
 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अिोला येथील अततववशेषोपचार रुग्णालयासाठी आवश्यि असलेली पदे भरती िरणेबाबत 
  

(१)  ९८५४ (२८-०५-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील अततविशेषोपचार रुग्णालयासाठी शासनान ेआिश्यक असलेली पदे मींजूर 
केलेली असताना फक्त पदभरती अभािी सदर रुग्णालय सुरु करण्यात आले नाही, हे  खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालय हे कोरोना महामारीच्या पाश्िवभूमीिर रुग्णसेिासाठी सुरु कराि े
अशी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालय सरुु करण्यासाठी तेथ ेपदभरती करुन कोरोना बाधीत रुग्णाींच्या 
उपचारासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     पींतप्रधान स्िास्थ सुरक्षा योजनेअींतगवत अकोला येथे अततविशेषोपचार रूग्णालयासाठी 
िगव-१ ते िगव-४ सींिगावत एकूण ४६५ पदे तनमावण करण्याबाबत शासनस्तरािर कायविाही सुरू 
आहे.  
(२) होय. 
(३) अततविशेषोपचार रूग्णालयासाठी बाींधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये कोविड रूग्णाींकरीता 
३०० खा्ाींची व्यिस्था करण्यात आली असून उपलब्ध मनुषयबळाच्या माध्यमातून रूग्णाींिर 
उपचार करण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.      
  

___________ 
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बेंबळा प्रिल्पाच्या लाडिी (ता.राळेगाव जि.यवतमाळ) लघुिालव् याचे िाम पूणव िरणेबाबत 
  

(२)  ९९३७ (२८-०५-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींजी (ता.राळेगाि जज.यितमाळ) शशिारातील बेंबळा प्रकल्पाच्या लाडकी लघ ुकालव्याच े
बाींधकाम पुणव न झाल्याने शेतक-याींना शेती शसींचनाकररता पाणी शमळत नसल्याचे माहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले,हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास,लाडकी लघ ु कालव्याच्या बाींधकामास मींजुरी ददली असल्याने विभागाच्या 
अधधकाऱ् याकडून शशिारामध्ये सिक केला असताना शसींचनापासुन िींधचत असलेल्या शेतक-याींनी 
लघुकालव्याच े काम तात्काळ करण्यात याि े अशी मागणी बेंबळा प्रकल्प अधधकारी याींना 
तनिेदनादिारे केलेली असतानाही विभागाच्या अधधका-याींनी कालव्याचे बाींधकाम पुणव  
करण्याबाबत कोणतीही कायविाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार  मींजूर लाडकी 
लघुकालव्याच े काम तात्काळ पणुव करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे,   
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (११-०८-२०२०) : (१) नाही. सदर लघुपा्ाचे काम दद.१६/०६/२०१५ रोजी पूणव 
झाले आहे. सदर शतेक-याची मौजा करींजी येथील शेती बेंबळा प्रकल्पाचे लाभके्षत्रातील गािाींच े
अधधसुचनेनुसार लाभके्षत्रात समाविष् आहे. परींतु सदर शेती लघुपा्ाच्या नींतर जिळपास २५० 
मी.अींतरापयतं उींच भागाच्या पलीकड ेअसल्यामुळे शसींचन होत नाही.  
(२) नाही. सदर लघुपा्ाचे काम पूणव झालेले आहे. परींतु शेतक-याींचे तनिेदन प्राप्त झाल्यानींतर 
सींबींधधत   अधधका-याींनी जनू मदहन्यात मोकास्थळी भे् ददली. त्यािेळी पाऊस असल्यान ेि 
नींतर उभी वपके असल्याने सविस्तर सिकक्षण करणे शक्य झाले नाही. उींच भागाच्या पुढे 
कालिा नेऊन शसींचन करता येणे शक्य आहे काय, याबाबत सविस्तर सिकक्षण करण्यात 
येईल.  
(३) ि (४) सदर लघुपा्ाचे काम पूणव झाले असल्यान ेप्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अांबािोगाई (जि.बीड) येथे िोरोना’ ववषाणू सांशोधन व तनदान प्रयोगशाळा सुरू िरणेबाबत 
  

(३)  १०३१८ (०३-०६-२०२०).   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बीड जजल््यातील आींबाजोगाईसह सहा शहरात कोविड-१९ (कोरोना) तपासणीसाठी 
विषाणू सींशोधन ि तनदान प्रयोगशाळेस मींजुरी ददली असताना मदहना होऊन गेला तरी 
अींबाजोगाई येथील प्रयोगशाळा अदयाप सरुू झालेली नसल्यान ेबीड, लातूर आणण उस्मानाबाद 
या तीन जजल््यातील कोरोना सींशतयताींचे स्िाब तपासणीसाठी लातूरला पाठिण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 



वि.स. ६ (3) 

 

(२) असल्यास, सदरहू मींजूर करण्यात आलेली विषाणू सींशोधन ि तनदान प्रयोगशाळा तातडीने 
सुरू करण्याबाबतची  मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.िैदयकीय शशक्षण मींत्री याींच्याकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार आींबाजोगाई येथील विषाणू सींशोधन ि तनदान प्रयोगशाळा तातडीन े
सुरू करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (३१-०८-२०२०) : (१) होय, कोविड-१९ चा िाढता प्रादभुावि 
लक्षात घेता रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून स्िामी रामानींद तीथव ग्रामीण शासकीय 
िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालय, अींबाजोगाई येथील कोरोना सींशतयताींच े स्िबॅ 
तपासणीकरीता लातूरला पाठविण्यात येत ेहोत.े तथावप, अींबाजोगाई येथ े ददनाींक ०८/०६/२०२० 
पासून कोविड-१९ तनदान चाचण्या करण्याकरीता मान्यता प्राप्त झालेली असून सदर 
प्रयोगशाळेमाफव त कोविड-१९ च्या तपासण्या करण्यात येत आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींबाजोगाई येथ ेकोरोना विषाणू सींशोधन ि तनदान प्रयोगशाळा ददनाींक ०८/०६/२०२० पासून 
सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ (जि.ठाणे) आनांदनगर येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळातील 
रस्तत्याच्या िामाच्या तनधीचा अपव्यय झाल्याबाबत 

  

(४)  १०९५८ (०७-०६-२०२०).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) आनींदनगर येथील महाराषर औदयोधगक विकास महामींडळ 
उपविभागीय कायावलय त े अजग्नशमन कें द्रापयतं १३०० मी्र लाींबीच्या चार पदरी डाींबरी 
रस्त्याचे मजबुतीकरण ि कााँक्री् रस्ता बाींधणीच े काम सुरु असून सदर कामाची तनविदा 
रक्कम रू.१२,९७,८८,९२०/- इतकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींच ेआतापयतं करण्यात आलेले काम अत्यींत्य तनकृष् दजावच े
असून शासनाच्या तनधीचा अपव्यय झाल्याच्या तक्रारी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी िारींिार 
सींबधधत औदयोधगक विकास महामींडळाच्या प्रशासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने उक्त औदयोधगक िसाहतीचे काम पुणव करण्यासह सींबींधधत कीं त्रा्दार ि 
कीं पनीिर कारिाई करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (२६-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
     स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी अततररक्त अींबरनाथ औदयोधगक के्षत्रात सुरू असलेल्या 
रस्त्याच्या कामाच्या प्रगतीबाबत महामींडळाच्या विभागीय ि प्रादेशशक कायावलयाकड ेपत्रादिारे 
विचारणा केली असून दद.१७.०१.२०२० रोजी प्रगतीपथािर असलेल्या कामास भे् देऊन सुरू 
असलेल्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले होते. तसचे तनविदेतील तनेकषाींनुसार कामे 
करण्याबाबत सुचना देणखल ददल्या होत्या. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

आसरा (ता.आणी, जि.यवतमाळ) येथील शेतिऱयाांनी वविेलेल्या  
ऊसाची थिीत रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(५)  ११०५७ (०७-०६-२०२०).   डॉ.सांदीप धुवे (अणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आसरा (ता.आणी, जज.यितमाळ) गािासह पररसरातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी याींनी 
दरिषी हजारो ्न ऊस मींगळूर येथील डके्कन शुगर कीं पनीला विकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गळीत हींगाम सन २०१९-२०२० मध्ये शेतकऱ्याींनी विकलेल्या 
ऊसाची समुारे १.९० को्ी इतकी रक्कम उक्त कीं पनीन े थकविल्याने शतेकरी आधथवक 
अडचणीत सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्याच्या महामारीच्या पररजस्थतीमुळे तसेच पीक व्यिस्थापन ि खरीप 
हींगामाकरीता खचव करण्याकरीता शेतकऱ्याींकड े पैस े नसल्याने शतेकऱ्याींिर बबक् पररजस्थती 
तनमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगान ेशेतकऱ्याींची थकीत रक्कम परत शमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (०९-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
     गळीत हींगाम २०१९-२० मध्ये आसरा (ता.आणी, जज.यितमाळ) येथील १०१ शेतकऱ्याींनी 
९९३९.२३० मे. ्न ऊस डके्कन शुगर शल. मींगरुळ, जज. यितमाळ या कारखान्यास गाळप 
करणेसाठी पुरिठा केलेला आहे. 
(२) अशींत: खरे आहे.    
    गळीत हींगाम २०१९-२० मध्ये आसरा पररसरातील ऊस पुरिठादार शतेकऱ्याींनी डके्कन 
कारखान्यास पुरविलेल्या ९९३९.२३० मे.्न ऊसाचे देय FRP प्रमाणे रु.१.१७ को्ी इतकी 
रक्कम आहे. यापैकी कारखान्याने दद.०५/०६/२०२० रोजी ऊस पुरिठादाराींना रु.८६ लाख  
 ऊसाचे पेमें् केले असनू कारखान्याकड ेरु.३१ लाख १५ ्क्के व्याजासह प्रलींबबत आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे.    
    कोविड-१९ या महामारीमळेु देशात ि आींतरराषरीय स्तरािर लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने 
सिव आधथवक व्यिहार थींडािलेले आहेत. दळणिळण व्यिस्था पणुवत: बींद करण्यात आलेली 
आहे. पररणामी शेतकऱ्यासह सिवच घ्काींिर बबक् आधथवक पररस्थीती ओढािलेली आहे. 
कारखान्याींना साखरेची विक्री पुरेशा प्रमाणात करता आली नाही.  त्यामुळे साखर कारखान्याींना 
तनधी कमतरतेमुळे शेतकऱ्याींची ऊस देयके सत्िर अदा करता आलेली नाहीत. 
(४) प्रादेशशक सह सींचालक (साखर) अमरािती याींनी दद.०९/०६/२०२० चे पत्रान्िये डके्कन शुगसव 
या कारखान्याकडील थकीत FRP सींदभावत ऊस (तनयींत्रण) आदेश, १९६६ चे कलम ३(८) च्या 
तरतुदीनुसार RRC प्रमाणे कारिाई करणेबाबत प्रस्ताि सादर केलेला आहे. याबाबत साखर 
आयुक्तालयाच ेस्तरािरुन पुढील कायविाही करणेत येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
खडिवासला (ता.हवेली, जि.पुणे) येथे पाटबांधारे ववभागाच्या अखत्यारीतील िागेवर ररसोटव, 

रेस्तटॉरांट व मनोरांिन पािव  प्रिल्पाला अनधधिृतपणे मान्यता ददल्याबाबत 
  

(६)  ११३१५ (१०-०७-२०२०).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकिासला (ता.हिलेी, जज.पुणे) येथ े पा्बींधारे विभागाच्या अखत्यारीतील २८ एकर 
जागेिर बाींधा, िापरा, हस्ताींतरीत करा (बी.ओ.्ी.) तत्िािर ररसो व्, रेस््ॉरीं् ि मनोरींजन पाकव  
या बाींधकामाला तनयम डािलनू मान्यता देण्यात आल्याच े माहे जून,२०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बी.ओ.्ी. (बाींधा, िापरा, हस्ताींतरीत करा) तत्िािरील ररसो व्, रेस््ॉरीं् ि 
मनोरींजन पाकव  या तनयोजजत बाींधकामाला मान्यता देताींना जलसींपदा विभागाने ददनाींक १७ 
जून, २०१९ रोजीच्या शासन तनणवयाचा आधार घेतला असला तरी शासन तनणवय आणण 
कामाची तनविदा प्रत यामध्ये विसींगती आढळून येत असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही  
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खडकिासला धरण ि आजूबाजूचा पररसर हा ‘रेड झोन’ असताींना शेतकऱ्याींच्या 
जशमनी धरणासाठी अधधग्रहीत करताना त्या ‘मनोरींजन पाकव ’ ला प्रकल्पाच्या नािाखाली 
तनयमबा्य पद्धतीने मान्यता देण्यात आली असल्याचे मा.जलसींपदा मींत्री याींना जा.क्र.१३१२ न े
ददनाींक २३ जून,२०२० रोजी तसचे कायवकारी अशभयींता, खडकिासला पा्बींधारे विभाग याींना 
जा.क्र.१३१३ न ेददनाींक २३ जून,२०२० रोजी पत्रादिारे कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगान ेअदयापही कुठलीही कायविाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत पाटील (३१-०८-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
     जलसींपदा विभाग, शासन तनणवय, ददनाींक १७.०६.२०१९ मधील  पररच्छेद  २(ग), 
अ.क्र.२१ नसुार एक पथदशी  प्रकल्प म्हणून जाहीर तनविदेदिारे सदर प्रकल्पाबाबत कायविाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) होय, मा.विधान सभा सदस्य याींचे पत्र प्राप्त असून के्षत्रीय स्तरािर कायविाही सुरु आहे. 
(४) हे खरे नाही.  
     मा.विधान सभा सदस्य याींचे पत्रादिारे उपजस्थत मुदयाींच्या अनुषींगान े आिश्यक 
कायविाही प्रगतीत आहे. 
(५) जलसींपदा विभाग, शासन तनणवय, ददनाींक १७.०६.२०१९ मधील तरतुदीनुसार कायविाही 
प्रगतीत असल्यान ेचौकशीचा प्रश्न उद् ाित नाही.  
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड गाव (ता.हवेली, जि.पुणे) ग्रामपांचायत हद्दीतील पाटबांधारे ववभागाच्या  
िशमनीवर अनधधिृत बाांधिामे िेल्याबाबत 

  

(७)  ११३३८ (१६-०७-२०२०).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड गाि (ता.हिेली, जज.पुणे) ग्रामपींचायत हद्दीतील सव्हक नीं.११/१६ पा्बींधारे विभागाच्या 
जशमनीिर अनधधकृत बाींधकाम ेझाली असल्याबाबत माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्बींधारे विभागाच्या जशमनीिर अधधकाऱ्याींच् या सींगनमतान े अनधधकृत 
बाींधकामे झाली असून अदयापही अनधधकृत बाींधकामे सुरु असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर  शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     हद्दीतील सव्हक नीं. ११/१६ मध्ये कालव्यालगत खडकिासला निीन मठुा उजिा कालिा 
लगतच्या नाींदेड गाि (ता.हिेली,जज.पुणे) ग्रामपींचायत पत्राशेड,जनािराींचा गोठा अशा प्रकारची 
४-५ कच्ची शेडची बाींधकामे २००५ पासून ्प्प्या ्प्प्याने िाढल्याच ेददसून येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही.खडकिासला कालव्यािरील सदर अततक्रमण े तसेच पुणे शहर हद्दीतील 
कालव्यािरील अततक्रमणे काढणेबाबत के्षत्रीय स्तरािरून नोद्सा देण्यात आल्या असून, 
कायवकारी अशभयींता, खडकिासला पा्बींधारे विभाग,पुणे कायावलयाकडून याबाबतची कायविाही 
प्रगतीत आहे. 
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(३) कायविाही प्रगतीत असल्याने प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

