झाल्यानींतरच दे यक अदा करण्यात आले आहे .
(३) होय.

(४) याबाबत सींबगीं ित सरपींच व ग्रामसेवक याींना नो्ीस दे ऊन खल
ु ासा
मागपवण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार सींबगीं ित ग्रामसेवक याींना ननलींबबत

करण्यात आले असन
ू सींबगीं ित सरपींच याींचे पवरुद्ध महाराषर ग्रामपींचायत
अगिननयम १९५९ च्या कलम ३९ अन्वये प्रसताव सादर करण्यात आलेला
आहे .

तसेच तिारदार याींना ग् पवकास अगिकारी, पींचायत सलमती,

मालेगाव याींनी केलेली चौकशी मान्य नसल्याने त्रयसथ सलमतीची नेमणक
ू
जजल्हा पररर्द, नालशक याींचेकडून करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

मुक्ताईनगर (जज.जळगाि) मतदार क्षे्ातील घरिुल योजनें तगचत
असलेल्या लाभार्थयाांना जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१६)

*

३१६९

श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात प्रिानमींत्री घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास
व

पारिी

आवास

घरकुल

योजनेअत
ीं गयत

लाभार्थयाांना

घराचे

बाींिकाम

करण्याकररता जागा उपलब्ि नसल्यास अनतिमण केलेल्या जागा उपलब्ि

करुन दे ण्याकररता महाराषर शासनाच्या सन २०१८ च्या पररपत्रकानस
ु ार सन
२०११

पव
ू ीचे

अनतिमण

ननयमानक
ु ूल

करण्याचे

आदे श

तसेच

ज्या

लाभार्थयाांकडे जागा उपलब्ि नसेल त्याींना त्या त्या ग्रामपींचायतीमाफयत

ग्रामपींचायतीच्या मालक ची जागा घरकुल बाींिकामासाठी भोगव्ा सदरी
लावण्याचे आदे श काढण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असतानाही मक्
ु ताईनगर (जज.जळगाव) मतदार क्षेत्रातील
शासन

पररपत्रकानस
ु ार

काययवाही

न

झाल्याने

हजारो

लाभाथी

सदर

योजनेपासन
ू वींगचत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरील

पररपत्रकाींची

अींमलबजावणी

करुन

या

वींगचत

ग्रामपींचायतीअींतगयत

१०६५

लाभार्थयाांना तातडीने घरकुल बाींिण्याकररता जागा उपलब्ि करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

मक्
ु ताईनगर

(जज.जळगाव)

येथील

४७

लाभार्थयाांचे जागा मागणीच्या प्रसतावाींना मख्
ु य काययकारी अगिकारी, जज.प.

जळगाींव याींनी मींजूरी ठदलेली असन
ू याप्रकरणी पढ
ु ील काययवाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

अांगणिाडी सेवििा ि मदहला बचत गटाांना डॉ.ए.पी.जे. अब्दल
ु िलाम
(१७)

*

अमत
ृ आहार योजनेचा ननधी अदा िरण्याबाबत

६०४०

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय मदहला ि

बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) डॉ.ए.पी.जे. अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजना कुपोर्ण दरू करण्यासाठी
शासनाने सरु
ु केली असन
ू राज्यातील गरोदर माताींसह सतनदा माता व

अींणवाडीतील कुपोपर्त बालकाींना सकस आहार परु वठा करण्यासाठी वेळेत

आहाराचा ननिी लमळत नसल्यामळ
ु े अींगणवाडी सेपवका व मठहला बचत
ग्ाला उिारीने आहार पवकत घेऊन परु वठा करावा लागत आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील कल्याण, अींबरनाथ व मरु बाड या पवभागात
गेली ६ मठहने ते वर्यभरापासन
ू ताजा आहर लमळालेला नाही तसेच अींगणवाडी

सेपवका व मठहला बचत ग्ातील मठहलाींच्या खात्यात अमत
आहराचा
ृ
ननिीही जमा झालेला नसन
ू ्ीएडीएची रक्कमही त्याींना लमळालेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कुपोर्ण कमी करण्यासाठी प्रामाणणकपणे काम करणाऱया

सेपवकाींना व बचतग्ातील मठहलाींना अमत
ृ आहार योजनेचा ननिी तात्काळ
अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.

डॉ. ए.पी.जे.अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजनेचा माहे जुल,ै २०१९

पयांतचा ननिी हा एपप्रल,२०१९ मध्ये आगाऊ पवतरीत करण्यात आला होता.

त्यावेळी ननिीचे पवतरण हे आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल पवकास सेवा योजना,
नवी मब
ुीं ई याींचेकडून होत होते.

तथापप, आठदवासी पवकास पवभागाच्या

ठदनाींक २० जुल,ै २०१९ च्या शासन ननणययान्वये या योजनेकरीता ननिीचे

पवतरण हे जजल्हागिकारी कायायलयाकडून करण्यात येत आहे . ननिी पवतरण
पध्दतीतील बदलामळ
ु े सप््ें बर,२०१९ ते डडसेंबर,२०१९ या कालाविीतील ननिी
पवतरणास पवलींब झाला आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

डॉ.ए.पी.जे.अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजना ही आठदवासी क्षेत्र

असलेल्या शहापरू , मरु बाड, लभवींडी या ग्ामध्येच चालू आहे . ननिी पवतरण

पध्दतीतील बदलामळ
ु े सप््ें बर,२०१९ ते डडसेंबर,२०१९ या कालाविीतील ननिी

पवतरणास पवलींब झाला आहे . तथापप, जानेवारी २०२० दरम्यान आठदवासी

20
पवकास प्रकल्प कायायलयाकडून प्राप्त झालेला रु.२.४० को्ी ननिी पवतरीत
करण्यात आला आहे

व ठदनाींक

१३

फेब्रव
ु ारी,२०२०

च्या आदे शानस
ु ार

योजनेकरीता प्राप्त झालेला रु.३.६० को्ी इतका ननिी अींगणवाडयाींना
पवतरीत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

दाभलोन (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपांचायती्या
पाड्यात रस्त्याचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(१८)

*

३१०१

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दाभलोन (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपींचायत पररसरात ३७७ कु्ुींबाींची
वसती असलेल्या गावाींना अद्यापयांत रसता झाला नसल्याची बाब माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दाभलोन ग्रामपींचायतीच्या सहा पाडयात रसते नसल्याने

शाळकरी मल
ु ाींना जजल्हा पररर्द शाळे त जाण्यास, जेषठ नागरीक तसेच
गरोदर जसत्रयाींची रुग्णालयापयांत जाण्यास गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत सावयजननक बाींिकाम तसेच जजल्हा पररर्द बाींिकाम
पवभागाचे अगिकारी दल
य करत असल्याची तिार ग्रामसथाींनी केली आहे , हे
ु क्ष
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, दाभलोन ग्रामपींचायतीच्या सहा पाड्यात रसत्याचे काम सरु
ु
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

(३) अशी तिार प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) दाभलोन ग्रामपींचायत हद्दीत एकूण सात पाड्या आहे त.
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१) खळीचामाळ व २) पा्ीलपाडा- सदरचे दोनही पाडे हे इतर जजल्हा

मागय ि.४२ डाींबरी पषृ ठभागाच्या रसत्याने रामा-७२ ला जोडले आहे त.

रा.मा.७२ ते दाभलोन या रसत्याचे रुीं दीकरण, मजबत
ु ीकरण व डाींबरीकरणाचे

रक्कम रु.१२१.५० लक्ष रक्कमेचे काम मख्
ीं गयत
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेअत
प्रगतीत आहे .

३) जाींभेपाडा , ४) साखळीपाडा व ५) गि
ुीं नपाडा हे नतन पाडे ग्रामीण

मागय ि. १२३ ने जोडण्यात आले आहे त. त्यापैक जाींभेपाडा येथील ०/०० ते
०/७०० क्रक.मी. रसत्याचे डाींबरीकरणाचे काम सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात

आलेले आहे . तसेच त्यापढ
ु ील साखळीपाडा येथील ०/७०० ते १/०० क्रक.मी.
लाींबीचे रु.१०.०० लक्षचे

डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत

१/०० ते १/७०० क्रक.मी. रसता खडी पषृ ठभागाचा आहे

आहे . गि
ुीं नपाडा येथील

६) राहतेपाडा- हा पाडा ग्रामीण मागय ि. १० वर असन
ू या मागायची

लाींबी २.०० क्रक.मी. आहे . त्यापैक ७०० मी्र

लाींबीचे डाींबरीकरण करण्यात

आले असन
ू उवयरीत १३०० मी्र लाींबीचा रसता हा मरु
ु माचा असन
ू सदर
रसत्याचे काम सन २०२०-२१ च्या आराखड्यात प्रसतापवत करण्यात आले
आहे .

७) वाींगडपाडा-साखळीपाडा ते वाींगडपाडा जोडरसता हा ८०० मी्र

लाींबीचा अवगीकृत रसता असन
ू मरु म पषृ ठभागाचा आहे . रसता अवगीकृत
असल्याने

शासनाच्या योजनेमिून घेता येत नाही. त्यामळ
ु े ठक्करबाप्पा,

जज.प.सेस, ग्रामपींचायत अींतगयत ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार प्रसतापवत करण्याचे
जजल्हा पररर्दे चे ननयोजन आहे .