राज्यात शेतमालाची खरेदी िरण्यािरीता खरेदी िें र स सुरु िरणेबाबत 
  

(८)  ११३६० (१३-०७-२०२०).   श्री.देवेंर स र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांर सिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांरे स पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), श्री.रावसाहेब अांतापूरिर 
(देगलूर), श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मयय), श्री.देवेंर स भुयार 
(मोशी), श्री.अबू आिमी (मानखदूव शशवािीनगर), श्री.रईस शेख (शभवांडी पूवव), श्रीमती नशमता 
मुांदडा (िेि) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कापूस, तूर, चणा ि अन्य शेतीमालाची खरेदी कें द्र सुरू करण्याची घोषणा 
करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ठराविक दठकाणी खरेदी कें दे्र उघडण्यात आली असल्यान े
शेतकऱ्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे जािे लागत असल्याच े तनदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, धचखली (जज.बुलढाणा) येथील कापूस खरेदी कें द्र कमी असनू जी कें दे्र सुरु केली 
होती ती बींद झालेली असून कापसू खरेदी कें दे्र सुरु करािी अशी मागणी लोकप्रतततनधी याींनी 
ददनाींक २९ एवप्रल, २०२० रोजी िा त्यासमुारास जजल्हाधधकारी याींचकेड ेलेखी तनिेदनाव्दारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे दीड मदहना कापसाची खरेदी बींद असल्यामुळे सुमारे 
सव्िादोन हजार को्ी रुपयाींचा ५० लाख जक्िीं्लहून अधधक कापूस शेतकऱ्याींच्या घरातच पडून 
असल्याची बाब ददनाींक १६ म,े २०२० रोजी िा त्या सुमारास तनदशवनास आली असून, ३०६ 
बाजार सशमत्याींपकैी सुमारे २६० ते २७० बाजार सशमत्याींमध्ये शेतमालाचे व्यिहार अत्यींत सींथ 
गतीने सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच बबलोली ता. देगलूर (जज.नाींदेड) येथ ेखरीप हींगामात सन २०१९-२०२० मध्ये सुरु 
केलेले खरेदी कें द्र विविध कारणामुळे अनेक िळेा बींद पडल्याने ि पािसाळ्यात कापूस खरेदी 
होणार नसल्याने शासनाने शेतकऱ्याींना प्रततजक्िीं्ल २००० रुपये मदत देण्याची मागणी शेतकरी 
िगावतून केली जात असल्याच ेदेखील तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात खरीप हींगाम सुरु होणार असल्यान ेतत् पिुी बी-बबयाण,े खते यासाठी 
शेतकऱ्याींकड ेपैसा असण ेआिश्यक असल्यान ेशेतमालाची तात्काळ खरेदी होण्याच्या दृष्ीन े
मोठ्या प्रमाणात शेतमाल खरेदी कें दे्र सुरू करण्याबाबत विरोधी पक्षनेता, महाराषर विधानसभा 
याींनी ददनाींक २० एवप्रल, २०२० रोजी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना पत्राद िारे विनींती 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुषींगाने शेतमाल खरेदी 
कें द्र सुरु करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराव ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (०७-०८-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     हींगाम २०१९-२० मध्ये कापसाला कें द्र शासनादिारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या ककमान हमी 
दराने राज्यामध्ये कें द्र शासनाच्या मुख्य अशभकताव भारतीय कपास तनगम शलशम्ेड 
(सीसीआय) याींच्यादिारे एकूण ९० कापसू खरेदी कें द्रािर २३७ जजतनींग फॅक््री मध्ये तसेच 
त्याींचे उप अभीकताव म्हणून महाराषर राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासींघ दिारे 
सदयजस्थतीत ८९ खरेदी कें द्रािर १७६ जजतनींग प्रेशसींग फॅक््रीमध्ये कापसाची खरेदी करण्यात 
येत आहे. ददनाींक २२ जलुै २०२० अखेरपयतं सीसीआय दिारे ५,३०,४३८ शेतकऱ्याींकडून १२७.६८ 
लाख जक्िीं्ल तर कापूस पणन महासींघादिारे ३,३३,६३४ शेतकऱ्याींकडून एकूण ९१.१३ लाख 
जक्िीं्ल अशा प्रकारे एकूण २१८.८१ लाख जक्िीं्ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. तथावप, 
covid-१९ आजाराच्या सींक्रमणामळेु राज्यात ददनाींक २४ माचव २०२० रोजी केलेल्या ्ाळेबींदी 
मुळे ककमान हमी दरान े सुरु असलेली कापूस खरेदी कें द्र पणूवतः बींद ठेिािी लागल्यान े
शेतकऱ्याींचा कापूस खरेदी करता आला नाही. परींत,ु कें द्र शासनाच्या गहृ मींत्रालयान े
लॉकडाऊनच्या कालािधीत शेतमालाची हमी भािाने खरदी करण्यास परिानगी ददल्यानींतर 
कापसाची पुन्हा खरेदी सुरु आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
    सीसीआय दिारे बुलढाणा जजल््यात धचखली, खामगाि, मलकापूर, नाींदरुा अशा चार 
दठकाणी कापूस खरेदी कें द्र सुरू करण्यात आलेली असून, ददनाींक २१ जुलै २०२० अखेर एकूण 
१२.०८ लाख जक्िीं्ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. 
(३) काही अींशी खरे आहे. 
     सीसीआय दिारे एकूण ९० कापूस उत्पादक तालुक्यात २३१ जजतनींग प्रेशसींग फॅक््रीमध्ये 
तर कापूस पणन महासींघ दिारे एकूण ८९ कापूस उत्पादक तालुक्यात १७६ जजतनींग प्रेशसींग 
फॅक््रीमध्ये ककमान आधारभूत दराने कापूस खरेदी प्रकक्रया चाल ूआहे अशा एकूण १७९ कृषी 
उत्पन्न बाजार सशमत्याींमध्ये (कापूस उत्पादक के्षत्र जास्त असलेल्या तालुक्यामध्ये) ४०७ 
जजतनींग प्रेशसींग फॅक््री अध्याय कापूस खरेदी प्रकक्रया चाल ूआहे. 
(४) अींशत: खरीं आहे. 
     बबलोली, तालुका देगलूर, जजल्हा नाींदेड येथे सीसीआय माफव त सुरू करण्यात आलेले 
कापूस खरेदी कें द्र जून मदहन्याच्या पदहल्या आठिड्यात आलेल्या तनसगव चक्रीिादळाच्या 
प्रभािामळेु िादळ पाऊस ि ्ाळे बींदीमुळे मजूरिगव परराज्यात गेल्यामुळे सदर कें द्रािरील 
जजतनींग प्रेशसींग फॅक््री मालकान े फॅक््री बींद ठेिल्यामुळे सी सी आय च े कमवचारी तसचे 
अधधकारी त्या दठकाणी हजर असताना देखील सदर कें द्र नींतर सुरू करण्यात आलेले नाही. 
बबलोली या खरेदी कें द्रािर २९ हजार ३४० जक्िीं्ल कापसाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
तसेच सीसीआय दिारे नाींदेड जजल््यात नायगाि, धमावबाद, नाींदेड, ककनि्, बबलोली, कुीं ्ूर या 
सहा कापूस खरेदी कें द्रािर ददनाींक २१ जुलै २०२० अखेर एकूण २२३३२ शेतकऱ्याींकडून ५.१४ 
लक्ष जक्िीं्ल कापसाची खरेदी करण्यात आलेली आहे 
     तसेच कापूस पणन महासींघ दिारे नाींदेड जजल््यात तामसा आणण भोकर अशा दोन 
खरेदी कें द्र िर तीन जजतनींग प्रेशसींग फॅक््रीमध्ये ११२७६ शेतकऱ्याींकडून २.४० लाख जक्िीं्ल 
कापसाची खरेदी झालेली आहे. 
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(५) होय. 
(६) कापूस पणन महासींघाकड ेउपलब्ध असलेल्या सेिक िगव ि गे्रडसव याींची सींख्या विचारात 
घेता, कापूस पणन महासींघाने हींगाम २०१९-२० मध्ये एकूण ४० कापूस खरेदी कें द्र सुरू 
करण्याच ेतनयोजजत केले होते. तथावप, ककमान आधारभूत दरान ेमोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी 
करणे आिश्यक असल्यान ेकापसू पणन महासींघाने १२७ कापसू खरेदी कें द्राींमध्ये १७६ जजतनींग-
प्रेशसींग फॅक््री दिारे कापसू खरेदी प्रकक्रया सुरू केली होती. तथावप, मध्यींतरी कोविड-१९ या 
आजाराच्या सींक्रमणामुळे उद्भिलेल्या अभतूपूिव पररजस्थतीमुळे शतेकऱ्याींकड े शशल्लक असलेला 
कापूस ि त्याींची प्रतीक्षा यादी विचारात घेता आपात्कालीन योजनेअींतगवत जजल्हाधधकारी 
स्तरािर अधधक कें द्र सुरु करणे करीता कृषी विभागातील कृषी पदिीधर सेिकाींना कें द्र 
शासनाच्या शसरको् या प्रशशक्षण कें द्रािर प्रशशक्षक्षत करून गे्रडीींग च्या कामाकररता त्याींना 
तनयुक्ती देण्यात आली. एकूण ९२ कृषी पदिीधर सेिकाींना निीन कापूस खरेदी कें द्रािर गे्रडीींग 
च्या कामाकररता तनयुक्ती देण्यात आली. यामळेु कापूस पणन महासींघाला एकूण १२७ जजतनींग-
प्रेशसींग फॅक््रीच्या सींकेत १७६ जजतनींग प्रेशसींग फॅक््री पयतं िाढ करता आली. पररणामी, 
दैनींददन कामकाज कापसाच्या खरेदीमध्ये िाढ होऊन सिव जजल््यातील शेतकऱ्याींची प्रतीक्षा 
यादी कमी होत आहे. 
     तसेच सीसीआय दिारे एकूण ८२ कापसू खरेदी कें द्रािरून ९० कापूस खरेदी कें द्र अशी 
िाढ करून २३७ जजतनींग प्रेशसींग फॅक््रीमध्ये ककमान हमी दराने कापूस खरेदी प्रकक्रया चाल ू
आहे. 
(७) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोजव्हड-१९ या आिाराच्या उपचारासाठी लागणा-या टॉशसशलझमैब  
इांिेक्शनचा पुरवठा िरणेबाबत 

  

(९)  ११४५० (१०-०७-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.महेश चौघुले 
(शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोजव्हड-१९ या आजाराच्या उपचारासाठी लागणा-या ्ॉशसशलझमैब इींजेक्शनचा राज्यात 
मोठ्या प्रमाणात तु्िडा असल्याचे ददनाींक २२ जून, २०२० रोजी िा त्यासुमारास तनदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ॉशसशलझममैब या इींजके्शनची िास्तविक ककीं मत ४५ हजार रुपये असताींना 
तु्िड्यामुळे या इींजेक्शनची विक्री ७० ते ८० हजार रुपयाींना होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इींजेक्शनचा पुरेसा पुरिठा करण्यासह त्याचे दर कमी करुन गरज ू 
रुग्णाींना उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िैदयककय शशक्षण ि सींशोधन विभागान ेया औषधाींच्या उत्पादक पुरिठादाराींशी दराबाबत 
िा्ाघा्ी करुन ्ॉशसशलझमॅब इींजेक्शनचे दर कमी केले असून ककीं मत रुपये ३०,८७०/-इतकी 
असनू त्यानुसार शासकीय रुग्णालयाींना ्ॉशसशलझमॅब इींजक्शन  उपलबध करुन देण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शशल्लि साखर तनयावत िरण्यासह थिीत अनुदानाची रक्िम शमळण्याबाबत 
  

(१०)  ११४६९ (१३-०७-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.मानशसांग 
नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील समुारे १८ लाख ्न साखरेच्या तनयावतीसाठी परिानगी शमळाली आहे, परींतु 
त्यापैकी १० लाख ्न साखरेचा करार करण्यात आला असनू ८ लाख ्न साखरेच्या तनयावतीचा 
प्रश्न तनमावण झाल्यामळेु राज्यातील साखर उदयोग आधथवक अडचणीत सापडला असल्याच े
राषरीय सहकारी साखर महासींघाच ेव्यिस्थापकीय सींचालक श्री.प्रकाश नाईकनिरे याींनी ददनाींक 
२३ एवप्रल, २०२० रोजी स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कें द्र शासनाकड े राज्यातील साखर कारखान्याींच े साखर तनयावत प्रोत्साहन, राखीि 
साठा ि सॉफ्् लोन व्याज शमळून जिळपास ३००० को्ी अनुदानाची रक्कम थकीत 
असल्याची बाब माहे मे २०२० मध्ये तनदशवनास आली असून, सदर अनुदानाची रक्कम प्राप्त 
न झाल्यान े राज्याींतील कारखाने, सभासद ि शेतकरी मोठ्या आधथवक अडचणीत सापडले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगाने शशल्लक साखर तनयावत होण्याबाबत तसेच थकीत अनुदानाची रक्कम 
शमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (०७-०८-२०२०) : (१) नाही. महाराषरातील साखर 
कारखान्याींना हींगाम २०१९-२० साठी  १७.७२ लाख मे.्न साखर तनयावतीचा को्ा शमळालेला 
आहे. महाराषरातील साखर कारखान्याींनी दद.३०/०४/२०२० अखेर १४.३३ लाख म.े्न साखर 
तनयावतीसाठी करार केले असून त्यापैकी १२.६६ लाख म.े्न साखर तनयावत केलेली आहे.  ५.०६ 
लाख मे.्न साखर तनयावत करणे शशल्लक आहे. तथावप, माचव २०२० पासून कोरोनाचा प्रसार 
रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर केला असल्यान ेअपेक्षक्षत प्रमाणात साखर तनयावत होऊ शकली 
नाही. 
(२) कें द्र शासनाकडून राज्यातील साखर कारखान्याींचे सन २०१८-१९ मधील रु.१९२/- को्ी 
इतके साखर तनयावत अनुदान प्रलींबबत आहे. याशशिाय सन २०१९-२० या कालािधीची साखर 
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तनयावतीपो्ी शमळणारी अनुदानाची रक्कम प्रलींबबत आहे. कारण साखर कारखान्याींकडून  साखर 
तनयावत अनुदानाच े सिव प्रस्ताि कें द्र शासनाच्या स्तरािर सादर झालेले नाहीत. परींतु जुल,ै 
२०२० मध्ये दोन साखर कारखान्याींना साखर तनयावत अनुदान शमळाल्याबाबत आणण त्या साखर 
कारखान्याींनी साखर तनयावत अनुदानाचा वितनयोग FRP देणेसाठी केलेला असल्यान ेवितनयोग 
दाखल्याचे प्रस्ताि साखर आयुक्तालयात दाखल केलेले आहेत.  
     राखीि साखर साठा (Buffer Stock) हींगाम २०१९-२० अनुदानाची रक्कम रु. २४० को्ी 
(दसुऱ्या ततमाहीपयतं) कें द्र शासनाकडून येणे प्रलींबबत आहे. 
     कें द्र शासनाकडून राज्यातील ११३ साखर कारखान्याींना सॉफ््लोन अनुदानापो्ी 
रु.१४१.९६ को्ी रक्कम प्राप्त असून ५ कारखान्याींची रक्कम रु.३.४७ को्ी येण ेप्रलींबबत आहे. 
साखर तनयावत प्रोत्साहन अनुदान, बफर स््ॉक ि सॉफ्् लोन यािरील व्याज अनुदान प्रलींबबत 
असले तरी दद.१५/०७/२०२० अखरे राज्यातील साखर कारखान्याींनी रु.१३७९०.२५ को्ीींपकैी 
रु.१३५९३.७३ को्ी FRP पो्ी रक्कम शेतकऱ्याींना अदा केलेली आहे. 
(३) कें द्र शासनान े गळीत हींगाम २०१८-१९ मधील साखर तनयावतीस दद.१४/०३/२०२० पयतं 
मुदतिाढ ददलेली होती. साखर आयुक्त, महाराषर राज्य,पुणे याींचे दद.०९/०३/२०२० चे पत्रान्िये 
साखर हींगाम २०१८-१९ मधील साखर तनयावतीस दद. ३०/०४/२०२० पयतं मुदतिाढ शमळणेबाबत 
कें द्र शासनाकड े मागणी केलेली आहे. सन २०१९-२० हींगामातील साखर तनयावतीसाठी १ 
ऑक््ोबर, २०१९ पासून ३० सप् े्ंबर, २०२० पयतं मुदत आहे. त्यामुळे ५.०६ लाख मे. ्न 
शशल्लक साखर तनयावत होऊ शकेल.     
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात पदोन्नतीच्या प्रक्रियेस ददलेली स्थगिती 
  

(११)  ११५१३ (१८-०८-२०२०).   अॅड.आशिष िेलार (वाांदे्र पश्चिम), अॅड.पराि अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांजय केळकर (ठाणे), कॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-कोळीवाडा), श्रीमती मननषा 
िौधरी (ददिसर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण पश्चिम), श्री.िांद्रकाांत (दादा) पाटील 
(कोथरुड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासककय सेवतेील  बढतयाींमधील आरक्षणाच्या सींदर्ाात मा. सवोच्च न्यायालयान ेददनाींक 
२६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या ननकालात राज्यसरकारला बढतयाींमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद 
केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार मागासलेपणा आणण योग्य प्रनतननधधतव नसले तर आरक्षण देता 
येईल असेही ननकालात नमूद करण्यात आल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, पदोन्नतीच्या प्रकययेस ददलेली ्थगधगती ठविवल्याबाबतच े आदेश ननगािमत 
करूनही शासन सदरील बढतयाींमधील आरक्षण देण्यास िवलींब करीत असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी ठक्त प्रकरणाची चौकशी करून सदर प्रश्न 
सोडिवण्यात येईल असे आश्वासन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत प्रशासकीय ्तरावर कोणतयाही प्रकारची कायावाही करण्यात आली 
नसल्यान ेबढतयाींमधील आरक्षणाबाबत मा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
ननणायाची अींमलबजावणी करण्यासावी शासनाने कोणती ठपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उद्धव ठाकरे (०३-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
मा.सवोच्च न्यायालयाने दद.२६.९.२०१८ रोजी, एम.नागराज प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने 
दद.१९.१०.२००६ रोजी ददलेल्या ननणायाचा फेरिवचार करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच 
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासावी अनुसूधचत जाती व अनुसूधचत जमातीच्या मागासलेपणाची 
मादहती सींकिलत करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अपुरे प्रनतननधधतव आणण प्रशासकीय 
कायाक्षमता या दोन अ्ीींची पूताता करणे आवश्यक आहे, असा ननणाय ददलेला आहे. 
(३) नाही, मा. सवोच्च न्यायालयाने मा. ठच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दद.४.८.२०१७ च्या 
ननणायास ्थगधगती ददलेली नाही. 
(४) हे, खरे आहे. 
(५) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दद.२६.९.२०१९ च्या ननणायास अनसुरुन राज्यात पदोन्नतीमध्ये 
आरक्षण देण्याची कायावाही करता येईल ककीं वा कस े याबाबत महाधधवक्ता याींच े कायदेशीर 
अिर्प्राय घेण्यात आले असता, मा.सवोच्च न्यायालयान े मा.ठच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
दद.४.८.२०२० च्या ननणायास ्थगधगती ददलेली नसल्यामळेु राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण 
देण्याची कायावाही करता येणार नाही, असे अिर्प्राय ददले आहेत.राज्य शासनान ेमा.सवोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या िवशेष अनुज्ञा याधचका य.२८३०६ वरील अींनतम ननणायानींतरच 
याबाबत पुढील कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळ आणण खाद्य तनगम ब्रम्हपूरी व वडसा वखार  
िें र सात वाहतूि व हाताळणीच्या शललावात झालेला गैरव्यवहार 

  

(१२)  ११५९९ (११-०७-२०२०).   श्री.किशोर िोरगेवार (चांर सपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य िखार महामींडळ आणण खादय तनगम ब्रम्हपुरी ि िडसा िखार कें द्रात 
िाहतूक ि हाताळणीच्या शललािात १३ को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरव्यिहार चौकशी करून दोषी असलेल्या अधधकारी ि कीं त्रा्दार याींच्यािर 
कारिाई करण्याची मागणी चींद्रपुर शहरातील लोकप्रतततनधीींनी मा अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्री 
याींच्याकड े लेखी तनिेदनादिारे माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगाने सींबींधधताींची चौकशी करुन शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराव ऊर्व  बाळासाहेब पाटील (१३-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मा.मींत्री (अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरक्षण) ि अन्न नागरी पुरिठा विभागात चौकशी 
केली असता तनिेदन प्राप्त झालेले नाही, असे त्याींनी कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

अिुवनी-मोरगाांव (जि.गोंददया) तालकु्यातील ईटीयाडोह धरणाच्या िालव्याची दरुुस्तती िरणेबाबत 
  

(१३)  ११६२३ (१०-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांदर सिापूरे (अिुवनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अजुवनी-मोरगाींि (जज.गोंददया) तालुक्यातील ई्ीयाडोह धरणाचा कालिा फु्ल्याची बाब माहे 
माचव, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ई्ीयाडोह धरणाचे अींतर सुमारे ८ ककलोशम्र असून सींचारबींदी असल्यान े
सदर बाब एक ददिसा नींतर गोठणगाींि शाखा कायावलयीन कमवचाऱ्याींच्या तनदशवनास आल्यान े
लाखो शल्र पाणी िाया गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार सदर धरणाच्या 
कालव्याची दरुुस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सदर बाब त्याच ददिशी ददनाींक २२ माचव २०२० रोजी तनदशवनास आली ि त्िरेने विसगव 
बींद करण्यात आला. सदर कामाच े स्िरुप पाहता उन्हाळी हींगामाच्या पाणी िा्पाकरीता 
लािण्यात आलेल्या मजुराीं कडुनच सदर दरुुस्तीकाम ददनाींक २२ माचव २०२० रोजीच त्िररत 
चाल ू करण्यात आले. ददनाींक २५ माचव २०२० रोजी काम पूणव करून विसगव सुरळीत चाल ू
करण्यात आला . 
(३) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही,  
     सदयजस्थतीत इद्याडोह प्रकल्पाच े विशेषदरुुस्ती कामाचा प्रस्ताि के्षबत्रय स्तरािर तयार 
करणे प्रगतीपथािर आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
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वरुड नशृसांह (ता.जिांतूर , जि.परभणी) ग्रामपांचायत येथील 
ग्रामसेवि व सरपांच याांनी िेलेला गैरव् यवहार 

  

(१४)  ११६४६ (०९-०७-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िरुड नशृसींह (ता.जजींतूर , जज.परभणी) ग्रामपींचायत येथील ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ ते ३१ 
माचव,२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तत्कालीन ग्रामसेिक ि सरपींच याींनी सींगनमताने लाखो 
रुपयाींचा अपहार केला असल्याचे शसद्ध झाल्यान े मुख्याधधकारी, जजल्हा पररषद, परभणी याींनी  
सींबींधधताींकडून  १लाख ४५ हजार ८३४ रुपये िसूल करण्याचे आदेश  ददले असल्याचे माहे जुन, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करताना सींबींधधत अधधकारी याींनी गैरव्यिहाराची खरी 
आकडिेारी लपून कागदोपत्री कमी आकडिेारी दाखिली तसेच ज्या कामासाठी तनधी आला 
होता ते काम सोडून अन्य काम दाखविले असल्याच े तनदशवनास आले आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तात्काळ कायविाही करण्याचे आदेश मुख्याधधकारी जजल्हा पररषद 
परभणी याींनी ग्विकास अधधकारी पींचायत सशमती जजींतूर याींना देऊनही अदयाप कोणतीही 
कायविाही झाली नाही,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार दोषीींिर शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (२८-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) होय, सींबींधधत दोषी अधधकारी याींच्याकडून अपहारीत रकमचेी िसूली करण्याची कायविाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धुळे (जि.धुळ) तालुक्यातील नेर ग्रामपांचायतीमयये १४ व्या ववत्त आयोगाच्या  
तनधीत झालेला गैरव्यवहार 

  

(१५)  ११६७३ (०९-०७-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे (जज.धळु) तालुक्यातील नेर ग्रामपींचायतीमध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या तनधीत 
गैरव्यिहार झाला असल्याच ेमाहे माचव ,२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल् यास, त् यानुसार दोषीींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (०३-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, ग् विकास अधधकारी, पींचायत सशमती, धुळे याींनी केलेल्या चौकशी अहिालािरून 
१४ व्या वित्त आयोगाच्या तनधीत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यिहार झालेला आढळून आला 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
मुळा धरणातून िरण्यात येणाऱया शसांचन व पाणी पुरवठयाची थिबािी वसूल िरणेबाबत 

  

(१६)  ११७५६ (१०-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नगर दक्षक्षण जजल्हयातील, नगर शहरासह पाच तालुक्यासाठी मुळा धरणातून पाणी पुरिठा 
करण्यात येत असून शेतकरी, स्थातनक स्िराज्य सींस्थासह साखर कारखाने ि पाणी पुरिठा 
योजनाींच्या पाणी पट्टीची १८ को्ी ५५ लाख ८७ हजार रुपयाींची थकबाकी एक्या मुळा 
पाठबींधारे विभागाची असल्याच ेमाहे माचव, २०२०  मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसींचन व्यिस्थापन कायदा झाल्यामुळे पाणी सींस्थाच्या माफव तच शतेकऱ्याींना 
पाणी देण्यात येत,े तथावप या सींस्था शेतकऱ्याींकडून पाणी पट्टी िसुल करतात पण सदरची 
रक्कम पा्बींधारे विभागाला न देता स्ित:कड ेठेित असल्याच ेतनदशवनास आले आहे,हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शसींचन व्यिस्थेच्या देखभाल ि दरुुस्तीची जबाबदारी पाणी पुरिठा सींस्थेची 
असताना, पाणी पुरिठा सींस्था दरुुस्ती देखभालीची काम ेकरत नसल्याने जलसींपदा विभागाला 
सदरची काम ेकरािी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार सदर थकबाकी िसूल 
करणेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ियांत पाटील (१८-०८-२०२०) : (१) मुळा पा्बींधारे विभागाची माहे माचव २०२० अखेर 
शसींचनाची ि बबगर शसींचनाची  एकूण १६.८७ को्ी इतकी पाणीपट्टी थकबाकी आहे. 
(२) महाराषर शसींचन पध्दतीच े शेतकऱ्याींकडून व्यिस्थापन कायदा,२००५ या कायदयानसुार 
हस्ताींतरीत झालेल्या लाभके्षत्रात  पाणी िापर सींस्थाीं माफव तच शेतकऱ्याींना पाणी देण्याींत येते. 
उिवररत के्षत्रात शासनाच्या प्रचशलत दरान ेपाणीपट्टी िसूल करण्यात येते. सदरच्या पाणी िापर 
सींस्था शतेकऱ्याींकडून पाणीपट्टी िसूल करुन पाणीपट्टीची रक्कम पा्बींधारे विभागाला न देता 
स्ित:कडचे ठेितात, त्याबाबत कुठलीही तक्रार के्षत्रीय कायावलयाकड ेप्राप्त झालेली नाही.  
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(३) हे खरे नाही. 
     लघु वितररका ि त्या खालील के्षत्र पाणी िापर सींस्थाींना देखभाल ि दरुुस्तीसाठी 
हस्ताींतररत करण्याींत आलेले आहे. हस्ताींतररत के्षत्रािरील लघु वितररका ि शेतचाऱ्याींची 
दरुुस्तीची काम ेपाणी िापर सींस्थाींमाफव त करण्याींत येतात. सदयःजस्थतीत मुख्य कालि,े शाखा 
कालिे ि वितररका इत्यादद पाणी िापर सींस्थाींना हस्ताींतररत न केलेल्या कालव्याींची दरुुस्तीची 
काम ेजलसींपदा विभागामाफव त करण्याींत येतात. 
(४) सदयःजस्थतीत शासनाच्या प्रचशलत कायवपद्धतीनुसार िैयजक्तक थकबाकीदार शेतकरी, 
पाणीिापर सींस्था ि बबगर शसींचन पाणी िापरकत्यांना िसलुीबाबत नोद्सा बजािण्यात 
आलेल्या आहेत  ि त्यानुसार थकबाकीबाबत कायविाही प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात माता-अभविाांच्य मतृ्यूच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याबाबत 

  

(१७)  ११७५७ (१०-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माचव-एवप्र ल, २०२० या दोन मदहन्यात  कोरोनामुळे मतृ्यू पािलेल्याींची सींख्या ५४८ 
एिढी असून याच काळात माताींच्या ि अभवकाींच्या मतृ्यूींची सींख्या ११०५ असल्याची बाब माहे 
म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान  तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  माता ि अभवकाींच्या आरोग्याची काळजी घेतली नाही तर आगामी काळात 
माता ि अभवकाींच्या  मतृ्यूींच्या प्रमाणात  िाढ होण्याची शक्यता  आरोग्य विभागातील िररषठ 
डॉक््राींनी व्यक्त केली आहे, हे  ही खरे आहे  काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य विभागात तब्बल १७ हजार ररक्त पदे असनू, अथवसींकल्पाच्या केिळ १ 
्क्का रक्कम खचव होत असल्याच ेदेणखल तनदशवनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले आहे 
ि त्यानुसार माता ि अभवकाींच्या मतृ्यूचे प्रमाण रोखण्याबाबत  शासनाने कोणत्या  
उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(१७-०८-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     एसआरएस बुले्ीन जआणण एम.एम.आर. बुले्ीन २०१५-१७ नुसार देशाचा माता मतृ्यू ि 
अभवक मतृ्य ूदर अनकु्रम े१२२ ि ३३ असनू राज्याचा अनकु्रम े५५ ि १९ आहे.  तसेच माचव ि 
एवप्रल, २०२० मध्ये माता मतृ्य,ू अभवक मतृ्य ू ि कोरोना मतृ्य ूयाींचा तपशील पुढील प्रमाणे 
आहे.:- 