-----------------

िोि ते िोडेगाि (जज.परभणी) रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबत
(१९)

*

१५५६

श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल््यातील कोक ते कोडेगाव या ८ क्रक.मी. रसत्याच्या कामास
मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेतील ८ को्ी रुपये खचय करण्यात आले असताना

सद्य:जसथतीत एक वर्ायच्या आतच या रसत्याची दरु वसथा झाली असल्याचे
ठदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, या कामासबींिी यापव
ु ी चौकशीचे आदे श जजल्हागिकारी याींनी
ठदले असन
ु या चौकशी अहवालात सदर रसत्यावरुन जडवाहनाींची वाहतक
ु होत

असल्याने रसत्याची दरु वसथा झाल्याचे नमद
ु केले परीं तु वसतजु सथतीत सदर
ठे केदाराने या रसत्याचे काम ननकृष् दजायचे केल्याने रसत्याची दरु वसथा झाली
असल्याचे

जजल््यातील

समाजसेवी

आणले आहे, हे ही खरे आहे काय,

सींघ्नाींच्या

प्रनतननिीींनी

ननदशयनास

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
सींबगीं िताींवर कारवाई करण्यासह रसत्याची दरु
ु सती करण्याबाबत
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कोणती

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर रसत्याच्या डाींबरीकरण झालेल्या एकुण १५.९८० क्रक.मी. लाींबीपैक

०/५०० ते ३/१०० या एकुण २.५० क्रक.मी. रसता राषरीय महामागायच्या
बाींिकामासाठी होणाऱया अनतभार क्षमतेच्या वाहतक
ु मळ
ु े खराब झाला आहे .
(२)

सदर रसत्याच्या कामाबाबत तिार प्राप्त झाली आहे हे खरे आहे .

तथापप, सदर रसत्याचे काम ननकृष् दजायचे झाले हे खरे नाही. सदर

कामाची प्रत्येक ्प्प्यावर वेगवेगळया १३ राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षकाींनी

तपासणी केली असन
ू त्याींनी कामाची गण
ु वत्ता समािानकारक असल्याचा
शेरा ठदला आहे .

(३) सदर रसत्याच्या कामाबाबत तिार प्राप्त झाल्यानींतर जजल्हागिकारी
परभणी

याींनी

ननकृष्

दजायच्या

कामाची

गण
ु वत्ता

ननयींत्रक

याींच्या

माध्यमातन
ू चौकशी करणेबाबत कळपवले आहे . त्यानस
ु ार राज्य गण
ु वत्ता
समन्वयक (प्रमींग्रासयो), पण
ु े

याींना सदर कामाची चौकशी करणेबाबत

कळपवले आहे . राज्य गण
ु वत्ता समन्वयक याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
अहवालाच्या अनर्
ीं ाने योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.
ु ग
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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विदभाचतील गडधचरोली, चांद्रपूर ि गोंददया जजल्हा मानि वििास
ननदे शाांिामध्ये मागास असल्याबाबत

(२०)

*

२६६

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशष
शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.समीर िुणािार
(दहांगणघाट), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा),
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळ
ु जापरू ), श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेडा),
श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

डॉ.दे िराि

होळी

(गडधचरोली) :

सन्माननीय उप मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पवदभायतील गडगचरोली, चींद्रपरू व गोंठदया हे जजल्हे मानव पवकास
ननदे शाींकामध्ये मागास असन
ू सवायगिक प्रभापवत असल्याची बाब ठदनाींक ३
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मा.राज्यपाल महोदयाींनी मानव पवकासाचा मानक बनलेल्या

तीन बबींदीं च्ू या पवकासावर खचय करण्याकररता ५० को्ीींचा ननिी ठदला असन
ू
सदर ननिी अद्यापही अखचीत असल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्राप्त ननिी मानव पवकासाचा मानक बनलेल्या तीन

बबींदीं च्ू या पवकासावर खचय करण्याचा कालाविी क्रकती आहे, त्यानस
ु ार ननिी
खचय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, सदर ननिी अद्यापही उपयोगात न आणण्याचे प्रमख
ु कारण
काय आहे ?

श्री. अजजत पिार : (१), (२) व (३) पवदभायतील गडगचरोली, चींद्रपरू व गोंठदया
हे जजल्हे मानव पवकास ननदे शाींकामध्ये मागास असल्याची बाब खरी आहे .

मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदे शाप्रमाणे, ननयोजन पवभाग, शासन ननणयय

ठदनाींक २३ जुल,ै २०१९ अन्वये पवदभय, मराठवाडा व उवयररत महाराषर या ३
पवकास मींडळाींकररता सन २०१९-२० या आगथयक वर्ायकररता प्रत्येक

रू.५०

को्ी इतका “पवशेर् ननिी” मींजूर करण्यात आला आहे . या ३ पवकास
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मींडळाींनी रु.५० को्ी “पवशेर् ननिी” मानव पवकास काययिम अींतगयत ननठदय ष्
क्षेत्राींमध्ये मानव पवकास ननदे शाींक

वद्ध
ृ ीींगत होण्याच्या दृष्ीने “जजल्हा/

तालक
ु ा सपेलसक्रफक योजना” कररता परू क सत्रोत म्हणून वापरणे अलभप्रेत
आहे .

ननयोजन पवभाग, शासन ननणयय ठदनाींक २३ जुल,ै २०१९ नस
ु ार

जजल्हागिकारी याींनी “प्रशासक य मान्यता” ठदलेल्या कामाींनाच शासनाकडून
ननिी पवतररत करण्याची काययवाही सरू
ु आहे .
(४) लागू नाही.

-----------------

सोलापूर जजल््यात जलयुक्त शशिार योजने अांतगचत िरण्यात आलेल्या
िांपाटच मेंट बांडडांग्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(२१)

*

७५२०

श्री.विजयिुमार

दे शमख
ु

(सोलापरू

शहर

उत्तर) :

सन्माननीय मद
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:ृ ि जलसांधारण मां्ी पढ

(१) सोलापरू जजल्हा कृर्ी अगिकारी कायायलयाकडून जलयक्
ु त लशवार योजने
अींतगयत प्रत्येक तालक्
ु यात कींपा्य में् बींडडींगची कामे करण्यात आली असता या

कामाींमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक तिारी शेतकऱयाींनी केल्या
असन
ू या गैरव्यवहाराींमध्ये जजल्हा कृर्ी अगिकारी याींचाही सहभाग असल्याचे
ननदशयनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू जजल््यातील प्रत्येक तालक्
ु यात जलयक्
ु त लशवार
योजने अींतगयत करण्यात आलेली कींपा्य में् बींडडींग कामे अपण
ू य आणण ननकृष्

दजायची झाली असन
ू तालक
ु ा कृर्ी अगिकाऱयाींनी एमबी रजजस्रमध्ये बनाव्

नोंदी केल्या असताना याकडे जजल्हा कृर्ी अगिकाऱयाींनीही जाणीवपव
य दल
य
ू क
ु क्ष
करत मक्तेदाराशी सींगनमत करुन दे यके अदा केल्याचे ननदशयनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सोलापरू जजल््यात जजल्हा कृर्ी कायायलयामाफयत तीन वर्ायत
झालेल्या कींपा्य में् बींडडींग कामाची चौकशी शासनाने केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले,
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(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

या

गैरव्यावहारातील

सींबगीं िताींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

साांगली जजल्हयातील आरफळ िालव्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२२)

*

२८९८

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जजल्हयातील आरफळ कालव्याची गेल्या वीस वर्ायत कायमसवरुपी

दरु
ु सती करण्यात आली नसल्याने कालव्याची गळती होऊन लाखो लल्र

पाणी वाया जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आवतयन सरु
ु झाले क मरु
ु म व दगड ्ाकून तात्परु ती दरु
ु सती

केली जात असन
ु लाखो रुपये खचय करुन बाींिलेल्या आरफळ व ताकारी
योजनेच्या कालव्याची दरु
य होत आहे, हे ही
ु सती करण्याकडे शासनाचे दल
ु क्ष
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कालव्याींची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, तद्नस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
आरफळ

कालव्याचे

साींगली

जजल््यातील

क्रक.मी.१०२

ते

१९१

क्रक.मी.लाींबीचे काम तसेच पलस
ू शाखा कालवा क्रक.मी.० ते २३ चे काम सन

२००९-१० मध्ये पण
ू य झाले आहे . मख्
ु य कालव्याचे क्रक.मी.१०२ ते १७६ क्रक.मी.

मिील व पलस
शाखा कालव्याचे असतरीकरण पण
मख्
ू
ू य झाले असन
ू
ु य
कालवा क्रक.मी.१७६ ते क्रक.मी.१९१ मिील असतरीकरण कामे प्रगतीत आहे त.
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सदर कालव्यातन
ू सकृतदशयनी कोणत्याही प्रकारची गळती होत नसन
ू ,

पाणी पवतरणासाठीच्या पवमोचकाच्या दरवाजातन
ू काही प्रमाणात गळती होते.
(२) हे खरे नाही.
गळती

तथापप, आरफळ व ताकारी कालव्यावरील पवमोचकातन
ू काही प्रमाणात
होत

असल्याने

आवतयन

कालाविीत

गळती

रोखणेसाठी

आवश्यकतेनस
ु ार गे्च्या मख
ु ाशी मरु
ु म / माती याचा वापर केला जात होता.
(३) कालव्याची पाहणी ननयलमतपणे केली जाते.

(४) आरफळ व ताकारी कालव्यावरील पवमोचकाींतन
ू काही प्रमाणात होणारी
गळती रोखण्यासाठी सलई
ु स व्हॉल्व बसपवणेची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

राज्यात एचआयव्ही्या थडच लाईन औषधाांचा
ननयशमत पुरिठा िरण्याबाबत
(२३)

*

४९०२

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (तळ
ु जापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात थडय लाईन और्िाींसाठी एआर्ीची केवळ ६ केंद्रे असन
ू तेथे
रुग्णाींना ७ ते ८ गोळयाच ठदल्या जात असल्याची बाब जानेवारी, २०२० च्या
पठहल्या आठवडयात ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ई-्ें डररींगची प्रक्रिया रखडल्यामळ
ु े दीड मठहन्याींपासन
ू राज्यात
एचआयव्हीच्या थडय लाईन और्िाींचा परु वठा होत नसल्याने नॅशनल एड्स
कन्रोल

ऑगयनायझेशनने

(नॅको)

एचआयव्हीचे

खरे दीचे ननदे श ठदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

और्ि

जजल्हासतरावरच

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

रुग्णाींना

ननयलमत

होण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

और्ि

परु वठा
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राज्यात नॅकोच्या मागयदशयक सच
ु नाींनस
ु ार ९१ एआर्ी केद्राींमाफयत

रुग्णाींवर और्िोपचार केले जातात. सदर और्िे केंद्र शासनाकडून ठदली
जातात. दोन केंद्राींवर और्िाींचा त्
ु वडा होता, परीं तु उपलब्ि साठयातन
ू पींिरा
ठदवसाींकरीता और्िे ठदली होती.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