मदहना मातामतृ्य ू अभवि मतृ्य ू िोरोना मतृ्य ू
माचव ७४ ८६३ १० 
एवप्रल ११२ ८६५ ४४९ 
एकूण १८६ १७२८ ४५९ 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात सािवजतनक आरोग्य विभागात एकूण १७२९८ पदे ररक्त आहेत. 
     सन २०१९-२० मध्ये विभागास प्राप्त झालेल्या अथवसींकजल्पय रकमेपककी ७९.७९० ्क्के ि 
प्रत्यक्ष वितरीत रकमेपककी ९०.१३७ ्क्के रक्कम खचव झाली आहे. 
(४) सािवजतनक आरोग्य विभागामाफव त बालमतृ्यू ि मातामतृ्यूच े प्रमाण कमी करण्यासाठी 
पुढील उपाय योजना राबबविण्यात येतात.:- 
बाल आरोग्या सांबांधी योिना :- घरच्या घरी निजात बालकाींची काळजी (Home Based 
New Born Care), इन््ेशसफाईड एचबीएनसी, होम बेस्ड केअर फ्राम यींग चाईल्ड, तनयशमत 
लसीकरण, Mother Absolute Affection (MAA), अततसार तनयींत्रण पींधरिडा (IDCF), 
जींतनाशक मोदहम (De-worming Drive), ॲतनशमया मुक्त भारत, निजात शशशु कोपरा 
(NBCC), बाल उपचार कें द्र (CTC), पोषण पुनिवसन कें द्र (NRC), निसींजीिनी योजना, 
राषरीय बाल स्िास्थ कायवक्रम, बालमतृ्यू अन्िेषण. 
     कोविड काळात ि त्यानींतर माता बाल सींगोपन सेिा सुरु ठेिणेकरीता उपाय योजना 
सुचविणे करीता शासनान ेसींचालक, आरोग्य सेिा याींच्या अध्यक्षतखेाली निजात बालरोग त् 
ि स्त्रीरोग त्ाींची सशमती स्थापन केली असून या सशमतीच्या शशफारशीनुसार अततररक्त 
उपाययोजना राबविण्यात येतील.  दरम्यान सींचालक, आरोग्य सेिा, पुणे याींनी कोविड-१९ च्या 
आपात्कालीन पररजस्थतीत निजात बालकाींचे व्यिस्थापन, अततसार प्रततबींध ि पोषण पुनिवसन 
कें द्र / बाल उपचार कें द्रात दाखल झालेल्या कुपोवषत बालकाींची काळजी घेण्याबाबत तसेच 
प्रजननक्षम जस्त्रया, गरोदर जस्त्रया ि स्तनदा माता याींना पुरक लोहयुक्त औषधे देण्याबाबत 
िेळोिेळी सूचना तनगवशमत केल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोरोना आिाराचा सांसगव रोखण्यासाठी िाम िरणाऱया आयुवेददि डॉक्टराांच्या मानधनाबाबत 
  

(१८)  ११८०८ (१०-०७-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना आजाराचा सींसगव रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या ॲलोपथी ि आयुिकददक डॉक््राींच्या 
कामात कोणताही फरक नसताना ॲलोपथी डॉक््राींना दरमहा रु.८०,०००/- तर आयुिकददक 
डॉक््राींना रु.२४,०००/- इतके मानधन असा फरक करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे १२ िषावहुन अधधक काळापासून आददिासी, नक्षली तसेच दगुवम भागात 
काम करणारे सदरहू भरारी पथकातील आयुिकददक डॉक््रही मागील तीन मदहन्याींपासून कोरोना 
आजाराचा सींसगव रोखण्यासाठी काम करीत असून त्याींच्या मानधनाच्या बाबत होत असलेला 
अन्याय त्िररत दरू करण्याच्या मागणीचे तनिेदन मा.मुख्यमींत्री, याींना सादर केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणता तनणवय घेतला िा घेण्यात येणार 
आहे, 
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(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. रािेश टोपे (२८-०७-२०२०) : (१) ॲलोपॅथी डॉक््राींच्या कतवव्य ि जबाबदाऱ्या आयुिकददक 
डॉक््राींच्या कतवव्य ि जबाबदाऱ्या शभन्न असल्यान े िेतनातील तफाित ददसून येत.े शासन 
तनणवय ददनाींक ४ जुल,ै २०१९ अन्िये कीं त्रा्ी बी.ए.एम.एस. िैदयकीय अधधकाऱ्याींच्या 
मानधनात रुपये ४०,०००/- पयतं िाढ केली आहे. 
(२) मानधन िाढीबाबत तनिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ि (४) भरारी पथकाची स्थापना ि कतवव्य िषावतील ठराविक कालािधीसाठीच्या मयावदेत 
आहे. सदर पथकातील िैदयकीय अधधकारी मानसेिी असनू त्याींच्या मानधन िाढीबाबत गाभा 
सशमतीच्या तनणवयानुसार मानधन िाढीचा प्रस्ताि शासन स्तरािर विचाराधीन आहे.  

___________ 

टािीपठार-खराड े(जि.ठाणे) पररसरातील गावपाडयाांना खराड ेलघुपाटबांधारे  
प्रिल्पातून नवीन िलववतररिा मांिूर िरणेबाबत 

  

(१९)  ११८९१ (१०-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाकीपठार-खराड े(जज.ठाणे) पररसरातील गािपाडयाींना खराड ेलघुपा्बींधारे प्रकल्पातून निी 
जलवितररका मींजूर करण्याकरीता स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना माहे 
माचव, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तसचे यापूिीही अनके िेळा तनिेदन ददली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, खराड ेलघुपा्बींधारे प्रकल्पाच्या डाव्या वितररकेजिळ निी वितररका काढल्यास 
सुमारे १० गािपाडयाींना पाणीपुरिठा होि ूशकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार ्ाकीपठार-खराड े
पररसरातील गािपाडयाींना खराड ेलघुपा्बींधारे प्रकल्पातनू निीन जलवितररका मींजूर करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) खराड े प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे तनयोजन पूणव झाले असल्याने अततररक्त पाणी 
शशल्लक नाही. त्यामळेु प्रस्तावित गािाींना शसींचनासाठी तसेच वपण्यासाठी पाणी देता येण े
शक्य नाही. 
(३) मागणी नसुार कायवके्षत्राची पाहणी केली असनू सदर गाि े ही लाभके्षत्राबाहेर ि उींचािर 
असल्यान ेप्रिाही पद्धतीने पाणी देता येण ेशक्य नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

किन्हवली (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) येथील अददवली लघु बांधारा िालवा दरुुस्ततीसाठी  
िां त्राटदाराने तनिृष्ट्ट दिावच ेपाईप वापरल्याबाबत 

  

(२०)  ११८९७ (१६-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
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पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककन्हिली (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील मुरबाड उपविभागाींतगवत असलेल्या शसींचन शाखा, 
शहापूर कायावलय के्षत्रातील अददिली लघु पा्बींधारे धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या २ कक.मी. 
लाींब पाईपच्या दरुुस्तीच्या कामाकरीता कीं त्रा्दारान े तनकृष् दजावच्या  पाईपचा िापर केल्याची 
बाब ददनाींक ३ म,े २०२० रोजी िा त्यासमुारास तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तब्बल २४ िषावनींतर सदरहू कालव्याच्या दरुुस्तीकरीता जिळपास ९९ लाख 
रूपयाींचा तनधी मींजूर होऊनही कीं त्रा्दारान ेजुनेच फु्लेले पाईप जोडल्याच े तनदशवनास येताच 
ग्रामस्थाींनी सदरहू दरुूस्तीच ेकाम बींद पाडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी कीं त्रा्दाराकडून करण्यात येत असलेली फसिणूक ही सींबींधधत 
अधधकारी ि कमवचारी याींच्या सींगनमताने होत असल्याने या प्रकरणाशी सींबींधधत पा्बींधारे 
विभागाचे अधधकारी ि कमवचारी याींच्यासह या सींपूणव प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे 
काय ि त् यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास,त् यानुसार दोषी अधधकारी, कमवचारी ि कीं त्रा्दार याींच् यािर   कारिाई करण्यासह 
कालव्याच्या दरुूस्तीच् या कामाकररता नविन कीं त्रा्दाराची तनयुक्ती करुन कालव्याच्या दरुूस्तीच े
काम तात् काळ करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     आददिली लघू पा्बधारे योजना, ता.शहापूर, जज.ठाणे धरणाच्या डाव्या कालिा दरुुस्तीच े
काम सुरु नाही. तर उजिा कालिा १.८७ ककमी मधील भ ूअींतगवत वितरीका दरुुस्तीच ेकाम 
हाती घेण्यात आलेले आहे. सदर काम करताना दोन पाईप जोडल्यानींतर साींध्याच्या (joint) 
दठकाणी सींधानक (concrete) करण्याकररता तयार केलेल्या साच्याची (shuttering) चाचणी 
करण्याकरीता जुने पाईप िापरण्यात आले होत.े 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ठेकेदाराने जुन्या पाईपाींचा िापर चाचणी कामाकरीता केलेला होता. सदरहू ताींबत्रक बाब 
ग्रामस्थाींना मादहती नसल्यान े ग्रामस्थाींनी काम बींद पाडले. तथावप या कामाचे ठेकेदारास 
कोणतेही देयक अदा करण्यात आले नाही ि कामािर कसलाही खचव झालेला नाही. तसेच 
कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रु् ी आढळून आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
     सदर जोडणी काम हे सींधानक गळती ि Shuttering चाचणी कररता करण्यात आले 
होते. याबाबत कीं त्रा्दाराकडून कोणतीही फसिणूक करण्यात आलेली नाही. सिव ताींबत्रक 
तपशीलाींसह ठेकेदाराकडून काम पूणव करण्यात येत आहे. याबाबत चौकशीचा प्रश्न उद् ाित 
नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. ६ (20) 

 

  
सुलवाड ेिामर्ळ उपसा (ता.शशांदखेडा, जि.धळेु) योिनेच्या  

िामासाठी िशमन सांपादीत िरणेबाबत 
  

(२१)  ११९८६ (१०-०७-२०२०).   श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुलिाड ेजामफळ कनोली उपसा जलशसींचन योजना (ता.शशींदखडेा, जज.धुळे) या योजनेसाठी 
मागील काळात कें द्र सरकारच्या माध्यमातून २४०७ को्ीींचा तनधी मींजूर झाला असून त्याच े
काम देखील सुरू झाले आहेे़, हे खरे आहे काय़, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेसाठी काही िन विभागाची तर काही खाजगी शेतक-याींची जशमन 
सींपादीत करण्याची आिश्यकता असून जशमन सींपादीत करण्याची प्रककया सरुू करण्यास विलींब 
केल्याच ेमाहे जून २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान  तनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेसाठी आिश्यक असणा-या जशमनी सींपादीत करण्यासाठी 
शासनाकडून आदेश ककीं िा तनधी अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या योजनेमुळे कायमस्िरूपी दषुकाळी असणा-या शशींदखेडा आणण धळेु 
तालुक्यातील जिळपास १ लाख एकर के्षत्राला शसींचनाचा ि गािाींना वपण्याच्या पाण्याचा लाभ 
होणार असल्यान ेयासींदभावत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.           
     जलसींपदा विभागान े सुलिाड े जामफळ कनोली उपसा शसींचन योजना ता.शशींदखेडा 
जज.धुळे, या प्रकल्पाच्या रु. २४०७.६७ को्ी इतक्या ककीं मतीची प्रथम सुधाररत प्रशासककय 
मान्यता जलसींपदा विभाग, शासन तनणवय दद.०२/११/२०१७ अन्िये प्रदान केली आहे. 
     सदर योजनेच्या कामासाठी राज्य शासनामाफव त ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास तनधी 
माशलका XXV अींतगवत ७५% रक्कम रु.१५५०.९५ को्ी ि कें द्र शासनाच्या विशेष पॅकेज मध्ये 
बळीराजा जलसींजीिनी योजनेअींतगवत कें द्र शासनाकडून २५% रक्कम रु.५१८.१२ को्ी 
अथवसहाय्य मींजूर करण्यात आले असून, प्रततपूती स्िरुपात ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होत आहे. 
    सुलिाड े जामफळ कनोली उपसा जलशसींचन योजनेच्या कामास दद.१६/०२/२०१९ रोजी 
सुरूिात झाली असुन, तनधी उपलब्धतेनुसार सदर योजनेच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(२) सदर योजनेसाठी आिश्यक २३७ हे. िनजशमनीच्या प्रस्तािास कें द्र शासनाच्या पयाविरण ि 
िन विभागाच्या  दद.२३/०७/०२ च्या पत्रान्िये अींततम मान्यता प्राप्त झाली आहे. सरकारी ि 
खाजगी भूसींपादनाची कायविाही आिश्यकतेनुसार ि तनधी उपलब्धतेनुसार प्रगथीपथािर आहे. 
त्यामुळे भूसींपादन प्रकक्रयेस विलींब झालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     उपलब्ध करुन ददलेल्या अनुदानातून आिश्यकतेनुसार भूसींपादनासाठी तनधी िापरण्यात 
येत आहे. 
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(४) सुलिाड ेजामफळ योजनेंतगवत विविध घ्काींची कामे तनधी उपलब्धतेनुसार प्रगथीपथािर 
आहेत 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सारथी या सांस्तथेत झालेला गैरव्यवहार 
  

(२२)  ११९९८ (१३-०७-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पवार (शशरुर) :  सन्माननीय इतर मागास 
बहुिन िल्याण ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कुणबी-मराठा समाजातील विदयार्थयांना प्रशशक्षण ि शशषयितृ्ती देण्यासाठी 
छत्रपती शाहू महाराज सींशोधन प्रशशक्षण ि मानिसींस्था (सारथी) ही बा्ी या सींस्थेच्या धतीिर 
स्थापन करण्यात आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेत आढळून आलेली अतनयशमतता ि गैरव्यिहार याबाबत शासनाकड े
करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने नेमण्यात आलेल्या चौकशी सशमतीच्या प्राथशमक 
अहिालात वित्तीय ि प्रशासकीय अतनयशमतता झाल्याचे आढळून आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकशी अहिालाच्या अनुषींगाने सींबधधत दोषीिर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. वविय वडटे्टीवार (१८-०८-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) प्राथशमक चौकशी अहिालाच्या अनुषींगाने सखोल चौकशी करण्यासाठी अपर मुख्य सधचि 
(सेिा), सामान्य प्रशासन विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बत्रसदस्यीय सशमती गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर सशमतीचे कामकाज सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शून्य त ेपाच वयोगटातील अडीच हिाराहून अधधि  
नविात बालिाांना पक्षाघात झाल्याबाबत 

  

(२३)  १२००३ (१०-०७-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पवार (शशरुर) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील दोन  िषावत शून्य ते पाच  ियोग्ातील अडीच हजाराहून अधधक निजात 
बालकाींना पक्षाघात झाल्याच े तनदान झाले असल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार निजात बालकाींना पक्षघात होऊ नये यासाठी शासनान े कोणती 
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उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(१७-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
     ACUTE FLACCID PARALYSIS  च्या अहिालानुसार सन २०१८ मध्ये १८८६, सन 
२०१९ मध्ये २३१० ि जानेिारी, २०२० ते मे, २०२० मध्ये ३१८ अशा सींशतयींत (suspected) 
केसेस आढळून आल्या आहेत.  सदर केसेसच्या तपासणी अहिालानुसार Wild Polio Virus 
आढळून आला नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 
(३) बालकाींना पोशलओ होऊ नये यासाठी राज्यामध्ये तनयशमत लसीकरण कायवक्रमाींतगवत 
बालकाींना जन्मानींतर १५ ददिसाच्या आत पोशलओची लस ददली जाते. तसेच लसीकरण 
िेळापत्रकानुसार बालकाींना दीड मदहन्यापासून एक मदहन्याच्या अींतराने पोशलओचे तीन ओरल 
डोस ददले जातात. त्याचप्रमाणे बाळ दीड िषावचे झाल्यानींतर पोशलओचा बुस््र डोस देण्यात 
येतो. राषरीय पल्स पोशलओ मोदहम ि उप राषरीय पल्स पोशलओ मोदहमा ि AFP 
Survelliance हे कायवक्रम राबविले जातात. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील ससनू सवोपचार रुग्णालयात अद्यायावत वैद्यिीय यांत्रणा उभारणेबाबत 
  

(२४)  १२०७३ (०९-०७-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :    सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील  ससून सिोपचार रुग्णालयात गींभीर आजाराच्या रुग्णाींना कोरोना विषाणूच्या 
सींसगावच्या काळात व्हेंद्ले्र अपरेु असून आींतररुग्ण ि बाहयरुग्णाींना गोळया-औषधे  िेळेिर 
उपलब्ध होत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयात शासनाकडून सादहत्य सामुग्री तसचे को्यािधी रुपयाींची औषधे 
खरेदी केली जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आथोपेडीक तसचे इतर उपचाराकररता आलेल्या रुग्णाींना  शस्त्रकक्रयेसाठी 
आिश्यक असणारे सादहत्य िेळेिर  उपलब्ध होत नसल्यान ेरोज मोजक्याच शस्त्रकक्रया केल्या 
जातात त्यामुळे शस्त्रकक्रयेकररता रुग्ण दाखल झाल्यापासून २० त े२५ ददिसाींनींतर शस्त्रकक्रया 
केली जात असल्याने या कालािधीत रुग्ण दगािण्याची शक्यता तनमावण होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ससून रुग्णालयात रुग्णाींिर िळेेिर उपचार होणेकररता अदयायाित िैदयकीय 
यींत्रणा उभारणेकररता शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे आहे 
(३) हे खरे नाही 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही 
  

___________ 
  

म्हैसाळ उपसा शसांचन प्रिल्प योिनेपासून ित (जि.साांगली)  
तालुक्यातील ६४ गाव ेशसांचना अभावी वांधचत असल्याबाबत 

  

(२५)  १२०७८ (१०-०७-२०२०).   श्री.ववक्रमशसांह सावांत (ित) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हैसाळ उपसा शसींचन  प्रकल्प योजनेपासून जत (जज.साींगली) तालुक्यातील  ६४ गािे  
शसींचना अभािी िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर म्हैसाळ योजनेच काम सींत गतीन ेसुरू असून जत तालुक्यातील काही 
भागात चर खोदनू तयार आहेत परींतु िषवभर चरीमध्ये पाईप पुरले न गेल्याने या 
पािसाळयातील पाणी देखील िाया जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यानसुार कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जत तालुक्याच्या पूिव भागातील ६४ गािाींपैकी १७ गािाींना म्हैसाळ उपसा शसींचन 
योजनेचा लाभ होतो. उिवररत ४७ गािे योजनेच्या लाभके्षत्राबाहेर आहेत.   
(२) नाही. 
     बींददस्त नशलकेदिारे वितरण व्यिस्थेची एकूण ३५५ कक.मी. पैकी २३० कक.मी. लाींबीतील 
काम ेपूणव झाली असून उिवररत कामे डडसेंबर, २०२० अखेर पूणव करण्याचे तनयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सामाजिि अथवसहाय्य योिनेच्या िामात शासिीय अधधिाऱ याांिडून  
ववशेष मोदहम राबववणेबाबत 

  

(२६)  १२१०८ (१४-०७-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय ववशेष 
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सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ग्रामीण भागातील गोरगरीब, दबुवल ि तनराधार व्यक्तीींना आधार देण्यासाठी 
शासनाने विविध सामाजजक अथवसहाय्य योजना हाती घेतल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्काींना दरमहा अथवसहाय देणेसाठी सींजय गाींधी तनराधर अनुदान योजना, 
श्रािणबाळ सेिा तनितृ्त िेतन योजना, इींददरा गाींधी राषरीय िधृ्दापकाळ तनितृ्तीिजेन योजना, 
इींददरा गाींधी राषरीय विधिा तनितृ्तीिेतन योजना ि इींददरा गाींधी राषरीय अपींग तनितृ्तीिेतन 
योजना राबविण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे जजल््यात ददनाींक १५ जानेिारी, २०२० ते १५ फेब्रुिारी, २०२० या एक 
मदहन्याच्या कालािधीमध्ये पात्र लाभाथी शोध मोदहम राबविण्यात आली होती, उक्त मोदहमेत 
पुणे तालुक्यात एक ककीं िा शुन्य लाभाथी असल्याचे अधधकाऱ् याींनी कळविले असल्यान,े प्रत्येक 
गािाींमध्ये तलाठी याींच्या मदतीन े विशेष ग्रामसभा, शशबीरे घेिून अजव भरुन घेणे, कागदपत्र े
गोळा करणे आिश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अधधकाऱ् याींकडून उक्त काम े करण्यासह 
विशेष मोदहम राबविणेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांिय मुांड े(०७-०८-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक १५ जानेिारी, २०२० ते १५ फेब्रुिारी, २०२० या कालािधीत लाभाथी शोध 
मोदहमेअींतगवत ग्रामसभा, शशबीरे घेऊन पुणे शहर तालकुा अींतगवत १४६ प्रकरणे मींजूर केली 
असून पुणे जजल्हयामध्ये एकूण २७२९ प्रकरणे मींजूर करण्यात आली आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील डड ांबा उिवा िालव्याचे अपूणव िामासाठी व अस्ततरीिरणासाठी  
तनधी शमळण्याबाबत 

  

(२७)  १२११० (१६-०७-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयातील डड ींबा उजिा कालव्याच े पाणी आींबेगाि ि शशरुर तालुक्यातील ७५ 
गािाींसाठी  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डड ींबा उजव्या कालव्याच्या अपूणव कामामुळे ि अस्तरीकरणाअभािी शशरुर 
तालुक्यातील शशरुर ग्रामीण गािाींना हे पाणी पोहचण्यास अडचण तनमावण होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, डड ींबा उजव्या कालव्याची शासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शशरुर तालुक्यातील लाभके्षत्रातील गािाींना कालव्याचे पाणी 
पोहचण्यासाठी कालव्याची अपूणव काम ेपूणव करण्यासह  कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी तनधी 
शमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ियांत पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे 
     डड ींभे उजिा कालव्याची एकूण लाींबी ११६ कक. मी. असून आींबेगाींि तालुक्यातील २३ गाींि े
ि शशरुर तालुक्यातील ११ गाींिे अशी एकूण ३४ गाींि ेलाभके्षत्रात येत आहेत. 
(२) होय. 
    डड ींभे उजिा कालव्याच्या उिवरीत अस्तररकरणाअभािी कालिा पूणव िहनक्षमतेने िाहत 
नाही, ि  कक. मी. १०५ त े१०९ मधील काही भागातील कालव्याचे अपूणव काम तसेच डड ींभ े
उजव्या कालव्याचे वितरीका ि लघु वितरीकाींची कामे अपूणव असल्याने सदर गाींिाींना हे पाणी  
पोहचण्यास अडचण तनमावण होते. 
(३) होय. 
     डड ींभ ेउजव्या कालव्याची के्षत्रीय स्तरािरुन पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) के्षबत्रयस्तरािर केलेल्या पाहणीनुसार डड ींभे उजिा कालव्याची सदय:जस्थतीत तीन काम े
प्रगतीपथािर असून आणखी तीन कामाींची तनविदा कायविाही तसेच २७ जुन्या तनविदाींची   
अींदाजपत्रके अदययाित करणेची कायविाही प्रगतीपथािर आहे. 
     सन २०२०-२१ मध्ये कुकडी प्रकल्पास रू. १०० को्ी इतकी अथवसींकल्पीय तरतूद मींजूर 
करण्यात आली आहे. उपलब्ध होणाऱ्या तनधीतनू अपूणव कामे पूणव करण्याचे तनयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

दापोली (जि.रत्नाधगरी) मतदार के्षत्रातील १४ पाटबांधाऱयाांची प्रलांबबत िामे पूणव िरणेबाबत 
  

(२८)  १२१३० (१०-०८-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रत्नाधगरी) मतदार के्षत्रातील १४ पा्बींधाऱ्याींच्या कामाींना तनधी उपलब्ध 
असतानाही प्रशासकीय मान्यता न शमळाल्याने मागील २५ िषावपासुन पा्बींधाऱ्याींची काम े
प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पा्बींधाऱ्याींच्या कामाींची  शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर पा्बींधाऱ्याींची प्रलींबबत काम ेतात् काळ पूणव करणेबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     दापोली मतदार सींघामध्ये १ मध्यम ि १३ लघु पा्बींधारे प्रकल्प असे एकुण १४ प्रकल्प 
आहेत. सदयजस्थतीत कोंडीिली, पणदेरी, पींचनदी ि नातूिाडी हे ४ प्रकल्प पूणव  असून त्याींचा 
पाणीसाठा ि शसींचन क्षमता तनशमवती पूणव झाली आहे ि रत्नाधगरी पा्बींधारे विभागामाफव त 
त्याींचे शसींचन व्यिस्थापन चाल ू आहे. उिवरीत ४ प्रकल्प बाींधकामाधीन असुन ६ अिशशष् 
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प्रकल्प आहेत.  
     बाींधकामाधीन ४ प्रकल्पाींपकैी न्युमाींडि े प्रकल्प िगळता इतर पोयनार, शेलारिाडी, ि 
तळि् या ३ प्रकल्पाींची धरण ि साींडिा कामे सुधाररत प्रशासकीय मान्यतअेभािी स्थधगत 
आहेत. न्यूमाींडिे प्रकल्पाचे सविस्तर सींकल्पने माहे फेब्रुिारी, २०२० मध्ये प्राप्त झाल्याने 
उपलब्ध अनुदानामध्ये कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
     वपींपळिाडी, ततडे, भोळिली, शशरसाडी, आिाशी ि ्ाींगर या ६ अिशशष् प्रकल्पाींची धरण 
काम े१००% पूणव झाली आहेत ि कालिा कामे ९०% पूणव झाली आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) बाींधकामाधीन प्रकल्प सुधाररत प्रशासकीय मान्यता ददल्यानींतर तनधीच्या उपलब्धतेनुसार 
प्रकल्प पुणव करण्याच े तनयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पुणव ि अिशशष् प्रकल्पाींची 
देखभाल /दरुूस्ती ि पुनस्थावपना इत्यादी कामे बबगर शसींचन लेखाशशषावखाली करून घेण्याचे 
तनयोजन करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

दापोली (जि.रत्नाधगरी) मतदार शे्रत्रातील मदहला बचत गटाच्या माययमातून  
तयार होण्या-या उत्पादनाांना बािारपेठ उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(२९)  १२१६२ (१०-०८-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जज.रत्नाधगरी) मतदार के्षत्रात मोठया प्रमाणात मदहला बचत ग् कायवरत असून 
त्याींच्या माध्यमातून अगरबत्ती,  पापड, लोणच,े विविध मसाले, कोकम ि इतर अनेक 
उत्पादने तयार केली जातात,हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहला बचत ग्ाींमध्ये तयार करण्यात येणाऱ् या उत्पादनाींना बाजारपेठ 
उपलब्ध नसल्यामळेु मदहला बचत ग्ाींत कायवरत असलेल्याीं कमवचा-याींिर उपासमारीची िळे 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मदहला बचत ग्ाींच्या माध्यमातून तयार होणा-या उत्पादनाींना मुींबई, ठाण,े 
पुणे ि इतर शहरामध्ये बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२७-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
     दापोली कायवके्षत्रात मदहला आधथवक विकास महामींडळ (माविम) स्थावपत खेड 
सीएमआरसी माफव त ३०७ बचत ग्ाींची स्थापना करण्यात आली असून, त्यात ३,३७७ मदहलाींचा 
सहभाग आहे. त्यातील ८०७ मदहला विविध प्रकारच्या उदयोग व्यिसायात सहभागी आहेत. 
(२) हे खरे नाही.    
(३) मदहलाींच्या उदयोग व्यिसायाला चालना शमळािी म्हणून खेड सीएमआरसी रत्नाधगरी याींनी 
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पूरक उपक्रम राबविलेले आहेत. बाजारपेठ सुविधा उपलब्ध करून देण्यािर भर ददलेला आहे. 
स्थातनक स्तरािर िस्तूींची विक्री करण्यासोबत विविध प्रकारची प्रदशवने (सरस/भीमथडी इत्यादी) 
यामध्ये सींधी उपलब्ध करून देण्यात येते. माविमच्या पुढाकारान ेamazon पो व्ल िर १५० 
बचत ग् उत्पादनाींची जोडणी केलेली आहे. इ-कॉमसव platform च्या मदतीन े घर बसल्या 
order शमळण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे. बबग बझार सारख्या व्यापक माकक द्ींग चेन 
सोबत बचत ग्ाची उत्पादन ेजोडण्यात माविमला यश आले आहे. अथावत याकररता उत्पादनाच े
packaging, लेबशलींग, Licenses, यािर माविमन ेजाणीिपूिवक भर ददलेला असून तेजजस्िनी 
ब्रान्ड विकशसत केलेला आहे. 
     थोडक्यात स्थातनक स्तरापासून राज्यस्तरापयतं गुणित्तापूिवक बचत ग् उत्पादनासाठी 
माकक द्ींगच्या विविध सींधी माविम ग्ाींना उपलब्ध करुन देत आहे. मात्र प्रत्येक उत्पादनाच्या 
विक्रीला उत्पादनाची गुणित्ता, मागणी इत्यादीनुसार प्रततसाद अपेक्षक्षत असतो. त्यामळेु सिवच 
उत्पादनाींना अपेक्षक्षत प्रततसाद शमळेल असे नाही.     
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.   