थडय लाईन और्िे परु पवण्यासाठी नॅकोमाफयत पवलींब होणार असल्याने

सदर और्िे राज्य पातळीवर खरे दी करण्यास उक्त सींसथाींना परवानगी ठदली
त्यानस
ु ार नोव्हें बर, २०१९ अखेरीस एआर्ी केंद्राींना ननिी पवतरीत केला.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िोल्हापूर धच्नगरीतील दस
ु ऱ्या टप्पप्पयातील िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(२४)

*

३४५४

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

साांस्िृनति िायच मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू ातील जयप्रभा आणण शाललनी हे दोन्ही स्ुडडओ काळाच्या
ओघात अद्ययावत नसल्याने बींद पडले असल्याने मोरे वाडी येथील उपलब्ि
७५ एकर जलमनीच्या आवारात गचत्रनगरीचा पन
ु पवयकास करण्याचा ननणयय
घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू गचत्रनगरी नव्याने पवकसीत करण्याकररता पठहल्या
्प्प्यात १२ को्ी व दस
ु ऱया ्प्प्यात १६ को्ी याप्रमाणे ननिीचे पवतरण

करूनही सदरील काम सींथगतीने सरू
ु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोल्हापरू गचत्रनगरीकडून साींसकृतीक पवकासाला चालना
दे ण्याकररता प्रलींबबत कामे तात्काळ पण
ू य करण्यासाठी शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

पठहल्या ्प्प्याींतगयत एकूण १७ कामाींसाठी अींदाजजत एकूण खचय

रु.१७.०३ को्ी यास मान्यता दे वन
ू रक्कम रु.१६.०८ को्ी पवतरीत करण्यात

आलेली आहे . पठहल्या ्प्प्याींतगयत १७ कामे पण
ू य करण्यात आली असन
ू
सद्य:जसथतीत

कोल्हापरू

गचत्रनगरीमध्ये

गचबत्रकरणासाठी उपलब्ि आहे त.

एकूण

१८

गचबत्रकरण

सथळे

दस
ु ऱया ्प्प्याींतगयत कामाच्या रु.३,३९,१७,७४७/- इतक्या अींदाजपत्रकास

मान्यता दे वन
रु.१.८० को्ी ननिी पवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात
ू
आलेली आहे .

दस
ु ऱया ्प्प्याींतगयत एक ्ॉक शो स्ुडडओ शेड १०० X ९०

फू् बाींिणे (वातानक
ु ू लीत यींत्रणेसहीत), ६ मेकअप रुम बाींिणे (वातानक
ु ू लीत
यींत्रणेसहीत),

६

सवच्छतागह
ृ े

बाींिणे,

गचत्रीकरण

साठहत्य

ठे वण्याकरीता

गोडाऊन बाींिणे आणण या सवय ठठकाणी पवद्यत
ु ीकरण करणे इ. कामाींची

ननपवदा प्रक्रिया पण
लवकरच कामाींना सरु
ू य करण्यात आली असन
ू
ु वात
करण्यात येणार आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

बामणोद-िनोली (ता.यािल, जज.जळगाि) रस्त्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे होत असल्याबाबत
(२५)

*

५२८९

श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रावेर मतदार क्षेत्रातील बामणोद-वनोली (ता.यावल, जज.जळगाव) रसत्याचे
काम सी.एम.जी.एस.वाय अींतगयत मींजूर करण्यात आलेले असन
ू सदर काम

सींथ गतीने सरु
ु असन
ू ननकृष् दजायचे होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबगीं ित कींत्रा्दारावर कारवाई करण्यासह सदरहू
रसत्याचे काम जलद गतीने चाींगल्या दजायचे होण्यासाठी शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही.

सदर काम मींद गतीने सरू
ु नसन
ू ननपवदा अ्ी व शती नस
ु ार कामाची

प्रगती आहे .

या योजनेंतगयत मींजूर कामाींची तपासणी करण्याची सवतींत्र बत्रसतरीय यींत्रणा
कायाांजन्वत आहे . सदर कामाची ३ राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींनी वेळोवेळी
तपासणी केली आहे .

त्याींनी सदर कामास समािानकारक शेरा ठदला आहे .

(२) या योजनेंतगयत मींजूर कामाींची तपासणी करण्याची सवतींत्र बत्रसतरीय

यींत्रणा कायायजन्वत आहे . सदर कामाची ३ राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींनी
वेळोवेळी तपासणी केली आहे .त्याींनी सदर कामास समािानकारक शेरा ठदला
आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

मौजे िोळदे (ता.जज.नांदरु बार) येथील आददिासी विद्यार्थयाांमधील
िाढत्या शसिलसेल आजाराबाबत

*

(२६)

६९९३

श्री.शशरीषिुमार

नाईि

(निापरू ) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

मौजे

कोळदे

(ता.जज.नींदरु बार)

येथील

अनद
ु ाननत

आश्मशाळे तील

पवद्यार्थयाांची शारीररक तपासणी केली असता ६० पवद्याथी लसकलसेल या
आजाराने ग्रसत असल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आठदवासी पवद्यार्थयाांमिे लसकलसेल या आजाराचे प्रमाण
वाढण्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्यास, या रुग्ण पवद्यार्थयाांना पवशेर् सपु विा दे ण्यासह तातडीने
उपचार करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) लसकलसेल आजार हा अनव
ु लीं शक आहे . आई-वडील दोघेही लसकलसेल
रुग्ण, क्रकीं वा वाहक-पपडीत, वाहक-वाहक असल्यास त्याींच्या अपत्याींना हा

आजार होण्याची शक्यता जासत असते. आठदवासी समद
ु ायात याचे अगिक
प्रमाण ठदसन
ू येत.े

(३) अशा रुग्णाींना तातडीने उपचार लमळण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाय योजना
करण्यात येत आहे :अ)

महाराषरातील

२१

जजल््याींमध्ये

लसकलसेल

ननयींत्रण

काययिम

राबपवण्यात येतो. त्याअींतगयत लसकलसेल रुग्णाींना मोफत ननदान, गरजे

प्रमाणे रक्तसींिमण व और्िोपचाराची सपु विा शासक य रुग्णालयात ठदली
जाते. प्रत्येक जजल्हा रुग्णालयात डे केअर सें्र सरु
ु करण्यात आले आहे .

ब) प्रिानमींत्री जन आरोग्य योजनेंतगयत लसकलसेल रुग्णाींच्या और्िोपचार

सपु विेचा समावेश आहे .

क) सीकलसेल रुग्णाींना और्िोपचाराकरीता ननवासी गावापासन
ू ग्रामीण/

उपजजल्हा/ जजल्हा रुग्णालय व शासक य वैद्यक य महापवद्यालय/ रुग्णालय

येथे उपचाराकरीता १५० क्रक.मी. पयांतच्या प्रवासाकरीता सवलत दे ण्याबाबत
शासन ननणयय पाररत करण्यात आला आहे .

ड) जजल्हा रुग्णालयात सवतींत्र डे-केअर सें्र मध्ये रुग्णाींचे ननदान,

उपचार व ननगा राखण्याबाबत तसेच पववाहयोग्य रुग्णाींना आजारग्रसत, वाहक

याींनी आपआपसात लग्न करु नये याबाबत पववाहपव
ू य समप
ु दे शन करण्यात
येत.े

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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इगतपुरी ि त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) तालुक्यातील शसांचन प्रिल्पाां्या
धरण ि िालिा दरु
ु स्ती्या िामाांबाबत

(२७)

*

४६५३

श्री.दहरामण

खोसिर

(इगतपरू ी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पजश्चम), श्रीमती सल
ु भा खोडिे

श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बळिांत िानखडे (दयाचपरू ),
खुलासा करतील काय :-

(१) इगतपरु ी व त्र्यींबकेश्वर (जज.नालशक) तालक्
ु यात अनेक मोठे , मध्यम व

लघु लसींचन प्रकल्प असन
ू या प्रकल्पाींना मोठया प्रमाणात गळती लागली
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, येथील पा्बींिारे

व कालव्याींची दे खील दरु
ु सती करणे

आवश्यक असल्याने या दरु
ु सतीस झालेला मागील खचायचा तपशील घेऊन

येथील प्रकल्पाींच्या िरण व कालवा दरु
ु सतीच्या कामाींना त्वरीत ननिी मींजरू
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही,

जलसपींदा पवभागींतगयत इगतपरू ी आणण त्र्यींबकेश्वर तालक्
ु यात ४ मोठे ,

१ मध्यम व १० लघु असे एकुण १५ पण
ु य झालेले प्रकल्प आहे त. सदर
प्रकल्पाच्या

िरण

लभींतीमिून

कोणत्याही

प्रकारची

गळती

प्रकल्पाींच्या लसींचन पवमोचक द्वारे /आपात्कालीन द्वारे
सवरुपाची गळती आहे .

नसन
ू

या

यातन
क्रकरकोळ
ू

(२) १) १० लघु पा्बींिारे प्रकल्पाच्या लसींचन पवमोचक द्वारे /आपत्कालीन
व्दारे यातील गळतीची दरु
ु सती याींबत्रक पवभागामाफयत करण्यात येत आहे .

तसेच मोठे /मध्यम प्रकल्पाींच्या गळती दरु
ु सतीकररता आवश्यक कामे सन
२०१९-२० मध्ये पवशेर् दरु
य प्रसतापवत आहे त.
ु सतीतींगत
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२) इगतपरु ी/त्र्यींबकेश्वर तालक्
ु यातील मोठे , मध्यम व लघु प्रकल्पाींच्या

दरु
ु सतीची कामे गोदावरी पा्बींिारे पवकास महामींडळास प्राप्त होणाऱया लसींचन
व बबगर लसींचन पाणीपट्टीतन
ू करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िाघरे (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) ग्रामपांचायतीत प्रधानमां्ी आिास
योजनेत झालेला गैरव्यिहार
(२८)

*

७६६२

श्री.धचमणराि पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वाघरे

(ता.पारोळा,

जज.जळगाींव)

ग्रामपींचायतीत

प्रिानमींत्री

आवास

योजनेत गावातील गरजू व गरीब ग्रामसथाींना डावलन
ू बोगस लाभार्थयाांची

यादी तयार करुन सींबगीं ित ग्रामसेवक, घरकुल पवभाग पींचायत सलमतीतील
अगिकारी व कमयचारी याींनी गैरव्यवहार केल्याची तिार ग्रामसथाींनी मख्
ु य

काययकारी अगिकारी, पींचायत सलमती, पारोळा याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवीन घरकुल न बाींिता जन्
ु याच घराींना रीं गरीं गो्ी करुन
शासनाची फसवणूक करुन गैरव्यवहार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, तिारीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली
ु ग
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार या गैरव्यवहारातील सींबगीं िताींवर कारवाई करण्यासह
गरजूींना या योजनेचा लाभ लमळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मौजे वाघरे (ता.पारोळा, जज.जळगाींव) येथील ग्रामसथाींनी
प्रिानमींत्री आवास योजनेअत
ीं गयत बोगस व न बाींिलेल्या घरकुलाींची चौकशी
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होणेबाबत तिार दाखल केली आहे . सदर तिारीच्या अनर्
ीं ाने प्रकरणाची
ु ग

चौकशी करण्याकरीता ग् पवकास अगिकारी, पींचायत सलमती, चाळीसगाींव,

जज.जळगाींव याींच्या आध्यक्षतेखाली चौकशी सलमती नेमण्यात आली असन
ू
सदर प्रकरणाची चौकशी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

सौंदळी दहरापूर (ता. दयाचपूर, जज. अमरािती) येथील
मुख्य रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२९)

*

२१४५

श्री.बळिांत िानखडे (दयाचपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सौंदळी ठहरापरू (ता.दयायपरू , जज.अमरावती) येथील मख्
ु य रसत्याची
दरु वसथा झाली असन
ू ठठकठठकाणी खड्डे पडले असल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रसत्यावरील पडलेल्या मोठ्या खड्याींमळ
ु े वाहनिारक
आणण प्रवाश्याींना प्रवास करणे गैरसोयीचे होत असन
ु सदरहू मागायवर अपघात
होत असल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू रसत्याची तातडीने दरु
ु सती करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही.

(३) व (४) प्रश्नाींक्रकत रसता हा सामदा-सौदळी-्ोगलाबाद िामोडी-ठहींगणी-

पनोरा ते राज्य मागय ि. २८२ ला जोडणारा इतर जजल्हा मागय ि. २५ आहे .

या रसत्याची एकूण लाींबी २२ क्रक.मी. आहे . त्यापैक प्रश्नािीन सौंदळी ते

राज्य मागय ३१२ (सौंदळी ठहरापरू मख्
ु य रसता) हा १ क्रक.मी. रसता
डाींबरीकरण झालेला आहे . सदर रसत्याचा गावाकडील ३०० मी्र लाींबीचा
पषृ ठभाग खोलग् उतारावर असल्याने पावसाळ्यात शेतातील पावसाचे पाणी
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रसत्याींच्या पषृ ठभागावरुन वाहत असल्यामळ
ु े पषृ ठभाग खराब होतो. त्यामळ
ु े
या लाींबीमध्ये काँि ् पेव्हमें ् घेणे व उवयरीत ७०० मी्र लाींबीचे डाींबरीकरण
करणे आवश्यक आहे .

सन २०२०-२१ मध्ये जजल्हा वापर्यक योजनातगयत उपलब्ि होणाऱया

ननिीच्या अगिन राहून या रसत्याचे काम प्रसतापवत करण्याचे जजल्हा
पररर्दे चे ननयोजन आहे .
-----------------

राज्यातील खाजगी हॉस्पीटल, नशसांग होम ि डायग्नोस्टीि सेंटसांना
‘महाराष्ट्र मेडडिल िॉजन्सल’ ्या अधधपत्याखाली आणण्याबाबत
(३०)

*

५९३३

श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :

सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी हॉसपी्ल, नलसांग होम व डायग्नोजस्क सें्र आरोग्य
सेवा

परु पवणाऱया

खाजगी

सींसथाींना

‘महाराषर

मेडडकल

कॉजन्सल’

कायद्याअींतगयत आणण्यासाठी शासनाने ४ तज्ञ सदसयाींची सलमती नेमलेली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तज्ञ सलमतीने सम
ु ारे सहा महीने खाजगी हॉसपी्ल व

नलसांग होम मिील डॉक््राींच्या पवरोिात येणाऱया तिारी पवचारात घेवन
ू
आपला अहवाल तयार करुन सदर अहवाल मेडीकल कॉजन्सलने राज्य
शासनाला सादर केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सलमतीने सादर केलेल्या अहवालातील महत्वपण
ू य
लशफारशी कोणत्या आहे त, तद्नर्
ीं ाने अहवालातील लशफारशीींनस
ु ग
ु ार शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे जजल््यातील खडििासला, पानशेत, िरसगाि ि टे मघर
धरणातील गाळ िाढण्याबाबत

(३१)

*

७४७६

श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल््यातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव व ्े मघर िरणातन
ू
पण
ु े व पपींपरी-गचींचवड शहराला पाणीपरु वठा होतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्या िरणाींमध्ये असलेल्या गाळामळ
ु े या िरणाींची अींदाजे ५ ते
६ ्ीएमसी साठवण क्षमता कमी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िरणातील गाळ काढण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही

केली आहे व त्यानस
य णे गाळ काढून ्ाकण्यासाठी क्रकती कालाविी
ु ार पण
ू प
लागणार आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) खरे आहे .

खडकवासला, पानशेत, वरसगाव व ्े मघर िरणातन
ू पण
ु े शहराला

पाणीपरु वठा होतो व पवना िरणातन
ू पपींपरी गचींचवड शहरास पाणी परु वठा
होतो.

(२) हे खरे नाही. मेरी नालशक याींनी सन २००७ मध्ये केलेल्या गाळ सवेक्षणा
नस
ु ार खडकवासला िरणामध्ये गाळ नाही. वरसगाव िरणामध्ये २.१२

दलघमी गाळ आहे . पानशेत िरणामध्ये २८.४२ दलघमी (अींदाजे १ ्ीएमसी)
इतका गाळ असल्याचे नमद
ू केले आहे .

(३) िरणातील गाळ काढुन साठवण क्षमता पन
ु सथायपपत करणे व काढलेला
गाळ

शेतात

पसरवणे

सींदभायत

ग्रामपवकास

व

जलसींिारण

पवभाग

शा.नन.ि.गामि
ु -२०१७/प्र.ि.१३४/जल-०१, ठद.०६ मे, २०१७ नस
ु ार गाळ मक्
ु त
िरण व गाळयक्
ु त लशवार योजना राबपवण्यात येत आहे .

तसेच प्रायोगगक तत्वावर राज्यातील ०५ मोठ्या िरणातील गाळ व गाळ
लमगश्त वाळू/रे ती काढणेबाबत जलसींपदा पवभागाचा शासन ननणयय ि.मेरीना-

२०१८/प्र.ि.१३७/१८/ लाक्षेपव आसथा ठद.०३/०८/२०१८ अन्वये िोरण ननजश्चत
केलेले

आहे .

तथापप या

शासन

काढण्याचा समावेश केलेला नाही.

ननणयया

मध्ये

सदर

िरणातील

गाळ
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तथापप प्रनतवर्ी पानशेत िरणातन
सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे
ू

उपलब्ि पररमाणाचे अवलोकन केले असता जजवींत साठयामध्ये (Live
Storage) घ् झालेली ठदसन
ू येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

पुणे जजल््यातील जजल्हा पररषदे ्या शाळाांमधील
िगचखोल्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३२)

*

५७०२

श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल््यातील जजल्हा पररर्द शाळाींमिील ९४२ वगयखोल्या मोडकळीस

आल्या असन
ू त्या किीही कोसळण्याची शक्यता ननमायण झाली असल्याचे
ठदनाींक ८ जुल,ै २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या शाळाींमिील सम
ु ारे ३० हजार पवद्याथी जजपवतास
िोका पत्करुन लशक्षण घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या जजल््यातील शाळाींचा आढावा शासनाने घेतला आहे काय,
त्यानस
करुन या मोडकळीस आलेल्या वगयखोल्याींची
ु ार ननिीची तरतद
ू
तातडीने दरु
ु सती करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
जजल्हा

पवद्यार्थयाांची

पररर्द

शाळे तील

लशक्षणाकररता

मोडकळीस

आलेल्या

गावातील ग्रामपींचायत

इमारत,

वगयखोल्यातील

समाजमींठदर

तसेच शाळे तील उपलब्ि वगयखोल्यात पयाययी व्यवसथा करण्यात आली आहे .