___________ 
  

वधाव जिल््यातील िार नदी प्रिल्पातांगवत झालेल्या िालव्याची दरुुस्तती िरणेबाबत 
  

(३०)  १२२७६ (१०-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) आिी विधानसभा मतदार के्षत्रातील कार नदी प्रकल्पातींगवत कारींजा ि आष्ी (जज.िधाव) 
तालुक्यातील शेतकऱ्याींच्या शेतीला पाणी शमळण्याच्या उदे्दशान े३३ कक.मी. लाींबीचे मखु्य कालि े
झाले असनू त्या कालव्यादिारे ५६०० हेक््र के्षत्र शसींचन अपेक्षीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याचे काम तनकृष् दजावचे झाले असल्यान ेतेथील कालव्यादिारे पाणी 
फक्त १५ कक.मी. पयवत पोहचत असून १५०० हेक््र शसींचन होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कालव्याींच्या दरुूस्तीसाठी शासनाची मान्यता शमळाली असतानाही अदयापपयवत 
त्या कालव्याच्या दरुूस्ती कामास सुरूिात झालेली नसल्याने कारींजा ि आष्ी तालकु्यातील १७ 
गािे शसींचनापासून िींचीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू कालव्याींची तात्काळ दरुूस्ती करुन शतेकऱ्याींच्या शेतीपयतं पाणी 
पोहचण्याकररता शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) कार प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यादिारे १७ कक.मी.  पयतं पाणी पोहचत असनु त्यापुढे 
्ोंगलापूर लघु कालव्यादिारे शसींचनाकररता पाणी देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पातुन १७०० हे. 
शसींचन होत असत.े अतीभरािातनू तसेच अततखोदाईतून गेलेल्या कालव्याच ेभागात होणा-या 
गळतीमुळे  कक.मी. १७ च्या पुढे शसींचन करण्यास अडचण तनमावण झाली आहे. 
(३) होय, अींशत: खरे आहे.  
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     कालव्याींच े अस्तरीकरण करण्याची चतुथव सुप्रमा मध्ये मान्यता प्राप्त झाली असुन 
अस्तरीकरणाच े सींकल्पन करुन अींदाजपत्रके तयार करण्याची कायविाही सुरु असनु,  
अस्तरीकरणाची काम ेपूणव केल्यानींतर १७ गािाींना शसींचनाकररता पाणी देण ेशक्य होईल. 
(४) डाव्या कालव्यािरील सा.क्र. ३४५ मी.िरुन उगशमत होणाऱ्या लोहारी सािींगा वितरीकेच्या 
सा.क्र. ६५०० मी. ते ८००० मी. येथील जलसेतचुे काम पूणव करण्यात आले आहे. तसचे 
आिश्यक त्या दठकाणी अस्तरीकरण करणेसाठी अींदाजपत्रके तयार करुन त्यानुसार 
अस्तरीकरण करुन शसींचन क्षमता िाढविण्याच ेप्रस्तावित आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
वसुांधरा पाणलोट वविास यांत्रणेच्या िामाांसाठी देण्यात आलेला तनधी अखधचवत रादहल्याबाबत 

  

(३१)  १२२९७ (१६-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसुींधरा पाणलो् विकास यींत्रणेच्या कामाींसाठी देण्यात आलेले २५६ को्ी रुपये माहे माचव, 
२०२० अखेर खचव करण्यात न आल्याने अखधचवत रादहलेला सदरहू तनधी िसुींधरा पाणलो् 
विकास यींत्रणेच्या मुख्यालयाकड े पाठविण्याच ेआदेश कृषी आयकु्ताींनी ददल्याच े माहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ३४ जजल््यातील कृषी कायावलयाींनी यतुनयन बाँक ऑफ इींडडयाच्या 
शाखाींमध्ये या रकमा ठेिल्या असून जलयुक्त शशिार अशभयान ि िसुींधरा अशभयान या  दोन 
कामाींचा ताळमेळ कृषी विभागाला घालता न आल्यान ेकें द्राचा तनधी खचव झाला नाही  तथावप 
तनयोजन करुन िळे ददला असता तर सदर तनधीचा िापर करता आला असता अशी मादहती 
के्षत्रीय अधधकाऱ्याींनी ददली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार कें द्र शासनाकडून मुदतिाढ घेऊन कामे करण्याच्या दृष्ीने शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव गडाख (२४-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रधानमींत्री कृषी शसींचन योजना (पाणलो् विकास) या कें द्र पुरस्कृत योजनेतींगवत 
कायावजन्ित बचॅ ४ ची मुदत माचव २०२० रोजी सींपल्यान े प्रलींबबत कामे पुणव करण्यासाठी 
मुदतिाढीसाठी कें द्र शासनाकड े सादर प्रस्तािानुसार माहे माचव २०२१ अखेर पयतं मुदतिाढ 
शमळाली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मौिा सेलगाांव लवण े(ता.िारांिा, जि.वधाव) येथील िार नदी प्रिल्पावरून  
उपसा शसांचन योिना िायावजन्वत होण्याबाबत 

  

(३२)  १२३२७ (१६-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आिी विधानसभा मतदार शे्रत्रातील मौजा सेलगाींि लिण े(ता.कारींजा, जज.िधाव) येथील कार 
नदी प्रकल्पािरून उपसा शसींचन योजना कायावजन्ित होण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजा सेलगाींि लिणे येथील कार नदी प्रकल्पािरून उपसा शसींचन योजना 
कायवजन्ित होण्याबाबत (विकाक क्र. ३०५८७८५) कायवकारी अशभयींता विदभव पा्बींधारे विकास 
मींडळ, नागपूर याींनी ददनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास सधुाररत प्रस्ताि 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौजा सलेगाींि लिणे उपसा शसींचन योजना कायावजन्ित करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) होय. कायवकारी  सींचालक, विदभव पा्बींधारे विकास 
महामींडळ, नागपूर याींनी दद.१७/ ११/२०१४ रोजीच्या ि २३/१२/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये आिी 
विधानसभा मतदार सींघातील मौजा सेलगाींि लेिणे, येथील कार नदी प्रकल्पािरून उपसा 
शसींचन योजना प्रकल्पास मींजुरी देणेबाबत प्रस्ताि सादर केला होता. त्यासोबत सहपत्र ेजोडली 
नसल्याने शाा्सनाने दद. १७/११/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये आिश्यक कागदपत्राींसह नव्यान े
प्रस्ताि सादर करण्याच्या सूचना ददल्या.त्यानींतर कायवकारी सींचालक, विदभव पा्बींधारे विकास 
महामींडळ, नागपूर याींनी दद.१३/ ०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये सदर उपसा शसींचन योजना 
प्रकल्पास मींजुरी देणे शक्य नाही असे सादर केले . 
(२) नाही. तथावप  कायवकारी सींचालक, विदभव पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपूर याींनी 
दद.०१/ ०८/२०१८ रोजीच्या पत्रामध्ये  सुधाररत प्रस्ताि सादर करत असल्याचे नमूद केले होत.े 
परींतु पत्रासोबतच्या प्रस्तािात सुधाररत न करता पूिीप्रमाणेच सदर प्रकल्पास मींजुरी देणे शक्य 
नाही असे नमूद केले आहे.प्रस्ततु विषयाबाबतच्या वि.का.क. ३०५८७८५ सींदभावस अनुसरून 
तत्कालीन जलसींपदा मींत्रीमहोदयाींनी दद. ११/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये सदर उपसा शसींचन 
योजना प्रकल्पास मींजुरी देणे शक्य नाही अस े मा. आमदार महोदयाींना अिगत केले आहे. 
तदनींतर कायवकारी सींचालक, विदभव पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपूर याींचेकडून कोणताही 
सुधाररत प्रस्ताि शासनास सादर करण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.   
 

___________ 
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वाशशम जिल््यातील िल प्रिल्पासाठी भूसांपादनाची प्रकक्रया िरणेबाबत 
  

(३३)  १२३५५ (१०-०७-२०२०).   श्री.रािेंर स पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाशशम जजल््यातील तीन जल प्रकल्पाींची कामे पूणव होण्यासाठी भूसींपादनाची प्रकक्रया 
तातडीने करािी ि शसींचन अनुशषे भरून काढण्यासाठी आिश्यक ती कायविाही करािी अशी 
सूचना अप्पर मखु्य सधचि, जलसींपदा याींनी ददनाींक २३ जून २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
जजल्हाधधकारी िाशशम याींच्यासह विभागातील अधधकाऱ्याींना ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सूचनेनुसार जजल्हा प्रशासन ि विभागातील अधधकाऱ्याींनी भूसींपादन 
करण्यासाठी कोणती कायविाही केली आहे, 
(३) असल्यास, सदर भूसींपादन ककती ददिसात होणार ि जल प्रकल्पाचे काम ककती ददिसात 
पूणव करण्याच ेतनयोजन आहे ि त्याचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) िारा (जहााँ.), िाडी रायताळ, पाींग्राबींदी ल.पा. योजनेच्या कालव्याच्या तसचे अरक-धचींचाळा 
ल.पा. योजनेच्या बुडीत के्षत्राच्या जशमनीसाठी सींयुक्त मोजणी ि मुल्याींकनाची तसेच 
भुसींपादनाची प्रक्रीया प्रगतीपथािर आहे. 
(३) आिश्यक भूसींपादन माचव २०२१ अखेर पयतं पूणव होणे अपेक्षक्षत असून, जुन २०२२ अखेर 
पयतं प्रकल्पाचे काम पूणव करण्याचे तनयोजन आहे.   
(४) कायविाही प्रगतीपथािर असल्याने विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मौि ेधचिुड े(ता.वाळवा, जि.साांगली) येथील वारणा नदीवरील पलुा  
लगतच्या खचलेल्या वपधचांगचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३४)  १२५०१ (१०-०७-२०२०).   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े धचकुडक (ता.िाळिा, जज.साींगली) येथील िारणा नदीिरील पुला लगतच्या खचलेल्या 
वपधचींगचे काम प्रलींबबत असल्याबाबत माहे म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपधचींगचे काम पणूव न केल्यामुळे पुलास धोका तनमावण झाला असून पलुाचा 
भराि देखील पुरात िाहून जाऊन आजूबाजूच्या शेतीच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार वपधचींगचे प्रलींबबत काम पूणव करण्यासह शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय. 
     मौजे धचकुडक (कोडोली को.प.बींधारा) (ता.िाळिा, जज.साींगली) येथील िारणा नदीिरील 
पुला लगतच्या पोहोच रस्त्याचा भराि ऑगस््, २०१९ च्या अततिषृ्ीने िाहून गेला होता. 
त्याच्या दरुूस्तीच ेकाम जून, २०२० मध्ये पूणव झाले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    पोहोच रस्त्याचा भराि पुराच्या पाण्यामध्ये िाहून गेला होता, तथावप त्यामुळे पलुास 
धोका तनमावण झाला नव्हता. 
(३) होय. 
(४) अततिषृ्ीमुळे िाहून गेलेल्या भागाची ि तेथील शेतकऱ्याींचे नुकसान झालेल्या भागाची 
(भराि ि वपधचींग) दरुूस्तीच्या स्िरुपामध्ये  जून २०२० मध्ये भरपाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.   

___________ 
  

खडिपूणाव प्रिल्पातील पाणी िाटोडा, रानअांत्री, चांदनपूर, िवठळ, गाांगलगाव  
(ता.धचखली, जि.बुलढाणा) या गावाांसाठी आरक्षक्षत िरणेबाबत 

  

(३५)  १२५९२ (१०-०७-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकपूणाव प्रकल्पातील पाणी का्ोडा, रानअींत्री, चींदनपूर, किठळ, गाींगलगाि (ता.धचखली, 
जज बुलढाणा) या गािाींसाठी आरक्षक्षत करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १२ 
म,े २०२० रोजी िा त्यासमुारास अधीक्षक अशभयींता, कायवकारी अशभयींता पा्बींधारे खडकपूणाव 
प्रकल्प याींच्याकड ेलेखी तनिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनिेदनानसुार का्ोडा, रानअींत्री, चींदनपूर, किठळ, गाींगलगाि या 
गािाींसाठी पाणी आरक्षक्षत करणेबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) होय, याबाबत स्थानीक लोकप्रतततनधीींचे तनिेदन 
अधीक्षक अशभयींता, बुलढाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलढाणा या कायावलयास प्राप्त झालेले 
आहे. 
(२) याबाबत अदयाप रीतसर प्रस्ताि ग्रामपींचायतीकडून प्राप्त झालेला नाही. का्ोडा, रानअींत्री, 
चींदनपूर, किठळ, गाींगलगाि या गािाींकररता पाणी आरक्षक्षत/उपलब्ध करून ददल्यास खडकपुणाव 
प्रकल्पाचे अींदाजजत ६०० हे.शसींचन के्षत्रात कपात करािी लागणार आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जिल््यातील मासरूळ पद्मावती धरणाची दरुुस्तती िरणेबाबत 
  

(३६)  १२५९४ (१६-०७-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल््यातील मासरूळ पद्मािती धरणाच्या विमोचकाच्या विदहरीतून सतत गळती 
होत असल्याने धरणाची तात्काळ दरुुस्ती करण्यात यािी अशी मागणी लोकप्रतततनधीींनी 
ददनाींक  २३ जानेिारी,२०२० रोजी ि ददनाींक १२ म,े २०२० रोजी लेखी तनिेदनादिारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मासरूळ पद्मािती धरणाची शासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार धरणाची दरुुस्ती करणेबाबत शासनान े कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) होय. ही बाब खरी आहे.  
     सदर दरुुस्ती करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दद.२३/०१/२०२० रोजी बुलडाणा येथ े
झालेल्या बैठकीत समक्ष सचुना ददल्या. तसेच दद.१२/०५/२०२० रोजी अधीक्षक अशभयींता, 
बुलडाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलडाणा याींना लेखी तनिेदन ददले आहे. 
(२) ददनाींक ०६/०५/२०२० रोजी अधीक्षक अशभयींता, बुलडाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलडाणा 
याींनी सदर प्रकल्पाच ेपाहणी केली आहे. 
(३) धरणाच्या मुख्य विमोचकाच्या गळती दरुुस्तीच्या कामामध्ये अींतभुवत दिार प्रणालीच्या 
दरुुस्तीचे याींबत्रकी काम पूणव करण्यात आले असून त्यातील स्थापत्य विषयक दरुुस्ती कामाच्या 
तनविदेचा कायावरींभ आदेश दद.१४/०७/२०२० रोजी देण्यात आलेला असून दरुुस्तीचे काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
लातूर जिल््यातील जिल्हा पररषद शाळेच्या धोिादायि झालेल्या इमारती व वगव खोल्याांच्या 