(३) सन २०१८-१९ मध्ये ३५८ वगयखोल्याींच्या दरु
ु सतीसाठी जजल्हा सेस फींडातन
ू

रु.११९५.७८ लक्ष रुपये मींजूर करण्यात आलेले आहेत. तसेच, ५२ नपवन
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वगयखोल्याींसाठी रु.३६४.०० लक्ष मींजूर करण्यात आले असन
ू सदरहू कामे
प्रगतीपथावर आहे त. सन २०१९-२० मध्ये सवय लशक्षा अलभयानातगांत ५० वगय
खोल्याींसाठी रु.१५१.०६ लक्ष मींजूर करण्यात आले आहे त. सन २०१९-२० मध्ये

जजल्हा ननयोजन सलमतीकडून ३३७ वगयखोल्या दरु
ु सतीसाठी रु.१०००.०० लक्ष
व १४५ नपवन वगयखोल्याबाींिकामासाठी रु.१०००.०० लक्ष मींजूर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

मुांबईतील गोरे गाि (पूि)च येथील दादासाहे ब फाळिे धच्नगरीत बेिायदा
(३३)

*

सेट उभारल्याने महामांडळाचे झालेले आधथचि नुिसान

२६३४

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायच

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील गोरे गाव (पव
ू )य येथील दादासाहे ब फाळके गचत्रनगरीत बेकायदा
एक को्ीचा से् उभारल्याने महामींडळाचे आगथयक नक
ु सान केल्याप्रकरणी
दोन वर्य होऊनही अद्याप दोर्ीींपवरुध्द शासनाने तथा महामींडळाने कोणतीच
कारवाई केली नसल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अनगिकृत से्मळ
ु े महामींडळाचे प्रनत ठदन ४० हजार
रुपये भाडे याप्रमाणे २ ते ३ को्ी रुपये महसल
ू ी उत्पन्नाचे आगथयक नक
ु सान
झाले असतानाही सदर प्रकरणी शासनाने तथा महामींडळाने दोर्ीींपवरुध्द
अद्याप कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

सदरहू प्रकरणी दोर्ीींपवरुध्द कारवाई करुन त्याचेकडून
नक
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
ु सान भरपाई वसल
ू
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

दादासाहे ब फाळके गचत्रनगरी पररसरात गचबत्रकरणासाठी बा्य तसेच

अींतगयत गचबत्रकरण सथळे उभारणे ही ननत्याची व आवश्यक बाब असल्याने

गचबत्रकरण सथळाींच्या उभारणीबाबत २०१६ पयांत बह
ींु ई महानगरपाललकेची
ृ न्मब

वेगळ्याने मान्यता घेण्यात येत नव्हती. पव
ू ायपार प्रचललत काययपध्दतीनस
ु ार
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पोललस स्े शन/कायायलय या गचबत्रकरण सथळाचे काम शासनाचे उत्पन्नात भर
पडण्याच्या उद्देशाने तसेच गचत्रप् उद्योगाला उभारणी लमळण्याच्या दृष्ीने

जून, २०१६ मध्ये सरु
करण्यात आले होते. तथापप महानगरपाललकेने
ु
ठद.०६.०४.२०१७ रोजी ठदलेल्या नो्ीसीनस
ु ार काम थाींबपवण्यात आले.

सदर बाब ही गचत्रनगरीत उभारण्यात येणाऱया गचबत्रकरण से्स ् परु तीच

मयायठदत नसन
ू इतर ननमायत्याींकडून उभारण्यात येणाऱया गचबत्रकरण से्शीही
सींबगीं ित

आहे

व

ही

बाब

महामींडळास

व्यावसानयकदृष्या

हानीकारक

असल्याने महानगरपाललकेकडे याबाबत पाठपरु ावा करण्यात आला. त्यानस
ु ार

गचबत्रकरणाशी सींबगीं ित बाींिकामाींबाबत महानगरपाललकेकडून ठद.११.०९.२०१९
पासन
ू

सवतींत्र

ननयमावली

लागू

करण्यात

आली

आहे .

त्याअनर्
ीं ाने
ु ग

ठद.१८.१२.२०१९ रोजी पोललस स्े शनच्या से्च्या कामास मान्यता दे ण्याचा
प्रसताव महानगरपाललकेकडे सादर करण्यात आला आहे .

वरील वसतजु सथती पवचारात घेता महानगरपाललकेकडून मान्यता घेण्यात

येत आहे .

गचत्रनगरीने केलेल्या बाींिकामावर महानगरपाललकेने हरकत घेतल्यामळ
ु े

गचबत्रकरणासाठी उभारण्यात येत असलेले पोलीस स्े शनचे काम बींद करण्यात
आले. त्यामळ
ु े सदर सथळ गचबत्रकरणासाठी उपलब्ि होऊ न शकल्याने

त्यातन
ु अपेक्षक्षत उत्पन्न सरु
ु होऊ शकलेले नाही. तथापप, सदरची कृती ही

शासनाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन गचत्रप् ननलमयती सींसथाींना आवश्यकतेनस
ु ार
नव्याने गचबत्रकरण सथळे उपलब्ि करुन दे ण्याच्या सदहे तन
ु े (in good faith)

केलेली असल्याने महामींडळाच्या सींबगीं ित अगिकाऱयाींवर कारवाई करण्यात
आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथील तालि
ु ा आरोग्य
िायाचलयाची निीन इमारत बाांधण्याबाबत

(३४)

*

७७७५

श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) औींढा नागनाथ (जज.ठहींगोली) येथील तालक
ु ा आरोग्य कायायलयाची इमारत

जुनी झाली असन
ू िोकादायक बनली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िोकादायक इमारतीमध्ये कमयचाऱयाींच्या जजवीतास िोका
असतानाही काम करावे लागत असल्याने या ठठकाणी नवीन इमारत उभारावी
अशी मागणी कमयचाऱयाकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िोकादायक इमारतीची पाहणी शासनाने केली आहे

काय, तद्नस
ु ार तालक
ु ा आरोग्य कायायलयाची नपवन इमारत बाींिण्याकररता
ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

औढा नागनाथ येथील तालक
ु ा आरोग्य अगिकारी कायायलयास सवत:ची

सवतींत्र इमारत नसन
हे कायायलय सध्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या ररक्त
ू
झालेल्या जन्
ु या इमारतीत काययरत आहे . सध्या या इमारतीची दरु
ु सती करणे
आवश्यक असन
ू ती िोकादायक बनलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

तालक
ु ा आरोग्य अगिकारी कायायलयाची इमारतीची दरु
ु सती करावी अशी

मागणी

तालक
ु ा

आरोग्य

कायायलयाकडे केली आहे .

अगिकारी

याींनी

जजल्हा

आरोग्य

अगिकारी

(३) सदरील इमारत िोकादायक झाली नसन
ू , इमारतीची दरु
ु सती करणे
आवश्यक आहे . यासाठी जजल्हा शल्यगचक्रकत्सक सतराींवर काययवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

चांद्रपूर जजल्हयासाठी प्पलेटलेस स अफेरे शसस
यां् उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३५)

*

३४७६

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ) :

िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) चींद्रपरू जजल्हयासाठी प्ले्लेट्स अफेरे लसस यींत्र (Platelet Apheresis

Machine) उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत पविानसभा सदसय, बल्लारपरू याींनी
ठदनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्ले्लेट्स अफेरे लसस यींत्र उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप काययवाही झाली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर यींत्रसामग्र
ु ी खरे दीचे परु वठा आदे श ठदनाींक २६.०२.२०२० रोजी
ननगयलमयत करण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

घुांगशी बॅरेज (जज.अिोला) मधील पाणी दवु षत झाल्याबाबत
(३६)

*

४७७९

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )च :

सन्माननीय

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल््यातील पण
ु ाय नदीवर बाींिण्यात आलेल्या घग
ुीं शी बॅरेज
मिील पाणी ठहरवेगार व दपु र्त झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ च्या पठहल्या
आठवड्यात ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घग
ींु शी बॅरेजमध्ये माहे ऑक््ोबर व नोव्हें बर, २०१९

मध्ये वा त्यादरम्यान अडपवण्यात आलेले पाणी दपु र्त झाले असल्याने पपण्या

व लसींचना योग्य नसल्याने सथाननक लोकप्रतीननिीींनी सदरहू बाब पा्बींिारे
खात्याच्या ननदशयनास आणन
ू तपासणी करुन उपाययोजना करण्याची मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय,

(३) घग
ुीं शी बॅरेजमिील पाण्याचे नमन
ु े तपासणीसाठीची काययवाही करणेबाबत
उप प्रादे लशक अगिकारी, महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळ, अकोला याींना
कळपवले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

गडधचरोली जजल््यातील िैनगांगा नदीिरील
‘िोटगल बॅरेज’ चे िाम सरू
ु िरण्याबाबत
(३७)

*

३०९५

डॉ.दे िराि होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडगचरोली जजल््यातील वैनगींगा नदीवर को्गल गावाजवळ ‘को्गल
बॅरेज’ लसींचन प्रकल्पास प्रशासक य मान्यता दे ण्यात आलेली असन
या
ु
प्रकल्पाला पवत्त पवभागाच्या ठदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये
रुपये ५ लक्ष इतक्या रकमेस मींजूरी प्रदान करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत गडगचरोली जजल्हागिकारी याींच्या उपजसथतीत माहे
जल
ु ै

व

ऑगस्,

२०१७

पासन
ू

झालेल्या

लोकशाही

ठदनी

सींबगीं ित

अगिकाऱयाींच्या बैठक त सदरहू प्रकल्पाचा पवर्य चचेला आला आहे, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या कामाची ननपवदा प्रक्रिया दोनदा राबपवण्यात आली

असतानाही अद्याप पयांत या लसींचन प्रकल्पाच्या कामास सरु
ु वात झालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, जजल््याच्या दृष्ीने अत्यींत महत्वपण
ू य असणाऱया या लसींचन
प्रकल्पाचे

काम

तातडीने

सरु
ु

करण्यासह

पवलींब

करणाऱया

सींबगीं ित

अगिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय. ठद.२७ ऑक््ोंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये
आकजसमक ननिीतन
ू रू.५ लक्ष इतक रक्कम मींजूर करण्यात आली आहे .
(२) जुल-ै ऑगस् २०१७ या कालाविीतील लोकशाही ठदनी
आला नाही.

सदर प्रश्न चचेला

(३) या बॅरेजच्या मख्
ु य बाींिकामाकरीता फक्त एकदाच ननपवदा काढण्यात

आलेली असन
ू त्याअन्वये ननपवदा प्रक्रिया पण
ू य करण्यात येवन
ू कींत्रा्दारास
काययरींभ आदे श ननगयलमत करण्यात आलेला आहे व बॅरेजचे प्रत्यक्ष बाींिकाम
सरु
ु करण्यात आलेले आहे .

(४) या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बाींिकामास माहे जानेवारी, २०२० ला सरु
ु वात
करण्यात आली असल्याने काययवाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) पवलींब झालेला नाही.

-----------------

लातरू जजल्हयातील ग्रामीण भागातील रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३८)

*

४९७३

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातरू जजल्हा पररर्दअींतगयत ग्रामीण मागय १६४१ तर जजल्हा मागय ३४८५
क्रकलोमी्रचे

आहे त

असे

एकूण

जजल्हयात

जजल्हा

पररर्दे कडे

५१२६

क्रकलोमी्र ग्रामीण रसते असन
ैं
१४५१ क्रकलोमी्रच्या रसत्याींची
ू या रसत्याींपक

दरु वसथा झाल्याचे ठदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण भागाचा पवकासाचा मागय असणाऱया या रसत्याींची

दरु वसथा झाली असन
ू हे रसते दरु
ु सत करण्यासाठी तसेच ग्रामीण मागायवरील
२५ पल
ु ाींचे बाींिकाम करण्यासाठी ५५ को्ीींची गरज असल्याने याबाबतीत
वारीं वार मागणी करुनही अद्यापही ननिी लमळालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, लातरू जज्यातील ग्रामीण भागातील रसत्याींची दरु
ु सती व या

मागायवरील पल
ु ाींच्या बाींिकामासाठी ननिी उपलब्ि करुन सदरहू रसते पण
ु य
करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ीं गयत
ु ीफ : (१) हे खरे आहे . तथापप, लातरू जजल्हा पररर्दे अत
ग्रामीण मागय ३४८५ क्रक.मी. व इतर जजल्हा मागय १६४१ क्रक.मी. असे एकूण
५१२६ क्रक.मी. ग्रामीण रसते आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) राज्यातील ग्रामीण मागय व इतर जजल्हा मागय याींच्या दे खभाल व

दरु
ु सतीसाठी ननिीचे वा्प जजल््यातील रसत्याींची लाींबी व मानव पवकास
ननदे शकाच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

सन २०१७-१८ या आगथयक वर्ायसाठी लातरू जजल्हा पररर्दे स रु.६७२.६५

लक्ष व सन २०१८-१९ मध्ये रु. ८२२.०५ लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन

दे ण्यात आला आहे . तसेच सन २०१९-२० या आगथयक वर्ायसाठीची तरतद
ू
उपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे .

-----------------

मौजे िडद ि साखरी बुद्रि
ु (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) या गािाांतील

शेतिऱ्याां्या सात बारािरून पाझर तलािा्या नोंदी िमी िरण्याबाबत
(३९)

*

२०१४

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वडद व साखरी बद्र
ु क
ु (ता.गह
ु ागर, जज.रत्नागगरी) या गावाींत सन
१९८३ साली पाझर तलाव मींजूर करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत ३६ वर्ायत पाझर तलावाींच्या कामाींसाठी शासनाने ननिीच

न ठदल्याने ७/१२ वर करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी
पाझर तलावाींसाठी जलमनी दे णाऱया शेतकऱयाींनी माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये
वा त्यादरम्यान गह
ु ागर पींचायत सलमतीच्या आमसभेमध्ये केली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींशत: खरे आहे .

मौजे वडद ता.गह
ु ागर येथील पाझर तलावास जजल्हा पररर्द, रत्नागगरी

याींचेकडील सवयसािारण ठराव ि. १८२६ ठद.१४/०८/१९९० अन्वये रु.६.१२ लक्ष
च्या कामास प्रशासक य मान्यता प्राप्त होऊन या पाझर तलावाचे काम सन

१९९२ मध्ये जजल्हा पररर्द, रत्नागगरी याींचेकडून पण
ु य करणेत आलेले आहे .

तसेच साखरी ब.ु येथील पाझर तलावाचे काम रोजगार हमी योजनेतन
ू मींजूर
झाले असन
ू या पाझर तलावाच्या पायाकडील जलरोिी खींदकाची खोदाई व
पन
ु भयरणाचे काम अींशत: करण्यात आलेले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

ठदनाींक ७.१.२०१९ च्या गह
ु ागर पींचायत सलमतीची सन २०१७-१८ या

वर्ायच्या आमसभेच्या इनतवत्ृ तातील पवर्य ि. २ (१०) नस
ु ार मागणी ठदसन
ू
येत.े

(३) वडद पाझर तलावाचे काम पण
ू य झालेले आहे व साखरी ब.ु पाझर

तलावाचे काम अपण
ू य अवसथेत आहे . त्यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या ७/१२ वर
करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४०)

*

-----------------

मुळशी (जज.पुणे) धरणाचे पाणी राखीि ठे िण्याबाबत
६८०३

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मळ
ु शी (जज.पण
ु े) िरणाचे वीज ननलमयतीनींतर समद्र
ु ात वाहून जाणारे पाणी
पण
ु े शहर व ग्रामीण भागाला द्यावे अशी मागणी अनेक ठदवसाींपासन
ू
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पाणी राखीव ठे वण्यासाठी सलमती सथापन करण्यात
आली असन
ू त्याबाबत बैठका दे खील घेण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पाणी राखीव ठे वण्याबाबत शासनसतरावर काय काययवाही
करण्यात येत आहे वा येणार आहे,

(४) अद्याप कोणतीही काययवाही केली नसल्यास, पवलींबाची करणे काय
आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.
(३)

कोयना जलपवद्यत
प्रकल्प व ्ा्ा जलपवद्यत
प्रकल्प समह
ु
ु
ु ास

वीजननमीतीसाठी कृषणा खोऱयातन
ू पवपल
ु तेच्या कोकण खोऱयात वळपवण्यात

येणारे पाणी ्प्प्या ्प्प्याने कमी करण्याकरीता शासन ननणयय ठद. २.८.२०१८
अन्वये श्ी.अ.पा.भावे, ननवत्ृ त सगचव, लाक्षेपव, जलसींपदा पवभाग याींच्या
अध्यक्षतेखाली अ्यासग् गठठत करण्यात आला होता. सदर अ्यासग्ाचा
अहवाल शासनास ठद. २७.५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे .

कोयना जलपवद्यत
प्रकल्प व ्ा्ा जलपवद्यत
प्रकल्प समह
ु
ु
ु ास

वीजननमीतीसाठी कृषणा खोऱयातन
ू पवपल
ु तेच्या कोकण खोऱयात वळपवण्यात
येणारे पाणी ्प्प्या ्प्प्याने कमी करणेबाबत उपरोक्त भावे सलमतीच्या

अहवालाचा अ्यास करून शासनास पढ
ु ील िोरण व काययवाहीची ठदशा

ननश्चीत करून शासनास सल्ला दे ण्यासाठी शासन ननणयय ठद. २.८.२०१९
अन्वये तज्ञ सलमती (सव
ु े सलमती) गठठत करण्यात आली आहे . सदर तज्ञ

सलमतीची काययवाही प्रगतीत असन
ू तज्ञ सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त
झाल्यानींतर पढ
ु ील काययवाही अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

राज्यातील हत्ती रोगाचे समूळ उ्चाटन िरण्याबाबत
(४१)

*

३३३०

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

भारतात

हत्तीरोगाचे

मोठे

प्रमाण

असन
ू

२१

राज्यातील

२५६

जजल््याींमध्ये त्याची व्याप्ती असन
महाराषरात नागपरू , गडगचरोली व
ू
चींद्रपरू सह १८ जजल््याींमध्ये या रोगाचा प्रादभ
ु ायव मोठ्या प्रमाणात असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, राज्यव्यापी मोठहमेत अींडवध्
ृ दी झालेल्या व हत्त्तीरोगाींचा
आजार असलेल्या २० हजार रुग्णाींची नोंद केली असन
ु यामध्ये मराठवाडा व

पवदभायतील आठ जजल्हयात अींडवध्
ृ दीच्या रुग्णाींची सींख्या मोठया प्रमाणात
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या आजाराला प्रनतबींि घालण्याकररता माहे फेब्रव
ु ारी व
नोव्हें बर, २०१९ या दोन मठहन्यात राज्यात व्यापक सवेक्षण घेतले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सवेक्षणात काय आढळून आले, तद्नस
ु ार हत्ती रोगाचे समळ
ू
उच्चा्न

करण्याच्या

करण्यात येत आहे ,

दृष्ीने

शासनाने

कोणती

उपाययोजना

केली

वा

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

ठदनाींक १ ते १४ डडसेंबर २०१९ या कालविीमध्ये हत्तीरोग रुग्णाचे

सवेक्षणात

राज्यात

एकूण

१६,४२९

अींडवध्
ृ दी

रुग्णाींची

व

बाहयलक्षणेयक्
त्यापैक
ु त (हत्तीपाय) रुग्णाींची नोंद झाली असन
ु

३४,०६४

१४,९०६ अींडवध्
ृ दी रुग्ण मराठवाडा व पवदभायतील आठ जजल्हयात आहे त.

एकूण

(३) हे खरे नाही.

राज्यात १५ ते ३० जुलै २०१९ व १ ते १४ डडींसेबर २०१९ या कालाविीमध्ये
हत्तीरोग रुग्णाींचे सवेक्षण करण्यात आले आहे .

(४) अींडवध्
ृ दी रुग्णाींच्या शसत्रि या करुन घेण्यासाठी राज्यसतरावरुन मोठया
प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहे त. जजल्हा व तालक
ु ा सतरावर लशबबराचे

आयोजन करुन जासतीत जासत अींडवध्
ृ दी रुग्णाींच्या शसत्रक्रकया करुन घेण्याचे
उठदष् ठे वण्यात आले आहे .

पवदभय व मराठवाडयातील आठ जजल्हयातील शासक य वैद्यक्रकय

महापवदयालयातील सजयन व भल
ु तज्ञ याींची सेवा उपलब्ि करुन घेण्यात
आली आहे . तसेच खाजगी वैद्यक्रकय व्यावसानयकाींचाही (सजयन) शसत्रक्रकया
लशबबरामध्ये सहभाग घेतला जात आहे .
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• राज्यातील एकुण ५३४१ अींडवध्
ृ दी शसत्रक्रकयापैक पवदभय व मराठवाडयातील
आठ जजल्हामिील ४५५८ अींडवध्
ृ दी शसत्रक्रिया करण्यात आल्या आहे त.
•

हत्तीरोग

रुग्णाींसाठी

मोबबयडड्ी

जक्लननक

मध्ये

पायाची

काळजी

घेण्यापवर्यी माठहती साींगण्यात येते तसेच प्रात्यक्षक्षक करुन दाखपवले जाते.

• सध्या राज्यातील पवशेर्त: मराठवाडा व पवदभायतील आठ जजल्हयाींमध्ये
सावयबत्रक और्िोपचार मोठहम राबपवण्यात येत आहे .