दरुुस्ततीसाठी तनधी मांिुर िरणेबाबत 
  

(३७)  १२६८७ (०९-०७-२०२०).   श्री.अशभमन्य ुपवार (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल््यातील सिव जजल्हा पररषद शाळेच्या इमारतीींचे सींरचनात्मक परीक्षण 
(स्रक्चरल ऑडड्) जजल्हा पररषद स्तरािरून झाल्याबाबत ि त्यात अनके शाळा खोल्या ि 
शाळेच्या इमारती  धोकादायक असून  अनेक शाळेच्या इमारतीींची ि िगव खोल्याींची पुनबाधंणी 
ि दरुुस्ती करण्याची आिशकता असल्याचा अहिाल जजल्हा पररषदेस सादर करण्यात आल्याच े
माहे जनू, २०२० मध्ये औसा तहसील कायावलयात घेण्यात आलेल्या आढािा बैठकीत 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औसा ि तनलींगा तालुक्यातील ककती शाळाींचे िगव ि इमारती धोकादायक 
झालेल्या आहेत ि सदर शाळेच्या िगव खोल्याींची ि इमारतीींची दरुुस्तीसाठी ककती तनधीची 
आिश्यकता आहे, 
(३) असल्यास, सदर शाळेच्या िगव खोल्याींची ि इमारतीींची तात् काळ दरुुस्ती करण् यासाठी तनधी 
मींजूर करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हसन मुश्रीर् (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) औसा ि तनलींगा या दोन तालुक्यातील ८७ शाळाींतील २३० िगव िगवखोल्या धोकादायक 
झालेल्या आहेत. 
     तसेच, शशक्षक सींख्येनुसार ४२ शाळेतील १२१ िगवखोल्याींची पुनबाधंणी करण्यासाठी 
रु.१०८९.०० लक्ष तनधीची आिश्यकता आहे. 
     दोन्ही तालुक्यातील जजल्हा पररषद शाळाींच्या १०७५ िगवखोल्या दरुुस्तीसाठी रु.३४७७.७३ 
लक्ष तनधीची आिश्यकता आहे. 
(३) जजल्हा पररषद शाळा दरुुस्तीसाठी सन २०१९-२० मध्ये जजल्हा तनयोजन विकास सशमतील 
(DPDC) योजनाींतगवत १२५ शाळाींच्या दरुुस्तीसाठी १२५ शाळाींच्या दरुुस्तीसाठी रु.५२६.०६ लक्ष 
आणण ६८ िगवखोल्या पुनबांधणीसाठी रु.४०५.५० लक्ष असा एकूण रु.९६१.५८ लक्ष तनधी मींजूर 
केला आहे. 
    समग्र शशक्षा योजनेतगतं ५ निीन िगवखोल्याींसाठी रु.४४.८० लक्ष ि ११ शाळाींच्या 
दरुुस्तीसाठी रु.१७९.२४ लक्ष असा एकूण २२४.०४ लक्ष तनधी मींजूर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयात म्हैसाळ योिनचे्या िामासाठी िशमन अधधग्रहीत  
िेलेल्या शेतिऱयाांना मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(३८)  १२६९२ (१६-०७-२०२०).   श्री.ववक्रमशसांह सावांत (ित) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयात काम सुरु असलेल्या म्हैसाळ योजनेच्या कालिा ि वितरण व्यिस्थेच े
काम देखील सुरू असून सदरहू कामासाठी शेतकऱ्याींच्या जशमनी अधधग्रहण करण्यात आल्या 
परींतु त्या शेतकऱ्याींना त्याींच्या जशमनीचा योग्य मोबदला शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,काही शेतकऱ्याींच्या जशमनी अधधग्रहीत  करून ४/५  िषक  झाली असुन 
जशमनीतून कालव्याची काम े पूणव झाली असतानाही अदयाप काही शेतकरी  मोबदल्यापासून 
िींधचत  आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार शेतकऱ्याींना तात्काळ 
मोबदला देण्यासह मोबदला देण्यास विलींब लािणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर कारिाई 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) नाही. 
शासनाच्या प्रचशलत तनयमानसुार जशमन अधधग्रहीत केलेल्या शेतक-याींना मोबदला अदा 
करण्यात येत आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
     म्हैसाळ योजनेंतगतं  भूधारकाींची सींमती पत्र े घेऊन प्रगतीपथािरील कालिा कामाींसाठी 
एकूण ९११.१० हे. के्षत्रापैकी थे् खरेदीने ३५६.३५ हे. ि भ-ूसींपादन कायदयानुसार ५५४.७५ हे. 
के्षत्राचा मोबदला देणेची कायविाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वधाव जिल््यात सलेू पांचायत सशमतीच्या प्रशासिीय इमारतीची झालेली दरुवस्तथा 
  

(३९)  १२७४१ (१०-०७-२०२०).   डॉ.पांिि भोयर (वधाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िधाव जजल्यात सेलू पींचायत सशमतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे छत पािसाळ्यात गळत 
असून मागील  पािसाळ्यात सदर इमारतीचा  काही भाग कोसळून इमारतीची दरुिस् था झाली 
असल् यान ेसदर इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताि मुख्य कायवकारी अधधकारी, जजल्हा  पररषद, िधाव 
याींचे पत्र क्र.२२२२ ददनाींक ४ जनू, २०१८ नुसार ग्रामविकास विभागास सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोकादायक इमारतीमध्ये सले ू पींचायत सशमतीच े अधधकारी/ 
कमवचारी/पदाधधकारी कामकाज करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तािास तात् काळ मान्यता देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (२७-०७-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) ि (४)  पींचायत सशमती, सेल,ु जज.िधाव येथील प्रशासकीय इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तािात 
त्रु्ी असल्यान,े सदर त्रु्ीींची जजल्हा पररषदेकडून पूतवता झाल्यानींतर पींचायत सशमती, सेल,ु 
जज.िधाव येथील निीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामास तनधीच्या उपलब्धतेनसुार प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 

___________ 
  

मौि ेपाडळसरे (जि.िळगाव) येथील तनम्न तापी प्रिल्पाच ेिाम पणुव िरणेबाबत 
  

(४०)  १२७९० (१०-०७-२०२०).   श्री.अतनल पाटील (अमळनेर), श्रीमती लताबाई सोनवण े
(चोपडा)  :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे पाडळसरे (ता.अमळनेर,जज.जळगाि) येथील तनम्न तापी प्रकल्पाचे काम प्रस्तींभाच्या 
सींकल्पनेच्या अभािी गेल्या १२ िषावपासून प्रलींबबत असल्याने प्रकल्पाचे अपूणव काम पुणव 
करण्यासाठी मा.जलसींपदा मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २८ जानेिारी,२०२० रोजी बैठक 
आयोजजत केलेली होती सदर बैठकीत मा.मींत्री महोदयाींनी ददनाींक ३० जानेिारी, २०२० 
रोजीपयतं प्रकल्पाच्या प्रस्तींभाच्या सींकल्पनेचा प्रस्ताि शासनास सादर करण्याबाबत तनदेश 
ददले आहेत,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.जलसींपदा मींत्री महोदयाींनी तनदेश ददलेले असतानाही सदर प्रस्तींभाच्या 
सींकल्पनेचा प्रस्ताि अदयापयतं शासनाकड ेसादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार सदर प्रस्तींभाच्या 
सींकल्पनेचे काम पुणव करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही 
     सदर बैठकीत  तनम्न तापी प्रकल्पाच्या कामाींचा सविस्तर आढािा घेण्यात आला. 
(२) नाही. 
     प्रस्तींभाच े सींकल्पना बाबतचा सुधारीत प्रस्ताि तापी पा्बींधारे विकास महामींडळ, 
जळगाींि याींनी दद.१०/०७/२०२० पत्रान्िये सादर केला आहे. 
(३) प्राप्त प्रस्तािािर शासन स्तरािर कायविाही प्रगतीपथािर आहे . 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भीमानदी, घोडनदी व सरस्तवती (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) नदीवरील नादरुुस्तत  
बांधाऱयाांमुळे पाण्याची साठवण क्षमता िमी झाल् याबाबत 

  

(४१)  १३०५१ (१०-०७-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुत े (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल््यातील श्रीगोंदा तालुक्यातून िाहणा-या भीमानदी, घोडनदी ि सरस्िती 
नदीिरील नादरुुस्त बींधाऱ्याींमळेु  पाण्याची साठिण क्षमता कमी झाल्यान े सींबींधधत गािाींना 
पाण्याचा पुरिठा करणे शक्य होत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भीमानदी, घोडनदी ि सरस्िती नदीिरील नादरुुस्त बींधाऱ्याींच्या दरुुस्तीसाठी 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     भीमा नदीिर श्रीगोंदा तालुक्याशी सींबींधीत ४ को.प.बींधारे आहेत. त्यापैकी सोनिडी ि 
देऊळगाि राज े हे को.प.बींधारे ककरकोळ स्िरूपामध्ये नादरुूस्त असून त्याींची तनयशमतपणे 
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परररक्षण दरुूस्तीची कामे करण्यात येतात. तसेच नदीच्या िरील बाजूस असलेल्या भामा 
आसखेड धरणामधून नदीमध्ये पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे िषवभर नदी प्रिादहत राहते. 
त्यामुळे बींधा-याची सरासरी क्षमता कमी होऊन पाणी पुरिठा होत नाही, अशी िस्तुजस्थती 
नाही. 
     घोड नदीिर एकूण सहा ि सरस्िती नदीिर दोन बींधारे असून या बींधाऱ्याींची पाण्याची 
साठिण क्षमता कमी झालेली नाही. 
(२) भीमा नदीिरील श्रीगोंदा तालुक्याशी सींबींधीत सोनिडी ि देऊळगाि राजे को.प.बींधाऱ्याींची 
ककरकोळ दरुूस्ती करणे आिश्यक आहे. त्यापकैी देऊळगाि को.प. बींधाऱ्याचे अींदाजपत्रक तयार 
असून उिवरीत सोनिडी को.प.बींधाऱ्याच े अींदाजपत्रक तयार करण्याच े काम के्षबत्रय स्तरािर 
प्रगतीत आहे. 
     घोड नदीिरील बींधाऱ्याींच्या दरुूस्तीसाठी सन २०१९-२० मध्ये रू.१२०.३२ लक्ष स्थापत्य 
विषयक कामासाठी ि याींबत्रकी विभागामाफव त करण्यात येणाऱ्या कामासाठी रू.५७.०७ लक्ष असा 
एकूण १७७.३९ लक्ष तनधी महामींडळामार्फव त  उपलब्ध करून ददला असून त्यानुसार, सदर 
बींधाऱ्याींची कामे पूणव करण्यात आली आहेत. 
     सरस्िती नदीिरील दोनही बींधारे सुजस्थतीत आहेत. 
(३) कायविाही प्रगतीत असल्याने प्रश्न उद् ाित नाही.   
 

___________ 
  

िुिडी प्रिल्पातून पारनेर,श्रीगोंदा,ििवत, िामखेड व िरमाळा तालकु्यातील  
लाभधारि शतेि-याांना पाणी शमळण्याबाबत 

  

(४२)  १३०६५ (१०-०७-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुत े (श्रीगोंदा), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जलसींपदा विभागामाफव त कुकडी प्रकल्पातून ददनाींक १३ माचव २०२० पासून ते २७ एवप्रल 
२०२० या कालािधीत पारनेर,श्रीगोंदा,कजवत,जामखेड ि करमाळा या तालुक्यातील शसींचनासाठी 
आितवन सोडण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आितवनामधनू श्रीगोंदा तालुक्यातील शसींचनासाठी पूणव दाबाने पाणी न 
शमळाल्यान ेअनके शेतकरी या आितवनाच्या पाण्यापासून िींधचत रादहले असल्याचे तनदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या आितवनातून लाभधारक शेतक-याींना पाणी न शमळाल्यान े लोकप्रतततनधी, 
श्रीगोंदा याींनी ददनाींक १ जून २०२० रोजी िा त्यासुमारास उपोषण केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुकडीच्या पाण्यापासून िींधचत रादहलेल्या शतेक-याींना पाणी देण्यासह जबाबदार 
असणाऱ्या सींबींधधताींिर कारिाई करणेबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. 
     कुकडी प्रकल्पातनू  कुकडी डािा कालव्याचे सन २०१९-२० उन्हाळी हींगाम आितवन क्र. १ 
ददनाींक १३ माचव, २०२० पासून ते १० म,े २०२० या कालािधीत पारनेर, श्रीगोंदा, कजवत ि 
करमाळा या तालुक्यातील शसींचनासाठी सोडण्यात आले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
     कुकडी प्रकल्प हा आठमाही प्रकल्प असून विशेष बाब म्हणून प्रथमच सन २०१९-२० 
मध्ये उन्हाळी हींगामात दोन आितवने देण्यात आलेली आहेत. सदर आितवनात कालिा 
सल्लागार सशमतीत ठरलेल्या पाणी को्यानसुार आितवन करण्यात आले. ज्या शेतकऱ्याींच े
पाणी मागणी अजव (नमुना क्र.७) शाखा कायावलयास प्राप्त झाले आहेत अशा सिव लाभधारकाींना 
पाणी देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात श्रीगोंदा तालुक्यास तनयोजनापेक्षा जास्त पाणी देण्यात 
आलेले आहे. त्यामळेु शतेकरी या आितवनाच्या पाण्यापासून िींधचत रादहले नाहीत.   
(३) होय हे अींशत: खरे आहे. 
     लोकप्रतततनधी श्रीगोंदा तालकुा याींनी ददनाींक ०१ जून २०२० रोजी उपोषण केले होते. 
तथावप, श्रीगोंदा तालुक्यातील लाभधारक शतेकऱ्याींना कुकडी कालिा सल्लागार सशमतीच्या 
बैठकीतील तनणवयानसुार ि लाभधारकाींच्या मागणीनसुार पाणी देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भामरागड (जि.गडधचरोली) येथील प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनतेांगवत बोटनरु्ां डी-ताडगाव-
मन्नेरािाराम-बामनपल्ली रस्तत्याच ेिाम तनिृष्ट्ट दिावच ेझाल् याबाबत 

  

(४३)  १३१७४ (१०-०७-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिब े(आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भामरागड (जज.गडधचरोली) येथील प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेतींगवत बो्नफुीं डी-ताडगाि-
मन्नेराजाराम-बामनपल्ली  रस्ता, १७ को्ी ५ लक्ष रुपये ककमतीच्या ३८ ककमी लाींबीचे 
बाींधकाम सुरु असून कीं त्रा्दाराच्या तनषकाळजीपणामळेु उक्त रस्त्याचे बाींधकाम तनकृष् दजावच े
झाल्याचे माहे जुन, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार उक्त रस्त्याचे बाींधकाम तनकृष् दजावचे करणाऱ्या दोषीींिर शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
 
श्री. हसन मुश्रीर् (०३-०८-२०२०) : (१) ि (२) सदर रस्त्याच्या बाींधकामाबाबत जून मदहन्यात 
तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, कायवकारी अशभयींता (प्रमींग्रासयो), महाराषर ग्रामीण रस्त े विकास 
सींस्था, जज.गडधचरोली ि जजल्हाधधकारी, गडधचरोली याींनी तनयकु्त केलेले उप विभागीय 
दींडाधधकारी श्री.मनजु जजींदल याींनी या कामाची प्राथशमक पाहणी केलेली आहे. या पाहणीत 
सदर रस्त्याच ेडाींबरीकरण उखडून गेल्याचे आढळले. 
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(३) सींबींधधत कीं त्रा्दाराचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणात कीं त्रा्दाराची चौकशी 
करुन तनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
सातारा जिल्हयात शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय स्तथापन िरणेबाबत 

  

(४४)  १३२२४ (१०-०८-२०२०).   श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयात गेल्या अनेक िषावपासून शासकीय िैदयकीय महाविदयालय स्थापन 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी कडून  शासनाकड ेिारींिार मागणी करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाकडून िेळोिेळी जजल्हयात शासकीय िैदयकीय महाविदयालय 
स्थापन करण्याबाबत आश्िासन देण्याखेरीज आजतागायत कोणतीही कायविाही झाली नसल्याच े
ददनाींक २७ म,े २०२० रोजी िा त्यासुमारास तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रतततनधी तसेच स्थतनक नागररकाकडून करण्यात आलेल्या मागणीच्या 
अनुषींगान ेसातारा जजल्हयात शासकीय िैदयकीय महाविदयालय स्थापन करणेबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. अशमत ववलासराव देशमुख (२०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) नाही, हे खरे नाही. 
     सातारा येथील कृषणा खोरे पा्बींधारे विकास मींहामींडळाची २५ एकर जागा  शासन 
तनणवय ददनाींक २२.०६.२०१८ अन्िये िैदयकीय शशक्षण विभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आली 
आहे.  तसेच, सािवजतनक आरोग्य विभागाच्या शासन तनणवय ददनाींक १५.०७.२०१९ अन्िये 
जजल्हा सामान्य रुग्णालय, सातारा िैदयकीय शशक्षण विभागाकड े शैक्षणणक प्रयोजनाथव 
हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मुतीिापुर चांभई (ता.मांगरूळपीर, जि.वाशशम) रस्तत्यावर प्रधानमांत्री ग्रामसडि  
योिनेंतगवत पुलाच ेिाम तनिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत 

  

(४५)  १३३६६ (१७-०७-२०२०).   श्री.रािेंर स पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुतीजापुर चींभई (ता.मींगरूळपीर, जज.िाशशम) रस्त्यािर प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत 
झालेल्या पलुाच े काम तनकृष् दजावच े ि तनविदा प्रमाणे झाले नसल्याची तक्रार येथील 
शेतकऱ्याींनी कायवकारी अशभयींता, प्रधानमींत्री ग्राम सडक योजना याींच्याकड े ददनाींक २ जलु,ै 
२०२० रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.स. ६ (39) 

 

(२) असल्यास, सदर काम तनकृष् दजावच ेझाले असल्यान ेतक्रारीच्या अनुषींगाने सतनयींत्रण ि 
गुणित्ता विभागामाफव त या कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,  
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान े तनकृष् दजावचे काम करणाऱ्या कीं त्रा्दारािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (२४-०८-२०२०) : (१) रा.मा. २८९ (िाडा) ते चाींभई (ता.मींगरूळपीर, 
जज.िाशशम) या रस्त्याच ेकाम मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत मींजूर असून सदर रस्त्यािरील 
पुलाच्या कामाची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) ि (३) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेच्या प्रचशलत धोरणानसुार सदर सींपुणव कामाची 
तक्रारीपुिीच SQM ि SSQM याींचे दिारे तपासणी झाली असनू तपासणी अहिालानुसार 
सींपुणव बाींधकामाचा दजाव समाधानकारक असल्याचे तनषपन्न झाले आहे. 
      तथावप सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य अशभयींता याींच्या माफव त चौकशी सुरु असून 
अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर तनयमानुसार योग्य ती कायविाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िवखेड ेखालसा (ता.पाथडी, जि.अहमदनगर) येथील मळुा डाव्या  
िालव्यावरील पलुाची पुनवबाांधणी िरणेबाबत 

  

(४६)  १३४१४ (१६-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :  सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिखेड ेखालसा (ता.पाथडी, जज.अहमदनगर) येथील कोपरे त ेहनुमान ्ाकळी रस्त्यािरील 
चाळीस िषावपूिी बाींधलेल्या मुळा डाव्या कालव्यािरील पलुाची दरुिस्था झाल्यान े सदर पुल 
िाहतूकीस धोकादायक असल्याची बाब ददनाींक १४ माचव, २०२० रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हनुमन ्ाकळी, कोपरे, िाघोली या गाींिासह शेगाि तालकु्याच्या दठकाणी 
जाणाऱ्या मुख्य मागाविर हा पूल असल्यामळेु या रस्त्यािर जड ि हलक्या िाहतुकीचे प्रमाण 
जास्त असून विदयाथीही या पुलािरुन ये-जा करत असल्यान ेया पुलाची तात्काळ पुनवबाींधणी 
करािी अशी मागणी सींबींधधत गािाींच्या सरपींचानी पा्बींधारे विभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदर पुलाची तात्काळ पुनवबाींधणी करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) होय. 
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(२) होय. 
     सरपींच ि ग्रामस्थ याींनी कायवकारी अशभयींता याींचेकड ेदद. १४/०३/२०२० रोजीच्या प्रत्यक्ष 
पाहणीसमयी तोंडी मागणी केली आहे.  
(३) होय.  
     सदर पूलाची पाहणी करण्याींत आली असनू सदरचा पूल मोडकळीस आलेला असल्यामुळे 
सदर पूलाच ेनव्याने बाींधकाम करणे आिश्यक असल्याचे के्षबत्रय कायावलयान े नमुद केले आहे. 
(४) सदर पूलाच े बाींधकामाचे अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सक्षम स्तरािरुन 
मान्यता घेण्याची कायविाही प्रगतीपथािर आहे.तनधी उपलब्धतेनुसार पूलाचे काम त्िरीत हाती 
घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

खानापूर, आटपाडी व तासगाव (जि.साांगली) तालुक्यातील वांधचत गावाांचा  
टेंभू उपसा शसांचन योिनेमयये समावेश िरणेबाबत 

  

(४७)  १३५९७ (१६-०७-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर, आ्पाडी ि तासगाि (जज.साींगली) तालुक्यातील िींधचत गािाींचा े्ंभ ू उपसा 
शसींचन योजनेमध्ये समािेश करण्याबाबत शासनाकड ेसातत्याने मागणी करण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत ददनाींक २४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींची मा.मखु्यमींत्री याींच्यासमािते बैठक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालुक्यातील िींधचत गािाचा े्ंभू उपसा शसींचन योजनेमध्ये समािशे 
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी तनदकश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरहू िींधचत गािाींचा े्ंभू उपसा शसींचन योजनेमध्ये समािेश 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (०७-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर बैठकीत पदहल्या कृषणा पाणी तीं्ा लिादाच्या मींजूर पाण्याच्या मयावदेत के-१ ि के-५ 
खोऱ्यातील पाण्याच े फेर तनयोजन करून िींधचत के्षत्रास पाणी देण्याच्या शक्यतचेी तपासणी 
करािी ि त्यानींतर पुढील कायविाही करािी अस ेतनदकश मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददले आहेत. 
(४) उपरोक्त तनदकशानसुार के-१ ि के-५ खो-यातील पाण्याच े फेर तनयोजन करून िींधचत 
के्षत्रासाठी पाणी उपलब्धतेच्या प्रस्तािाची कृषणा पाणी तीं्ा लिाद विशेष कक्षाकडून तपासणी 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनेच्या ततसऱया टप्पप्पयासाठी प्रस्तताव  
पाठवण्यात ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(४८)  १३६५३ (१८-०७-२०२०).   श्री.रािेंर स पाटणी (िारांिा), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), 
श्री.देवेंर स र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांर सिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांरे स पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) प्रधानमींत्री ग्राम सडक योजनचे्या ततसऱ्या ्प्प्यामध्ये महाराषरासाठी ६५५० ककमी रस्त्याच े
उदद्दष् ठेिण्यात आले असून त्यादृष्ीने माहे जानेिारी, २०२० पयतं प्रस्ताि सादर करण्यास 
कें द्र शासनाकडून राज्य शासनाला कळविण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्य राज्याींमध्ये सुमारे १७ हजार ककमी च्या कामाींना आतापयतं मींजुरी प्रदान 
करण्यात आलेली असताना महाराषराकडून मात्र अदयाप साधे प्रस्तािसुद्धा सादर होऊ शकलेले 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताि िळेेत पाठविले न गेल्यामुळे ग्रामीण भागात मजुराींसाठी आजच्या 
कोरोनाच्या काळात महत्त्िपूणव असलेल्या रोजगार सींधी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िस्तुजस्थती नमूद करून विधानसभा, विरोधी पक्षनेता याींनी मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक ७ जुल,ै २०२० रोजी िा त्या सुमारास  प्रस्ताि सत्िर 
पाठविण्याबाबत तनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुषींगान ेसदर प्रस्ताि पाठविण्यासाठी अदयाप ककती कालािधी अपेक्षक्षत 
आहे, तसेच याबाबतची सदय:धथती काय आहे, 
(६) नसल्यास, या सींदभावतील कामाींच े प्रस्ताि पाठविण्यामध्ये विलींब होण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (१०-०८-२०२०) : (१) ि (२) होय, खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
       प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेतील यापूिीची आणण मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतील 
काम ेराज्यातील विविध भागात सरुु आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) याबाबत मींत्री, ग्रामविकास विभाग ि  सधचि, मुमींग्रासयो याींनी ददनाींक १४/७/२०२० रोजी 
आढािा बठैक घेऊन प्रमींग्रासयो भाग-३, प्रथम बॅच अींतगवत २,००० कक.मी. लाींबीच ेप्रस्ताि माहे 
जुल,ै २०२० अखेर ि दवितीय बचॅ अींतगवत ४,५५० कक.मी. लाींबीच ेप्रस्ताि माहे सप् े्ंबर, २०२० 
अखेर कें द्र शासनास सादर करण्याबाबत उदद्दष् ठरविण्यात आले आहे. त्या अनुषींगान े
विभागतनहाय ि जजल्हा तनहाय तनयोजन करण्यात येिून प्रस्ताि तयार करण्याची कायविाही 
िेगाने प्रगतीपथािर आहे. 
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(६) सदरहू  प्रस्ताि पाठविण्यास विलींब होण्याची सिवसाधारण कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :- 
i. माचव, २०२० अखेर सुरु झालेल्या COVID-१९ च्या राज्यव्यापी लॉकडाऊनमुळे रस्त्याींची 
के्षबत्रय पहाणी करुन आिश्यक मादहती जमा करणे, तसेच मा.लोकप्रतततनधीींची Core 
Network ला मान्यता घेणे या बाबी प्रलींबबत राहून विलींब झाला आहे. 
ii. MRRDA यींत्रणेकडील उपलब्ध अपुऱ्या मनुषयबळा माफव तच मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजन े
अींतगवत मोठया प्रमाणािर रस्त्याींची विकास कामे सुरु असल्याने, प्रमींग्रासयो भाग-३ च्या 
प्रस्ताि तयार करण्याच्या प्रकक्रयेत पुरेश्या मनुषयबळा अभािी विलींब झाला आहे. 
iii. प्रमींग्रासयो भाग-३ साठी GIS Database तयार करणे आिश्यक असल्यामुळे, सदर GIS 
Database हा MRSAC या बा्ययींत्रणेमाफव त तयार करण्यात जास्त िेळ खची पडून विलींब 
झाला आहे. 

___________ 
  

प्राथशमि आरोग्य िें र स, साहुर (ता.आष्ट्टी, जि.वधाव) येथ ेस्तवयांपाि गहृ, धमवशाळा व 
स्तवच्छतागहृाचे बाांधिाम तनिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत 

  

(४९)  १३६६० (१६-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) प्राथशमक आरोग्य कें द्र, साहुर (ता.आष्ी, जज.िधाव) येथ े सन २०१४-१५ मध े स्ियींपाक 
गहृ, धमवशाळा ि स्व्च्छता गहृाच ेकरण्यात आलेले बाींधकाम तनकृष् दजावचे झाले असल्यान े
अदयापपयवत आरोग्य विभागास हस्ताींतरण करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील स्ियींपाक गहृ, धमवशाळा ि स्िच् छता गहृाचे बाींधकामात बसविण्यात 
आलेल्या ्ाईल्स तनघाल्या असनू तेथे एक ते ददड फु्ाचे खड्ड े पडलेले असून दरिाजे ि 
णखडक्या उखडल्या गेल्या आहेत तसचे इलेजक्रक कफ्ीींग सुध्दा तनकृष् दजावच ेअसल्यामुळे 
शासनाने ददलेला ७५ लक्ष रूपये तनधीचा अपव्यय झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार तनकृष् दजावच्या बाींधकामास जबाबदार असणा-या सींबींधधताींिर 
शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मुश्रीर् (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     प्राथशमक आरोग्य कें द्र, साहुर (ता.आष्ी, जज.िधाव) येथ े जजल्हा िावषवक योजनेंतगवत 
स्ियींपाकगहृ, धमवशाळा ि स्िच्छतागहृाच ेबाींधकाम सन २०१४-१५ मध्ये पूणव करण्यात आलेले 
आहे. सदर इमारतीची बाींधकाम ेही प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे विस्तारीकरण असल्यामुळे िेगळे 
हस्ताींतरण केलेले नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
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     सदर इमारतीचा पररसर हा काळी माती (Deep Black Cotton Soil) चा असल्यामुळे 
इमारत बाींधकामानींतर जोत्यातील भराि काही प्रमाणात दबला गेल्यामुळे इमारतीच ेफ्लोररींग 
दबून ्ाईल्स तु्ल्या आहेत तसचे इलेजक्रक कफ्ीींगच ेकाम करण्यात आलेले नाही. इमारतीच े
दरिाजे तसेच णखडक्याींना दरुूस्ती आिश्यक असल्यान ेतसेच विदयुतीकरण इ.बाबीींसाठी जजल्हा 
पररषद, आरोग्य सशमतीकड ेप्रस्ताि मींजूरीसाठी सादर केलेला आहे 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
तनळवांड ेव वपांपळगाव खाांड धरण (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) प्रिल्पग्रस्तताांच्या समस्तयाांबाबत 

  

(५०)  १३७३६ (१६-०७-२०२०).   डॉ.किरण लहामटे (अिोले) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तनळिींड ेि वपींपळगाि खाींड धरण (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) प्रकल्पासाठी शेतकऱ्याींच्या 
जशमनी भूसींपाददत केल्या असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना अदयापही योग्य मोबदला शमळाला 
नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱ्याींनी योग्य मोबदला शमळण्यासींबींधी िारींिार मोचक ि आींदोलने केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनळिींड ेि वपींपळगाि खाींड धरण प्रकल्पासाठी भसुींपाददत केलेल्या शेतकत्याींना 
त्याींच्या जशमनीचा योग्य मोबदला देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तनळिींड-े२ - आजपयतं सींपाददत जशमनीच्या भूसींपादन तनिाड्यानुसार भसूींपादन 
अधधकारी याींचे मागणी प्रमाणे मोबदला रक्कम िळेोिळेी भूसींपादन अधधकारी / महसूल विभाग 
याींचेकड ेिगव करण्यात आलेली आहे.       
वपींपळगािखाींड - वपींपळगािखाींड प्रकल्पासाठी सींपाददत जशमनीच्या भूसींपादन तनिाड्यानुसार 
भूसींपादन अधधकारी याींच े मागणी प्रमाणे मोबदला रक्कम िळेोिळेी भूसींपादन अधधकारी / 
महसूल विभाग याींचकेड ेिगव करण्यात आलेली आहे. 
(२) तनळिींड-े२ - अींशतः खरे आहे. 
     आींदोलने होत आहेत तथापी मािेजाच्या मागणीसह इतरही मागण्या होत आहेत. अकोले 
तालुक्यातील लोकप्रतततनधी ि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी याींनी तनळिींड े धरणाच े कालिे बींददस्त 
पाईपने कराि,े चाल ू बाजारभािाप्रमाणे जमीनीची मोबदला रक्कम शमळािी इ. मागण्याींसाठी 
मोचक ि आींदोलने केली आहेत. 
वपींपळगािखाींड - हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न भाग १ च्या उत्तराप्रमाणे 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   रािेन्र स भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिव सिव प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