• डासोत्पती सथानाची गणना करुन डासोत्पती सथानावर अळीनाशक फवारणी
करणे तसेच क्रकरकोळ अलभयाींबत्रक पध्दतीने डासाेेत्पती सथाने नष् करणे

तसेच डास ननमल
य ासाठी जनजागत
ु न
ृ ी करणे इत्यादी उपाययोजना करण्यात
येतात

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

चाांदरु बबस्िा (ता.नाांदरु ा, जज.बुलढाणा) येथील िब्रस्तानिडे जाणाऱ्या
रस्त्यािर पुलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(४२)

*

२२५५

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींदरू बबसवा (बबसवा ब्रीज) (ता.नाींदरु ा, जज.बल
ु ढाणा) येथील कब्रसतानकडे
जाण्यासाठी पवश्वगींगा नदीच्या पात्रामिून जावे लागत असल्याचे ठदनाींक ३०
ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक वर्ाांपासन
ू सदर रसत्यावर पल
ु ाचे बाींिकाम न झाल्याने
कब्रसतान मध्ये जाताना गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार चाींदरु

बबसवा येथील कब्रसतानकडे जाणाऱया रसत्यावर पल
ु ाचे बाींिकाम करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) चाींदरू बबसवा येथील कब्रसतानकडे जाणारा रसता हा योजनाबा्य
रसता असल्यामळ
ु े येथे शासनाच्या योजनेतन
ू पल
ु ाचे काम घेता येत नाही.
त्याकरीता

सदर

रसता

रसते

पवकास

आराखड्यामध्ये

समापवष्

करण्याबाबतची पढ
ु ील काययवाही करण्याबाबत जजल्हा पररर्दे स सच
ू ना दे ण्यात
आल्या आहे त.

-----------------

िुिडी प्रिल्पापासन
ू समुद्रािडे िाहून जाणारे पाणी पि
ू ेिडे
िळिन
ू शेतीला दे ण्या्या प्रस्तािाबाबत
(४३)

*

७३८४

श्री.बबनराि पाचपत
ु े (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुकडी प्रकल्पापासन
ू मोठया प्रमाणात पावसाचे पाणी पजश्चम घा्ामागे

समद्र
े डे वळवन
ु ाकडे वाहून जात असणारे पाणी पव
ू क
ू शेतीला दे ण्यासींदभायतील
प्रसताव शासनाच्या पवचारागिन असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रसतावाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रसतत
प्रकरणी होत असलेल्या पवलींबाची कारणे काय
ु
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.
तथापप

शासन

पत्र

ठद.९.७.२०१९

अन्वये

कुकडी

खोऱयालगत

कोकणामध्ये वाहून जाणारे पाणी पव
े डील कुकडी व इींद्रायणी खोऱयात
ू क
वळपवणेबाबतच्या प्रसतावास तत्वत: मान्यता ठदलेली आहे .

(२) कुकडी खोऱयालगत कोकणामध्ये वाहून जाणारे पाणी पव
ू ेकडील कुकडी व
इींद्रायणी खोऱयात वळपवणेबाबतच्या प्रसतावास शासन पत्र ठद.९.७.२०१९
अन्वये सदर योजनेस प्रथम मख्
ु य अलभयींता, ननयोजन व जलपवज्ञान,

नालशक याींच्याकडून पाणी उपलब्िता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे तद्नींतर
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योजनेचा प्राथलमक अन्वेर्ण अहवाल तयार करून त्यास सक्षम सतरावर

मान्यता घेणे व सदरील बाबीींची पत
य ा झालेनत
ीं र सपवसतर प्रकल्प अहवाल
ू त
तयार करणे या अ्ीींवर तत्वत: मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . त्यानस
ु ार
आवश्यक काययवाही क्षेत्रीय सतरावर प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

अांधेरी (मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा महामांडळाचे
रुग्णालय पूिि
च त सुरु िरण्याबाबत

(४४)

*

५८७२

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )च ,

श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींिेरी (मब
ुीं ई) येथील राज्य कामगार पवमा महामींडळाच्या रुग्णालयात

ठदनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास लागलेल्या आगीच्या
घ्नेला एक वर्ायचा कालाविी उल्ूनही अद्याप रुग्णालय पव
य त सरु
ू व
ु झाले
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील काही पवभाग बींद असन
ू रुग्णालयात

सोयी सपु विाींचा अभाव असल्याने जोगेश्वरी-अींिेरीतील रुग्णाींना अन्य खाजगी
रुग्णालयात जावे लागत असल्याने रुग्णाींना आगथयक भद
ु ां ड सोसावा लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने उक्त रुग्णालय
ु ग
तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
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रुग्णाींची

गैरसोय

्ाळण्यासाठी

राज्य

कामगार

पवमा

रुग्णालय,

काींठदवली यामाफयत उपचार परु पवण्यात येत आहे त. तसेच, अनतपवलशष् सेवा
या

राज्य

कामगार

रुग्णालयाींमाफयत

पवमा

महामींडळाने

दे ण्यात येत

आहे त.

्ाय-अप

खाजगी

झालेल्या खचायची प्रनतपत
ु ी अनज्ञ
ु ेय केली जाते.

केलेल्या

रुग्णालयात

खाजगी

उपचारासाठी

(३) व (४) अींिेरी (ई.एस.आय.सी.) रुग्णालय हे राज्य कामगार पवमा

महामींडळ, नवी ठदल्ली याींच्या अखत्यारीत असन
ू राज्य शासनाचे त्यावर

प्रत्यक्ष ननयींत्रण नाही. याबाबत, अप्पर आयक्
ु त, क्षेबत्रय कायायलय, राज्य
कामगार पवमा महामींडळ, मब
ुीं ई याींचेकडून ठदनाींक ०६.०२.२०२० रोजी प्राप्त
पत्रानस
ु ार राज्य कामगार पवमा आदशय रुग्णालय, अींिेरीच्या दरु
ु सती व
नत
ु नीकरणाचे काम एन.बी.सी.सी. इींडडया याींना दे ण्यात आलेले असन
ू सदर

रुग्णालयाच्या दरु
ु सती व नत
ु नीकरणाचे काम जन
ू , २०२० पयांत पण
ू य होणे
अपेक्षक्षत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

अलमट्टी धरणाची उां ची िमी िरण्याबाबत
(४५)

*

३८७४

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पजश्चम महाराषरातील कृषणा नदीला येणाऱया महापरु ामळ
ु े कोल्हापरू ,

साींगली व सातारा जजल्हयातील हजारो खेडयाींना परु ाचा फ्का बसत असन
ू
ठहप्परगी ते अलमट्टी पयांतच्या लसमाभागातील काही भाग महापरु ाच्या

पाण्यामध्ये बड
ु ीत होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापढ
ु े महापरु ाचा फ्का या नतन्ही जजल्हे व लसमाभागाला
बसू नये यासाठी अलमट्टी िरणाची उीं ची कमी करण्याची मागणी परू ग्रसताींनी
शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने कोणती काययवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय. जुलै व ऑगस्, २०१९ मध्ये झालेल्या अनत

पजयन्यमानामळ
ु े पजश्चम महाराषरातील कृषणा खोऱयातील नद्याींना आलेल्या

महापरु ामळ
ु े कोल्हापरू , साींगली व सातारा जजल््यातील हजारो खेड्याींना परु ाचा
फ्का बसला आहे . ठहप्परगी ते अलमट्टी पययतच्या सीमाभाग हा कनाय्क
राज्याच्या हद्दीत येतो.

(२) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(३) परू पवर्यक सवय बाबीींचे सखोल ताींबत्रक अन्वेर्ण करुन परू पररजसथतीचा
कारणे शोिणे, भपवषयात अशा दद
ु े वी घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये यासाठी
उपाययोजना शोिण्याकरीता श्ी.नींदकुमार वडनेरे, सेवाननवत्ृ त प्रिान सगचव,

जलसींपदा पवभाग, याींचे अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील पवपवि तज्ञाींची सलमती
ठदनाींक

२३/८/२०१९

रोजीच्या

शासन

सलमतीचे कामकाज प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

ननणययान्वये

सथापन

केली

असन
ू

-----------------

भायखळा (मांब
ु ई) येथील सर जी.जी. समह
ू रुग्णालय ि महाविद्यालय
येथे अद्ययाित सस
ु ज्ज सप
ु र स्पेशशलटी रुग्णालय उभारण्याबाबत

(४६)

*

२८०२

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भायखळा

(मब
ुीं ई)

येथील

सर

जी.जी.

समह
ू

रुग्णालय

व

महापवद्यालयातील लहान मल
ु ाींचे वॉडय असलेली इमारत पाडलेल्या जागेत
अद्ययावत सस
ु ज्ज सप
ु र सपेशलल्ी रुग्णालय उभारण्यासाठी शासनाने ६४५

को्ी ननिी मींजूर करुन त्यापैक १४५ को्ी ननिी सन २०१३ मध्ये रुग्णालय
प्रशासनास उपलब्ि करुन दे ण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सप
ु र सपेशलल्ी रुग्णालय उभारण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनास
ननिी उपलब्ि करुन ठदलेला असतानाही अद्याप रुग्णालय उभारणेबाबत
कोणतीच काययवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
तात्काळ ननिी उपलब्ि करुन सप
ु र सपेशालल्ी रुग्णालय उभारण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.
सदर

अनतपवशेर्ोपचार

इमारतीच्या

बाींिकामाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

आवश्यक

असलेल्या पवपवि परवानग्या व ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यात
आलेली आहे त. त्यानर्
ीं ाने इमारतीच्या आराखडयात व क्षेत्रफळात झालेल्या
ु ग
बदल/वाढीमळ
ु े

अनतपवशेर्ोपचार

इमारतीच्या

सि
ु ाररत

अींदाजपत्रकास

प्रशासक य मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे . सदर बाींिकामाची ननपवदा

प्रक्रिया प्रगतीत आहे . सदर इमारतीच्या बाींिकामासाठी यापव
ू ी रुपये १२.१२

को्ी ननिी उपलब्ि करून ठदला असन
ू या आगथयक वर्ायत २५ को्ी इतका
ननिी अथयसक
ीं जल्पत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

शशिणी चोर (ता.जज.चांद्रपूर) उपसा शसांचन योजना सुरू िरण्याबाबत
(४७)

*

६१३१

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ) :

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

लशवणी

चोर

(ता.जज.चींद्रपरू )

उपसा

लसींचन

योजना

सन्माननीय
तातडीने

सरू
ु

करण्याबाबत पविानसभा सदसय, बल्लारपरू याींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना

ठदनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) अद्याप काययवाही झाली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर उपसा लसींचन योजनेच्या सींपण
ू य लाभक्षेत्राकरीताच बींद नलीकाद्वारे

लसींचन प्रसतापवत असन
ू चाींदा ते बाींदा उपिमाखालील प्रसतापवत कामास

सध्याचे प्रचलीत मापदीं डानस
ु ार ५.५६ को्ी इतका खचय अपेक्षक्षत आहे . यापव
ू ी
पवशेर् दरू
ु सती अींतगयत कालवा प्रणालीवर रू.१०.६२ लक्ष खचय झालेला

असल्यामळ
ु े तेथे परत सींपण
ू य लाभक्षेत्रात PDN करणे ही बाब िोरणात्मक
ठरत

असल्याने

सदर

प्रसतावास

“पवशेर्

बाब”

म्हणन
ू

मान्यता

लमळणेबाबतच्या प्रसतावावर पवत्त पवभागाने उपजसथत केलेल्या मद्
ु याींची
शेरेपत
य ा करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
ू त
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यातील िगचखोल्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४८)

*

५०५४

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जळको् (जज.लातरू ) तालक्
ु यातील ३५० पैक ८५ वगयखोल्या या अत्यींत

जीणय झाल्या असल्याने त्याींची तात्काळ दरु
ु सती करणे गरजेचे असन
ू त्यातील

बहुताींश वगय खोल्याींना तडे गेले आहे त तर काही ठठकाणी छत गळत आहे त
त्यामळ
ु े तेथील पवदयार्थयाांना जजपवतास िोका पत्करुन अध्ययन करावे लागत

असल्याचे ठदनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यात जजल्हा पररर्दे च्या ६५ शाळा असन
ू त्यापैक

जवळपास ४० ते ४५ शाळाींमध्ये मल
ु भत
ू व भौनतक सपु विा नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

सदरहू वगयखोल्याींची दरु
ु सती करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे अशींत: खरे आहे .

जळको् तालक्
ु यातील जजल्हा पररर्दे च्या एकूण ४१६ वगय खोल्या पैक

१३ वगयखोल्या मोडकळीस आल्या आहे त.

तसेच, तालक्
ु यातील शाळातील एकूण २१३ वगय खोल्याींची दरु
ु सती करणे

आवश्यक आहे त.

(२) जजल्हा पररर्दे च्या ६५ शाळाींपक
ै
२९ शाळे त मल
ु भत
ू व भौनतक सपु विा

नाहीत. त्यानस
ु ार ७ शाळे त मल
ु ाींकररता नपवन सवच्छतागह
ृ बाींिणे, ३ शाळे त

मल
ु ीींकररता नवीन सवच्छतागह
ृ बाींिणे व १९ शाळाींना नवीन सींरक्षण लभींत
बाींिणे गरजेचे आहे .
आहे त.

उवयररत ३६ शाळामध्ये मल
ु भत
ू भौनतक सपु विा शाळाींमध्ये उपलब्ि

(३) शाळाींचे सवेक्षण करण्यात आले आहे . जजल्हा वापर्यक योजना व
केंद्रशासन परु सकृत समग्र लशक्षा योजनेच्या माध्यमातन
ू सन २०१९-२० मध्ये

उपलब्ि तरतद
ु ीनस
ु ार रु.१५८.१६ लक्ष ननिी मींजरु करण्यात आला असन
ू
गरजेनस
ु ार व ननकर्ानस
ु ार लागणाऱया उवयररत ननिीची मागणी पढ
ु ील वर्ायत
प्रसतापवत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------

िोंडीिली, खोपी-वपांपळिाडी ि शशरिली (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी)
पररसरातील गािाांना पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४९)

*

२०३४

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जजल्हयातील खेड तालक्
ु यामध्ये कोंडीवली, खोपी-पपींपळवाडी व
लशरवली या मध्यम पा्बींिारे प्रकल्पाींमध्ये वर्यभर मब
ु लक पाणी असते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असताना िरणाींतील पाणी शेती आणण पपण्यासाठी

शासनाकडून ठदले जात नसल्याने तीनही िरणाींच्या पररसरातील गावाींना

भीर्ण पाणी्ीं चाईला सामोरे जावे लागत असन
ू िरण पररसरातील अनेक गावे
व वाडयाींना सद्य:जसथतीत ्ॅं करने पाणीपरु वठा करावा लागत आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू िरणाींमिील पाणी त्या भागातील गावाींना शेती व
पपण्यासाठी उपलब्ि करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
असते.

कोंडीवली, पपींपळवाडी व लशरवली ल.पा. प्रकल्पाींमध्ये वर्यभर पाणी

(२) हे खरे नाही.

प्रकल्प अहवालानस
ु ार कोंडीवली ल.पा. योजनेमध्ये पपण्यासाठी ०.६

द.ल.घ.मी. व पपींपळवाडी ल.पा. योजनेमध्ये पपण्यासाठी ०.६९ द.ल.घ.मी.

पाण्याची तरतद
ू आहे . लशरवली ल.पा. योजनेमध्ये पपण्याच्या पाण्याची तरतद
ू
नाही.

पपण्याच्या पाण्यासाठी सथाननक सवराज्य सींसथाींकडून आरक्षण प्रसताव

प्राप्त झाल्यास जलसींपदा पवभागाचा ठद. १७/११/२०१६ रोजीच्या शासन
ननणययानस
ु ार काययवाही करून त्यास मींजरू ी दे ण्यात येत.े

तसेच आवश्यकतेनस
ु ार पपण्याच्या पाण्याची मागणी आल्यास या नतन्ही
प्रकल्पातन
ू नदीत पाणी सोडणे शक्य आहे .

(३) कोंडडवली प्रकल्पाचा मख्
ु य कालवा ०.३०० क्रक. मी. व त्यानींतर उजवा

कालवा ७.८० क्रक. मी. लाींब व डावा कालवा २.३० क्रक. मी. असन
ू कालवा
कामे बहुताींशी पण
ु य आहे त. परीं तू शेतीसाठी मागणी नसल्याने पाणी सोडण्यात
आलेले नाही.
पपींपळवाडी प्रकल्पाचा उजवा कालवा १४ क्रक.मी. लाींब व डावा कालवा

तसेच ९.०० क्रक.मी. लाींबीचा असतरीकरण पवरहीत असल्याने वहनव्यय

्ाळण्यासाठी ननवडक ठठकाणी असतरीकरणाची कामे सरु
असल्याने व
ु
अद्याप शेतीसाठी पाण्याची मागणी नसल्याने पाणी सोडण्यात आलेले नाही.

लशरवली प्रकल्पाचा उजवा कालवा २.४० क्रक.मी. लाींब व डावा कालवा तसेच

४.१७ क्रक.मी. लाींबीचा असन
शेतकऱयाींच्या मागणीनस
ू
ु ार शेतीसाठी पाणी
सोडण्यात येत आहे .
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वरील

तीनही

प्रकल्पाींच्या

बाबतीत

पपण्याच्या

झाल्यास नदीपात्रामध्ये पाणी सोडणे शक्य आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

पाण्याची

मागणी

-----------------

धरणगाि ते िाळे गाि (ता.मलिापरू , जज.बल
ु ढाणा) रस्त्याचे
(५०)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत

२२५६

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मख्
ीं गयत िरणगाव ते काळे गाव (ता.मलकापरू ,
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेअत

जज.बल
ु ढाणा) या रसत्याचे काम अपण
ू य व ननकृष् दजायचे झाले असल्याची

बाब ठदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रसत्याचे काम मागील चार मठहन्याींपासन
ू बींद असन
ू या

रसत्यावर पडलेल्या मोठ्या खड्ड्याींमळ
ु े अपघाताचे प्रमाण सद्ध
ु ा वाढलेले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानर्
ीं ाने िरणगाव ते काळे गाव रसत्याचे काम दजेदार व
ु ग
अींदाज

पत्रकानस
ु ार

त्वररत

करणेबाबत

तसेच

ननकृष्

काम

करणाऱया

सींबगीं िताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर कींत्रा्दारास मानकाप्रमाणे काम करणेबाबत वेळोवेळी सच
ु ना

ठदल्या आहे त. ननदशयनास आलेल्या त्र्
ु ीींबाबत DPR मिील तरतद
ु ीनस
ु ार काम
करून घेण्यात येत आहे .

(२) डाींबर वेळेवर उपलब्ि न होणे, रे तीचा त्
ु वडा, पावसाळा लाींबल्यामळ
ु े

तसेच वळण रसत्यास जागा नसल्यामळ
ु े कामाची गती सींथ होती तथापप
अपघाताची नोंद झाल्याचे ननदशयनास आले नाही.
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(३) सदर कामाची २ राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींचेमाफयत गण
ु वत्ता तपासणी
केली आहे .
(४)

कींत्रा्दारास

करण्याकरीता

वेळोवेळी

सगु चत

काम

केलेले

गण
ु वत्तापण
ु ,य

आहे .

कामाची

दजेदार

गती

न

व

पवनापवलींब

राखल्यामळ
ु े

कींत्रा्दाराकडून करारनाम्यानस
ु ार रू.१,७५,४४०/- इतक LD (नक
ु सानभरपाई)
िावते दे यकातन
ू कपात केलेली आहे . तसेच राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींनी

ननदशयनास आणन
ु ठदलेल्या बाबीींच्या दरू
ु सत्या कींत्रा्दाराकडून त्याींच्या खचायने
करून घेण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

-----------------

राजेंद्र भागित

सधचि (िायचभार),

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
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मुद्रण: शासक य मध्यवती मद्र
ु णालय, मुींबई.

